
Forskeres ytringsfrihed i fare
Forskere der blander sig i den offentlig debat igen-
nem artikler, kronikker eller læserbreve, skal kunne
indstævnes for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig
Uredelighed, foreslår en arbejdsgruppe. »Himmel-
råbende vanvid«, mener juraprofessor på KU
LÆS SIDE 6

Løst ansatte på glatis
Universitetets mange deltidslærere skal ifølge en ny
lov have mere sikkerhed i ansættelsen, men de ender
måske med det stik modsatte: Mere usikkerhed
LÆS SIDE 5 

Coaching i akademia
Begrebet ‘coaching’ stammer fra sportens verden,
men en både teoretisk og praktisk udvikling af be-
grebet gennem de seneste år gør det til et brugbart
ledelsesinstrument og et pædagogisk redskab – 
også for et universitet i forandring
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

KU på 
fast kurs
Konsistorium har nedsat en 
særlig komite til at finde de 
bedste bestyrelseskandidater.
Nationalbankdirektør Bodil
Nyboe Andersen har allerede
sagt ja tak, og andre står 
parat i kulissen  
LÆS SIDE 3
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Nedtællingen er for længst begyndt. Den 1. juli
træder den nye universitetslov i kraft, og mon
ikke mange på Københavns Universitet stadig

er usikre på hvad loven egentlig kommer til at bety-
de for vores dagligdag? Hvad sker der med forsk-
ningsfriheden? Hvem kommer til at bestemme på
institutterne? Hvad sker der med den indflydelse
som den enkelte studerende eller ansatte har i dag?
Og hvad har den kom-
mende bestyrelse tænkt
sig at gøre ved det gam-
le universitet?

Til det sidste spørgs-
mål er svaret at besty-
relsen slet ikke har
tænkt sig noget endnu,
og at der vil gå nogen
tid før den er nedsat.
Formentlig vil den nye bestyrelse først træde i funk-
tion i januar 2005, så vi har god tid inden da til at
besvare det spørgsmål som vi i rektoratet mener, er
et af de vigtigste: Hvordan ønsker vi selv at universi-
tetet skal udvikle sig – både frem til 2005 og efter?

Uanset at universitetsloven på mange måder er
blevet til uden eller mod vores vilje, er den en

god anledning til at overveje hvad vi selv vil med
Københavns Universitet i fremtiden. Der er næppe
tvivl om at en ny bestyrelse overordnet ønsker det
samme som vi: At sikre universitet en position som
en af de betydeligste forsknings- og uddannelses-
institutioner i Danmark. Og at arbejde for at univer-
sitetet kan klare sig i den stigende internationale
konkurrence om bevillinger, forskerressourcer og
studerende. 

Men hvad er det for områder vi især skal udmær-
ke os på? Hvor trænger vi til at blive bedre, og hvilke
styrker skal vi gøre mere for at udvikle og frem-
hæve? Og hvordan omstiller vi os til det nye, samti-
dig med at vi værner om de grundlæggende værdier
som universitetet hviler på? Det er her vi alle har en
chance for at sætte vores fingeraftryk i den kom-
mende tid.

Irektoratet ser vi på mange måder frem til den pro-
ces der ligger foran os. Det er en proces der vil in-

debære en stor grad af dialog mellem alle grupper
på universitetet. Den nære fremtid vil helt sikkert
byde på både usikkerhed og frustrationer. Men den
vil også byde på nybrud i de måder vi plejer at tænke
og handle på, og vi håber at den vil være katalysator
for et væld af idéer som kan være til gavn for univer-

sitetet, dets befolkning
og dets omverden.

Det selvstyre vi ken-
der i dag, vil ophøre.
Derfor må vi spørge os
selv hvordan vi inden
for universitetslovens
muligheder alligevel
sikrer den størst mulige
grad af selv- og med-

bestemmelse. Og loven giver os ret vide rammer; 
vi kan i høj grad selv afgøre hvordan vi vil træffe
beslutningerne på universitetet, og hvor kompeten-
cerne skal ligge. 

Også på et andet vigtigt område skal vi tænke nyt.
Universitetsloven rummer en uddannelsesre-

form som giver os bedre muligheder end hidtil for at
sikre fleksibilitet i uddannelserne. Den enkelte stu-
derende vil i fremtiden i langt højere grad selv kun-
ne sammensætte sin egen uddannelsesprofil. Men
det forudsætter at vi på Københavns Universitet får
etableret strukturer som rent praktisk gør det muligt
at kombinere fag og moduler på tværs af institutter
og fakulteter. Derfor bliver dialogen også her af af-
gørende betydning.

Der ligger en stor udfordring i at få de mange
brikker til at falde på plads inden for lovens ret
stramme tidsfrister. Der er mange ting som skal
ændres på én gang, og det bliver en kunst at komme
gennem denne tid af forandringer uden at det går
ud over den daglige forskning og undervisning. 
I rektoratet er vi sikre på at opgaven nok skal lykkes
– med opbydelsen af al den energi, kampgejst og
vilje til nytænkning som har båret Københavns Uni-
versitet fra første dag. ■

Prisopgavevindere 
fra Jura

PRESSENS MAGT – To studerende fra
Jura har vundet Justitsministeriets Pris-
opgave 2002 med emnet ‘Pressen og
Retspolitikken’. Justitsministeren over-
rakte prisen på 25.000 kr. til Pia Mar-
kussen og Nanna Borum Gjedde ved en
reception i Justitsministeriet den 3. juni. 

Ny prodekan på Naturvidenskab

PRODEKAN – Lektor i kemi Flemming Nicolaisen er tiltrådt hvervet
som prodekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet igen. Igennem
mere end ti år har han fungeret som prodekan, men ved valget i janu-
ar 2002 valgte Nicolaisen at trække sig for at hellige sig sin forskning i
atmosfærekemi og blev ved den lejlighed afløst af professor Sine Lar-
sen. Sine Larsen tiltrådte imidlertid den 1. juni en stilling som forsk-
ningsdirektør i Frankrig og kunne derfor ikke fortsætte som prode-
kan. Glæden var derfor stor hos ledelse og ansatte på fakultetet da
Flemming Nicolaisen uden megen betænkning takkede ja til at gen-
indtræde på posten i resten af valgperioden.

Magneter til Mars

MARS-
FORSK-
NING –
Tirsdag den
10. juni blev
den første
af to identi-
ske rovere
(robotbiler)
sendt af
sted mod
vores na-
boplanet
Mars med
NASA-mis-

sionen Mars Exploration Rovers. Med ombord var et sæt dansk udvik-
lede magneter som skal bruges til eksperimenter med det jernholdige
magnetiske røde støv. To medlemmer af Mars-gruppen på Niels Bohr
Institutet Morten Bo Madsen og Walter Goetz var en uge i trænings-
lejr i Pasadena, Californien for at træne brugen af roveren og
Panoramakameraet. Det tog en uge at træne den del af missionen
hvor roveren blev foldet ud fra sin sammenfoldede stilling, så den
kunne køre ud på overfladen. Mars-gruppen har fået optaget billeder
af deres magneter gennem alle fjorten spektroskopiske filtre på
Panoramakameraet. Den anden rover ‘Opportunity’ forventes opsendt
den 25. juni i år.

Samarbejde om små sprogfag

ØSTEUROPÆISKE SPROG – Aarhus Universitet og Københavns
Universitet har lavet en samarbejdsaftale om de mindste sprogfag. 
Aftalen betyder at fagene polsk og bulgarsk fremover kun kan stude-
res i København mens tjekkisk og serbokroatisk kun kan studeres i
Århus. Polsk og Bulgarsk ved Aarhus Universitet er derfor lukket for
optag af nye studerende, skriver Jyllands-Posten den 28. maj 2003.

Universitetsavisen korrigerer

DOK TORDISPUTATSER – I sidste nummer af Universitetsavisen
indsneg der sig en fejl i artiklen ‘Posthume forsvar og historiske an-
greb’ hvor vi skrev at Birgitte Rørbechs doktordisputats er den første 
i KU’s historie der er blevet antaget, men ikke forsvaret. Vi er siden
blevet gjort opmærksom på at det ikke er første gang i Københavns
Universitets historie at en disputats bliver antaget, men ikke forsvaret
på grund af doktorandens død. Af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1963
side 260 fremgår det at Knud Rasmussens disputats Variance and
Production Function Analysis of Farm Accounts, Oxford 1961, ikke blev
forsvaret. Alligevel blev graden konfereret den 12. maj 1962. Vi siger
tak til vedkommende der har gjort os bekendt med fakta, og vi bekla-
ger fejlen.

God sommer 
Universitetsavisen går med dette nummer på sommerferie. Vi er

på gaden igen med første nummer efter sommerferien ved stu-

diestart den 29. august som bliver et dobbeltnummer.  

31. Årgang

»Der er næppe tvivl om at en ny bestyrelse
overordnet ønsker det samme som vi: 
At sikre universitet en position som en 
af de betydeligste forsknings- og
uddannelsesinstitutioner i Danmark.«
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BESTYRELSER ▼  

Markante personer
»Det er afgørende at universiteterne får nogle markante personer i be-

styrelserne som kan være med til at skabe udadvendthed i forhold til

samfundet. Det skal være folk som kan være med til at skabe tillid og

respekt om universiteterne i samfundet.«

Videnskabsminister Helge Sander, Berlingske Tidende 2. juni 2003.

Af Richard Bisgaard

Københavns Universitet
har taget teten i kapløbet
mellem landets universi-

teter om at finde de bedste kan-
didater udefra til at sidde i de-
res nye bestyrelser. Ikke alene
har den formentlig mest efter-
spurgte blandt kandidaterne,
nationalbankdirektør Bodil Ny-
boe Andersen, for nylig sagt ja
tak til netop Københavns Uni-
versitet. Konsistorium har også
som en af sine sidste handlin-
ger nedsat en såkaldt nomine-
ringskomite der skal ‘afsøge
markedet’ for potentielle kandi-
dater til de resterende fem eks-
terne bestyrelsesposter.

»Selv om bestyrelsen ifølge
den ny lov ikke behøver at være
nedsat før 1. januar 2005, har
vi ikke tænkt os at sidde med
hænderne i skødet mens andre
universiteter er i fuld i gang
med at sammensætte deres be-
styrelser,« siger rektor Linda
Nielsen med henvisning til at
seks af landets 12 universiteter
satser på at få bestyrelserne på
plads allerede i løbet af i år. Det
drejer sig om Syddansk Univer-
sitet, Danmarks Farmaceutiske
Universitet, Landbohøjskolen,
IT-Universitetet og handelshøj-
skolerne i København og Århus.

Hvilke navne de forskellige
universiteter har i spil til deres
bestyrelser, omgærdes med stor
hemmelighed. Ifølge ubekræf-
tede presserygter er koncern-
chef i Group 4 Falck, Lars Nør-
by Johansen, dog i spil som mu-
ligt bestyrelsesmedlem på Syd-

dansk Universitet, tidligere
B&O direktør Anders Knutsen
nævnes som bestyrelsesmed-
lem på Handelshøjskolen i
København, og direktør i Ny-
kredit Mogens Munk Rasmus-
sen kandiderer til IT-Universi-
tetet.

Den ideelle 
bestyrelsesformand
Den eneste der indtil nu har
meldt klart ud, er overraskende
nok nationalbankdirektør Bodil
Nyboe Andersen. 

»Jeg har fået opfordringer fra
flere af de institutioner der nu
skal have bestyrelser, og der
har jeg sagt at jeg er positiv
over for Københavns Universi-
tet,« udtalte hun for nylig til
dagbladet Børsen. 

Som det fremgår af artiklen,
vælger bestyrelsen selv sin for-
mand inden den tiltræder 1. ja-
nuar, men Bodil Nyboe Ander-
sen anses som klar favorit til
posten. Selv om hun er 62 år, er
‘følerne’ vedrørende Køben-
havns Universitet ikke udtryk
for at hun forlader National-
banken, fastslås det. Hun er i
forvejen med i bestyrelsen for
Det Danske Filminstitut – og
Københavns Universitet vil hel-
ler ikke give problemer med
sammenblanding af interesser.

»Det vil ikke være et pro-
blem, for det er en statslig insti-
tution,« understreger hun.

Fra sin tid som ansat på Øko-
nomisk Institut ved Køben-
havns Universitet fra 1968 til
1980 – og senere som censor
fra 1985 til 1995 kender Bodil

Nyboe Andersen institutionen
særdeles godt i forvejen. 

»Hun er simpelthen den ide-
elle bestyrelsesformand for et
universitet,« lyder skudsmålet
da også fra en af hendes tidlige-
re studerende, nuværende stu-
dieleder på Økonomisk Institut,
Peter Erling Jensen.

»På den ene side kender hun
universitetet indefra, hun har
akademisk interesse og repræs-
enterer en vigtig samfundsinsti-
tution. På den anden side har
hun betydelig ledelseserfaring
med tæt kontakt til erhvervslivet
fra sin tid som direktør i Andels-
banken og Unibank,« siger han.

Rektor Linda Nielsen er også
glad for udmeldingen fra Bodil
Nyboe Andersen. »Det er altid
dejligt at have nogen på banen
som er kvalificerede,« siger hun
og skynder sig at understrege at
det er universitetets 15 med-

lemmer store Konsistorium der
skal udpege og sammensætte
den første bestyrelse.  

Nomineringskomite 
Og det var netop hvad Konsi-
storium havde på dagsordenen
onsdag i sidste uge da det på sit
næstsidste møde som øverste
folkevalgte ledelse af Køben-
havns Universitet skulle afgøre
hvor mange der skal sidde i den
ny bestyrelse, og hvordan de
mere konkret skal findes.

Ifølge loven skal der sidde
mindst ni personer i de nye be-
styrelser, mens der ikke er fast-
sat nogen maksimumstørrelse.
Linda Nielsen argumenterede
for en lille, men effektiv besty-
relse og anbefalede en størrelse
på i alt 11 medlemmer – nemlig
seks eksterne og fem interne,
heraf to studenter, to VIP’er og
en TAP. 

Det kunne alle tilslutte sig.
De studerende havde dog helle-
re set en bestyrelse på ni, og
TAP-repræsentanterne en be-
styrelse på 13.

Tilbage stod at finde ud af
hvordan medlemmerne af den
første bestyrelse skal findes.
Her var der fuld tilslutning til
forslaget om at nedsætte en
såkaldt nomineringskomite der
får til opgave at opstøve poten-
tielle kandidater til de eksterne
bestyrelsesposter med henblik
på at kunne fremlægge en ind-
stilling for Konsistorium i efter-
året. 

Linda Nielsen erklærede sig
på forhånd inhabil til at deltage
i den diskussion da »jeg ikke vil
udelukke at jeg kan finde på at
søge stillingen som rektor«. Til-
svarende reservationer blev
påpeget måtte gælde for andre
som kunne tænkes at lægge bil-

let ind på rektorposten eller
som fremtidige eksterne besty-
relsesmedlemmer. 

Herefter kunne udvalget
nedsættes med prorektor Jør-
gen Olsen som formand, Vagn
Greve fra dekangruppen, Kari-
ne Heuer Bach fra de studeren-
de, Dorthe Heldrup fra TAP-
gruppen og Ole Seberg fra VIP-
gruppen. 

De to eksterne medlemmer,
direktør i ATV Torben Klein og
gymnasierektor Marianne Zi-
brandtsen, ønskede ikke at del-
tage i komiteen der vil komme
til at arbejde i dybeste fortrolig-
hed.

»Alle er velkomne til at brin-
ge navne på banen overfor os,
men vores mund vil være luk-
ket med syv segl,« understrege-
de Jørgen Olsen. ■

rjb@adm.ku.dk

KU har nedsat en særlig komite 
til at ‘afsøge markedet’ for 
potentielle bestyrelseskandidater
inden de bliver opsnappet af
andre. Nationalbankdirektør
Bodil Nyboe Andersen har
allerede meldt sig, og andre 
står parat i kulissen

RIGETS TROVÆRDIGSTE – Bodil Nyboe Andersen overhalede Dronningen i kåringen som den mest troværdige dansker sidste år, og mange

danske økonomer taler stadig om hendes forelæsninger på universitetet hvor hun stoppede for ti år siden. 

På udkig
efter 
topfolk

F O T O :  N AT I O N A L B A N K E N

Blå bog for Bodil Nyboe Andersen
1940: Født 9. oktober på Frederiksberg.

1966: Cand.polit. fra Københavns Universitet.

1966-80: Sekretær i Økonomiministeriet. Underviser på Københavns Universitet. Lektor fra 1971.

1981-90: Bankdirektør i Andelsbanken.

1990: Medlem af koncerndirektionen i Unidanmark og Unibank.

1990-95: Direktør i Nationalbanken.

1995-: Formand for Nationalbankens direktion.

Desuden:

Bl.a. medlem af Dansk Udenrigspolitisk Selskab, Bankforeningen, A/S Storebæltsforbindelsen, 

LD, Velux-fonden, EU's Monetære Komité, Det Europæiske Monetære Institut, 

Det Generelle Råd i Den Europæiske Centralbank.

Kilde: Børsens Nyhedsmagasin, 7. februar 2000.
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Af Lise K. Lauridsen

Ordet fusion summer på
universitetets gange og
kontorer. På Humaniora

er der blevet snakket storfusi-
on. Indtil videre er det blevet til
tre nye institutægteskaber. Og-
så Naturvidenskab og Sund-

hedsvidenskab har planer om
at slå institutter sammen. Og på
Teologi og Jura forsvinder insti-
tutterne simpelthen.

Men hvorfor lige nu? Er det
Universitetsloven eller sommer-
varmen der gør institutterne
gifteklare? Og har det over-
hovedet nogen betydning for

den enkelte ansatte og stude-
rende? Universitetsavisen
spurgte Ole Steen Andersen
som er ekstern lektor på Han-
delshøjskolen i organisation og
ledelse og har været konsulent
for Danmarks Tekniske Univer-
sitet da de for nylig undergik en
storfusion.

»Universitetsansatte er meget
selvstændige mennesker, og det
er meget mere legalt at lufte sin
utilfredshed end i en privat
virksomhed, måske fordi den
universitetsansatte er langt sik-
rere på at beholde sit job end
den privatansatte,« siger Ole
Steen Andersen.

De ansattes dagsorden er me-
get forskellig fra institut til in-
stitut derfor kan det til trods for
mange faglige ligheder være
langt sværere at lægge universi-
tetsinstitutter sammen end pri-
vate virksomheder, mener Ole
Steen Andersen.

»De fleste menneskers identi-
tet er hæftet op på deres ar-
bejdsplads. Derfor fremprovo-
kerer en fusion i bund og grund
en stillingtagen til din egen
selvopfattelse. Pludselig skal du
til at se dig selv i en helt ny
sammenhæng, og din status i
det gamle miljø følger ikke nød-
vendigvis med over i det nye
miljø,« siger Ole Steen Ander-
sen.   

Ægteskab nr. to
Når Ole Steen Andersen skal
beskrive hvad der sker under
en fusion bruger han ægteskab
nr. to som sammenligning. 

To modne mennesker flytter
sammen. Håbet går på et bedre
liv. Alt det praktiske fylder me-
get: valg af bolig, flytning og
økonomi. Mens de væsentligste
problemer bliver tilsidesat:
Hvad er parrets forskelligheder
og usikkerheder? Hvordan skal

de sammenbragte børn accep-
tere de andre i den nye familie?

Det samme sker ofte for virk-
somheder og institutioner. De
‘praktiske’ problemer løses
først, og bagefter står ledelsen
tilbage med hele det væld af fø-
lelser som en fusion også skaber.

Det nye ‘ægteskab’ kan være
et psykologisk traume for de
sammenbragte børn/medarbej-
dere, især hvis de ikke har væ-
ret med til at tage beslutningen.
Når konsekvenserne går op for
den ansatte/barnet, så reageres
der med vrede og angst.

»Fusioner er ekstremt ar-
bejdskrævende og psykisk bela-
stende for de fleste ledere. Der-
for har de heller ikke altid så
meget plads til medarbejdernes
negative reaktioner. Stressede
chefer og angstfyldte medarbej-
dere er en dårlig blanding der
let fører til et anspændt og kun-
stigt arbejdsklima hvor de reel-
le følelser undertrykkes,« for-
klarer Ole Steen Andersen og
tilføjer at helt så galt behøver
det dog ikke at gå, men det
kræver hårdt arbejde både fra
ledelsens og de ansattes side at
få genskabt arbejdspladsen i et
nyt billede. ■

Af Lise K. Lauridsen

Tre gange de sidste 25 år
har lektor Ingolf Thuesen
været igennem en sam-

menlægning af sit institut:
Carsten Niebuhr på Humanio-
ra. Den sidste er lige kommet
på plads. Instituttet for melle-
møstlige studier skal nu slås
sammen med Eskimologi og
Asieninstituttet. 

Og selv om Ingolf Thuesen
både har set fusionen med den
studerendes, den nyansattes og
nu institutlederens øjne, så lok-
ker sporene fra de sidste to fusi-
oner mere end de skræmmer.

»Vi er her for at dele viden.
Hvis vi ikke erkender det, kom-
mer vi ikke særligt langt som
universitet eller som institut.
Fusioner betyder jo en forbed-
ring af vores muligheder rent
fagligt derfor forstår jeg ikke

den konservatisme der hersker
på mange institutter på univer-
sitetet. Mange har meget travlt
med at beskytte deres identitet.
Jeg synes det er overraskende
at universitetsfolk er så konfor-
me. Det bekymrer mig lidt for
det hænger ikke særlig godt
sammen med forskerens for-
nemmelse for fornyelse,« siger
Ingolf Thuesen

Fremmedfølelse
Institutsammenlægninger giver
konflikter ikke mindst på et
Mellemøsteninstitut. 

Carsten Niebuhr er oprinde-
ligt en fusion af syv små fag på
humaniora der har den Nære
Orient som udgangspunkt. I
begge fusioner kom de stude-
rende og ansatte fra meget små
og hyggelige institutter. Derfor
blev det nye ‘store’ institut op-
fattet som fremmedgørende.

Den nye størrelse betød at de
traditionelle familiære bånd
mellem studerende og lærere
blev erstattet af større arrange-
menter. 

»Den fælles daglige frokost
overlevede ikke. Dette har mange
savnet, men flere genoplivnings-
forsøg har slået fejl. Der eksiste-
rer tilsyneladende magiske grup-
pestørrelser som ikke må over-
skrides,« skriver Ingolf Thue-
sen i artiklen, Modsætninger
mødes og sød vision opstår om
fusionerne på Carsten Niebuhr
Instituttet.  

Følelsen af fremmedhed er
grobund til konflikt, men kon-
flikter kan vendes til fordele
hvis ledelsen på forhånd har
gjort sig klart hvor farerne lu-
rer, mener Ingolf Thuesen. 

