
københavns  univers itet

Universitetsavisen
12 0313 09

Studiesmart 
Årgang 2003 er klar til start.
Læs om:
De hoppende, side 3
De rejsende, side 2, 5 og 6
De virkelig vaklende, bagsiden

Farlige følelser
I den moderne videnskab er følelserne sendt i skammekrogen. Og
sådan er det også blandt forskerne selv. Skam, glæde og vrede er ik-
ke noget der bliver talt om. Ny forskning i følelser åbner for et nyt
syn på livet som forsker.  Læs side 10-11

Fra køkkenmødding til fængsel
Antropologer bliver i stigende grad ansat i stillinger som ikke er ty-
piske for dem. Samfundets generelle udvikling og en stigende ar-
bejdsløshed får antropologerne til at tænke alternativt når karrie-
ren skal planlægges.  Læs side 4-5

Et valg for livet
Skal patienten dø eller have sprøjtet et radioaktivt stof ind i hjer-
nen? Det var et af de valg de medicinstuderende blev stillet overfor
før deres første lektion i etik hvor filminstruktøren og lægen Nils
Malmros viste film og fortalte om lægegerningens ulidelige valg.
Læs side 8-9
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Hvad får mon et stadigt stigende antal uden-
landske studerende til at vælge at studere i et
eller to semestre ved Københavns Universitet?

I et land med et mærkeligt og sværtforståeligt sprog,
med meget høje priser – også på alt det som en stu-
derende har brug for – og med et klima der er blevet
beskrevet som otte måneder med vinter og fire med
dårligt vejr? Ved semesterstart har vi ikke kun budt
de cirka 5.000 ordinære studerende velkommen,
men for det kommende år åbner vi desuden dørene
for mere end 1.000 udenlandske udvekslingsstude-
rende. Det største tal nogensinde og en stigning på
omkring en tredjedel i forhold til sidste år. Og for
hver gang en udenlandsk studerende går gennem
porten hos os, åbnes der tilsvarende en dør et eller
andet sted i verden for en studerende fra Køben-
havns Universitet. 

Svarene som de udenlandske studerende giver på
spørgsmålet om hvad der tiltrækker dem ved KU,

er værd at opholde sig lidt ved.  Ved Københavns
Universitet forventer lærerne en større grad af selv-
stændighed og selvdisciplin og stiller højere krav til
skriftlige opgaver end på mange af de universiteter
vore gæster kommer
fra. Hjemmefra er de
studerende vant til et
mere stift system med
fastlagt pensum og
mange undervisnings-
timer. Her finder de en
større fleksibilitet. De
oplever danske stude-
rende som har en kritisk
tilgang til stoffet og stiller spørgsmål, samt lærere
som kan mere end pensum, er imødekommende og
indstillet på diskussion. Alt i alt en bekræftelse på at
forskningsbaseret undervisning mærkes og faktisk
gør en forskel.

Københavns Universitet blev født i 1479 som et in-
ternationalt universitet med lærere og studeren-

de fra det meste af Europa, forenet af et fælles lær-
domssprog og af internationale lærebøger. Det vare-
de nu ikke så længe før kongens universitet blev na-
tionalt med undervisning på dansk efter lokale lære-
bøger. Når vi nu igen er på vej mod et internationalt
universitet også på undervisningssiden, hænger det
naturligvis sammen med globaliseringen af hele
samfundet. Vore kandidater skal helst kunne arbej-

de med deres fag på engelsk eller et andet frem-
medsprog og have arbejds- og studieerfaring fra an-
dre kulturer. Det kræver deres fremtidige arbejds-
givere. Desuden er internationalisering nødvendig
både i forskning og i undervisning for at leve op til
de højeste kvalitetskrav. 

Rektoratet understøtter fuldt ud det store arbejde
der med stor fremdrift gøres næsten overalt på

universitetet for at tiltrække og integrere udenland-
ske studerende. Og vi takker både de mange danske
studerende som frivilligt fx som mentorer hjælper
med til at integrere vore udenlandske gæster, og de
entusiastiske lærere der underviser på et fremmed-
sprog eller løfter nødvendige opgaver som internati-
onale koordinatorer. 