»Hele ideen med at arbejde
og studere sammen på tværs af
fag handler jo om at opnå en

synergieffekt der giver adgang
til større og bedre biblioteker,
forelæsninger og forskermil-
jøer. Men hvis folk skal få for-
nemmelsen af fordelene, så
handler det om lade dem del-
tage i processen,« siger Ingolf
Thuesen.

I samarbejde med de to an-
dre institutter er han allerede i
gang med at planlægge en ræk-
ke sociale og faglige arrange-
menter for de sammenbragte
børn fra de tre gamle institut-
ter. Men han regner med at der
venter mindst to års hårdt ar-
bejde forude.

»Vi skal have etableret en
helt ny identitet. Ansatte og
studerende skal inddrages på
tværs og sammen skal vi finde
frem til hvordan vores nye insti-
tut og nye uddannelsesstruktur
skal se ud,« siger Ingolf Thue-
sen. ■

INST ITUTSAMMENLÆGNINGER ▼  

F O T O :  P O L F O T O

Truckertræf
»Selv de bedste forberedelser er ikke nok, for du kan ikke forberede

folk på at blive kørt ned af en lastbil.«

Citat fra artiklen ‘The Merger Syndrome’ i ‘Historier om fusioner’,

PUMA 2003, Københavns Universitet.

Fusioner som
brændstof

Drop konservatismen og kast
jer ud i ægte vidensdeling, 

lyder rådet fra en af univer-
sitetets veteraner inden for

institutsammenlægning, Ingolf
Thuesen, institutleder på

Carsten Niebuhr Instituttet

EN LILLY MODEL – Om det er sommeren eller den nye universi-

tetslov der gør universitetets institutter giftelystne står hen i det uvisse,

men på både Humaniora, Teologi, Jura, Naturvidenskab og Sundhedsvi-

denskab er der planer om at slå institutter sammen.

Midt i en fusionstid
Universitetet summer af planer om at lægge institutter sammen. 
Men de giftelystne institutter skal huske at lade de sammenbragte børn
komme til orde, lyder ekspertens råd
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Af Lise K. Lauridsen

De cirka 1.800 løst ansatte
på Københavns Universi-
tet skulle med en ny lov

gå bedre tider i møde. Men for
mange vil resultatet af loven
blive det stik modsatte, nemlig
mere usikkerhed. 

Ifølge chefen for personale-
afdelingen på KU, Søren Nis-
sen, vil mange deltidsansatte
løbende risikere at ryge ud til
fordel for nye ansigter hvis uni-
versitetet skal leve op til lovens
intentioner og ikke overskride
budgettet.

Den nye lov om tidsbegræn-
set ansættelse betyder at uni-
versitetet ikke kan blive ved
med at forny ansættelser af
midlertidigt ansatte i en uende-
lighed. VIP’erne kan få fornyet
deres kontrakt to gange, så er
universitetet tvunget til at fast-
ansætte den pågældende lek-
torvikar, undervisningsassi-
stent eller eksterne lektor. Men
det vil ikke kunne lade sig gøre,
forklarer Søren Nissen.

»Vi har ingen stillinger at
ansætte dem i. Hele universite-
tets budget og virksomhed er
baseret på at vi har 800-1.000
løse lærere vi kan ansætte når
vi har penge til og behov for
det. Intentionen i den nye lov er
at man ikke må basere sin virk-
somhed på midlertidige ansæt-

telser som universiteterne gør.
Så indtil videre må vi lade som
ingenting og se hvordan tinge-
ne udvikler sig, for vi kan ikke
leve op til de nye regler,« siger
Søren Nissen og tilføjer at loven
giver universitetet en vis respit
før der skal handles.

Sammen med en anden ny
lov der forbyder forskelsbe-
handling af deltidsansatte, bli-
ver det generelt meget svært for
universitetet fremover at have
midlertidigt ansatte, vurderer
han.

For dyrt at ansætte
Især Humaniora og Samfunds-
videnskab er storforbrugere af
deltidslærere. Trods fast til-
knytning som underviser igen-
nem mange år, risikerer under-
visningsassistenten eller den
eksterne lektor aldrig at blive
fastansat på universitetet. I ste-
det lever de fra hånden i mun-
den med kontraktansættelser
for et semester, et år eller
måske tre. 

Lene Waagstein er formand
for de deltidsansatte lærere ved
Humaniora på Københavns
Universitet. Hun forklarer at de
første løst ansatte risikerer at få
problemer med loven allerede
fra næste sommer hvis ikke stu-
dienævnene er opmærksomme
på de nye regler. Hun håber at
de løse lærere vil få længere

kontrakter så problemet til at
starte med bliver udskudt. Alt
imens arbejder de løst ansattes
nye sektion i Dansk Magister-
forening på at få ophøjet stillin-
gen som ekstern lektor til en
fast stilling og afskaffet job-
kategorien undervisningsassi-
stent. 

»Vi har altid fungeret som
buffere når der kom flere eller
færre studerende, men tiden
har vist at universitetets behov
for os er så stort at det ikke kan
være meningen at vi skal blive
ved med at leve i konstant usik-
kerhed om hvor længe vi er an-
sat,« siger Lene Waagstein der
foretrækker risikoen for fyring
frem for usikkerheden ved at
være løst ansat. 

»Hvis alle deltidslærere bli-
ver fastansat som eksterne lek-
torer, så får vi i det mindste
pension og har en opsigelsespe-
riode hvis universitetet vil fyre
os,« forklarer hun.

For personalechef Søren Nis-
sen er det dog svært at se at det
skulle løse universitetets pro-
blem: De løst ansatte leverer
undervisning til universitetet
uden at universitetet behøver at
betale for fx forskning og pensi-
on. Så at konvertere de cirka
1.000 løst ansatte til faste fuld-
tidsstillinger vil ifølge persona-
lechefens lommeregner blive
mere end dobbelt så dyrt. 

»Som det ser ud nu, har uni-
versitetet simpelthen ikke råd til
at bruge 70 millioner ekstra på
lønninger der reelt vil give det
samme antal undervisningsti-
mer som i dag. Så det kan godt
være at den nye lov giver bedre
forhold til deltidslærerne, men
den vil også gøre kraftigt ind-
hug i undervisningsudbuddet,«
siger Søren Nissen.

Eksterne problemer
Loven kommer også til at gælde
for de knap 800 mennesker der
er ansat på KU for eksterne
midler. Heriblandt hører både
TAP’er, VIP’er og stipendiater.
Alle arbejder primært med
forskning.

Lige nu søger de midlertidige
bevillinger fra projekt til pro-
jekt. Men ved tredje forlængel-
se (første gang for det teknisk-
administrative personales ved-
kommende) skal universitetet
fastansætte dem hvis de skal
bevare tilknytningen til univer-
sitetet.

»Broder stat elsker jo ellers
alt der er betalt af eksterne
midler, men med den nye lov
sparker staten sig selv over be-
nene. Loven har til hensigt at
hindre mange midlertidige
ansættelsesforhold mens hele
systemet med eksterne bevillin-
ger – herunder forskningsråde-
ne – er baseret på midlertidig-
hed,« siger Søren Nissen.

En stor del af de cirka 400
millioner der finansierer de
eksternt ansatte på Københavns
Universitet kommer fra det of-
fentlige.

»Så måske medfører loven at
enten staten eller forskningsrå-
dene må ændre deres måde at
dele penge ud. Universiteterne
ville jo sætte stor pris på hvis
pengene blev givet direkte til
dem i stedet for at forskerne
skal søge penge i små bidder.
Det ville spare forskerne for det
voldsomme og frustrerende
tidsforbrug det i dag er at søge
forskningsmidler,« siger Søren
Nissen. ■

likl@adm.ku.dk

DELT ID ▼  

Universitetets
mange løst 

ansatte lærere
og forskere skal
ifølge en ny lov

have mere
sikkerhed i

ansættelsen,
men de ender

måske med det
stik modsatte:

mere usikkerhed

FAST JOB – Det skal være slut med universitetets mange midlertidigt ansatte lærere. Her er det ekstern lektor Lene Waagstein der underviser på spanskstudiet.

Følgende af KU’s i alt 6.000 ansatte bliver omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse:

– De cirka 1000 eksterne lektorer, forsknings- og undervisningsassistenter, manuduktører,

kliniske lærere og amanuenser o.l.

– De 774 eksternt finansierede VIP’er (358), TAP’er (176) og stipendiater (114).

For VIP’erne betyder loven at universitetet kun kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse to

gange med mindre der er tale om objektive grunde som fx sygdom, barsel, orlov, borgerligt

ombud eller lignende. 

Det betyder fx at en der ansat midlertidigt i dette semester allerede er omfattet af loven og

derfor kun kan få sin kontrakt fornyet to gange før universitetet skal tilbyde fastansættelse.

En tidsbegrænset TAP-stilling kan slet ikke forlænges medmindre der er tale om objektive

grunde.

Løst ansatte på KU
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Løse lærere på glatis

Universitetets daglejere
»Den væsentligste årsag til bekymring for deltidsansatte lærere er den manglende pensionsdækning der gør

at vi som gruppe betragtet efter et langt og usikkert arbejdsliv kan se frem til en pensionisttilværelse i yder-

ste armod.«

Brev fra AC-klubben for deltidsansatte lærere ved Humaniora 

på Københavns Universitet til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, 20 januar 2003.
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Af Thomas Wiben

Hvis man som forsker skri-
ver et læserbrev, risikerer
man at få en anklage om

videnskabelig uredelighed på
halsen. Sådan lyder et oplæg i
en rapport fra en arbejdsgrup-
pe under forskningsstyrelsen.
Årsagen til rapporten er den
voldsomme debat dommen
over Bjørn Lomborg udløste. På
baggrund af denne mediestorm
bad Videnskabsminister Helge
Sander Forskningsstyrelsen om
en vurdering af grundlaget for
Udvalgene Vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed (UVVU). 

Forskningsstyrelsen nedsatte
derefter en arbejdsgruppe der

nu har udfærdiget denne rap-
port hvori de bl.a. forsøger at
definere begrebet ‘uredelighed’
mere præcist. Håbet var at und-
gå en lige så heftig debat en
gang til. Men dette håb ser ikke
ud til at blive indfriet foreløbig
for med det nye og usædvanlige
skridt i opfattelsen af forsker-
nes ansvar i den offentlige de-
bat, er en ny polemik blevet ud-
løst.

Har forskere 
et særligt ansvar?
I rapporten står der at »ethvert
skriftligt produkt fra en for-
skers hånd, uanset dets frem-
trædelsesform, skal kunne un-
derkastes en prøvelse for ure-

delighed.« Indtil nu er kun de-
cideret videnskabelige afhand-
linger, bøger eller artikler ble-
vet bedømt efter UVVU’s stan-
darder. Men det er ikke til-
strækkeligt ifølge formanden
for arbejdsgruppen, professor i
Statskundskab Mogens N. Pe-
dersen der til Politiken siger:

»Hvis man skriver af efter en
anden eller lyver, skal man som
forsker ikke kunne dække sig
ind under at det er en kronik og
ikke en afhandling man skriver.«

Denne holdning virker dog
direkte uforståelig for Peter
Pagh, professor i Jura på KU.
For ham er der en verden til
forskel på debatten i det offent-
lige rum og så videnskabelig
forskning.

»At man kan risikere at blive
indstævnet for UVVU for noget
man har skrevet i en avisartikel
eller i en kronik er himmel-
råbende vanvid. Det er det af
den enkle grund at den offentli-
ge debatform jo ikke opfylder
selv de mest elementære viden-
skabelige krav,« mener Peter
Pagh.

Som jurist slår han fast at det
pluralistiske syn på menings-
udveksling der er bærende for
vores samfund, betyder at en-
hver har ret til at fremsige
usandheder, så længe de ikke er
skadende for andre mennesker
i en grad der har karakter af
bagvaskelse. Med arbejdsgrup-
pens forslag lægges der imidler-
tid ifølge Peter Pagh op til at de
almindelige regler for den fri
debat ikke bør gælde for forske-
re. Og det finder han særdeles
problematisk.

»Hvad i alverden skulle be-

grunde en indskrænkelse af
ytringsfriheden for en bestemt
gruppe mennesker?« siger
Peter Pagh, der ikke finder no-
get ‘overbevisende tankegods’ i
rapporten.

Mogens N. Pedersen mener
dog ikke at forskerne nu får
mundkurv på.

»Det skal jo ses i sammenhæng
med at vi samtidig strammer op
på definitionen af uredelighed.
Efter vores definition skal be-
grebet kun dække forseelser
der er så grove at det ikke er
noget man kan begå uagtsomt. 

Man ved hvis man har fabrike-
ret falske data, man ved hvis
man begår plagiat,« siger Mo-
gens N. Pedersen til Politiken.

Rapporten nævner således
»en forskers klart plagierende
adfærd i forbindelse med en
kronik.« Dette eksempel over-
beviser dog på ingen måde Pe-
ter Pagh:

»Hvis de kender reglerne for
ophavsretten, bør de også vide
at enhver kan blive stævnet for
den slags. Det behøver de ikke
UVVU til.« 

Ingen jurister har været inde
over udfærdigelsen af rappor-
ten, og det mærkes, mener
Peter Pagh.

»Håndværksmæssigt er den
ikke særligt godt lavet. Jeg må
opfatte det på den måde at når
man har foreslået læserbreve
og kronikker, så er det simpelt-
hen fordi man ikke har været
opmærksom på ophavsretten,«
siger han.

Klage fra præster
I den seneste tids debat har man
kunnet fornemme en frygt i for-

skermiljøet for at der vil gå in-
flation i ‘klageadfærden’ fordi
megen forskning kan fremstå
kontroversiel. Et dugfriskt ek-
sempel er klagen til UVVU over
den seneste bog fra Magtudred-
ningen: Er vi så forbeholdne?
Danmark over for globaliseringen,
EU og det nære. Bag klagen står
de to teologiske medlemmer af
Dansk Folkeparti, Søren Krarup
og Jesper Langballe der begge
sidder i forskningsudvalget.

En af bogens hovedkonklusi-
oner er at danskernes angst for
det fremmede kan relateres til
»den fundamentalistiske udga-
ve af protestantismen, som re-
præsenteres mest ekstremt og
rendyrket i den teologiske ud-
gave af Tidehverv.« Videre kon-
kluderes det at Danmark er i
fare for at miste sin foregangs-
status på demokratiområdet
fordi »det danske demokrati-
begreb så tydeligt hører til i en
monoetnisk sammenhæng (et
lille, homogent samfund). I
egen interesse må Danmark,
hvis det overhovedet kan lade
sig gøre, give køb på den prote-
stantiske fundamentalisme og
jantelov i sin politiske kultur.« 

Denne bog har altså provoke-
ret de to folketingspræster så
meget at de har indstævnet den
for videnskabelig uredelighed.
Men selv om ingen vist kan væ-
re i tvivl om at Krarup og Lang-
balle er stærkt uenige i bogens
politisk betonede konklusioner,
mener de absolut ikke at deres
klage er politisk motiveret.

»Selvfølgelig er der en poli-
tisk uenighed, men den er i den
her forbindelse ikke væsentlig.
Problemet er at alt hvad bogen

siger er udokumenteret. Det er
det værste dilettanteri. Bogen
er et udtryk for private menin-
ger og er overhovedet ikke vi-
denskab, men den giver sig ud
for at være det,« siger Jesper
Langballe der er forskningsord-
fører for Dansk Folkeparti og i
den egenskab betegner bogen
som en parodi på sociologisk
forskning.

Ud fra en juridisk betragtning
kan Peter Pagh slet ikke forstå
at bogen er blevet indklaget.
Men overrasket er han ikke idet
han ser det som en konsekvens
af UVVU’s hidtidige praksis
hvor »politiske uenigheder kan
ende som sager om videnskabe-
lig uredelighed fordi der ikke er
klar afgrænsning af hvad der
kan behandles, og hvem der
kan klage,« som han skrev i en
kommentar i Weekendavisen. 

Jesper Langballe indrømmer
at de har indstævnet bogen
med »et glimt i øjet« fordi de
finder at UVVU i sin tid dømte
Lomborg ud fra netop en poli-
tisk uenighed. Derfor er deres
indstævning nu »en god spøg«.
Anklagen om videnskabelig
dilettanteri holder de dog fast i. 

Tilbage står at den rapport
der skulle afklare UVVU’s
grundlag i stedet har skabt en
endnu større usikkerhed om
UVVU’s ansvarsområde og
egentlige funktion. Hvor meget
eller lidt skal der til for at man
kan blive anklaget for videnska-
belig uredelighed, og hvor går
grænsen mellem politisk uenig-
hed og videnskabelig dilettan-
teri? Disse og andre spørgsmål
står ubesvarede hen. ■

UVVU ▼  

F O T O :  P O L F O T O

Forskningsstyrelsens arbejdsgruppe med formand professor

Mogens N. Pedersen i spidsen har anbefalet en ny definition

af hvad uredelighed egentlig er for en størrelse. I sin helhed

lyder det sådan:

§ 3. Videnskabelig uredelighed foreligger, når en forsker

eller en forskergruppe ved forfalskning, plagiering, fortielse

eller på lignende grov måde vildleder om den videnskabelig

indsats eller forskningens resultater, og omfatter bl.a.:

1. Uoplyst konstruktion af data eller substitution med

fiktive data.   

2. Selektiv og skjult kassation af uønskede resultater.

3. Uoplyst vildledende anvendelse af statistiske metoder.

4. Uoplyst forvredet fortolkning af resultater og

forvridning af konklusioner.

5. Plagiering af andres resultater eller publikationer.

6. Groft fordrejet gengivelse af andres resultater. 

7. Uretmæssig angivelse af forfatterrolle eller

arbejdssted.

8. Ansøgninger med bevidst urigtige oplysninger. 

Den ny uredelighed

Forskertæsk
»Sådanne betænkeligheder (vedrørende brug af anonyme vidner – red.)

gælder naturligvis ikke kun anklagede gangstere og rockere. De må

med mindst samme styrke kunne fremføres i forhold til indklagede for-

skere, der næppe kan ventes at udøve fysiske repressalier mod klager.«

Professor Peter Pagh i Weekendavisen 6. – 12. juni. 

MANGEL PÅ DEBAT – Hvilke forskere tør hænge deres meninger til skue i det offentlige rum hvis de hver gang risikerer at blive indstævnet for UVVU?

Forskeres ytringsfrihed i fare

Forskere der blander sig i den
offentlig debat igennem artikler,

kronikker eller læserbreve, skal
kunne indstævnes for Udvalgene

Vedrørende Videnskabelig
Uredelighed, foreslår en arbejds-

gruppe. »Himmelråbende vanvid«,
mener juraprofessor på KU
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Af Torsten Weper, Berlin

Berlin har alvorlige økono-
miske problemer og skal
spare. Efter planen skal

byens højere læreanstalter bi-
drage med mindst 260 millio-
ner euro (to milliarder kroner)
årligt til den slunkne kasse.
Universiteternes eneste mulig-
hed for at beholde pengene er
indførelsen af brugerbetaling:
De studerende bør for fremti-
den betale for undervisningen.

»Jeg ser intet andet alterna-
tiv,« siger den socialdemokrati-
ske overborgmester Klaus
Wowereit.

»I denne anspændte situation
har vi to muligheder: Enten gi-
ver vi universiteterne flere pen-
ge, som vi ikke har, eller vi ind-
ser at vi også kan forvente et bi-
drag fra de studerende.«

I Tyskland er uddannelsespo-
litikken delstaternes ansvar.
Derfor kommer hovedparten af
midlerne til Berlins universite-
ter fra bystyret der har status af
delstatsregering.

Sparekravet afvises med be-
stemthed af byens tre universi-
teter der truer med ansættelses-
stop og stop for optagelsen af
nye studerende.

»I lyset af dette sparekrav har
vi besluttet et totalt stop for nye
ansættelser. Vi vil være tvunget
til at opgive hele afdelinger og
kan derfor heller ikke garantere
nye studerende en afsluttende
eksamen,« forklarer præsiden-
ten for Humboldt Universitetet,
Jürgen Mlynek.

Han anslår at sparekravet
alene på Humboldt Universitetet
vil koste 800 stillinger og 5.000
studiepladser frem til år 2009.

»Så vil vi kunne lukke og
slukke.«

Ud af 85.000 studiepladser i
Berlin vil 20.000 blive strøget
som følge af besparelserne, ad-
varer universiteterne.

Forbud mod studiegebyr
Overborgmester Klaus Wowe-
reit står ikke alene med sine
økonomiske problemer. De 16
tyske delstater er hårdt ramt af
landets krise der blandt andet
har medført faldende skatte-
indtægter. Derfor betragter
delstaterne studiegebyret som
en ny indtægtsmulighed.

For et par år siden foreslog
ministerpræsidenten i den fol-
kerige delstat Nordrhein-West-
falen, Wolfgang Clement, såle-
des et gebyr på videregående
uddannelse. Clement ville ikke
give pengene til at styrke uni-
versiteterne, men fylde et hul i
delstatens finanser. Planen
måtte opgives efter svær mod-
stand fra blandt andet hans
eget parti, og i dag har Clement
andet at tænke på; han er øko-
nomi- og erhvervsminister i
kansler Gerhard Schröders for-
bundsregering.

Forbundsregeringen vedtog
sidste år et forbud mod bruger-
betaling på universiteterne,
men seks delstater har indbragt
forbuddet for Forfatningsdom-
stolen i Karlsruhe og regner
med at få det omstødt fordi for-
buddet begrænser delstaternes
selvbestemmelsesret. 

Hvis delstaterne får medhold
i deres klage, vil der være sat en
stopper for de frie studier der
blev indført af Willy Brandts so-
cialdemokratisk-liberale rege-
ring i 1972.

Formålet dengang var at alle

skulle have lige muligheder for
at få en videregående uddan-
nelse – og siden er antallet af
studerende vokset støt.

Fortalerne for gebyrer slår på
at de smukke hensigter om lige
studiemuligheder for længst
har spillet fallit eftersom kun
hver 10. studerende kommer
fra de såkaldt ‘lavere sociale
lag’.

Fortalerne fremhæver at ge-
byret vil nedsætte den gennem-
snitlige studietid og tilmed gøre
de studerende til kunder der
kan stille krav til undervis-
ningskvaliteten og ordentlige
fysiske rammer i blandt andet
de overfyldte auditorier.

I delstaten Hamborg er gebyr-
planerne allerede langt fremme.

Undervisningsborgmester
Jörg Dräger har foreslået et
årligt gebyr på 2.500 euro – det
skal give byens højere lærean-
stalter en årlig indtægt på 3,5
milliarder euro.

Samtidig skal de studerende
have adgang til statslån på
6.500 euro (knap 50.000) om
året til dækning af både studier
og leveomkostninger. Lånet
skal være afdragsfrit i studieti-
den og efterfølgende tilbagebe-
tales over 13 år.

»En fair løsning,« mener un-
dervisningsborgmesteren.

Skræmmeeksempel
Fortalernes argumenter om
kortere studietid og mere effek-
tive universiteter imødegås af
blandt andre Bernhard Nagel
professor i økonomi ved univer-
sitetet i Kassel.

»Det er rene formodninger,
uden empirisk belæg,« siger han
til Universitetsavisen. Bernhard
Nagel har netop offentliggjort

en undersøgelse af brugerbe-
taling på universiteterne i en
række vestlige lande og frem-
drager Østrig som skræmmeek-
semplet på hvad der kan ske i
Tyskland.

For halvandet år siden ind-
førte Østrig et gebyr på omreg-
net 2.600 kr. per semester. Kon-
sekvensen var at antallet af
nyindskrivninger faldt med 15
procent, og at det samlede an-
tal studerende faldt med 20
procent.

»Det er ikke så galt at antallet
af studerende faldt, for der var
sikkert en hel del spøgelsesstu-
derende iblandt, men 15 pro-
cent færre nye studerende fin-
der jeg slemt. I Tyskland har vi i
forvejen for få studerende.«

Bernhard Nagel advarer også
imod at de unge i stedet for uni-
versitetet vil vælge andre ud-
dannelsesmuligheder som hid-
til benyttes af unge uden stu-
dentereksamen.

»De unge forsvinder jo ikke,
de tager andre uddannelser og
presser dermed andre unge
uden studentereksamen ud.
Hvis man fx tager en bankud-
dannelse, kommer man til at
tjene næsten det samme som en
universitetsuddannet økonom,«
påpeger han. 

»Gebyret er også meningsløst
når universiteterne ikke får en
eneste euro ud af det fordi fi-
nansministrene beholder pen-
gene. Det eneste man får ud af
gebyret er at de studerende
mærker at studier koster penge
– og det ved de i forvejen, for
de skal jo selv betale deres leve-
omkostninger.« ■

Torsten Weper er freelance-jour-
nalist bosat i Berlin.
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Tyskland overvejer 
gebyr på studier

Delstater 
kræver forbud

mod bruger-
betaling på

universiteter
ophævet

SPARE-
TIDER –
På Humboldt

Universitetet 

i Berlin frygter

man at spare-

kravene vil

betyde an-

sættelsesstop,

nedlukning af

afdelinger og 

i sidste ende

stop for optag

af studerende.

Svenskere vil 
læse i USA

SVERIGE: I studieåret 2001/2002
valgte 27.500 svenske studerende at
læse i udlandet. Det fremgår af en sta-
tistik som for nylig blev offentliggjort i
Högskoleverkets årsrapport. Af de ud-
landsstuderende var 64 procent kvin-
der. Øverst på listen  blandt de lande
som svenskerne søger til står USA
(4.586) og Storbritannien (4.435). På
tredjepladsen kommer Spanien
(3.500) og derefter følger Australien
(2.254). På femtepladsen kommer
Frankrig (1.969) mens Danmark i den
seneste statistik indtager sjettepladsen
blandt andet fordi en tredjedel af de
svenske studenter der vælger at stude-
re medicin i udlandet, tager til Dan-
mark. I perioden fra 1995 til 2002 øge-
des antallet af svenske udlandsstude-
rende med 53 procent. Den kraftige
stigning gælder først og fremmest dem
som rejser ud på egen hånd. Når det
handler om valg af fag, er det især ud-
landsstudier inden for humaniora, fx
sprog og kunst som tiltrækker de stu-
derende. Derefter kommer samfunds-
videnskab, økonomi og jura som 25
procent sammenlagt vælger at studere.
Læs mere på www.hsv.se/sv/.

Nye kriterier for uni-
versiteter i England

ENGL AND: Et udspil fra den britiske
regering om nye kriterier for universi-
tetsstatus i England har skabt omfat-
tende debat. Ifølge den ansvarlige mi-
nister, Margaret Hodge, vil regeringen
åbne for at specialiserede institutioner
kan få status som universiteter selv om
de ikke har forskeruddannelser med
mandat til at uddele doktorgrader. I
overensstemmelse med den britiske
kompetencefordeling i spørgsmål om
uddannelse gælder forslaget kun for
England og ikke Skotland, Wales og
Nordirland. Som eksempel på instituti-
oner som vil kunne få status som uni-
versitet hvis udspillet bliver til lov næv-
nes University College Northampton og
den fremstående kunsthøjskole The
London Institute. Forslaget møder stor
modstand fra de traditionelle universi-
teter og fra universitetslærernes faglige
organisation, Association of University
Teachers. En kritik af forslaget er at det
ikke følger den europæiske praksis og
den fælles udvikling i overensstemmel-
se med Bologna-processen. Til det sva-
rer andre debattører at der findes gode
eksempler på amerikanske universite-
ter uden forskning og at den tyske
Fachhochschulen officielt kan kaldes
for Universities of applied science uden
at deres forskningsbasis er svag.
Undervisningsministeriet i London skal
nu konsultere de berørte parter inden
de endelige kriterier udmøntes i no-
vember.
Læs mere på www.dfes.gov.uk.

Teatervidenskab i Paris
Teatervidenskab spiller en betydningsfuld rolle i forbindelse med lanceringen af Ludvig Holbergs komedier Erasmus Montanus

og Henrik og Pernille i Frankrig. Holberg er så godt som ukendt i Frankrig. Men nu satser det franske forlag Editions Théâtrales

på at få franskmændene til at opdage at Norden også har sin egen Molière. 

Udgivelsen fejres i Paris den 20. juni. For nærmere information kontakt Lise Bach Hansen på tlf. 0049 1799445956.
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Jeg har med interesse fulgt debatten i Universitets-
avisen om den ny Universitetslov og den kommen-
de eksterne bestyrelse. 

Modellen med overvægt af eksterne bestyrelsesmed-
lemmer er helt almindelig i Storbritannien, så jeg
tænkte at det måske kunne tjene et formål at fortælle
lidt om vores erfaringer med det.

Rektor Linda Nielsen peger i sin KUmmentar den 16.
maj på de positive aspekter selv om mange af universi-
tetets enheder er tilbøjelige til at frygte udviklingen.
Jeg er enig i mange af Linda Nielsens betragtninger.

Først et par ord om universitetsledelse i Storbritan-
nien. De fleste institutioner har et Senatus Academicus
som udelukkende består af akademikere og som be-
handler alle sager der vedrører forskning og undervis-
ning. Bestyrelsen, Court eller Council afhængig af uni-
versitet, er beslægtet med Konsistorium og opfører sig
som en stor virksomheds bestyrelse med ansvar for alle
økonomiske og juridiske spørgsmål.

På mit eget universitet, University of Glasgow, består
bestyrelsen af 14 eksterne medlemmer, otte akade-
mikere – rektor samt medlemmer der er udpeget af
Senate, to repræsentanter fra fagforeningen og to stu-
denterrepræsentanter.

Af de i alt 14 eksterne medlemmer kommer seks fra
the General Council, vores alumneforening. Det var in-
teressant i samme udgave af Universitetsavisen (s. 6)
at erfare at Københavns Universitet overvejer at skabe
noget lignende. 

Byrådet er også repræsenteret mens de resterende
seks medlemmer er nomineret af bestyrelsen og gene-
relt udgøres af advokater, revisorer og forretnings-
mænd og -kvinder.

Alle bestyrelsesmedlemmer yder en aktiv og tids-
krævende indsats; de står i spidsen for en bred vifte af
komiteer på universitetet, og de syv akademiske med-
lemmer leder samtlige akademiske ansættelsesudvalg
på alle fakulteter, evalueringer og de komiteer der ud-
peger dekaner og institutbestyrere. 

Lutter positiv oplevelse
Jeg har nu siddet i bestyrelsen i fire år, og mit samar-
bejde med de ikke-akademiske medlemmer har været
en overordentlig positiv oplevelse. 

Ingen af de 14 eksterne medlemmer får betaling for
deres arbejde, og det betyder at kun folk der brænden-
de ønsker at gøre en indsats for universitetet takker ja
til at indgå i dette samarbejde. 

Revisorerne og forretningsfolkene er uvurderlige i
universitetets økonomiske udvalg med ansvar for alle
investeringer (britiske og amerikanske universiteter
kan ikke overleve på statsstøtten). De rådgiver også i
den kommercielle proces med ideer til markedsførin-
gen af forskningsresultater og i det juridiske arbejde
med patenter. 

Universitetet trækker skamløst på direktørernes eks-
pertise i vores ejendoms- og bygningsanliggender og på
advokaterne i rådgivningssager. Vi har netop haft stort

udbytte af vores eksterne bestyrelsesmedlemmer ved
salg af ejendom og privatisering af vores bygninger. 

Medlemmer der sidder i byrådet kan rådgive ved
ansøgninger til bystyret og medvirke ved den vigtige
brobygning mellem by og universitet. Bestyrelsesmed-
lemmerne yder også en uvurderlig indsats i fx fundrai-
singkampagner. 

Det er sund ting for universitetet at have et blik ude-
fra på den centrale administration der også holder os
ajour med udviklingen på erhvervsområdet. 

Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om nogle ulem-
per ved den eksterne bestyrelse, og jeg er meget impo-
neret over medlemmernes indsats. De medbringer kort
sagt stor ekspertise og helt afgørende kontakter til sto-
re dele af samfundet udenfor universitetet.

Spørgsmålet om valgt versus ansat rektor, dekaner og
institutbestyrere optager et stigende antal danske aka-
demikere. I mine mange års erfaring har dette system
produceret excellente institutbestyrere og dekaner.

Naturligvis er der ingen model der passer alle univer-
siteter, og Glasgow-modellen kan næppe fungere hvor
som helst, men det kan være betryggende at høre om
nogle lykkelige erfaringer med en model der ligner den
kommende danske. ■

Oversættelse: Gry Gaihede

Excellent ekstern bestyrelse

■ EKSTERN BESTYRELSE

Af Graham Caie, 
University of Glasgow.

SYNSPUNKT

Isin sag mod Per Jacobsen (PJ)
har Frederik Stjernfelt (FS)
hævdet at NATO skred til

handling på grund af Srebreni-
ca massakren – »en helt ud-
slagsgivende begivenhed for så
vidt som den gav anledning til
det NATO-indgreb der afslutte-
de krigen og førte frem til Day-
tonaftalen« (FS: Hadets Anato-
mi, p. 196). FS mener at PJ’s
manglende omtale af massak-
ren i en artikel fra 1995 gør
ham til “holocaustbenægter”. 

PJ har henvist til at NATO’s
indgreb først skete halvanden
måned senere som en direkte
reaktion på markedspladsmas-
sakren i Sarajevo den 28 au-
gust. Dette er helt korrekt. Der
blev ikke iværksat NATO-an-
greb straks efter Srebrenica
massakren i juli ‘95 på grund af
uenighed om hvorvidt man
skulle øge det militære engage-
ment eller hæve våbenembar-
goen og udsætte egne tropper

Bosnien, at Vesten kunne tvin-
ge serberne til en våbenhvile,
hvorefter Daytonaftalen blev en
realitet i november. 

Det er således misvisende,
når FS hævder, at Srebrenica
massakren var “en helt udslags-
givende begivenhed” i forhold
til krigens afslutning, og som
sådan skulle have været særligt
fremhævet i PJs oversigt i Øst-
status 95 – en artikel skrevet
“in medias res”, før Srebrenica
var blevet verdens symbol på
Bosnien-krigens grusomhed.
Det at Vesten rømmede de “sik-
re” zoner og dermed overlod
7.000 civile i Srebrenica til ky-
niske krigsforbrydere som Mla-
dic og Karadzic er derimod en
skam, som vi desværre må leve
med – uden at serberne skal fri-
tages for ansvaret for massak-
ren. (Forkortet af red.) ■

Cand.Mag. Peter Jankovic. 

på landjorden for fare. Det der
fik situationen til at vende, var
snarere at Kroatien iværksatte
en storstilet militær offensiv i
aug. ‘95 og erobrede Krajina. 

De kroatiske styrkers efter-
følgende uddrivelse af civile
Krajina-serbere fra Kroatien var
på linie med etniske udrensnin-
ger fra krigens tidligere faser.
FN’s retræte fra Srebrenica, Ze-
pa og Gorazde var medvirken-
de til at der, efter en serbisk
granat havde ramt en markeds-
plads i Sarajevo og dræbt 37 ci-
vile, kunne gives grønt lys til
USA og NATO’s luftoffensiv.
Kroatien var i mellemtiden ble-
vet en stærk militær regional-
magt på jorden, så USA fik en
“exit-strategy” uden tab af ame-
rikanske liv i en landkrig. Ved
fælles hjælp – kroatisk og mus-
limsk miltær på landjorden og
USA/NATO fra luften – lykke-
des det i løbet af september at
erobre så meget territorium i

Srebrenica var ikke udslagsgivende
■ FEJDE OM FOLKEMORD 4 • I I

Det er rystende at se højtuddanne-
de akademikere og intellektuelle
prisgive elementære akademiske

og intellektuelle dyder i misforstået om-
sorg for ytringsfriheden. Noget sådant
er ikke desto mindre tilfældet med det
kollektive brev til støtte for lektor Per
Jacobsen i hans strid med Frederik
Stjernfelt der var offentliggjort i Univer-
sitetsavisen (2. maj) og i Jyllands-Po-
sten (7. maj). (...)

Når man som underskriverne kan få
ondt af en offentlig intellektuel der har
luftet særdeles diskutable grænsende til
uhyrlige synspunkter, som underskri-
verne end ikke selv er enige i, er det om
noget et udtryk for en personliggørelse
der netop abstraherer fra sagen. Man
misbruger da ytringsfriheden til at im-
munisere sig mod argumenter og saglig
kritik under henvisning til det personli-
ge. Det ender i en karikatur af den of-
fentlige debat som desværre er ved at

blive mere og mere almindelig. Den be-
står i at man lufter sine uforbeholdne
meninger (smag, værdier, præferencer)
om hvad som helst, hvor som helst.
Skulle nogen finde på at modsige dem,
skynder man sig at lukke enhver yderli-
gere debat med ordene: »det er nu min
mening – og hvis du anfægter den, er
det mig og min unikke person du kræn-
ker!« Og det kan man sandelig ikke til-
lade sig i dag, for det svarer til ikke at
ville respektere personers eller kultu-
rers hellige ret til forskellighed.

Det er kort sagt tåbeligt at beskylde
Frederik Stjernfeldt for at personliggøre
striden når det lige præcis er det Per
Jacobsen og underskriverne selv gør.
Det er meget uværdigt og mistænke-
ligt.(Forkortet af red.) ■

Jens Erik Kristensen, lektor, Institut for
Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Personliggørelsens anatomi
■ FEJDE OM FOLKEMORD 4 • I

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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Isidste nummer af Universitets-
avisen (9/2003) spørger lek-
tor ved Østeuropainstituttet

Sysse Engberg (SE) hvad Fre-
derik Stjernfelt (FS) i 1995
gjorde for at gøre offentlighe-
den opmærksom på den jugo-
slaviske borgerkrigs »forfærde-
lige paranoia«. Det er muligt at
SE ikke følger med i den offent-
lige debat, men havde hun gjort
det, ville hun vide at FS helt til-
bage i 1993 bidrog med kronik-
ken »Pis i vor tid: hvem bliver
halvfemsernes Chamberlain?«
(Information, 21.08.1993) om
Europas vaklende holdning til
konflikten i Bosnien-Hercegovi-
na. 

Her plæderede FS blandt an-
det kraftigt for nødvendighe-
den af vestlig intervention. Et
meget kontroversielt synspunkt
på daværende tidspunkt og

samtidig et synspunkt den se-
nere historiske udvikling har
mere end retfærdiggjort. Pas-
sivitet kan Per Jacobsens prose-
lytter dermed næppe beskylde
FS for. 

Tilbage står altså at en af de
mest aktive danske akademike-
re og intellektuelle af sine kol-
leger på universitetet skal be-
skyldes for »hetz« og en »uvær-
dig debatform« af den simple
grund at han drister sig til kri-
tisk at vurdere og forholde sig
til en anden universitetsansats
forskning. 

Man får fornemmelsen af at
der bag underskriftindsamlin-
gen skjuler sig en særlig akade-
misk angst for omverdenens
indblanding. Er universitetsan-
satte forskere virkelig nervøse
for at få vurderet kvaliteten og
den samfundsmæssige relevans

af deres forskning? En sådan
angst er både absurd og farlig.
Universitetets forskning er jo
netop en del af omkringliggen-
de samfund, og det er kun ret
og rimeligt at forskere både la-
der deres arbejde blive bedømt
udefra og vedkender sig deres
ansvar i samfundsdebatten. 

Måske skulle underskriverne
snarere glæde sig over at vi på
universitetet er så heldige at
have en forsker som FS der
blandt andet som redaktør af
Kritik utrætteligt og sobert gen-
nem de sidste ti år har bidraget
til den offentlige debat med en-
gagement i sager fra KUs ny-
byggeri til det bosniske folke-
mord. ■

Rasmus Kjærgaard Rasmussen,
cand.mag. i Litteraturvidenskab. 

Akademisk angst for indblanding 
■ FEJDE OM FOLKEMORD 4 • IV

Det er med en god portion forbløf-
felse at jeg har fulgt den efter-
hånden temmelig langstrakte de-

bat mellem Frederik Stjernfelt og Per Ja-
cobsen som i et stadig mere skingert to-
neleje forsøger at bilde offentligheden
ind at han skam aldrig har benægtet,
fortiet eller systematisk underdrevet no-
get som helst. 

Forbløffelsen forvandlede sig imidler-
tid til decideret vantro da jeg opdagede
at en række »kolleger, studerende, ven-
ner med flere« havde foranstaltet hvad
der vel nærmest må betegnes som intet
mindre end en veritabel underskrifts-
indsamling mod Frederik Stjernfelts an-
givelige hetz.(...)

Akkurat hvornår eller hvordan FS
skulle have forsøgt at knægte PJ’s yt-
ringsfrihed, forbliver petitionen af gode
grunde tavs om, og man kunne således

få den mistanke at de mange kolleger,
studerende, venner med flere hylder et
ganske særlig ‘udvidet’ begreb om yt-
ringsfrihed som indebærer at man ikke
alene har ret til at nære og ytre syns-
punkter, men at man også har ret til at
gøre dette fuldstændig uanfægtet og
konsekvensløst – ellers er der tale om
hetz og karaktermord. 

Helt ærligt, kære kolleger og stude-
rende, måske skulle I tage at sætte jer
ind i hvad ytringsfrihed egentlig betyder.
Ytringer har konsekvenser, og hvis man
ytrer sig horribelt, så må man være rede
til at tage konsekvenserne. (Forkortet af
red.) ■

Morten Haugaard Jeppesen, 
lektor, Institut for Idéhistorie, Aarhus Uni-
versitet.

Vantro!
■ FEJDE OM FOLKEMORD 4 • I I I

Frederik Stjernfelt har nu i
over et år anklaget mig i en
række indlæg i pressen: Jeg

skulle angiveligt have »radikale
serbiske kammerater« der kon-
stant forfølger »demokratiske
serbere«, være »håndlanger for
radikale serbiske kræfter«, have
skjult mit medlemsskab af Det
serbiske videnskabsakademi
SANU, misinformeret den dan-
ske offentlighed og benægtet
Srebrenica-massakren. 

Jeg har gang på gang bedt
ham oplyse hvem mine »radika-
le serbiske kammerater« er,
men han har aldrig kunnet give
noget svar. Han har heller al-
drig kunnet præstere den ringe-
ste dokumentation for mine an-
givelige forbindelser til serbiske
nationalistiske bagmænd som
jeg skulle være agent for. Der er
tale om en meget alvorlig an-
klage. Det står naturligvis FS
frit for at kritisere hvad jeg har
skrevet eller ikke skrevet, men
en grænse overskrides når kri-
tikken svinger over i selvop-
fundne scenarier. 

På trods af at jeg adskillige
gange har henvist til at jeg har
oplyst om mit medlemskab af
SANU i KU’s Årbog 1988 og i
DR’s Jugoslavien i stykker fra
1992, er FS blevet ved med at
påstå at jeg har skjult det. Han
hævder endvidere i Universi-
tetsavisen at jeg »igen og igen
har forsvaret akademiet« og i
Hadets anatomi at jeg »konstant
har forsvaret netop Akademiets
memorandum«. Hvor FS opfat-
ter SANU som en monolitisk in-
stitution, har jeg blot anfægtet

udelukkende talte om serbiske
militser. Hvorfor citerer FS ikke
nøjagtigt når han har haft ad-
gang til kilden? 

Fortielser og
fordrejninger
FS hævder i Humanist (12.4.
2002) at mine bidrag til Øststa-
tus »er præget af systematiske
fortielser og fordrejninger. Ser-
bernes forbrydelser forties og
underdrives konstant, medens
andre parters forbrydelser (der
vitterlig er mange, men dog fær-
re end de serbiske) fremhæves.« 

I Øststatus 1992 skrev jeg: »I
april kom de første meldinger
om udrensninger der i virkelig-
heden skulle blive formålet
med denne krig... Dette forsøg
på at etablere et de facto Stor-
serbien var sket ved hjælp af et-
niske udrensninger hvor musli-
mer og kroater blev fordrevet
fra deres hjem, mange af dem
dræbt, såret eller samlet i lejre
... FN sendte den tidligere pol-
ske premierminister Tadeusz
Mazowiecki til det tidligere
Jugoslavien for at undersøge
omfanget af overgrebene mod
civilbefolkningen. Hans konklu-
sion var at alle parter i konflik-
ten overtrådte de mest grund-
læggende menneskerettighe-
der, men at de serbiske overg-
reb var de talrigeste og mest
brutale.« 

FS’ anklager tog nye højder
da han påstod: »Per Jacobsen er
holocaustbenægter. Det er han
blandt andet fordi at han i Øst-
status 1995 ikke nævner mas-
sakren i Srebrenica med et ene-

»sådanne forenklede opfattel-
ser og forsvaret de akademi-
medlemmer som protesterede
mod krigen og krævede Milose-
vics afgang. Mit »forsvar« for
Memorandum består alene i at
insistere på at det læses i sin hi-
storiske kontekst. 

Udbredelse af myter
FS har beskyldt mig for at ud-
brede serbiske myter i tv. Han
giver to eksempler som imidler-
tid begge er tendentiøst fejlcite-
ret. I TV2 sagde jeg: »Der er in-
gen erfaring i historien, der si-
ger at serberne viger tilbage –
de har stået over for stormagter
tidligere uden at det har anfæg-
tet dem.« Det omskriver FS til
»serberne kan ikke besejres af
nogen stormagt.« (Universitets-
avisen 11, 2002). 

Omskrivningen forvandler
en historisk iagttagelse af ser-
bernes reaktionsmønster til et
mytisk billede på uovervinde-
lighed så det passer ind i FS’ be-
skyldning. Jeg påtalte fejlcite-
ringen, men FS gentog den i
Hadets anatomi (s.198). 