Den succes som vi oplever netop nu i forhold til at
tiltrække udenlandske studerende, stiller krav til

Københavns Universitet. For det første om at arbejde
endnu hårdere for at sikre at alt det praktiske om-
kring vore gæster fungerer, så de føler sig både inte-
grerede og velkomne her. For det andet er det nød-
vendigt at vore egne studerende i endnu højere grad

bliver motiverede til
selv at rejse udenlands,
og selvfølgelig helst til
de universiteter og stu-
dier hvor vi har samar-
bejdsaftaler. Det er des-
uden nødvendigt at fin-
de den rette balance
mellem engelsk og
dansk som undervis-

ningssprog. Og endelig skal vi som universitet for-
mulere en internationaliseringsstrategi der tager
stilling til hvor internationale vi vil være, og med
hvilket formål vi løfter denne opgave. Er det for at
skabe ekstra indtægt og rekruttere flere studerende
til uddannelserne, er det for at hæve niveauet ved at
skabe nye internationale kompetencer, er det for at
muliggøre  et større videnskabeligt udsyn og der-
med hæve niveauet for vores studerende, eller er det
for at skabe interkulturel forståelse og give en hånds-
rækning  til lande og uddannelsesinstitutioner der i
første omgang ikke har fordel af konkurrencen og
globaliseringen? I det kommende semester sætter 
vi et arbejde i gang for at få formuleret svarene på
disse spørgsmål og dermed sikre en endnu bedre 
international fremtid for KU. ■

Fremtidens universitet
GRATIS  SEMINAR: Alle interesserede inviteres til at deltage i
Rektors Uddannelsesudvalgs seminar om den nye universitetslov
og fremtidens uddannelser. Temaerne vil være uddannelsesstruk-
tur, internationalisering, kvalitetssikring og -udvikling samt stu-
die- og erhvervsvejledning. Der vil være fire workshops. Seminaret
finder sted den 25. september. Det er gratis at deltage.
Tilmelding via http://punkt.ku.dk/ruu-seminar

Få hjælp 
på nettet
R E J S E T I P S : Det er nu ble-
vet nemmere at rejse til ud-
landet som studerende. En
række ministerier har sam-
men lavet en hjemmeside
med en række gode råd om
blandt andet skat, SU og sy-
geforsikring. Hjemmesiden kan også bruges af studerende der ger-
ne vil til udlandet i forbindelse med et sabbatår. På hjemmesiden
findes en tjekliste hvor alt det nødvendige bliver gennemgået.
Få styr på det praktiske med www.udiverden.dk

Vil du ud?
U DV E K S L I NG : Studerende ved Københavns Universitet har rig
mulighed for at komme til udlandet for at studere. Hvis du overve-
jer at søge et internationaliseringsstipendum samt en udvekslings-
plads ved et af Københavns Universitets mange samarbejdsuniver-
siteter verden over i det næste studieår, så er det ved at være tiden
til at komme i gang. Ansøgningsfristen for stipendiet og studie-
pladserne er nemlig d. 1. oktober 2003. Du kan få meget mere in-
formation om dine muligheder for at læse i udlandet ved at kigge i
folderen Jeg vil Ud som du kan hente på Det Internationale Kontor.
Det Internationale Kontor holder orienteringsmøde mandag den
15. september i Studiegården, Studiestræde 6, kl. 15.00.
Du kan også hente inspiration på www.ku.dk/sa/inter.

Nyt fra KU
N Y H E D S B R E V: Københavns Universitet har netop haft premiere
på det elektroniske nyhedsbrev. Hver måned bringer nyhedsbrevet
et udpluk af små og større nyheder fra universitetet. Det er tanken
at nyhedsbrevet skal give et godt indtryk af de mange aktiviteter
som finder sted inden for forskning, uddannelse og formidling.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.ku.dk/nyheder/nyhedsbrev.

Styrket samarbejde
M A K K E R S K A B : Forskerne fra Det Naturvidenskabelige Fakultet
har knyttet tætte bånd til erhvervslivet. En rapport fra fakultetet
viser at i næsten 40 procent af tilfældene sker samarbejdet med en
virksomhed fra det private erhvervsliv. Det er en stigning på
næsten 100 procent over en fem års periode. Samarbejdet har fun-
det sted inden for mange brancher, men det er bioteknologi, appa-
raturudvikling samt it-området der dominerer. Det er ikke kun
danske virksomheder der samarbejdes med. Ud af 145 samarbejds-
partnere kommer de 45 fra udlandet.
Læs mere på www.nat.ku.dk/nyheder/.