I en anden udsendelse i TV2
sagde jeg: »Man må ikke glem-
me at krigen i Bosnien i høj
grad også er militsernes krig,
de serbiske, de muslimske og
de kroatiske militsers indbyrdes
kamp, og de kontrolleres ikke
af nogen. Heller ikke den ser-
biske regering.« Det citerer FS:
»Militserne står helt uden no-
gen som helst kontrol. Der er
ingen der styrer dem, heller
ikke den serbiske regering« –
hvilket giver det indtryk at jeg

ste ord. Massakren var med
7.000-8.000 døde den største
enkeltstående krigsforbrydelse
i krigen i Eks-Jugoslavien og
den største krigsforbrydelse si-
den Anden Verdenskrig.« (Uni-
versitetsavisen 11/4 03). 

Da jeg i dec. 95 skrev mit bi-
drag til Øststatus, kunne ingen
vide at den skulle vise sig at
være »den største enkeltstående
krigsforbrydelse siden Anden
Verdenskrig.« Jeg skrev der-
imod om markedspladsmassak-
ren i Sarajevo i aug. 1995 fordi
jeg vurderede at det var den be-
givenhed der udløste NATO’s
bombardementer af de serbiske
stillinger i Bosnien som førte til
fredsforhandlingerne i Gèneve
og til Daytonaftalen der skabte
det nye Bosnien. 

Man kan være uenig i det
synspunkt, men jeg vil gerne
understrege at når jeg i Jyl-
lands-Posten 1.3.03, i dag hvor
vi kender Srebrenica-massak-
rens fulde omfang, skrev at den
ikke havde nogen direkte histo-
risk relevans, var det udeluk-
kende ud fra et kausalt historie-
syn og på ingen måde en baga-
tellisering af den forfærdelige
forbrydelse og tragedie som
Srebrenica-massakren var. 

Er Stjernfelt
holocaustbenægter?
FS har ikke villet tage højde for
mine arbejdsvilkår i 95, men
har anklaget mig som havde jeg
på god afstand af begivenhe-
derne skrevet en omfattende
bog om krigen i Bosnien. Han
har udlagt min udeladelse af

Færdig fejde
For at afrunde de seneste fire
numres ‘Fejde om folkemord’
har redaktionen tilbudt de to
hovedkombattanter hver en af-
sluttende kommentar. Frederik
Stjernfelt har imidlertid pænt
takket nej med begrundelsen:
»Jeg har sagt det, jeg har at
sige«. ■

Redaktionen

Srebrenica-massakren ikke blot
som en intentionel fortielse,
men endog som en benægtelse. 

Når jeg, for at vise den uklar-
hed der stadig rådede om mas-
sakren da jeg skrev i 95, har ci-
teret chefen for Internationalt
Røde Kors, Jean de Courten, for
i febr. 96 at sige at de 3.000
muslimer der var blevet tilbage-
holdt af serberne, kunne være
døde, mener FS for det første at
jeg citerer »obskure kilder« og
»ukendte Røde Kors-personer«.
Og kan for det andet i Jyllands
Posten 16.4.03 få tallet 3.000
til at stå »som Jacobsens gæl-
dende version af begivenheden
den dag i dag«. 

Alt i alt har FS gisnet om mi-
ne motiver, gjort mit medlem-
skab af SANU til en fordægtig
affære, fordrejet et par udtalel-
ser i tv, og opdigtet nogle eks-
treme, nationalistiske kamme-
rater i Serbien og mit virke for
dem. Det er hele FS’ store sag.
Sammenstykket af usandheder,
manipulation, gisninger og
akademisk uredelighed. 

Sådanne kneb kan hurtigt
mistænkeliggøre en persons
virke. Nu har FS fx skrevet en
hel bog om Bosnien hvor han
beskæftiger sig med de serbiske
forbrydelser, men han har forti-
et de muslimske massakrer i de
serbiske landsbyer omkring
Srebrenica, ledet af byens kom-
mandant Naser Oric, nu an-
klaget i Haag. Er FS holocaust-
benægter? ■

Per Jacobsen

Bagtalelsens skole
■ FEJDE OM FOLKEMORD 4 • AFSLUTTENDE KOMMENTAR

Mere Malte, tak
Her på falderebet før jeg kan kalde mig kandidat, vil jeg lige sende en hilsen til Christoffer Zieler

(bachelor), forfatter til bagsidens uforlignelige ‘Maltes spalte’. En intellektualitetens Strid, lige så

absurd, men med bedre grafik og højere LIX. Tak til Malte der har gjort min sidste tid på KU til at

holde ud.  

Mattias Skærved (stud.theol.).
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VIDENSKABET
IDRÆT

Af Reinhard Stelter

Det kan være svært at slip-
pe ‘de gode gamle råd’
og virkelig tro på den en-

keltes udviklingsevner. Går det
ikke meget hurtigere at bygge
på lederens og underviserens
mangeårige erfaring og viden?
Moderne organisationer kan ik-
ke bygge på viden fra i går, og
læring og undervisning kan ik-
ke bygge på en tankpasser-
pædagogik. 

I dag har vi brug for medar-
bejdere og studerende der er i
stand til at tænke kreativt og
nyt. Lederens viden kan være
forældet i forhold til den kon-
krete opgave og den situation
organisationen befinder sig i.
Underviseren opfordres til at
inddrage de studerende og de-
res livsverden for dermed at ud-
vikle deres personlige og fag-
lige ressourcer, så de bedst mu-
ligt vil kunne fungere i et sam-
fund under hurtig forandring. 

Det er vigtigt at både lederen
og underviseren øver sig i at
tænke i nye baner. Coaching kan
være et instrument til at udvik-
le medarbejdernes og de stude-
rendes evner til selvregulering.
Mange opgaver der bearbejdes i
organisatoriske, administrative
og pædagogiske sammenhæn-
ge, skal løses i teams uden det
store hierarki. Her egner
coaching sig ideelt til gensidig
udvikling og læring. Det er cen-
tralt at stole på hinanden og
bruge hinandens forståelse af
situationen. Det er her man kan
tale om en synergieffekt.

Coaching – en definition
Coaching er et diffust begreb. 
I idrætten bruges coaching ofte
som et synonym for undervis-
ning, træning og instruktion –
dog med en bevidsthed om at
træneren skal tage hensyn til
den ‘psykologiske dimension’. 
I både organisations- og er-
hvervsliv har coaching længe
været en metafor fra idrættens
verden som har været brugt til
alle mulige former for psykolo-
gisk intervention i ledelsessam-
menhænge.

Der er brug for at rydde op 
i denne begrebsforvirring og
give coachingbegrebet en klar
profil som samtidig er baseret
på de nyeste teorier om læring
og ledelse. I mit forsknings- og
udviklingsarbejde har udgangs-
punktet været at definere
coaching som udtryk for en be-
stemt relation som trænere, 
undervisere eller ledere kan 
og bør udvikle til deres udøve-
re, elever eller medarbejdere 
(i det følgende kaldt fokusper-
soner). 

Denne relation kommer til
udtryk i følgende overordnede
definition: Coaching er en ledel-
ses- og arbejdsform hvor det
drejer sig om at udvikle foku-
spersonens/fokusgruppens fag-
lige og personlige potentiale og
selvreguleringsevner. Coaching
skal forstås som deltagelse i fo-
kuspersonens/fokusgruppens
udviklings- og læringsproces.

I sin bog Coaching på jobbet
præsenterer Whitmore en de-
finition af coaching som under-
støtter min egen forståelse af
begrebet: Coaching er at låse op

for et menneskes potentiale til at
maksimere egne præstationer.
Det er at hjælpe mennesker til at
lære frem for at undervise dem.
Denne forståelse gør det samti-
dig muligt at se mange forskel-
lige personer i rollen som coach
– for en kortere eller længere
periode; i nogle konkrete situa-
tioner, i forhold til en konkret
opgave og for en bestemt grup-
pe eller for nogle enkelte. Ja,
endog for sig selv.

Coaching er dermed ikke
nødvendigvis knyttet til en be-
stemt funktion (fx træner, un-
derviser, konsulent, leder), men
er opgave- og situationsbestemt
og kan udøves af enhver der er
villig og kompetent til at leve
sig ind i en anden person – nem-
lig fokuspersonen – for at støtte
vedkommende i sin lære- og
udviklingsproces.

Coachingbegrebets 
udviklingshistorie
Ordet ‘coach’ stammer fra Un-
garn tilbage i det 15. århund-
rede (ungarsk Kocs) og betyder
oprindelig karet eller hestevogn.
I England blev denne transport-
form og dermed også begrebet
‘coach’ indført i anden halvdel
af 1500-tallet. Det var en
‘coachman’, en kusk, der kørte
hestevognen, og denne var
samtidig ansvarlig for pleje af
og omsorg for hestene. 

Kuskens omfattende ansvar
og agtpågivenhed danner basis
for den begrebslige overføring
til min forståelse af coaching og
‘coach’. Allerede i det 19.
århundrede arbejdede man
med coaching i forbindelse

med en anden form for om-
sorgsforpligtelse. På de anglo-
amerikanske universiteter fun-
gerede coachen som en støtte-
person ved de studerendes for-
beredelse til eksamen og senere
også til idrætskonkurrencer
som traditionelt har tætte bånd
til universitetsverdenen.

Koblingen til idrætspræstati-
onen afspejler sig også i er-
hvervslivets brug af begrebet. I
1970’erne kunne man i USA ob-
servere en overføring af idræts-
psykologiske begreber til mana-
gementverdenen. Begreber
som motivation, toppræstation,
mental styrke og ‘competition’
fik en positiv attitude inden for
erhvervslivet. 

Den generelle psykologise-
ring af samfundet siden midten
af 1980’erne førte til en tilta-
gende interesse i at udnytte le-
dernes og medarbejdernes psy-
kiske ressourcer. I dag er vi
nået til et punkt hvor coaching
bruges til mange forskellige for-
mer for psykologisk udvikling
og rådgivning inden for er-
hvervslivet. Coaching er blevet
et smart nøglebegreb og et min-
dre ‘farligt’ ord at bruge end
psykologi. 

I mit forsknings- og udvik-
lingsarbejde har jeg knyttet
coaching til en ny og aktuel for-
ståelse af læring og udvikling –
en nødvendighed i et samfund
under voldsom forandring hvor
der stilles helt nye krav til den
enkelte. Krav som er svære at
udvikle via en traditionel for-
midling af viden. Denne teore-
tiske forankring gør det muligt
at forstå coaching som et red-

skab til at håndtere nye sociale,
organisatoriske og pædagogi-
ske udfordringer, og coaching
får dermed et klart koncept og
en veldefineret profil.

Ny tilgang til læring
Coaching kan ses som et instru-
ment i forbindelse med forstå-
elsen af læring som social prak-
sis. Denne forståelse overskri-
der det traditionelle syn på ind-
læring som ifølge uddannelses-
forsker Knud Illeris har en grim
bismag af videnspåfyld og
terperi. Hvis man definerer
læring og udvikling som social
praksis, kan ledere og medar-
bejdere henholdsvis undervise-
re og studerende anses som
deltagere i et praksisfællesskab.
Det er et nyt begreb der netop
fokuserer på den gensidige af-
hængighed og påvirkning som
samtlige deltagere har til hin-
anden i en samarbejdsrelation. 

Det nye ved denne forståelse
af læring er at alle involverede,
både ledere og medarbejdere
henholdsvis undervisere og stu-
derende har større eller mindre
viden eller erfaring i at løse den
aktuelle opgave. Det er det

samlede samarbejde der skaber
de optimale resultater. Det
fremgår dermed tydeligt at in-
gen af parterne har et absolut
monopol på viden i situationen.
Viden inden for det teknisk-fag-
lige og det sociale felt genereres
overvejende i selve situationen.

Viden bliver til et ‘produkt’ af
arbejdsfællesskabet. På basis af
de enkelte deltageres evner og
erfaring opstår løsningerne ofte
som et produkt af den fælles
proces der involverer alle parter
i praksisfællesskabet. En delta-
gelse i en gruppe eller et team
vil altid indebære en forhand-
ling i situationen med hensyn
til den enkeltes personlige op-
fattelse af og mening om situa-
tionen. Denne forhandling kan
være en kreativ og udviklende
proces hvor tanker og ideer spi-
rer, men den kan for de enkelte
deltagere også opleves som an-
strengende og konfliktfyldt.

Forhandlinger i denne sociale
proces kræver en løbende inter-
aktion mellem alle deltagere.
Læring er dermed en proces der
finder sted i næsten alle arbejds-
sammenhænge, og som både
involverer og udfordrer medar-

Coaching i akademia

Begrebet ‘coaching’ stammer fra sportens verden,
men en både teoretisk og praktisk udvikling af 

begrebet gennem de seneste år gør det til et brugbart
ledelsesinstrument og et pædagogisk redskab – 

også for et universitet i forandring
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bejderens henholdsvis den stu-
derendes faglige og personlige
sider. 

Coachens støttende 
funktion
Dette syn på læring har konse-
kvenser for opfattelsen af ledel-
se, samarbejde og undervisning.
Her viser det sig at coaching –
forstået som lederens, undervi-
serens eller coachens stimule-
rende deltagelse i læreproces-
sen – er den mest støttende form
i forhold til at udvikle læring
som social praksis. 

Det drejer sig om at udvikle
fokuspersonens/fokusgruppens
evne til at skærpe bevidstheden
om og forståelsen for den situa-
tion man befinder sig i eller
som man vil reflektere over.
Dermed øges fokuspersonens/-
gruppens ressourcer til at
håndtere specifikke opgaver.
Det centrale formål med coa-
ching er således at udvikle fo-
kuspersonens/-gruppens evne
til selvregulering og
ansvarlighed. 

En coachingbaseret dialog
har en særlig udformning hvor
coachen rent faktisk træder ud

af den normale dialog med
samtalepartneren eller grup-
pen. I coachingdialogen delta-
ger coachen ikke direkte i en
drøftelse eller bearbejdelse af
det ‘fælles tredje’ – et samtale-
emne som begge parter er mere
eller mindre lige interesseret i. 

I en coachingdialog indtager
coachen en neutral position
hvor det er coachens primære
opgave at fremme fokusperso-
nens/-gruppens egen dialog i
forhold til fx en udfordrende
opgave. Denne særlige dialog
kræver derfor en form for psy-
kologisk kontrakt hvor coachen
og fokuspersonen bliver enige
om at have en coachingoriente-
ret samtale. Kontrakten bygger
på frivillighed og tager ud-
gangspunkt i fokuspersonens
ønske om at udvikle sig.

Ved coaching af grupper,
hold eller teams drejer det sig
især om at styrke gruppens el-
ler teamets evne til at indgå i en
åben forhandlingssituation med
det formål i fællesskab at finde
frem til nogle kreative løsnin-
ger af en given opgave. I opti-
male tilfælde kan lederen hhv.
underviseren (i hvert fald for

en tid) fralægge sig sin frem-
trædende funktion som ansvar-
lig for udvikling og læring.

Coaching er at stille
spørgsmål
Formålet med coaching er at
udvikle de(n) coachedes be-
vidsthed omkring en konkret 
situation og derved igangsætte
en udvikling til større selvregu-
lering. I denne forbindelse er
det coachens centrale opgave at
være lyttende og spørgende.
Forskellige typer spørgsmål kan
være med til at udvikle bevidst-
hed om og forståelse for en si-
tuation, både i forhold til eget
og andres syn på situationen. 

Når man forsøger at besvare
de spørgsmål som fremlægges
nedenfor, skærper det ens for-
ståelse for at der ikke kun fin-
des ét syn på tingene, men at
virkeligheden udvikler sig på
basis af både egne subjektive
oplevelser og ‘fortællinger’ som
skabes og vedligeholdes blandt
de involverede i en gruppe, fx
på en arbejdsplads.

Fra en fiktiv coachingdialog
mellem to kolleger præsenteres
i det følgende et par udvalgte

spørgetyper der egner sig til at
udvide en fokuspersons be-
vidsthed om og forståelse af en
situation:

Afklaringsspørgsmål egner
sig til at skabe en dybere for-
ståelse omkring nogle udvik-
lingslinjer og en analyse af pro-
blemstillingen:

Hvornår blev du første gang
opmærksom på problemet?

Hvorfor skal problemet løses
netop nu?

Hvordan har du indtil nu
tacklet problemstillingen?

Hvad var det mest vanskelige i
denne forbindelse?

Handlingsspørgsmål forhol-
der sig mest til de umiddelbare
omstændigheder og kan være
med til at klarlægge vigtige und-
tagelser i fokuspersonens sub-
jektive opfattelse af situationen:

Hvad var det der lige pludselig
gjorde dig parat til at tage dette
skridt?

Bevidsthedsspørgsmål egner
sig til at formulere alternative
ønsker der kan være med til at
revidere tidligere opfattelser af
problemstillingen:

Hvad fortæller disse opdagel-
ser dig om dine ønsker i forhold
til at ændre situationen?

Oplevelsesspørgsmål er med
til at udvide fokuspersonens
oplevelse og forståelse af en si-
tuation ved at indtage en anden
persons perspektiv:

Hvordan vil kollega X se på si-
tuationen?

Hvis jeg havde været tilskuer
til din daværende situation, hvad
kunne jeg så have set som kunne
hjælpe mig til at forstå samspil-
let mellem dig og Y?

Skalaspørgsmål egner sig til
at skabe en subjektiv vurdering
af omfanget af en oplevelse,
indstilling etc.:

På en skala fra 1-10, hvordan
vurderer du så situationens til-
stand? (1=katastrofe, 10=total
succes).

Hvad skulle der til for at du
ville kunne vurdere situationen
til et 8-tal? (ved en aktuel vurde-
ring på fx 5).

Mirakelspørgsmål er med til
at frigøre fantasi og forestil-
lingsevne i forhold til konse-
kvenserne af mulige og ønsk-
værdige ændringer:

Forestil dig at et mirakel er
sket og Y lige pludselig er meget
ansvarlig og engageret i sit ar-
bejde. Hvordan ville det påvirke
jeres samarbejde?

Undtagelsesspørgsmål skær-
per opmærksomheden på det
skjulte potentiale som både si-
tuationen og de involverede per-
soner rummer. I enhver ‘problem-
situation’ er der øjeblikke og

perioder hvor personen, grup-
pen eller organisationen har
fungeret godt, og hvor tingene
er lykkedes selv om dette egent-
lig virker lidt overraskende.

Kan du huske en situation i lø-
bet af det sidste år eller den sidste
måned hvor tingene gik bedre?

De fremlagte eksempler kan
anvendes i mange variationer.
Det er op til coachens kreative
indlevelsesevne i situationen at
frembringe passende spørgsmål
som kan være med til at sætte
fokuspersonen/-gruppen på ud-
viklingskurs.

Muligheder 
og begrænsninger
At arbejde coachingorienteret
forudsætter omstillingsparat-
hed: Væk fra den traditionelle
problem- og mangeltænkning
som er blevet en rodfæstet del
af vor kultur, og som fortsat fyl-
der meget i bevidstheden hos
både ledere, konsulenter, un-
dervisere, medarbejdere og stu-
derende. 

Coaching bryder med gamle
vaner i forhold til forestillingen
om rigtigt og forkert. Hvis orga-
nisationen og den enkelte med-
arbejder ikke har denne omstil-
lingsparathed, vil det være mere
hensigtsmæssigt at vælge en in-
struktionsorienteret eller rådgi-
vende fremgangsmåde – end at
vælge coaching. ■

Reinhard Stelter er lektor i
idrætspsykologi på Institut for
Idræt på KU. Han er leder af den
kommende Europæiske Kongres
for Idrætspsykologi som finder
sted den 22.-27. juli 2003 i DGI-
byen i København. Information
og tilmelding til kongressen sker
via www.fepsac2003.dk.
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Resumé:

Coaching er et begreb som kommer fra sportens verden og som på det seneste er blevet

både teoretisk og praktisk videreudviklet, bl.a. inden for idrætspsykologien. I en del år har

coaching fungeret som en slags trojansk hest hvori man har transporteret psykologisk

rådgivning til erhvervslivet. Denne artikel vil forsøge at skabe klarhed over hvad coaching

er, og vil samtidig debattere og tydeliggøre hvordan universitetet som en organisation -

under forandring kan anvende coaching både som ledelsesinstrument og som pædagogisk

redskab i undervisning og vejledning. Den her fremlagte forståelse af coaching bygger på

en humanistisk overbevisning: At den enkelte besidder ressourcer til at udvikle sig selv –

ressourcer der via bevidsthedsskærpelse og spørgsmål kan udvikles til at håndtere både

opgaver og situationer. 

TIME-OUT – Coaching af grupper og teams drejer sig især om at

styrke gruppens eller teamets evne til at indgå i en åben ‘forhandlings-

situation’ for at finde frem til nogle kreative og fælles løsninger på en

opgave. 

F O T O :  S T O C K S H O P



● BOLIGER

Bolig søges ▼

Københavnsområdet

Periode: 1/7-03 til 30/8-04 (14 md.).

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Postdoc fra Wales med

kone og 2 børn. 

Husleje: Maks. 7-10.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Matematisk Afdeling,

tlf. 3532 0723, e-mail:

math.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/7-03.

Størrelse: Lille lejlighed, værelse

el. bofællesskab.

Beboer: Ung M studerende, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2729 3922, e-mail:

mwo@adm.ku.dk.

Centrum af København

Periode: 1/9-03 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

inkl. køkken og bad.

Beboer: Fransk gæstelektor. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, Data-

logisk Institut, tlf. 3532 1448.

Efter den 15/6. 

Copenhagen or Suburb

Period: From 1/8-03 onwards.

Size: Room in a house or apart-

ment.

Equipment: Furnished with a

bath, wc, cooking facilities.

Tenant: Research Professor.

Rent: 2.000-2.5000 kr. per month.

Contact: E-mail: 

Stephanie.glaser@web.de.

Copenhagen or Suburb

Period: From 1/8-03 onwards.

Size: 2-room apartment.

Equipment: Kitchen and bath.

Tenant: Two Researchers.

Rent: 5.000-5.5000 kr. per month.

Contact: E-mail: smg@teol.ku.dk.

Copenhagen or Suburb

Period: From 1/7 onwards.

Size: Room in a house or apart-

ment.

Equipment: Bath and cooking

facilities.

Tenant: Ph.D-student.

Rent: 2.000-3.000 kr. per month.

Contact: E-mail: smg@teol.ku.dk.

Copenhagen

Period: As soon as possible, for 

2-3 years.

Size: 2-room apartment.

Equipment: Fully furnished or not. 

Tenant: PhD student with a family.

Rent: Max 5.000 kr. per month incl.

water, heating and electricity.

Contact: E-mail: norma@bot.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-03 og 12 md.

frem el. mere.

Størrelse: 2-3 værelseslejlighed

el. lille hus.

Udstyr: Umøbleret.

Beboere: Ungt udenlandsk for-

skerpar, ikke-rygere.

Leje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: kb@dlc.ku.dk el.

tlf. 3814 2647.

København

Periode: Fra 1/9 til 15/12-03.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: K New Zealand ph.d-stu-

derende, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Julia Shaw, e-mail:

jes@dlc.ku.dk.

København

Periode: 3 md. fra 1/9-03.

Størrelse: Lille lejlighed, evt. delt

stor.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende.

Leje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: kb@dlc.ku.dk el.

tlf. 3814 2647.

Copenhagen

Period: 1/9-03 for 1-4 months.

Size: Apartment, min. 2 rooms,

kitchen and bathroom.

Equipment: Furnished.

Tenant: Married couple (no chil-

dren), non-smokers.

Rent: Max 5.500 kr. per month

incl. water, power, heating.

Contact: E-mail:

leroux@dtm.ciw.edu.

København

Periode: Fra 1/9-03.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: Udenlandsk gæsteforsker.

Leje: Ca. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: kb@dlc.ku.dk el.

tlf. 3814 2647.

Copenhagen for New York

Period: From 1/8-03 until 1/7-04

We have: 

Size: Apartment, inner Nørrebro,

116 sqm., 4 rooms, kitchen and

a bath.

Equipment: Fully furnished, dish-

washer, washing machine,

ADSL, cable TV, garden (share).

Rent: 10.000 kr. per month all ex-

penses included.

Tenants: Guest teacher with a

family.

We need: 

Any kind of apartment in New

York City, preferably Upper

West. Rent: Max. $1,500 per

month.

Contact: E-mail: m@maluka.dk.

Copenhagen

Period: Max two or three years

(shorter periods are also of in-

terest).

Size: Apartment with min. 2

rooms, kitchen, toilet and a

bathroom (not so small).

Equipment: Fully furnished.

Tenant: A married couple (no

children), non-smokers.

Rent: Max. 5.500 kr. per month

incl. water, power and heating.

Contact: E-mail: nu@dlc.ku.dk

København/Frederiksberg

Periode: Omgående og min. 1 år

frem.

Størrelse: 2-4 værelses lejlighed. 

Beboer: Psykologistud. der ven-

ter barn 15/7 og hvis fremleje

udløber 1/8-03.

Husleje: Maks. kr. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Josefine, tlf. 3336 5052

el. e-mail:

jose4@worldonline.dk. 

Copenhagen

Period: August 2003 for a mini-

mum of one year.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Non-smoking visiting

researcher from University of

London. 

Rent: Up to 5.000 kr. per month.

Contact: David Batty, e-mail:

david.batty@lshtm.ac.uk.

København/city 

Periode: Fra sept. til dec. 2003.

Størrelse: Lejlighed, 2-4 vær.

Udstyr: Møbleret 

Beboere: Norsk ægtepar, 

ikke-rygere. 

Kontakt Bjarne Rafaelsen, e-mail:

bjarne.rafaelsen@ig.uit.no el.

tlf. +47 7764 6608 el. +47 7761

1424.
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Henning Haack

Den 3. juni overrak-

te HKH Kronprins

Frederik 36.000 kr.

til geofysiker

Henning Haack fra

Geologisk Museum.

Pengene skal bru-

ges til at finansiere

en ekspedition efter

meteoritter i Nor-

døst Grønland. I

slutningen af august måned rejser en international ekspedition

(GREENSMET) med dansk deltagelse til Nordøstgrønlands uvej-

somme og øde vildmark. I tre uger vil fire videnskabsfolk til fods

og på ski afsøge en serie specielle snefri områder på indlandsisen

for meteoritter. Henning Haack skal selv deltage i ekspeditionen

og har store forhåbninger om at den Grønlandske indlandsis vil

afsløre lige så store forekomster af meteoritter som tilfældet har

været på Antarktis. 

Nekrolog ▼

Kristine Heltberg 

er død

Med Kristine Helt-

bergs død har dansk

og skandinavisk sla-

vistik mistet en af

sine markante skik-

kelser. Allerede som

purung pige kunne

man se hende i

auditoriet til Louis

Hjelmslevs banebrydende lingvistiske forelæsninger der på aller-

første hånd gjorde hende bekendt med glossematikkens tanke-

systemer og som satte sit præg på hendes videre slavistiske forsk-

ning. Men det var ikke kun lingvistikken der havde fanget den

halvt danske, halvt polske unge forsker. Dengang var en slavist en

person der var velorienteret inden for alle kulturelle grene af det

slaviske land han eller hun havde valgt som sit område. Guldme-

daljeafhandlingen fra 1950 om verbalaspekternes brug i Stefan

Zeromskis værker afspejlede på smukkeste vis hendes interesse

både for lingvistikken og den polske litteratur. I 1954 kom den

bemærkelsesværdige disputats om det polske verbum og siden

en lang række videnskabelige artikler især i det skandinaviske

Scando-Slavica og i polske tidsskrifter, essays om polske og slavi-

ske emner, engagerede indlæg i pressen om forskning, kultur,

kvinder i øst, polske jøder, borgerlige rettigheder i Polen foruden

et væld af betragtninger over dagens politiske problemer.

Fra 1955-66 var Kristine Heltberg adjunkt og kandidatstipendiat

ved KU’s slaviske institut hvorefter hun blev udnævnt til professor

i slaviske sprog og litteraturer ved Odense Universitet. I 1973

vendte hun imidlertid tilbage til Slavisk institut i København for

at hellige sig sit andet modersmål, polsk sprog og litteratur da

stillingen som lektor i polsk var blevet ledig efter at hendes mor,

den polskfødte Romana Heltberg, var gået af.

Som kollega og lærer var Kristine Heltberg elsket og respekteret.

Hendes personlige engagement i de studerendes problemer var

helt enestående og gik langt ud over det rent faglige. Havde

man problemer af den eller den anden art, kunne man altid gå til

Krysia der forstod at lytte og så lavmælt og stilfærdigt kunne

sætte tingene ind i den rette sammenhæng. Det var derfor en

selvfølge at kolleger og venner til hendes 70-års dag gik sammen

om at hylde hende i festskriftet En slavist i humanismens tegn der

– igen – afspejlede Krysias brede intellektuelle berøringsflade.

En generøs, trofast og flittig kollega har forladt os, men hendes

virke har sat sig spor og vi vil savne hende længe.

Per Jacobsen

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder. Bolig-

annoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Udnævnelser ▼

Ny prodekan på Naturvidenskab

Lektor i Kemi Flemming Nicolaisen er tiltrådt

som prodekan ved Naturvidenskab den 8.

juni 2003. Posten som prodekan er på ingen

måde fremmed for Flemming Nicolaisen, eller

Nic som han kaldes blandt venner og kolle-

ger. Tidligere har han i mere end ti år funge-

ret som prodekan. Ved ledelsesvalget på fa-

kultetet i januar 2002 valgte Nic at trække

sig for at hellige sig sin forskning i atmosfærekemi og blev ved

den lejlighed afløst af professor Sine Larsen. Sine Larsen tiltrådte

imidlertid den 1. juni en stilling som forskningsdirektør ved ESRF

i Grenoble og kunne ikke fortsætte som prodekan. Glæden var

derfor stor hos ledelse og ansatte på fakultetet da Flemming

Nicolaisen uden megen betænkning takkede ja til at genindtræ-

de på posten i resten af valgperioden til den 1. februar 2006.

Kjeld Dons 

Overlæge og speciallæge i neurokirurgi,

Kjeld Dons er tiltrådt stillingen som klinik-

chef på Neurokirurgisk Klinik på Rigshos-

pitalets Neurocenter hvor han i forvejen var

overlæge. Kjeld Dons har siden sin læge-

videnskabelige embedseksamen i 1982

været ansat på de neurokirurgiske afdelin-

ger i Hvidovre og Glostrup samt på Rigsho-

spitalet. Han har været formand for Dansk Neurokirurgisk Sel-

skab, og hans betydelige engagement i rygkirurgi har ført til en

række øvrige formandskaber og medlemsskaber af danske og

udenlandske selskaber herunder North American Spine Society.

Kjeld Dons er også sagkyndig for Retslægerådet i neurokirurgi.

Pristildelinger ▼

Lene Waage

Petersen

Lektor i italiensk

litteratur ved Ro-

mansk Institut, Lene

Waage Petersen har

modtaget den ita-

lienske stats store

oversætterpris Pre-

mio Nazionale per

la Traduzione. Pris-

overrækkelsen fandt sted den 12. maj i Rom i Palazzo del Quiri-

nale, og blev varetaget af den italienske republiks præsident 

Carlo Azeglio Ciampi der i sin tale understregede den litterære

oversættelses nødvendighed i mødet mellem to sprog og kultu-

rer. Som motivering for prisen blev det fremført at Lene Waage

Petersen har udvist stor stilistisk sikkerhed i oversættelsen af Italo

Calvinos værker samt bidraget til at udbrede kendskabet til disse

og andre af den moderne italienske litteraturs forfattere til en

dansk læserkreds.

Milena Penkowa

Læge, ph.d. og lektor Milena Penkowa på Me-

dicinsk Anatomisk Institut, Panum Instituttet

har modtaget 1.500.000 kr. fra Lundbeck-

fonden. Pengene skal bruges til forskning i

neurodegeneration og betydningen af me-

tallothionein herfor. Milena Penkowa og

kolleger har i 2001 udviklet og patenteret et

helt nyt metallothionein-medikament som

skal testes i forbindelse med neurodegenerative hjernesygdomme.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Indre København

Periode: Fra 1/9-03 til 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/8 til 31/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9-03 til 28/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

Bolig udlejes ▼

Østerbro 

Periode: Fra medio august til me-

dio jan. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 kvm.

Udstyr: Køkken og bad og alle

faciliteter.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: Adam, tlf. 2617 4875 el.

e-mail: arvidsson@hum.ku.dk.

Hellerup

Periode: 6 md. fra 1/8-03. 

Størrelse: Villa, 4. vær.

Udstyr: Møbleret. Have.

Husleje: 14.000 kr. pr. md ekskl.

forbrug.

Depositum: 42.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2857 5117.

City 

Periode: 6 md. fra 1/7-03.

Størrelse: 3 vær. med egen ind-

gang og badevær. 

Udstyr. Møbleret.

Beboer: Gæstelærer el. -forsker

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, tlf., tv og tøjvask.

Kontakt: E-mail: 

studiestraede@mail.tele.dk.

Amager

Periode: Fra 15/6-03.

Størrelse: Værelse, 16 kvm. i lej-

lighed på 3 vær.

Udstyr: Adgang til spisekøkken

og badeværelse, vaskekælder

og gård.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 2.200 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 4.400 kr.

Kontakt: Tlf. 3257 9344 el. e-mail:

randicharlot@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Ultimo sept. 2003 til pri-

mo feb. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 100 kvm. 

Udstyr: Møbleret, køkken med

opvaskemaskine, bryggers med

vaskemaskine. Mulighed for

kabel-tv, tlf., internet.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:

kristoffer@krudt.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 15/7-03 og i 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 75 kvm.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme og el.

Kontakt: Tlf. 3296 6080 el. e-mail:

karinschjerbeck@get2net.dk.

Fritidsbofællesskab

Flere studerende m/k søges til etab-

lering af fritidsbofællesskab.

Husleje: 700 kr. pr. md.

Indskud: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

mmfenger@hotmail.com el.

www.fritid.fordimankan.dk.

Vanløse

Periode: 12-14 md. fra 1/7-03.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

terasse og have. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

spurvereden@mail.tele.dk. el.

Robert Refby, tlf. 5765 0075.

Østerbro

Periode: Fra 1/8-03 og et år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,75 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Køkken

og bad.

Beboer: Gæsteprofesssor. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Anne, e-mail:

avp202@hotmail.com.

København NV

Periode: Fra 1/7-03 og 3 md.

frem. Evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Depositum: 6.000 kr. 

Kontakt: Lasse Løngreen, tlf.

6168 5425 el. e-mail: 

lasselongreen@yahoo.com.

Østerbro

Periode: Fra 1/8-03 til 1/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 108

kvm.

Udstyr: Fuldt, delvist el. umøble-

ret. Spisekøkken, hybridnet og

vaskemaskine. 

Beboer: Kan deles af 2 el. 3. Se

billeder og grundplan på

www.keil.dk/fremleje

Husleje: 9.000 kr. pr md. inkl. alt.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail:

fremleje@Keil.dk.

Amager

Periode: Fra 1/8-03 og et år frem.

Mulighed for forlængelse.

Størrelse: Hjørnelejlighed, ca. 100

kvm.

Udstyr: 3 store værelser, bad med

toilet, gæstetoilet, balkon og

gård. Delvist møbleret

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: 21.000 kr.  

Kontakt: E-mail: Olemeyer@hot

mail.com el. tlf. 3257 2070.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/8 til 20/12-03. 

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 43,8

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad og adgang til stereoan-

læg, tv, video.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.273 kr. pr. md.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Helle Kundby, tlf. 3966

6417 el. 2258 0942 el. e-mail:

hellekundby@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: 1/9-03 til 1/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Delvist møbleret, fælles

bad og vaskeri. Fri internet.

Husleje: 5.500 kr. pr. md.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: E-mail: torb@it-c.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/8-03 til 31/1-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca. 95

kvm.

Udstyr: Delvist møbleret og med

spisekøkken.

Beboere: Ideel til to personer el.

familie.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl. alt.

Kontakt: Tlf. 2876 6784 el. 

e-mail: mkocha@ruc.dk.

Frederiksberg

Period: From 1 Sept. 2003 to 

30 June 2004.

Size: Fully furnished appartment.

Equipment: Kitchen and a bath-

room, bedroom, living room

and office.

Tenant: Guest researcher.

Rent: 7.300 kr. per month incl.

heating and electricity. 

Contact: E-mail:

tvillumsen@get2net.dk.

Østerbro

Periode: Fra sept. 2003 til 1/6-04.

Størrelse: Værelse, 18 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til køk-

ken-alrum, badeværelse, vaske-

ri i ejendommen og kabel tv.

Beboer: Gæsteforsker, ikke-ryger

uden husdyr.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Kontakt: E-mail: pks@ofir.dk el.

derriklenzner@web.de.

Amager

Periode: Fra 1/10-03 til 1/8-04.

Mulighed for forlængelse.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

94 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret,

egen have.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3284 3900 el. 

e-mail: jan_ida@hotmail.com.

Copenhagen/Nørrebro

Period: From 1/8-03 (or from 1/7)

to 1/12-03.

Size: Apartment, 2 rooms, 53

sqm., bathroom and kitchen.

Equipment: Fully or partly fur-

nished after agreement.

Rent: 4.000 kr. per month incl.

water, power, heating and

cable internet. 

Deposit: 4.000 kr.

Contact: Peter, tel. 3583 6570, 

e-mail: mail@hpolsen.dk.

Østerbro

Periode: 1/8-03 til 1/12-03.

Størrelse: Kvistlejlighed, 103 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Badeværelse

med badekar og åbent køk-

ken. Adgang til tørreloft. Op-

og vaskemaskine. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3543 1867.

København K

Periode: Snarest og indtil 1/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca. 80

kvm.

Beboer: Gæsteforsker el. -stude-

rende. 

Kontakt: Steffen Runge, tlf. 2729

2923 el. e-mail: 

sffr@novonordisk.com. 

København NV

Periode: Snarest muligt til medio

sept. (el. kortere).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 62 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til 

vaskekælder.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Tlf. afregnes separat.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2240 2713 el. 

e-mail: jka@ofir.dk.

København NV

Periode: Fra 1/9-03 til 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 60 kvm.

Udstyr: Badeværelse, entré, 

altan, vaskeri i kælderen. Evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ikke-rygere.

Husleje: 2.950 kr. pr. md. 

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail:

theis@stud.ku.dk.

Hvidovre

Periode: Fra 1/9-03 til 1/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 23 kvm.

Udstyr: Helt eller delvist møble-

ret. Egen have, fællesvaskeri.

Beboer: Studerende K ikke-ryger.

Skal kunne tåle kat.

Husleje: 2.200 kr. pr. md. inkl.

varme, el, tlf. og internet. 

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Karina Sørensen, 

tlf. 2460 7794, e-mail: 

karina_esmaralda@yahoo.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 3.500 kr. pr. md.

Depositum 3.500 kr.

Kontakt: Susanne, tlf. 7452 5240

el. e-mail:

lilalaila@hotmail.com. 

Islands Brygge

Periode: Fra 1/7-03.

Størrelse: Værelse, 20 kvm. med

altan samt egen indgang,

køkken og toilet. Der er ikke

adgang til bad. 

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug samt bredbånd.

Kontakt: Tlf. 3296 0028.

Valby

Periode: Fra 1/8-03 til 31/1-04.

God mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret, internet,

bad, vaskemaskine, tørre-

tumbler.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 14.400 kr.

Kontakt: Tlf. 4020 9210 el. 

e-mail: pgaarde@sol.dk.

Hellerup

Periode: Snarest muligt. og for 

3 md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4089 6044.

Ved søerne

Periode: Fra 19/8 til 19/11-03 (kan

forhandles).

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Birgitte Counihan

Jensen, e-mail:

jcounihan@nyc.rr.com.

Birkerød

Periode: Pr. 1/9-02 og for 2 år. 

Størrelse: Hus, 109 kvm. med have.

Udstyr: Stor stue med brænde-

ovn, spisekøkken samt 2 store

vær. og bryggers. Op- og va-

skemaskine samt køleskab og

fryser.

Kontakt: Solvejg Reeh, Rasmus

Reeh el. Steen Pedersen, 

tlf. 4581 3041, e-mail: 

solvejg.reeh@get2net.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/9-03 til 1/3-04.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 148

kvm, elevator, gårdmiljø, 

vaskemaskine.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Beboere: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. alt in-

klusiv.

Depositum: 22.000 kr.

Kontakt: Tyra Grove Krause, 

e-mail: tgv@ssi.dk

● KOLLEGIER

Elers Kollegium
Periode: Evt. ledige alumne-

pladser for efteråret 2003.

Målgruppe: Ansøgerne skal være

studerende ved KU el. DTU.

Det skal kunne dokumenteres

at ansøgeren har bestået 2 års

normeret studietid.

Husleje: 1.170 kr. pr. md. for al-

mindelige stud. og 1.755 kr. pr.

md. for kandidater samt et bi-

drag på 100 kr. månedligt til

kollegiekassen.

Kollegiet: Elers Kollegium blev

grundlagt 1691 og for Jørgen

Elers’ efterladte formue blev i

1702 indkøbt grunden St. Kan-

nikestræde 9. I årene 1702-05

opførtes den bygning hvis mu-

re stadig er den fysiske ramme

om Elers kollegium. Kollegiet

har 20 alumnepladser som er

fordelt over teologiske, huma-

nistiske, lægevidenskabelige

og naturvidenskabelige disci-

pliner som giver en særegen

og udbytterig studiekontakt

fagene imellem. Værelserne er

på ml. 12 og 22 kvm. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på SU-kontoret og skal afleve-

res samme sted. Der skal ved-

lægges en skriftlig motivation

for optagelse på kollegiet. Evt.

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret.

Dokumentation vedlægges.

Ansøgningsfrist: 1/7-03.

Borchs Kollegium
Periode: Evt. ledige alumneplad-

ser for studieåret 2003/2004.

Målgruppe: Studerende med 2

års normeret studietid bestået

kan ansøge. Fundatsprivilege-

rede til enkelte pladser er stu-

denter dimitteret fra Ribe Ka-

tedralskole. Dokumentation

vedlægges.

Husleje: P.t. 1.170 kr. pr. md. Der-

til kommer en månedlig hus-

skat på 175 kr. og 25 kr. til bib-

liotekskassen.

Kollegiet: Borchs kollegium blev

grundlagt i 1691 af professor

Ole Borch og har i dag 19 alum-

nepladser fordelt mellem Det

teologiske, naturvidenskabelige

og humanistiske Fakultet. Kol-

legiet ligger centralt i det gam-

le København. Kollegiet har en

trehundredeårig historie for et

godt fagligt og socialt miljø

med traditionsrige fester. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

afhentes på SU-kontoret,

Fiolstræde 22.

Ansøgningsfrist: 1/7-03.

Yderligere oplysninger: Se

www.borchskollegium.dk.

Hassagers kollegium
Periode: Evt. ledige alumneplad-

ser for studieåret 2003/2004.

Målgruppe: Ved udnævnelsen af

nye alumner tilstræbes en lige-

lig kønskvotering og repræsen-

tation af flere faggrupper.

Såfremt disse hensyn er tilgo-

deset, vil studenter fra følgen-

de menigheder være fortrins-

berettigede: Vejerslev, Aidt og

Thorsø i Århus stift, Sevel i Gin-

ding herred, Ribe stift, Nørre Fel-

ding og Tvis, Ribe stift, Låstrup

og Skals med dertil hørende

del af Nørre Rind i Viborg stift

el. Særslev i Fyns stift. Endvide-

re studerende der nedstammer

fra sognepræst til Vejerslev,

Aidt og Thorsø i Århus stift

H.H. Hassager (død 24.7. 1834)

og fra sognepræst til Sevel i Ribe

stift Rasmus Hørning (død 1.10.

1831). Sluttelig studerende fra

de stifter hvori ovennævnte

sogne er beliggende. Doku-

mentation skal vedlægges.

Husleje: 1.535 kr. pr. md. hvortil
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kommer 110 kr. til rengøring og

alumneråd. Ved indflytningen

betales to måneders leje i de-

positum for værelse og et de-

positum for udleverede nøgler.

Ansøgning: Ansøgningsskema af-

hentes på SU-kontoret, Fiol-

stræde 22.

Ansøgningsfrist: 1/7-03.

Regensen
Periode: Pr. 1/9-03 og i løbet af

efteråret 2003 vil et antal kol-

legieværelser blive ledige på

Regensen.

Målgruppe: For at komme i be-

tragtning må ansøgeren have

taget eksaminer svarende til 2

års normeret studietid ved uni-

versitetet el. DTU. Eksaminerne

må være bestået med mindst 8

i gennemsnit. Ved bedømmel-

sen af ansøgningen lægges

særlig vægt på ansøgerens so-

ciale og økonomiske forhold.

Særlige optagelsesberettigede

er grønlændere og færinger.

Disse kan tildeles regensplads

direkte efter bestået studen-

tereksamen.

Kollegiet: Regensen er et af uni-

versitetets gamle kollegier cen-

tralt beliggende i indre by. Re-

gensen har plads til 100 stude-

rende. Det er ikke tilladt at

holde større husdyr såsom hun-

de og katte.

Husleje: Pt. 1.170 kr. pr. md. inkl.

abonnement på tlf. + et mdl.

bidrag på 75 kr. til diverse fæl-

lesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet

hentes og afleveres til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22.