Lavt ambitionsniveau
I K K E  I M P O N E R E T: Formanden for Danmarks Forskningsråd,
professor Katherine Richardson, er mildest talt ikke begejstret for
forslaget til finansloven. Det indebærer at statens bevillinger til
forskning fastholdes uændret i de kommende tre-fire år. Danmarks
Forskningsråd mener at niveauet for de offentlige forskningsinve-
steringer bør forøges med fem-seks milliarder kroner frem mod
2010. Rådet mener desuden at regeringen må finde plads til flere
højst tiltrængte initiativer på forskningsområdet. Eksempelvis bør
de statslige forskningsråd tilføres flere midler da de i dag afviser
mange ansøgninger af høj kvalitet.

Immatrikuleret middelklasse
»Her er et par oversmarte unge mænd, lidt vampede piger, en enkelt piercing, et par tatove-

ringer, en enkelt sortklædt firserdigter der er kommet tyve år for sent (...) ellers er det en for-

bavsende pæn, homogen og meget dansk forsamling. Det er fremtidens læger, jurister, for-

skere og lektorer, og de ligner i deres let jaskede, ikke overpyntede, men heller ikke helt billi-

ge påklædning den pæne, velbjærgede, muntre middelklasse, de fleste af dem er rundet af,

og som Danmark er bygget på.«

Reportage fra immatrikulationen, Berlingske Tidende, 3. september 2003.

31. Årgang

»Ved semesterstart har vi ikke kun budt de
cirka 5.000 ordinære studerende velkom-
men, men for det kommende år åbner 
vi desuden dørene for mere end 1.000
udenlandske udvekslingsstuderende.«
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Af Benedikte Ballund

På Frue Plads er stemningen
høj. En blanding af 1. maj
og lejrskole. Måske er det

ånden fra RUS-turen der lever
videre. Især Naturvidenskab
dominerer med bannere og råb.
Mens Madvig, Bohr og de andre
stenansigter skuer ned fra deres
plads på søjlerne, øver de sig i
den svære disciplin at hoppe op
og ned med et bæger fadøl i
hånden.

»Dem der ikke hopper, de er
jurister. Dem der ikke hopper,
de er jurister,« lyder remsen der
ledsager de gymnastiske udfol-
delser. Andre står i mindre
grupper og ser lidt betuttede el-
ler spændte ud. De venter alle
sammen på at blive lukket ind i
festsalen. Ind til tale og hånd-
tryk fra rektor.

Da dørene bliver åbnet,
myldrer de ind og sætter sig på
gulvet. Et par mennesker med
walkie-talkier arbejder hårdt på

at få dem til at rejse sig op og
stå det rigtige sted.  

Endelig lykkes det at få alle
på plads. Fra galleriet højt oppe
under loftet sætter Orkestret
MI22 fra Musikvidenskabeligt
Institut i med en fanfare. Døren
bagest i lokalet går op. Ind
kommer rektor Linda Nielsen.
Bag hende følger prorektor og
dekanerne. Alle i fine sorte
kapper med farvede silkebånd.
Rektor endda i røde silkesko
der matcher kappens bånd. Un-
der bifald og bølgebevægelser
går de hen over gulvet, og rek-
tor bestiger talerstolen under
Vilhelm Marstrands store skil-
dring af universitetets indvielse
i 1479.

I ender i kælderen
Linda Nielsen når at sige »Kære
studerende«. Den betegnelse er
de tilstedeværende åbenbart
glade for. Hun afbrydes af høje
jubelråb, og mange ben begyn-
der igen at hoppe i takt for at

demonstrere at de ikke sidder
på en jurist. Trods festsalens
højtidelige ramme er stemnin-
gen fra Frue Plads intakt.

Rektor må desværre stoppe
hopperiet. Det gamle gulv i
festsalen kan simpelthen ikke
holde til det. »I ender i kælde-
ren,« advarer rektor. Men de
nye studerende får demonstre-
ret at de i hvert fald kan leve op
til et af tidens krav. De er om-
stillingsparate. Fødderne står
stille, og i stedet tages hænder-
ne i brug. »Dem der ikke klap-
per, de er jurister. Dem der ikke
klapper, de er jurister,« råbes
der nu. 

Bifaldet og klapperiet fort-
sætter gennem resten af talen.
Når rektor fortæller om de stu-
derendes privilegier i gamle da-
ge hvor de fx var fritaget for at
betale skat og afgifter. Når hun
kalder de studerende for uni-
versitetets hjerteblod. Selv Vil-
helm Marstrand får en ordent-
lig klapsalve med på vejen da

han bliver nævnt.
»Ja, han er også god,« siger

Linda Nielsen med et smil.
Skønt de nyimmatrikulerede

kun har haft få dage på deres
fag, er den faglige stolthed alle-
rede stor. I hvert fald er der me-
re smæld i klappene og høje bi-
faldsråb når ens egen dekan bli-
ver nævnt under Linda Nielsens
præsentation af universitetets
ledelse.

Efter rektors tale sætter Stu-
denter-Sangforeningen i med
Hellige flamme. Og trods løs-
sluppenheden er der alligevel
visse former der holdes på. De
heldige der har fået en plads på
en af bænkene langs væggen
bliver siddende. Men den går
ikke. Med hvisken og vinkende
håndbevægelser får de besked
på at lette bagdelen fra sæder-
ne. Når Heiberg og Weyses
gamle kantate afsynges, står al-
le op.

Og så er det blevet tid til
håndtrykket som Linda Nielsen

har bedt om ikke bliver for
hårdt. Det håndtryk der med
hendes egne ord skal bekræfte
at de nye studerende nu »er
blevet en del af Universitas – af
et fællesskab som blev indstiftet
i Middelalderen og nu har over-
levet i 524 år.« Og det vil de fle-
ste gerne have bekræftet. Det er
ikke kun fadøl og hopperi der
lokker.

»Jeg ville til det her selv om
det er svært både at studere og
have barn,« fortæller medicin-
studerende Nanna Juel-Berg
med henvisning til etårige Ben-
jamin der sidder på hendes arm
og kigger med store øjne. »Det
er jo en tradition«.

Derefter fortsætter hun ud i
konsistoriegården. Til mad og
musik inden studierne for alvor
starter. ■

bbal@adm.ku.dk

Borgerbrevene overleveres
Den (immatrikulationen, red.) foregaar paa den maade at Rektor holder en passende Tilta-

le til de unge studerende og derpaa overleverer dem Borgerbrevene efter forud at have

modtaget enhvers Løfte om hellig at ville holde de akademiske Love.

Henning Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie (1879)

FOLKEFEST – En tilfældig 

forbipasserende slog sig ned og

tog del i løjerne mens en rusvejle-

der dirigerede de nyindskrevne.

Hopperi og
hellig flamme
De højtidelige rammer lagde 
ingen dæmper på de nye 
studerende da de indtog festsalen
for at blive budt velkommen til
Københavns Universitet

STIVESTE
PUDS –
Universitetets

ledelse havde

fundet det fine

tøj frem. 

Tilhørene var

mere afslap-

pede.
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FOR DØVE ØREN – Et par studerende havde

medbragt en tolk der fik omsat rektors ord til 

tegnsprog.

TRYK PÅ – Linda Nielsens højre hånd måtte 

igennem mere end 1000 tryk inden immatrikula-

tionsfesten var ovre.
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Af Allan Helleskov Kleiner

En antropolog? Er det ikke
en dame med tropehjelm
der sidder og graver i en

køkkenmødding sammen med
nogle indfødte? Sådan lyder
klichéen, men virkeligheden er
en helt anden. I dag arbejder
antropologer både i fængsler,
human resource-afdelinger og
medievirksomheder.

Det viser en endnu ikke of-
fentliggjort undersøgelse lavet
af stud.scient.anth. Sophie Ska-
de-Rasmussen. Hun har under-
søgt jobsituationen for de sene-
ste ti års kandidater fra Institut
for Antropologi. Undersøgelsen
viser at to ud af tre antropolo-
ger besætter stillinger som ikke
tidligere har været besat af folk
med en antropologisk bag-
grund. At antropologer finder
arbejde inden for nye områder
sker i høj grad på deres eget ini-
tiativ. Hver femte af de beskæf-
tigede antropologer søgte deres
nuværende stilling selv om ar-
bejdsgiveren ikke direkte efter-
spurgte en antropolog.

»Faget gennemgår nogle for-
andringer fra mere traditionel-
le eller klassiske antropolog-
stillinger til mere alternative,
eller for antropologer utradi-
tionelle, jobs. Vi er blevet bedre
til at søge arbejde som ikke er
direkte henvendt til antropo-
loger. Undersøgelsen viser at

hvis der ikke er arbejde inden
for vores fag, så vælger antro-
pologer arbejde efter inter-
esse.«

Antropologer er også tvunget
til at tænke alternativt. Med en
arbejdsløshedsprocent på 14 er
der kamp om stillingerne.