Ansøgningsfrist: 1/7-2003.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Evt. ledige alumneplad-

ser for studieåret 2003/2004.

Målgruppe: Ansøgerne skal være

studerende ved KU el. DTU.

Det skal kunne dokumenteres

at ansøgeren har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Valkendorfs kollegium

ligger i Skt. Peders Stræde i

den indre by i et gammelt hus

med stor have. Det er et lille

kollegium med plads til 22 be-

boere. Kollegiet har selvstyre –

det vil sige at de i fællesskab

står for husets daglige drift.

Derfor er ansvarsbevidsthed og

socialt engagement blandt be-

boerne vigtigt for husets trivsel.

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for to

års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om dig

selv og hvorfor du gerne vil bo

på Valkendorfs kollegium (1 si-

de) indsendes til SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-03.

● STILLINGER

Teologi ▼

Post doc fellowship
Place of employment: Danish Na-

tional Research Foundation

Center for Subjectivity Research.

Contents: A two-year post doc

fellowship in the area of subjec-

tivity research with special fo-

cus on philosophy of religion

and hermeneutics is planned.

Qualifications: The fellowship is

open to people with PhDs or

equivalent qualifications in theo-

logy or other relevant fields. 

To be appointed by: 1 Sept. 2003.

Deadline for applications: 1 July,

2003 at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Full Professor 
in Anthropology
Place of employment: Institute of

Anthropology.

Contents/qualifications: The can-

didate should have a strong ge-

neral background in anthropo-

logical theory and ethnogra-

phic analysis and experience with

combining a variety of methods

for producing empirical mate-

rial. The Institute is particularly

interested in candidates who

deal with social relations and

cultural identity in a translocal

perspective. This includes theo-

retical and methodological ap-

proaches to connections across

space and time, and to senses

of belonging in different con-

texts. The candidate should ha-

ve experience in planning and

organizing research projects

and programs. The position

requires research within the

described area including an

active role in building it up,

strengthening and extending

it; teaching, supervision and

examining within the Institut-

e’s existing BA, Kandidat, and

Ph.D. programs and within ot-

her new education programs

being developed by the Institu-

te; administrative duties in re-

lation to teaching and research.

To be appointed by: 1 February,

2004.

Deadline for applications: 15

September, 2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/generel.

Additional information: Head of

the Institute, Vibeke Steffen,

Institute of Anthropology, Fre-

deriksholms Kanal 4, 1220

Copenhagen K, tel. 3532 3462,

e-mail: Vibeke.Steffen@ant-

hro.ku.dk or Head of Study,

Birgitte Refslund Sørensen, tel.

3532 3463, e-mail: Birgitte.Soe-

rensen@anthro.ku.dk.

Associate Professor 
in Anthropology
Place of employment: Institute of

Anthropology.

Contents/qualifications: Speciali-

zation within one or more of

the following areas: internatio-

nal organizations and civil so-

ciety; international develop-

ment or humanitarian assistan-

ce; conflict, reconciliation and

peace; environment and socie-

ty; gender and globalisation.

The position involves research,

teaching courses at all levels,

supervision of research stu-

dents and administration. 

To be appointed by: 1 January,

2004.

Deadline for applications: 15

September, 2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/generel.

Additional information: Head of

the Institute, Vibeke Steffen,

Institute of Anthropology, Fre-

deriksholms Kanal 4, 1220

Copenhagen K, tel. 3532 3462,

e-mail: Vibeke.Steffen@ant-

hro.ku.dk or Head of Study,

Birgitte Refslund Sørensen, tel.

3532 3463, e-mail: Birgitte.Soe-

rensen@anthro.ku.dk.

Lektorat i international
politik 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold/kvalifikationer: Stillingen

er varig med forsknings- og un-

dervisningsforpligtelse. Stillin-

gen ønskes besat med en ansø-

ger der har videnskabelige kva-

lifikationer samt erfaring med

undervisning og de dertil knyt-

tede administrative opgaver

inden for international politik.

Til besættelse: 1/11-03 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/generel (Ledige Stillinger).

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, Institut for

Statskundskab, Rosenborggade

15, 1130 Kbh. K, tlf. 3532 3384,

e-mail: lb@ifs.ku.dk. 

Eksterne lektorater 
Sted: Økonomistudiet.

Indhold: Et eksternt lektorat i In-

vesteringsteori på studiets kan-

didatdel; to eksterne lektora-

ter i International økonomi på

studiets BA- og kandidatdel; et

eksternt lektorat i Computer-

baseret anvendt operationsa-

nalyse på studiets kandidatdel.

Forelæsninger, eksamensafhol-

delse og andre evalueringer in-

den for det pågældende fag-

område.

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen kræves yder-

ligere kvalifikationer i form af

videnskabelige kvalifikationer i

almindelighed, praktisk er-

hvervserfaring og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Periode: 3 år fra 1/9-03.

Omfang: Min. 100 og maks. 780

timer/undervisningsår.

Ansøgning: Stiles til Rektor. Ved-

læg oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed;

publikationsliste over viden-

skabelig produktion med * –

markering af hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig med henblik på bedømmel-

sen af sine videnskabelige kva-

lifikationer. Produktionen ind-

sendes i 2 eks. 

Sendes til: Studieleder Peter Erling

Nielsen, Økonomisk Institut,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Hjælpelærere
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Økonomistudiet.

Indhold: 

1.årsprøve: Mikro- og makroøko-

nomi 1, øvelser – herudover

skal bruges en holdunderviser

til Økonomi for geografer, 2

hold a 2 timer/uge. Er-

hvervsøkonomi, øvelser.

2.årsprøve: Mikroøkonomi 2,

øvelser.

3.årsprøve: Operationsanalyse,

øvelser. Makroøkonomi 3, øvel-

ser (hjælpelærer el. undervis-

ningsassistent). Økonometri,

øvelser (2. år, 3. år samt kandi-

datdel – hjælpelærer el. under-

visningsassistent).

Til besættelse: 1/9-03. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studienævn,

Studiestræde 6, 2., 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab ▼

Professorat i Retsmedicin
Sted: Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Professorat med fokus

på forskning inden for afdelin-

gens fagområder og andre til-

grænsende forskningsområder.

Stillingen indebærer forpligtel-

se til forskning, undervisning

og forskningsledelse i det om-

fang det i øvrigt passer med in-

stituttets opgaver og bestem-

melse. Hertil kommer forplig-

telsen til at varetage funktio-

nen som statsobducent og af-

delingsleder.

Til besættelse: 1/9-03 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Jørn Simonsen, tlf.

3532 6164 el. institutleder Niels

Morling, tlf. 3532 6110.   

Professorat MSO 
i Retsgenetik
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Fokus på forskning in-

den for anvendt retsgenetik.

Stillingen indebærer forpligtel-

se til forskning, undervisning

og forskningsledelse inden for

retsgenetik.

Omfang: 5 år. Efter udløbet af

ansættelsesperioden overgår

ansøger til ansættelse og af-

lønning som lektor.  

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Jørn Simonsen, tlf.

3532 6164.

Lektor
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori.

Indhold: Medicinsk videnskabs-

teori med særligt henblik på

medicinsk etik. Forskning i eti-

ske problemstillinger inden for

læge- og folkesundhedsviden-

skab. Undervisning i medicinsk

videnskabsteori på det medi-
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Så ring til os med det samme og fortæl hvornår du
kan arbejde i sommer-perioden. Vi har brug for ferie-
afløsere fra starten af juni til slutningen af august. Vi
søger ferie-afløsere til både aftenpladser og morgen-
pladser. Du kan selv vælge hvornår og hvor længe du
vil arbejde, og så mange timer du ønsker. Blot skal du
ringe med det samme, så vi kan koordinere det bedst
muligt for alle parter. Vil du evt. have en fast rengør-
ingsplads nu eller mens du studere? 

Ring og hør nærmere.

PentaService A/S er et mellemstort  rengøringssel-
skab, som hovedsagelig gør rent på kontorer i virk-
somheder i Storkøbenhavn, samt de ydre provinser.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

PentaService A/S
Lykkesholms Alle 36, 1902 Frederiksberg C.
Tlf 33 25 90 30.   
Spørg efter Hans Johansen.

VIL DU HAVE RENGØRINGSJOB 
I SOMMERPERIODEN ?

Vi søger gode hoveder til Lyngby-Taarbæk Kommune

w
w

w
.H

anM
ark.dk

Når du søger job hos os, får du
faglige udfordringer med mulighed
for at udnytte din uddannelse og dine
evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt
en aktiv ligestillingspolitik.

LÆS HER !
Alle unge/ældre friske piger og drenge, kvinder
og mænd over 18 år, der er interesserede i at
tjene en ekstra skilling (evt. som supplement
til SU).

Har du lyst til at arbejde med ældre mennes-
ker sammen med gode kollegaer, kan vi til-
byde dig et godt job som timelønnet afløser.

Der vil være mulighed for at arbejde i dag/aften-
og nattevagt.

Vi har brug for hjælp både på Områdecenteret
og i hjemmeplejen.

Vi yder naturligvis fornøden introduktion.

Fleksibilitet i forhold til arbejdstiden.

Ring i dag på telefon 45 95 07 61 og tal med
Anette Hede.

eller skriv til:

Områdecenter Virumgård
Sennepsmarken 1
2830 Virum
e-mail: virumgaard@ltk.dk

I øvrigt henvises til kommunens hjemmeside:
www.ltk.aeldreomsorgen.dk

www.ltk.dk

Husk af forny din indskrivning
Som ordinær studerende skal du huske at forny din indskrivning (tidl. Årskortfornyelse). Du kan henvende

dig på dit studiekontor for at forny indskrivning. Husk ID-kort. Hvis du har adgang til internettet, kan du

også forny din indskrivning på www.punkt.ku.dk under menuen Studerendes Selvbetjening. Sidste frist for

fornyelse er 15 juli 2003. Hvis du ikke har fornyet inden da, vil du blive udmeldt af universitet pr. 31 august

2003 og evt. SU vil blive stoppet. Det er derfor vigtigt at du husker at forny din indskrivning rettidigt.
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cinske studium og uddannel-

sen i folkesundhedsvidenskab.

Deltagelse i planlægning og

afholdelse af kurser i medi-

cinsk videnskabsteori for ph.d.-

studerende.

Til besættelse: 1/9-03 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 28/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Peter Rossel, tlf.

3532 7934.

Lektorstilling 
Sted: Afd. for International Sund-

hed, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab.

Indhold: Forskning i sociale og

kulturelle aspekter af sundhed

og sygdom i lavindkomstsam-

fund herunder forpligtelse til

publicering/videnskabelig for-

midling og undervisning inden

for området. Undervisningsop-

gaver inden for medicinsk an-

tropologi og kvalitative forsk-

ningsmetoder. Derudover vej-

ledning og faglig udvikling.

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 28/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke dane grundlag

for en ansøgning. Se www.ku.

dk/led/stillinger/ el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Allan Krasnik, tlf. 3532

6250.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Den eksterne lektor skal

selvstændigt tilrettelægge og

gennemføre undervisningen i

sociologi på Bachelor- og Kan-

didatuddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab. Undervisnin-

gen omfatter forelæsninger,

holdundervisning og projekt-

arbejde samt tilrettelæggelse

og gennemførelse af dertil

hørende eksaminer og andre

evalueringer.

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen og forsk-

ningserfaring kræves yderlige-

re kvalifikationer i form af un-

dervisningserfaring, evner til

samarbejde på tværs af fagmil-

jøer samt indsigt i sociologiske

problemstillinger relateret til

sundhedsmæssige aspekter.

Omfang: Stillingen er treårige.

Arbejdsforpligtelsen omfatter

et timetal på min. 100 og

maks. 500 timer/undervisning-

sår (forberedelsesfaktor 3,5).

Timetallet fastlægges forud for

hvert semesters påbegyndelse.

Ansøgeren bedes anføre sine

ønsker mht. hvor mange timer

vedkommende ønsker at un-

dervise.

Ansøgning: Stiles til Rektor. Ved-

læg oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed samt

en publikationsliste over viden-

skabelig produktion. Med *-

markering på publikationsli-

sten angives hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig med henblik på bedømmel-

se af sine videnskabelige kvali-

fikationer. 

Sendes til: Studieleder Lisbeth

Knudsen, FSV-sekretariatet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 4/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Inge Kryger Pedersen, tlf. 3532

3229.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Den eksterne lektor skal

selvstændigt tilrettelægge og

gennemføre undervisning på

kurset i Kvalitative metoder

herunder det antropologiske

feltarbejde på Bacheloruddan-

nelsen samt tilrettelægge og

gennemføre dertil hørende ek-

saminer og andre evalueringer.

Endvidere vejledning af stude-

rende ved Bachelor- og Kandi-

datuddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab i forbindelse

med udarbejdelse af eksa-

mensprojekter, specialer, m.v.

Undervisningen omfatter fore-

læsninger, holdundervisning

og projektvejledning.

Kvalifikationer: Ud over relevant

kandidateksamen kræves yder-

ligere kvalifikationer i form af

undervisningserfaring i de

nævnte kvalitative metoder for

studerende ved en tværviden-

skabelig uddannelse. Endvide-

re kræves forskningserfaring

inden for antropologiske

aspekter af folkesundhedsvi-

denskab i de industrialiserede

lande samt erfaring med PC-

programmer (særligt Nvivo) til

analyse af kvalitative data.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 3 år. Arbejdsforpligtel-

sen omfatter et timetal på min.

100 og maks. 500 timer/under-

visningsår (forberedelsesfaktor

3,5). Timetallet fastlægges

forud for hvert semesters

påbegyndelse. Ansøgeren

bedes anføre sine ønsker mht.

hvor mange timer vedkom-

mende ønsker at undervise.

Ansøgning: Stiles til Rektor. Ved-

læg oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed samt

en publikationsliste over viden-

skabelig produktion med *-

markering af hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig med henblik på bedømmel-

se af sine videnskabelige kvali-

fikationer. 

Sendes til: Studieleder Lisbeth

Knudsen, FSV-studiesekretaria-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 4/7-03, kl. 12.00.  

Yderligere oplysninger: Lektor

Lone Schmidt, tlf. 3532 7631.

Lektorstilling 
Sted: Afd. for Almen Medicin, 

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Forskning, undervisning

og formidling inden for områ-

det almen medicin.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 28/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645 el. institutleder Al-

lan Krasnik, tlf. 3532 7971.

Lektorstilling
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Forskning i tilknytning

til et af instituttets forsknings-

felter (se www.imbg.ku.dk),

kursusledelse i kemi for læge-

og tandlægestuderende samt

undervisning i kemi.

Til besættelse: 1/12-03 el. snarest

derefter.

Omfang: Stillingen er tidsubeg-

rænset medmindre andet be-

stemmes ved ansættelsen. 

Ansøgningsfrist: 11/7-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645 el. institutleder Niels

Grunnet, tlf. 3532 7724. 

Lektorat 
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Samfundsodontologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning inden for fagområderne

odontologisk epidemiologi,

odontologisk sundhedssociolo-

gi, organisation af tandpleje

samt administrativ odontologi.

Kvalifikationer: Dokumenteret

teoretisk viden og erfaring in-

den for flere af de nævnte fag-

områder. 

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgningsfrist: 28/8-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500.

Kliniske lektorer
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Omfang: En klinisk lektor sats A

er forpligtet til at varetage 60

konfrontationstimer/år (inkl.

mundtlig eksamination) samt

andre arbejdsopgaver op til

200 timer årligt. Konfronta-

tionstimetallet kan forhøjes til

100 timer/år såfremt den klini-

ske lektor ikke pålægges andre

arbejdsopgaver. En klinisk lek-

tor sats B er forpligtet til at

varetage 30 konfrontationsti-

mer/år (inkl. mundtlig eksami-

nation) samt andre arbejdsop-

gaver op til 100 timer årligt.

Konfrontationstimetallet kan

forhøjes til 50 timer årligt så-

fremt den kliniske lektor ikke

pålægges andre arbejdsopgaver. 

Til besættelse: Min. 3 år i perio-

den fra 1/8 el. 1/9-03 til 31/7 el.

31/8-06 el. 2008.

Ansøgning: Stiles til Dekanen og

sendes i 3 eks. 

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00.

Opslageet i fuld ordlyd: Dette

uddrag kan ikke danne 

grundlag for ansøgning. 

Se www.sund.ku.dk.

Humaniora ▼

Lektorat
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Persisk sprog og littera-

tur samt det moderne Iran.

Til besættelse: 1/1-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 4/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

8906.
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Har du prøvet SU-selvbetjening? 
SUstyrelsens selvbetjeningssystem hedder “minSU”. Det er åbent døgnet rundt. Du skal have 

“Den fælles pinkode” for at få adgang til selvbetjeningssystemet. Du kan læse mere om selvbetje-

ningssystemet og anskaffelse af pinkoden på www.su.dk. Når du har fået pinkoden, kan du selv

tjekke din SU, søge støtte, søge støtten ændret, vælge støtte fra, søge studielån, ændre konto-

nummer eller sluttidspunkt for uddannelsen. 

SU i 2003?
Hvad står der på din støttemeddelelse for 2003? Får du SU i de kommende måneder? Er forventet

sluttidspunkt for din uddannelse korrekt (se øverst på bagsiden af støttemeddelelsen)? Hvis ikke, skal

du søge din støtte ændret. Benyt “minSU” når du vil tjekke om du får støtte eller skal søge om det. 

SU til kandidatuddannelsen
Tjek din indskrivning på PUNKT KU. Husk at du selv skal sørge for at få ændret din indskrivning fra

bachelor- til kandidatuddannelse i universitetets indskrivningssystem. Henvend dig til Studie- og

eksamenskontoret på dit fakultet for ændring af din indskrivning. Se vejledningen på blanket om

indskrivning i studieåret 2003/2004. 

Hvis du regner med at blive bachelor i juni 2003, og fortsætter på kandidatuddannelsen (overbyg-

ningsuddannelsen) fra juli 2003, skal du søge om SU til kandidatuddannelsen. Da kandidatuddan-

nelsen i SU-sammenhæng betragtes som en ny uddannelse, skal du udfylde minimum felt 3-7 og

10 (begyndelsestidspunktet for kandidatuddannelsen er normalt “072003”) inden du godkender

din ansøgning på “minSU”. Bemærk at det tager tid at behandle en ansøgning selv om du opret-

ter den på selvbetjeningssystemet. 

Du kan også udfylde et ansøgningsskema (minimum felt 1-7 og 10) på www.su.dk, skrive det ud,

underskrive det og sende/aflevere det til SU-kontoret. Papiransøgning om SU fra juli 2003 skal

være SU-kontoret i hænde så hurtigt som muligt. Regn med 3-4 ugers ekspeditionstid fra SU-kon-

toret har modtaget din ansøgning til der kan være penge på din konto. 

Frister!
Vær opmærksom på ansøgningsfristerne. Din ansøgning skal være oprettet på “minSU” eller være

SU-kontoret i hænde senest den 31. juli 2003, hvis du søger om støtte fra juli 2003. Modtager vi

først din ansøgning i august, noteres der fravalg af støtte for juli fordi du ikke kan søge om SU

med tilbagevirkende kraft.

Bemærk at der er tale om “fravalg af støtte” hvis du opfylder betingelserne for at få støtte, men

ikke søger herom. Det har betydning for beregningen af dit fribeløb. Oplysninger om ansøgnings-

frister og fribeløbssatser for 2003 finder du også på www.su.dk. 

Brug “minSU” når du vil vælge støtten fra. Fristen er den 15. i måneden før den første måned

fravalget omfatter. 

Benyt telefax hvis du ikke har en pinkode til “minSU” og er i tidsnød med hensyn til fravalg af

støtte. Du skal oplyse minimum dit navn, personnummer og de måneder (skriv helst månedernes

navne) du vil vælge fra. Husk at underskrive brevet. SU-kontorets fax er 3532 2888. 

Udmeldelse af universitetet
Du har status som studerende selv om du har valgt din SU fra. Du bliver meldt ud af universitetet

ved at aflevere dit ID-kort til studiekontoret på dit fakultet. Du kan med andre ord ikke melde dig

ud af universitetet ved at tilkendegive over for en lærer, institutsekretær eller SUstyrelsen at du er

ophørt på studiet. Kontakt studiekontoret på dit fakultet hvis dit ID-kort er bortkommet. Bemærk

at du ikke kan blive udmeldt af universitetet med tilbagevirkende kraft. Bemærk også at du først

får adgang til det høje fribeløb fra måneden efter at du er meldt ud. 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K, tlf. 3314 1536. Dagligt åbent fra 10-15.
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Eksterne lektorer
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: AV-Formidling/Medie-

analyse og Formidling.

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Casper Tybjerg, tlf. 3532

8130.

Undervisningsassistenter/ 
eksterne lektorer
Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab.

Indhold: Fonetik og fonologi 3 ti-

mer/uge; Fonetisk specialemne

2 timer/uge; Indoeuropæisk og

indoeuropæerne 3 timer/uge.

Omfang: 14 uger.

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jens Elmegård Rasmussen,

tlf. 3532 8665, e-mail:

jer@cphling.dk.

Amanuensis i pædagogik
Sted: Institut for Pædagogik, Fi-

losofi og Retorik.

Indhold: Almenpædagogik.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

kunne tilrettelægge og gen-

nemføre undervisning og vej-

ledning samt dertil hørende

eksaminer inden for det al-

menpædagogiske fagområde

på alle niveauer.

Omfang: Fra 1/8-03 til 31/1-04.

Ansøgningsfrist: 27/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Joan Conrad, tlf. 3532

8865.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teater, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: 3 stillinger. 1) Undervis-

ning i Metadesign, 2) Undervis-

ning i Kunstkritik og Kunstfor-

midling 3) Undervisning i Rum-

analyse samt i Ældre Arkitektur.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Kunsthistorie, 

Institut for Kunsthistorie, Dans

og Teater, Karen Blixens Vej 1,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 30/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Henrik Oxvig, 

tlf. 3532 9273.

Eksterne lektorer/
instruktorer
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Institut. 

Indhold: Instruktor til edb-vejled-

ning.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til de musikprogrammer,

som instituttet råder over for

tiden (Finale, Cubase og Musi-

cator). Undervisningen retter

sig mod begyndere og let øve-

de og er tænkt som en støtte

til relevante studieelementer. 

Indhold: Leder af instituttets jazz

big band (MIBB).

Kvalifikationer: Erfaring som big

band-leder og må kunne påta-

ge sig opgaven selv at arrange-

re for besætningen. Der kan bli-

ve tale om at indgå i samarbej-

de med instituttets kor og dele

af arrangementsundervisnin-

gen på kandidatuddannelsen.

Indhold: Faget sang.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

pædagogisk erfaring. Ved be-

dømmelsen vil der endvidere

blive lagt vægt på ansøgernes

forudsætninger for at indgå i

et fagligt miljø hvor praktisk-

musikalske og teoretisk-histori-

ske discipliner samvirker.

Indhold: Faget klaver.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

pædagogisk erfaring. Ved be-

dømmelsen vil der endvidere

blive lagt vægt på ansøgernes

forudsætninger for at indgå i

et fagligt miljø hvor praktisk-

musikalske og teoretisk-histori-

ske discipliner samvirker.

Indhold: Korledelse.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

være fortrolige med et bredt

repertoire såvel inden for tra-

ditionel korsang som inden for

nyere koriske og vokale udtryks-

former. Desuden dokumente-

ret relevant faglig uddannelse

og pædagogisk erfaring. Ved

bedømmelsen vil der endvide-

re blive lagt vægt på ansøger-

nes forudsætninger for at ind-

gå i et fagligt miljø hvor prak-

tisk-musikalske og teoretisk-hi-

storiske discipliner samvirker.

Indhold: Musikalsk analyse samt

satslære/arrangement, BA. Un-

dervisningsopgaver i discipli-

nerne musikalsk analyse, sats-

lære/arrangement, videregåen-

de satslære og videregående

analyse. 

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse på kandidatniveau el. til-

svarende samt dokumenteret

omfattende erfaring med til-

svarende undervisningsopga-

ver på universitetsniveau. Det

skal fremgå af ansøgningen

hvilke af ovennævnte under-

visningsopgaver ansøgeren øn-

sker at påtage sig.

Indhold: Musikhistorie, BA. Un-

dervisningsopgaver inden for

det 19. århundredes opera på

BA-niveau.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse på kandidatniveau el. til-

svarende samt specialviden om

det 19. århundredes opera og

dokumenteret omfattende er-

faring med tilsvarende under-

visningsopgaver på universi-

tetsniveau. Ansøgere bedes

endvidere medsende forslag til

kursusplan.

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves.

Sendes til: Studielederen, Musik-

videnskabeligt Institut, Klerke-

gade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk. 

Eksterne lektorer/
undervisningsassistenter
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Arabisk

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i arabisk pro-

pædeutik, grammatik, 4 ti-

mer/uge samt skriftlige øvelser,

2 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i arabisk pro-

pædeutik, samtale 4 timer/uge.

Kvalifikationer: Talefærdighed i

arabisk.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i arabisk pro-

pædeutik, samtale 2 timer/uge.

Kvalifikationer: Talefærdighed i

arabisk.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i mellemøstens

moderne historie. 4 timer/uge

med mulighed for anvendelse

af hjælpelærere.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i kommunika-

tivt arabisk 4 timer/uge indtil

efterårsferien og derefter 2 ti-

mer/uge. 

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i moderne litteratur

2 timer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til under-

visning i seminar: økonomi i den

arabiske verden 2 timer/uge.

Assyriologi

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Mesopotamiens old-

tidshistorie (historie og sam-

fund), øvelser 2 timer/uge.

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Mesopotamisk religi-

on 2 timer/uge.

Hebraisk

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i hebraisk pro-

pædeutik, grammatik 4 ti-

mer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i moderne jødedom

og Israel 3 timer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i moderne litteratur

2 timer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i klassiske hebraiske

tekster 2 timer/uge.

Nærorientalsk arkæologi

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Mesopotamiens oldtid

(arkæologi), øvelser 2 timer/uge.

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Ægyptens oldtidshi-

storie (arkæologi), øvelser 2 ti-

mer/uge.

Ægyptologi

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Ægyptens oldtidshi-

storie (historie og samfund),

øvelser 2 timer/uge.

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Ægyptens kunst 2 ti-

mer/uge.

For alle stillinger gælder

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse

samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2003.

Ansøgningen sendes til: Studie-

nævnet, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,
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Dansk på tværs 
Institut for Nordisk Filologi, Dansk studienævn afholder seminarrække i efteråret med titlen Dansk på tværs. John Chr. Jørgensen og

Frans Gregersen er værter. Alle er velkomne, også til enkeltgange fredage kl. 11-14 i KUA, lok. 22.0.11.

5.9 Torben Fledelius Knap og Erik A. Nielsen
Hvad binder danskerne sammen? 
National identitet i medier og litteratur

12.9 Jørgen Haugan og Kirsten Thisted
Nationalisme på tværs; dansk/norsk, dansk/grønlandsk 

19.9 Hans Hertel og Palle Schantz Lauridsen
Amerikanisering og antiamerikanisme i dansk litteratur 
og film

26.9 Marianne Stidsen og Birger Langkjær
Realismeformer i moderne dansk litteratur og film/tv

3.10 Jette Lundbo Levy og Ib Ulbæk
Problematiske læsninger af systemdigtning

10.10 Frank Kjørup og Frans Gregersen
Tryk og rytme i og uden for lyrikken

24.10 Bent Fausing og Per Bak Jensen
Billedstof

31.10 Sune Auken og Søren Ulrik Thomsen 
At skabe og at fortolke

7.11 Thomas Bredsdorff og Mie Femø Nielsen
Litteraturanalyse og samtaleanalyse 
(eks. Pinter: ‘Last to Go’)

14.11 Pil Dahlerup og Jørn Lund
At læse danske salmer – efter originalversionerne og
salmebogsversionerne

21.11 Nina Møller Andersen og Gorm Larsen
Dialogisme i sprog og litteratur 

28.11 Klaus Kjøller og Elisabet Holst
Teksten som evangelium og manipulation. Tekst- og
medieanalyse

5.12 Hanne Ruus og Johnny Kondrup
At rette eller ikke rette? Tekstudgivelse og fortolkning
(Kierkegaard og folkeviser)

12.12 Poul Behrendt og John E. Andersen
Storytelling – Fra firmakulturen hos Søren K til post-
moderne brands

19.12 Frans Gregersen og John Chr. Jørgensen
Dansk som genrer. Brevet som pragmatisk, litterær og
didaktisk genre
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Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet eller

hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: 

SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 2850. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning på flg. kursus i forhisto-

risk arkæologi på bachelorud-

dannelsen: 1. Periodekursus 3,

yngre romersk jernalder til

middelalder (ca. 30 timer i

ugerne 43-49). Undervisning

og tilrettelæggelse af følgende

kurser i forhistorisk arkæologi

på kandidat- og magisterkon-

ferens uddannelserne: Formid-

ling af arkæologisk forskning

(ca. 30 timer i ugerne 43-47);

Undervisning i relation til 

Sejrens Triumf (ca. 30 timer i

ugerne 43-47) samt supervision

af overbygningsstuderende

(ca. 24 timer i ugerne 36-49).

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Forhistorisk arkæologi,

Vandkunsten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Henriette

Lyngstrøm, e-mail:

lyngst@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Professorship in 
Theoretical Astrophysics
Place of employment: Niels Bohr

Institutet for Astronomi, Fysik

og Geofysik.

Contents: Applicants must be

highly recognized international

authorities in one or more fields

of theoretical astrophysics. Re-

search areas of particular inter-

est are magnetohydrodynamics

(as related to the interstellar

medium, stellar and planetary

formation, stars including the

sun, and accretion disks and

jets) as well as galaxy forma-

tion and cosmology. The suc-

cessful candidate’s research

profile should be characterized

by the desire to understand

astrophysical phenomena and

their origins in the context of

the best modern observational

research. Applicants should

further demonstrate scientific

breadth and an openness for

defining and leading new re-

search directions. 

Deadline for applications: 15

September 2003, at noon. 

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Professorship 
in Experimental Physics
Place of employment: Niels Bohr

Institutet for Astronomi, Fysik

og Geofysik.

Contents: The institute partici-

pates in the BRAHMS heavy

ion experiment at the RHIC col-

lider at Brookhaven National

Laboratory and in the ALICE

experiment at the coming

CERN LHC collider. The re-

search group consists of three

permanent faculty positions at

the University of Copenhagen,

two externally funded post-

doctoral positions and two to

three PhD stipends. BRAHMS is

a running experiment, and the

group is responsible for impor-

tant parts of the data analysis.

In collaboration with NBIfAFG

technical staff, the group is

currently constructing the 

forward silicon pad multiplicity

detector and the laser calibra-

tion system for the central 

time projection chamber for

the ALICE experiment. 

Deadline for applications: 15

September 2003, at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Associate Professorship 
in Experimental Physics
Place of employment: Niels Bohr

Institutet for Astronomi, Fysik

og Geofysik.

Contents: The High Energy Heavy

Ion group is responsible for the

Danish contribution to inter-

national programs in experi-

mental relativistic heavy ion

nuclear physics. The group is

centrally involved in the opera-

tions of the BRAHMS experi-

ment at the Relativistic Heavy

Ion Collider at Brookhaven Na-

tional Laboratory and in the

construction and future physics

exploitation of the ALICE dete-

ctor for CERN’s Large Hadron

Collider. 

Deadline for applications: 15

September, 2003 at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Associate Professorship in
Observational Astrophysics
Place of employment: Niels Bohr

Institutet for Astronomi, Fysik

og Geofysik.

Contents: The Institute is forming

a center for quantum optics

which will eventually encom-

pass a wide range of experi-

mental and theoretical activiti-

es. Current experimental and

theoretical interests include

entangled light and atoms,

quantum information proces-

sing, many-body theory, the

physics of cold atoms, and 

Bose-Einstein condensation.

Applicants should have an 

independent research profile

which can support and comple-

ment current activities in quan-

tum optics at the Institute.

Deadline for applications: 15

September 2003, at noon. 

Full annoncement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Associate Professorship in
Theoretical Quantum Optics
Place of employment: Niels Bohr

Institutet for Astronomi, Fysik

og Geofysik.

Contents: The Institute is forming

a center for quantum optics

which will eventually encom-

pass a wide range of experi-

mental and theoretical activiti-

es. Current experimental and

theoretical interests include

entangled light and atoms,

quantum information proces-

sing, many-body theory, the

physics of cold atoms, and 

Bose-Einstein condensation.

Applicants should have an 

independent research profile

which can support and comple-

ment current activities in quan-

tum optics at the Institute.

Deadline for applications: 15

September 2003, at noon. 

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Lektor
Sted: Zoologisk Museum.

Indhold: Forskning inden for 

Crustacea og kuratering af

krebsdyrsamlingen.

Kvalifikationer: Ph.d. el. højere

grad og erfaring svarende til

en dansk adjunkt.

Ansøgningsfrist: 1/9-03, kl. 12.00,

Opslaget i fuld ordlyd:

www.zmuc.dk/commonweb/

Job/jobs.htm.

Undervisningsassistenter
Sted: Kemisk Institut, H.C. Ørsted

Ungdomslaboratorium.

Indhold: Instituttet inviterer gym-

nasieklasser til at besøge H.C.

Ørsted Ungdomslaboratorium

for at udføre forsøg som de ik-

ke normalt kan gennemføre på

deres egne skoler. Undervis-

ningsassistenternes opgave bli-

ver at være til stede under

øvelserne, vejlede eleverne un-

dervejs samt give et kort op-

læg om sit eget projekt og evt.

en kort orientering til studier

på HCØ som inddrager kemi.

Kvalifikationer: Påbegyndt ph.d.-

studium.

Omfang: Fra september 2003 til

januar 2004.

Ansøgningsfrist: 3/7-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kiku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Botanisk Institut. 

Indhold: Øvelsesundervisning af

2 øvelseshold i botanik, højere

planter, ny studieordning.

Omfang: Fra 1/9 til 1/11-03.

Ansøgning: Mrk. ‘UASS, botanik,

ny studieordning’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Ø. Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Signe Frederiksen, e-mail: sig-

nef@bot.ku.dk, tlf. 3532 2158.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

planteanatomisk del af Blom-

sterplanternes Anatomi og Fy-

siologi under Biologi 2, 2-3

øvelseshold.

Omfang: Fra 1/9 til 14/11-03.

Ansøgning: Mrk. ‘UASS, Biologi 2’.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Ø. Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor Li-

se Bolt Jørgensen, e-mail: li-

seb@bot.ku.dk, tlf. 3532 2162.

Instruktor
Sted: Kemisk Institut, H.C. Ørsted

Ungdomslaboratorium.

Indhold: Kemisk Institut inviterer

gymnasieklasser til at besøge

H.C. Ørsted Ungdomslaborato-

rium for at udføre forsøg som

de ikke normalt kan gennem-

føre på deres egne skoler. In-

struktorernes opgave er at stil-

le frem til øvelserne, være til

stede på øvelsesdagen samt

rydde laboratoriet til næste

hold.

Kvalifikationer: Min. 3 års

kemistudium og en solid ke-

misk viden.

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgningsfrist: 3/7-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kiku.dk.

Instruktorer 
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

planteanatomisk del af Blom-

sterplanternes Anatomi og Fy-

siologi under Biologi 2.

Kvalifikationer: Biologistuderen-

de der som minimum har be-

stået basisdelen.

Omfang: Fra 1/9 til 14/11-03.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

Biologi 2’.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Ø. Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Lise Bolt Jørgensen, e-mail: li-

seb@bot.ku.dk, tlf. 3532 2162.

Instruktorer
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

botanik, højere planter, ny stu-

dieordning.

Kvalifikationer: Biologistuderen-

de der som minimum har be-

stået basisdelen.

Omfang: Fra 1/9 til 1/11-03.

Ansøgning: Mrk. ‘Instruktorat,

botanik, ny studieordning’. 

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Ø. Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Signe Frederiksen, e-mail: sig-

nef@bot.ku.dk, tlf. 3532 2158.

● TAP-STILLINGER

Administrator 
BRIC, Københavns Universitet.

Indhold: BRIC er et nyligt startet

forskningscenter. Se

www.bric.dk. Administratoren

skal bl.a. medvirke til udbyg-

ning af BRIC forskningsafdelin-

ger (dvs. indkøb af apparatur,

kontakt til den tekniske for-

valtning etc.); udarbejde bud-

getter i samarbejde med direk-

tøren og budgetkontrol; med-

virke til udarbejdelse af ansøg-

ninger til fonde, til at indgå af-

taler med industrien og til ind-

gåelse af licensaftaler; medvir-

ke til ansættelse af administra-

tivt personale og personale til

BRIC’s faciliteter. Deltagelse i

byggemøder og andre møder

vedr. etableringen af Biocen-

tret på Tagensvej.

Omfang: Halvtidsstilling. Stillin-

gen vil – i overensstemmelse

med udbyggelsen af BRIC – bli-

ve konverteret til en fuldtids-

stilling. Stillingen er tidsbe-

grænset til 5 år med mulighed

for forlængelse.

Til besættelse: Snarest muligt. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Grid-koordinator
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Koordinatoren af fakul-

tetets Grid-aktiviteter skal fo-

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  10  . 2 0 0 3 17

Lav på udstilling

Fra den 21. juni til 24. august og i efterårsferien (uge 42) har Bo-

tanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 Kbh. K en særudstilling

med titlen Hvad er lav, og hvad bruges det til. Der er fri entré, 

og udstillingen er åben dagligt kl. 12-16.

F
O

T
O

: 
B

O
T

A
N

IS
K

 M
U

S
E

U
M

Tjen penge i ferien

Øresundsuniversitetet søger værelser til studerende fra hele

verden som skal deltage i Øresundsuniversitetets Sommeruni-

versitet. Det drejer sig om en eller flere af i alt fire perioder. 

1. periode: Fra 22. juni til 17 juli. I alt 4 uger.

2. periode: Fra 16. juli til 14. august. I alt 4 uger.

3. periode: Fra 6. juli til 9. august. I alt 5 uger.

4. periode: Fra 10. juli til 16. august. I alt 5 1/2 uge.

Hvis du kan leje dit værelse ud i en af disse perioder, vil vi me-

get gerne høre fra dig. De studerende betaler huslejen forud.

Kontakt Henrik Pedersen, Øresund Summer University, Nørre-

gade 10, Box 2177, 1017 Kbh. K, tlf. 3532 3579, e-mail:

hped@adm.ku.dk. Se også www.summeruniversity.org.

BILLIGE
FLYBILLETTER

Også til unge og
studerende

Vi prøver altid at finde
den billigste pris

WASTEELS Rejser
Skoubogade 6, 1158 K

- lige ved Strøget

33 14 46 33
86 12 62 11



restå sammenkoblingen af in-

stitutternes PC-klynger således

at de kan indgå i større Grid-

baserede netværk, nationalt

gennem DK-Grid og internatio-

nalt gennem NorduGrid og EG-

EE (Enabling Grids for E-Scien-

ce and industry in Europe). Ko-

ordinatoren skal sikre at inte-

grationen følger de standarder

der sættes internationalt for

deltagelse i Grid-baserede net-

værker med hensyn til AAA

(Authorization, Authentication

and Accounting), generel sik-

kerhed og tilgængelighed ude-

fra for eksterne brugere. Til

stillingen hører også deltagelse

i udvikling af middelware i

samarbejde med videnskabeli-

ge medarbejdere fra Datalo-

gisk Institut.

Kvalifikationer: Cand.scient. el.

ingeniøruddannelse.

Ansøgningsfrist: 10/7-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

IT-konsulent
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Konfigurering, overvåg-

ning, drift og vedligeholdelse

af netværket; konfigurering,

overvågning, drift og vedlige-

holdelse af 11 Windows2000

servere, konfigurering, installa-

tion og opsætning af pc-ar-

bejdspladser, helpDesk funkti-

on, brugersupport, primært

Office, WordPerfect, Outlook,

men også fagspecifikke speci-

alprogrammer, brugeradmini-

stration if. adgang til mail,

web, filservere, varetagelse af

backup-rutiner, antivirus, fi-

rewall mv. Vedligeholdelse af

databaser. På arbejdspladserne

anvendes pt. Windows

98/2000/XP med plan om snar-

lig migrering til WindowsXP.

Kvalifikationer: Grundig teore-

tisk og flere års praktisk erfa-

ring inden for it-området samt

erfaring med drift af Windows

2000-servere. Specielle kompe-

tencer, fx migrering til XP, pro-

grammeringserfaring i MS-pro-

dukter, erfaring med net- og

serveradministration el. pro-

jekterfaring er ønskelig. 

Ansøgningsfrist: 20/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Studiesekretær
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Sekretariatsopgaver in-

den for instituttets undervis-

ningsafdeling. 

Til besættelse: 1/9-03. 

Ansøgning: Mrk. ‘Studiesekretær’.

Sendes til: Institutleder Niels

Grunnet, Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

Københavns Universitet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 27/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

www.imbg.ku.dk.

Studentermedhjælp
Sted: Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat.

Indhold: Internationale og studi-

eadministrative opgaver på

Studie og Eksamenskontoret. 

Til besættelse: 1/7-03 el. snarest

muligt derefter.

Omfang: 15-20 timer/uge primært

inden for normal åbningstid. 

Ansøgning: Mrk. J.nr. 201-254-

13/01 på selve ansøgningen.

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultetssekretariat,

St. Kannikestræde 13, 1169

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Bente

Andersen, tlf. 3532 3541 el.

Charlotte Sørensen, tlf. 3532

3569.

● PH.D. -
STIPENDIER

Danske runeindskrifter
Sted: Institut for Navneforskning,

Københavns Universitet.

Indhold: I tilknytning til det

treårige SHF-finansierede

forskningsprojekt Danske Ru-

neindskrifter 2003-06 opslås et

ph.d.-stipendium inden for

projektets forskningsområde

med en specifik sprogvidenska-

belig orientering. Projektet

Danske Runeindskrifter skal

dels udarbejde en opdateret

internetudgave af samtlige

danske runeindskrifter, dels

styrke udforskningen og for-

midlingen af runerne i et for-

maliseret samarbejde ml. KU

og Nationalmuseet. Endelig

forventes ph.d.-stipendiaten i

løbet af sit projekt at blive be-

kendt med det internationale

runologiske forskningsmiljø,

gerne i forening med en til-

knytning til andre filologiske

specialområder af relevans for

projektet. 

Til besættelse: 1/10-03 el. snarest

derefter.

Omfang: Studieperioden er på

indtil 3 år. 

Ansøgning: Med bilag i 6 eks.

Sendes til: Det Humanistiske Fa-

kultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 11/8-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personale og Jura, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: 

Projektleder Michael Lerche

Nielsen, tlf. 3532 8566, 

e-mail: lerche@hum.ku.dk.

Grønlands Hjemmestyre, 
Direktoratet for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og
Kirke
Indhold: Formålet er at styrke

forskningsudvikling og forsker-

rekruttering i Grønland. Sti-

pendierne finansieres i fælles-

skab af Kommissionen for Vi-

denskabelige Undersøgelser i

Grønland (KVUG), Forsknings-

styrelsen og Grønlands Hjem-

mestyre.

Kvalifikationer: Kontakt til et ek-

sisterende fagligt miljø i Grøn-

land og ansøgerne skal kunne

dokumentere en sådan tilknyt-

ning til det grønlandske sam-

fund at der gennem stipendiet

og ph.d.-forløbet sikres en op-

bygning og overførsel af viden

og kompetence i/til Grønland. 

Omfang: To stipendier. 

Ansøgningsfrist: 15/8-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kvug.dk.

Yderligere oplysninger: Kommis-

sionens sekretariat v/Henrik El-

ling, Dansk Polarcenter, Strand-

gade 100H, 1401 Kbh. K, tlf.

3288 0100, fax 3288 0101, e-

mail: he@dpc.dk. 

● STIPENDIER

Carlsbergs Mindelegat for
Brygger J.C. Jacobsen 
Målgruppe: Studerende der skal

udføre afsluttende eksamens-

projekt inden for kemi, bioke-

mi el. bioteknologi.

Støtte: I år 2003 uddeles ti scho-

larships a 60.000 kr. der kan

anvendes til ophold i udlandet

eller til gennemførelse af pro-

jekter i Danmark, herunder

dækning af egne leveomkost-

ninger.

Ansøgning: Skema fås på

www.carlsbergsmindelegat.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Leonardo da Vinci-
programmet
Støtte: Leonardo da Vinci er EU’s

program for støtte til øget kva-

litet i de erhvervsrettede ud-

dannelser – både grunduddan-

nelse og efter- og videreud-

dannelse. Programmets over-

ordnede formål er at styrke

kvalitet og nyskabelse i de er-

hvervsrettede uddannelser og

give dem en europæisk dimen-

sion. Der kan søges om tilskud

til længerevarende projekter

inden for 3 emner: Anerken-

delse af læring; nye lærings-

og undervisningsformer og vej-

ledning/rådgivning.

Ansøgningsfrist: 3/10-03 for pro-

jekter der kan påbegyndes i 

efteråret 2004.

Yderligere oplysninger: 

www.ciriusonline.dk.

● LEGATER

S. Gønge Virginia
Fellowship Fond
S. Gønge Virginia Fellowship

Fond er en ny fondsbegiven-

hed som én gang om året vil

uddele legatpenge til en el. to

studerende fra danske univer-

siteter, og som et bedømmel-

sesudvalg bestående af profes-

sorerne Niels Thygesen (for-

mand), Hjalte Rasmussen og

Torben Grodal sammen med

donorerne finder kvalificerede.

Fondet er stiftet for at fremme

de tre fagområder økonomi

(MBA), jura og amerikansk lit-

teratur og kultur.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger i

forbindelse med næste opslag i

september 2003 for universi-

tetsåret 2004/05 stiles til Lis-

beth Løkke, Skibsholtvej 86,

Assendrup, 7120 Vejle.

Yderligere oplysninger: Man kan

læse mere om fondsstifterne,

baggrunden for det nye fond,

ansøgningsfrister mm i årlige

opslag herom i DJØF-bladet,

senest nr. 49/02, s. 37.

Legatuddelinger ▼

Kaj Hanssons legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har fået besked direkte fra SU-

kontoret. Der er uddelt 2 por-

tioner à 15.000 kr. til medicin-

studerende.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Forskning i fødevarer
Støtte: Forskningsforums Pro-

gramkomité for Ernærings- og

Levnedsmiddelforskning (FEL-

FO) indkalder ansøgninger om

støtte til forskning i fødevarer.

Ansøgere kan på Forsknings-

styrelsens hjemmeside:

www.forsk.dk/forskpro/fotek/

anbefalinger.htm hente inspi-

ration til aktuelle forskningste-

maer i FELFO’s anbefalinger

om de kommende års tvær-

gående fødevareforskning. Der

henvises desuden til Fødevare-

ministeriets Rådgivende Forsk-

ningsudvalgs strategi 2001-

2006 på www.dffe.dk/

publikationer/andre_udgivel-

ser_boeger_mv.htm.

Ansøgning: Benyt den engelske

version af Forskningsstyrelsens

Skema 1 på www.forsk.dk/ske-

ma/fs-skema/.

Ansøgningsfrist: 1/7-03, kl. 12.00.

IT-forskning
Støtte: Programkomitéen for IT-

forskning, Netværkssamfundet

og Programkomitéen for IT-

forskning indkalder ansøgnin-

ger om støtte til forskning in-

den for IT-forskning, Netværks-

samfundet, IT-læring og pæda-

gogik og integreret produkti-

on. Kriterier for støtte samt

krav til ansøgningernes ind-

hold og udformning findes på

www.forsk.dk.

Ansøgningsfrist: 1/9-03, kl. 15.00.  

Yderligere oplysninger: E-mail:

forsk@forsk.dk el. tlf. 3544

6200. 

Forskningsophold i Kina
Støtte: Ifølge Rektorkollegiets

samarbejdsaftale med the Chi-

nese Academy of Sciences

(CAS) kan der gives tilskud til

rejse- og opholdsudgifter til

danske forskere der ønsker at

gennemføre et forskningsop-

hold ved en CAS-institution.

Aftalen omfatter følgende

støttemuligheder: Korte op-

hold som kan søges af forskere

for en periode af 14-30 dage,

længerevarende ophold som

kan søges af ph.d.-studerende

for en periode af 6-12 måne-

der el. 12-måneders-ophold

som kan søges af postdocs.

Længerevarende ophold er

dog afhængige af at fornødne

midler er til rådighed. Danske-

re der ønsker at søge støtte,

skal selv sørge for kontakt til

en kinesisk værtsinstitution.

Målgruppe: Aftalen omfatter

kun det naturvidenskabelige

og teknologiske område.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.rks.dk, men fås også

ved henvendelse til Rektorkol-

legiets Sekretariat. Ansøgning

på engelsk bilagt cv, publika-

tionsliste, invitation fra værts-

institutionen(erne) samt evt.

relevante referencer indsendes

i 3 eks. til Rektorkollegiets Se-

kretariat, Vester Voldgade 121

A, 4. sal, 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/8-03.

Yderligere oplysninger: Helen

Rasmussen, tlf. 3392 5405 el.

hr@rks.dk.

● EKSAMEN

Naturvidenskab ▼

Tilmelding til
reeksamen/omprøve 
Termin: August reeksamen 2003.

Fag: Datalogi 0GB, Matematik 1

GB, Statistik 0B, Fysik 12, Kemi

G-O, Kemi G-OS, Sikkerhed-

sprøve i Kemi G-OS, Kemi 

Gn-OS, Anatomi, Fysiologi,

PP1, Biologi 1, Elementær

biostatistik, Biologi 4, Vækst,

velfærd og regulering, Klima,

jord og vand, Samf. Væsentlige

stofstrømme, Naturgeografi 2,

Introduktion til Kulturgeogra-

fi, Geologi 1a (efterårsdelen),

Geologi 1a (forårsdelen), Geo-

logi 1Ga (efterårsdelen) og

Geologi 1Ga (forårsdelen).

Forudsætning: For at kunne del-

tage i eksamen, er det en for-

udsætning at man tidligere har

haft et registreret eksamens-

forsøg i det pågældende kur-

sus. Det betyder at man kan

deltage hvis man tidligere har

et 00, 03, 5, ikke bestået, ude-

blevet el. forladt el. hvis man

har været syg og har indleve-

ret en lægeerklæring. Det gæl-

der dog ikke Biologi 4 og Ele-

mentær biostatistik da det er

ordinære eksamener.

Tilmelding: Uge 27-28 (30/6 til og

med 11/7-03) via internettet på

selvbetjeningssystemet

www.punkt.ku.dk el. på Stu-

die- og Eksamenskontoret,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Tilmeldingen kan ikke finde sted

på institutterne. Eftertilmel-

ding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen. Ved

mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger:

www.nat.ku.dk/studadm el. al-

ternativt på Studie- og Eksa-

menskontoret, Øster Voldgade

3, 1350 Kbh. K, tlf. 3532 4260,

e-mail: NAT-eksamenskon-

tor@adm.ku.dk.

● UDDANNELSE

Avanceret kursus 
i epidemiologi
Sted: Kandidatuddannelsen i fol-

kesundhedsvidenskab.

Målgruppe: Ph.d.-studerende.

Indhold: Kurset, der strækker sig

over 30 timer (5 ECTS), udby-

des som valgfag af studienæv-

net. Der er plads til op til 8

ph.d.-studerende. Kursets for-

mål er at give de studerende

en dyberegående forståelse for

en række relevante avancere-

de epidemiologiske metoder

og deres specialiserede anven-

delsesområder. Temaer er in-

terventionsstudier, forebyggel-

sesintervention og gruppein-

tervention; for kohortestudier:

longitudinelle studier med æn-

dringer af risikofaktorer; for

case-control studier, de spe-

cielle design typer; for meta-

analyser, observationelle stu-

dier versus interventionsstu-

dier; for økologiske studier,

den unikke rolle ved fælles 

populationseksposure; interak-

tion, mulige modelopbygnin-

ger; for screening, observatio-

nel effektevaluering. De spe-

cialiserede områder vil være de

særlige forhold for epidemio-

logi i klinisk forskning, epide-

miologi for særlige ekspositio-

ner: genetiske faktorer, miljø-

faktorer, infektioner, kost og

alkohol, samt epidemiologi for

de store sygdomsgrupper, bl.a.

cancer, kardiovaskulær syg-

domme, lungesygdomme, fed-

me, diabetes.

Fagleder: Prof., dr.med. Thorkild

I.A. Sørensen, H:S Institut for

Sygdomsforebyggelse og afde-

lingen for epidemiologi, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab, tlf. 3338 3860, e-mail: 

tias@ipm.hosp.dk.

Tid: Hver mandag kl. 13.15-15 i

perioden fra 1/9 til 8/12-03.

Sted: H:S Institut for Sygdoms-

forebyggelse, Kommunehospi-

talet, København.

Tilmelding: Til ovenstående

adresse inden 15/8 og stiles til

Studienævnet for Bachelor og

kandidatuddannelsen, Panum

33.4.25, Blegdamsvej 3, 2100 Ø. 

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/studieinfo/ud

dannelser/FH_FSV.htm.

● KURSER

Medicinsk pædagogik
Indhold: Kursus i medicinsk

pædagogik for lærere ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet på KU. Kurset er på i alt 45

timer og kursusemner vil være:
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Jazzfestival på Musikvidenskab
De studerende ved Københavns Universitet kommer igen i år med de-

res eget bidrag til Copenhagen Jazz Festival. To scener, 20 bands, en

jazz DJ, restaurant og bar. En afslappet stemning og masser af ny jazz

er ingredienserne ved MI-jazz 2003 fra 10. til 12. juli.

Læs mere på www.hum.ku.dk/musik/mi-jazz/
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Afskedsforelæsning
Bjørn Ekmann

Tid: 20/6 kl. 10.00-12.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk. Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i lok.

23.1.50 

The concept of schizoidia in the first half of the 20th Century
Dr.med. Pierre Bovet, Département universitaire de psychiatrie, Université de Lausanne, Schweiz og

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Tid: 23/6 kl. 17.15-19.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 4., lok. 403

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

SARS
Peter Skinhøj, Department of Infectious Diseases, Rigshospitalet

Tid: 25/6 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Spændingsfeltet mellem repræsentation og governance hhv. 
politik, magt og demokrati i informationssamfundet
Henrik Bang hhv. Jens Hoff

Tid: 28/8 kl. 16.00-17.30

Sted: Rosenborggade 15, 4., Aud. 9

Arr.: Forlaget Politiske Studier

Planlægning, formidling og

vurdering af medicinsk under-

visning, undervisningmetoder i

medicinsk undervisning, stu-

denters tilegnelse af undervis-

ningsindhold samt hjælpemid-

ler til undervisning. Kursus-

form er øvelser, seminarer og

forelæsninger.

Sted: KUA.

Tilmelding: Beth H. Pedersen, 

Institut for Filosofi, Pædagogik

og Filosofi, tlf. 3532 8852 el. 

e-mail: beth@hum.ku.dk.

Arrangør: Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik, lektor

Helge Dohn, tlf. 3532 8868 el.

e-mail: dohn@hum.ku.dk,

www.staffhum.ku.dk/dohn/

medicin.htm.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

11th European Congress of
Sport Psychology
Indhold: Kongressen ledes af 

Reinhard Stelter som er lektor i

idrætspsykologi på Institut for

Idræt. Kongresorganisationen

har modtaget over 500 

abstracts og vil dermed blive

en af de største af sin art. På

kongressen afvikles 6 hovedfo-

redrag, 34 symposier, 13 work-

shops, 4 round table diskussio-

ner og ca. 300 poster præsen-

tationer. 

Tid: 22 – 27/7-03.

Sted: DGI-byen.

Tilmelding: 

Via www.fepsac2003.dk. 

Arrangør: Institut for Idræt og

Dansk Idrætspsykologisk Forum. 

International Conference:
Local Land Use Strategies in
a Globalizing World: Sha-
ping Sustainable Social and
Natural Environments
Contents: The conference is orga-

nized by DUCED SLUSE, and

aim to examine the intercon-

nectedness of global and na-

tional processes of change and

local land use strategies and

practices that are affected by

these wider processes and that

shape social and natural en-

vironments at the local level. 

We will provide comparative

insights into the ways local

peoples have responded to

economic growth and decline,

to economic development and

crisis in their uses of the land,

and through interdisciplinary

analysis, seek to establish link-

ages between these responses

and changes in the biophysical

environment. 

Time: 21 – 23/8-03.

Venue: Institute of Geography,

Geocenter.

Organizer: Ole Mertz, Institute of

Geography, University of

Copenhagen; Reed Wadley,

Department of Anthropology,

University of Missouri.

Full announcement:

www.geogr.ku.dk/projects/slu-

se/conference.

International konference:
Educational Psychology and
Beyond?
Indhold: – Har pædagogisk psy-

kologi en fremtid, og hvis ja,

hvilken?

Tid: 21-23/8-03.

Sted: RUC.

Tilmeldingsfrist: 20/6-03.

Arrangør: Forskningsnetværket

PIFF (person, interventions og

fællesskabsformer i foran-

dring), www.piff.ruc.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Per Lav Madsen

Titel: Near-infrared spectropho-

tometry of brain and muscle

oxygenation during circulatory

shock.

Officielle opponenter: Prof.

dr.med. Bjørn Quistorff, Inst.

for medicinsk biokemi og ge-

netik, Panum Instituttet, og

prof., dr.med. Gitte Moos

Knudsen, Neurologisk Klinik,

Rigshospitalet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret el. til forsvarsleder prof.,

overlæge dr.med. Anders Lars-

son, Anæsthesiologisk afdeling

Gentofte Amtssygehus før for-

svarshandlingen.

Tid: 14/8-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Fyrrevang 11, 2830

Virum. Indstillingen kan købes

ved skr. henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet. 

● PH.D. -FORSVAR

Teologi ▼

Cand.theol. Søren Kjær Bruun

Titel: Viljens dialektik. En studie i

forholdet mellem vilje og synd

hos Søren Kierkegaard under

inddragelse af K.E. Løgstrup og

Martin Luther.

Tid: 23/6-03, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 3., 

Aud. 11.

Yderligere oplysninger: Efter for-

svarshandlingen er der recep-

tion på Institut for Systematisk

Teologi.

Jura ▼

Cand.jur. 

Jens Teilberg Søndergaard

Titel: Ret, demokrati og globali-

sering. Om kosmopolitanisme

og empirisme.

Tid: 4/9-03, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 samt på Juri-

disk Laboratorium, Studiestræ-

de 34.

Cand.jur. 

Claus Molbech Bendtsen

Titel: Interessentskabsretlige pro-

blemstillinger.

Tid: 5/9-03, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14, samt på Juri-

disk Laboratorium, Studiestræ-

de 34.

Cand.jur. Marianne Nørregaard

Titel: Den Europæiske menneske-

rettighedskonventions anven-

delse ved afgørelser af retlige

konflikter mellem private i

dansk ret.

Tid: 11/9-03, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14, samt på Juri-

disk Laboratorium, Studiestræ-

de 34.

Sundhedsvidenskab ▼

Morten Rosted

Titel: On the Identification of

CBG-Binding Proteins Using

the Yeast Two-Hybrid System.

Tid: 24/6-03, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Frederik d. VII´s

Gade 5, 3., 2200 Kbh. N.

Zenia Marian Larsen

Titel: Type 1 diabetes susceptibili-

ty – genetic studies of chromo-

some 14q and 4p16.1.

Tid: 24/6-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet på Hagedorn,

Niels Steensensvej 6, Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Stakkeledet 3,

2970 Hørsholm, e-mail:

zl@steno.dk.

Anne Gammelgaard

Titel: Ethical Aspects of Clinical

trials involving Acute patients

– described in relation to the

DANAMI-2 trial.

Tid: 26/6-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Afdeling for

Medicinsk Videnskabsteori, Pa-

num Instituttet, bygning 22.3,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Birgitte Brandstrup

Titel: Restricted intravenous fluid

therapy in colorectal surgery.

Tid: 27/6-03, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Ind-

gang 50, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

enten til Klinisk Enhed for Syg-

domsforebyggelse, tlf. 3531

2441, e-mail: forebyggelse@

bbh.hosp.dk el. til forfatteren,

tlf. 4495 8868, e-mail: 

bbrandstrup@hotmail.com.

Lars-Ole Gerlach

Titel: Development of metal-ion

mediated lead discovery.

Tid: 27/6-03, kl. 9.00.

Sted: Haderup auditoriet, Panum

Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren: 7TM Pharma,

Fremtidsvej 3, 2970 Hørsholm.

Irene Wittrup

Titel: Viral infections as eliciting

factor/CO-factor in fibromyalgia.

Tid: 30/6-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet på Frederiksberg

Hospital.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

på Parker Instituttet, Frederiks-

berg Hospital ca. 1 uge før for-

svaret vil finde sted.

Sidse Marie Arnfred

Titel: Somatosensory Gating in

Schizophrenia.

Tid: 1/7-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Mu-

seum, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ellegårdsvej 84,

2820 Gentofte, e-mail: s.arn-

fred@tdcadsl.dk.

Ulrik Dixen

Titel: Signal-averaged P wave du-

ration as a prognostic factor in

atrial fibrillation after electri-

cal/pharmacological cardiover-

sion to sinus rhythm and in

paroxysmal atrial fibrillation.

Tid: 8/8-03, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Færøvej 39,

2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4588

6461, e-mail:

ulrikdixen@mail.dk.

Humaniora ▼

Inger V. Johansen

Titel: The Northern Ireland Civil

Rights Movement 1968-70.

Tid: 24/6-03, kl. 13.00.

Sted: Det nye KUA, lok. 22.0.11.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plarer af afhandling findes på

Det Kgl. Biblioteks information

på KUA og til gennemsyn på

Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst,

KUA samt på Engelsk Institut.

Naturvidenskab ▼

Thomas Hvid Andersen

Titel: Yeast minisatellites. Struc-

ture, Organization and possi-

ble Functions.

Tid: 20/6-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade 

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, e-mail: ann@my.

molbio.ku.dk, tlf. 3532 2090.

Iver Juel

Titel: Mineralogical and thermo-

dynamic processes by sulfate

and seawater attack of Danish

concrete.

Tid: 24/6-03, kl. 10.00.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan ses på Geologisk

bibliotek, Geocentret, Øster

Voldgade 10.

Dipl.math.ETH Daniel Straumann

Titel: Estimation in conditionally

heteroscedastic time series 

models.

Tid: 9/7-03, kl. 14.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

aud. 4.

Yderligere oplysninger: Forfatte-

ren, e-mail:

strauman@math.ku.dk.
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Matrix Reloaded er en politisk fortælling der er 
inspireret af den franske postmodernist Jean
Baudrillard. Af samme grund er Matrix-filmene i USA
blevet genstand for intens akademisk granskning

VIRTUAL PHILOSOPHY – Find filosofiske betragtninger over Matrix-filmene på

whatisthematrix.warnerbros.com/
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Matrix Deconstructed
at goutere noget forhold hvis
det overhovedet kan betvivles.
Endelig låner filmene også fra
den græske filosof Platons me-
tafor om hulen hvor de der er
indespærret i hulen tror at
skyggerne på væggen er virkeli-
ge – indtil de gennem tankens
magt indser at lyset kommer
ind fra oven.

Neo opnår også denne erken-
delse – ved at indtage en lille
rød pille – om den digitale hule
The Matrix hvilket gør ham til
en naturlig fjende af Systemet.

Men ved først og fremmest at
låne fra Baudrillards tanker der
er yderst kritiske over for Ame-
rika, bliver film-triologien Ma-
trix til en politisk fortælling
hvor Morpheus og hans mænd
er under mistanke for terroris-
me mod ‘Systemet’. Baudrillard
skrev allerede i 1970 at han var
»nihilist og terrorist i tankens
verden – ganske som andre er
det med våben«. Dette er, ifølge
Baudrillard, en logisk konse-
kvens af den (tankens) hege-
moni hvortil der kun findes et
svar: terror.

Den nye film Matrix Reloaded
blev på premiere-dagen den
største kasse-succes for nogen
voksenfilm i USA og har skabt
en fornyet interesse i at udfor-
ske det mytologiske landskab
som Larry og Andy Wachowski
har opbygget. Dette arbejde ud-
føres i høj grad rundt om på
amerikanske universiteter.

Og der er nok at gå i krig
med og analysere gennem vi-
denskabelige kong-fu spark.
Adspurgt hvor mange skjulte
budskaber den nye film inde-
holder, svarer Wachowski-
brødrene: »Flere end du nogen-
sinde vil kunne finde...« ■

Karsten Bengtsson er freelance-
journalist bosat i San Francisco.

Af Karsten Bengtsson

Iden første Matrix-film fra 1999
tager hovedpersonen Neo et
læderindbundent værk op af

sin kuffert. Det viser sig at være
et eksemplar af Jean Baudril-
lards filosofiske værk Simulacra
and Simulation. Men da Neo
åbner bogen for at finde det ka-
pitel der omhandler nihilisme,
viser det sig at bogen ikke er
virkelig, men en tom efterlig-
ning som kun er beregnet til at
opbevare computer-disketter i.
Med andre ord: en falsk virke-
lighed.

På den måde genspejler epi-
soden med bogen den ‘virkelig-
hed’ som menneskeheden i Ma-
trix-filmene lever i. Det er nem-
lig en virtuel virkelighed der
minder om den rigtige virkelig-
hed, men ikke er det. Det er en
computergenereret, kunstig vir-
kelighed, der dog er så livagtigt
at de der lever i den, tror at det
er den ‘rigtige’ virkelighed. 

De tager fejl. Kun få menne-
sker i filmens science-fiction
verden lever uden for denne
virtuelle, computerskabte vir-
kelighed – og endnu færre ken-
der sandheden om The Matrix.
En af disse er imidlertid Neo –
the One – som går ind i The
Matrix for at tage kampen op
mod det onde i form af de ma-
skiner og det ‘system’ der har
overtaget menneskenes sind og
på snylteragtig vis lever af men-
neskets bioenergi.

Neo har ved at indtage en lil-
le rød pille fået kendskab til
sandheden, og sammen med
Morpheus og hans håndgangne
mænd kæmper han mod over-
magten ved blandt andet at an-
vende kong fu-agtige kampme-
toder fra Østen. Disse kan nemt
læres ved at nedtage viden og
praktisk kunnen fra netværket –
Matrix – et sted hvor alt tilsyne-
ladende er muligt.

Denne kamp mod systemet
og ondskaben er i den nye film,
Matrix Reloaded, besværliggjort
af at agent Smith har formået
at kopiere sig selv i et utal af ek-
semplarer – ganske som com-
putervirus gør det via et net-
værk.

En drømmeverden
Film-triologien The Matrix (en
tredje er på vej) synes at låne
symbolik og inspiration fra
mange forskellige kilder. Der
findes således både kristne me-
taforer (byen Zion og heltinden
Trinity) samt en del åndeligt
vraggods fra Buddhismen.

I det filosofiske ringhjørne er
filmen, som nævnt, inspireret
af Baudrillard der i sin bog Si-
mulacra and Simulation netop
beskæftiger sig med ‘den fore-
stillede verden’. Det er bogens
hovedsynspunkt at det moder-
ne menneske i høj grad lever i
en kunstig verden hvor græn-
serne mellem virkelighed og
fiktion er nedbrudt. Baudrillard
bruger den tidligere amerikan-
ske præsident og skuespiller
Ronald Reagan som et eksem-
pel på hvordan virkelig og fik-
tion smelter sammen. 

Et andet eksempel er Disney-
land der nok er kunstigt, men
forsøger at genskabe noget vir-
keligt – om end dette virkelige i
en vis grad også er virtuelt. Dis-
neyland afspejler det omkring-
liggende Los Angeles, men den-
ne by er – gennem blandt andet
filmindustriens drømmeverden
– i høj grad også kunstig. Los
Angeles er lige så meget vores
forestilling om Los Angeles som
en konkret by af sten, stål og
metal.

Skjulte budskaber
Udover Baudrillards filosofi
bygger The Matrix’ forestil-
lingsverden også på filosoffen
René Descartes tanker om ikke