Når antropologer bliver
spurgt hvad der var afgørende
for at de fik deres job, kommer
deres specialisering først ind på
en delt femteplads. Halvdelen
svarer at de fik jobbet på grund
af personlige kvalifikationer.
Lidt under halvdelen mener at
de fik jobbet på grund af deres
generelle akademiske kvalifika-
tioner mens kun tre ud af ti me-
ner at den tematiske specialise-
ring, altså deres specialisering
inden for antropologien, har
været afgørende.

»Det viser at det ikke er så
vigtigt om du har specialiseret
dig i børn & unge, urban antro-
pologi, lokalsamfundsstudier
eller et af de andre områder.
Det er først og fremmest vigtigt
at du har taget en videregående
uddannelse,« siger Sophie Ska-
de-Rasmussen.

Forventninger i sænk
Det leder naturligt over i dis-
kussionen om antropologernes
eksistensberettigelse. En dis-
kussion som langt fra er afslut-
tet, men Sophie Skade-Rasmus-
sen mener at undersøgelsen

løfter lidt af sløret for hvad an-
tropologer kan.

»Antropologi er en anderle-
des måde at anskue verden på,
og vi er gode til hurtigt og
præcist at få et overblik over
komplekse problemstillinger.
Det er det som især bliver an-
vendt i forskellige arbejdssitua-
tioner og som arbejdsgivere
lægger mærke til når de ansæt-
ter antropologer.«

Undersøgelsen afslører også

ANTROPOLOGI  ▼  

Nye muligheder for arbejde
Det er stillingerne inden for sundhedssektoren, HR og personaleanlig-

gender, beskæftigelsessektoren, film/medie/journalistik og

kriminologi/retssociologisk arbejde som de ansatte mener der ikke har

været en antropolog/etnografi i før dem.

Fra undersøgelsen Danske antropologer og 

deres beskæftigelsessituation 1992-2003.

Fra køkkenmødding
til fængsel
Antropologer bliver i stigende 
grad ansat i stillinger som ikke er
typiske for dem. Samfundets 
generelle udvikling og en stigende
arbejdsløshed får antropologerne til
at tænke alternativt når karrieren
skal planlægges

Undersøgelsen
Sophie Skade-Rasmussens stikprøveundersøgelse,

Danske antropologer og deres beskæftigelsessituati-

on 1992 - 2003, er lavet i sommeren 2003. Fra 1992

til 2003 er i alt 287 kandidater dimitteret fra Institut

for Antropologi. Af dem har 268 fået tilsendt et

spørgeskema, og 172 har svaret. Det giver en svar-

procent på 64, 2 procent. Stikprøven skulle derfor

være repræsentativ.

at det kun er hver tiende antro-
polog der ender i den stilling
vedkommende forventede da
studenten mødte til undervis-
ning på Københavns Universi-
tet. Og i aldersgruppen 40-49
år er der slet ingen der er hvor
de regnede med at de ville
være.

»At folk ikke kommer til at
arbejde der hvor de troede de
skulle, betyder ikke at de er
utilfredse. Samfundet gennem-

går en udvikling, og det får ind-
flydelse på vores fag. Tidligere
foregik alt antropologisk arbej-
de på den anden side af jorden.
Men nu er vi begyndt at kigge
på vores eget samfund, og det
betyder at der kommer nye
jobs, og derfor ender mange
naturligt nok med at arbejde
med noget andet end de regne-
de med,« siger Sophie Skade-
Rasmussen.

For at få lidt klarhed over an-

tropologernes beskæftigelsessi-
tuation er antropologforenin-
gen ved at planlægge et bran-
chenetværksseminar. Det er
planen at det skal finde sted
lørdag den 1. november. Læs
mere om seminaret på
www.antropologforeningen.dk.
■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er free-
lancejournalist.

Figur 1

Er din nuværende stilling den du

forventede at ende i før/under

studieforløbet?

Figur 2

Er din nuværende stilling 

tidligere blevet varetaget af en

antropolog/etnograf?

Slet ikke 50,4%

Ja 24,1%Helt klart 9,9%

Nogenlunde 

39,7%

Ved ikke 8,8%

Nej 67,2%
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UDVEKSL INGSSTUDENT ▼  

Af Allan Helleskov Kleiner

Geert Egger valgte en al-
ternativ antropologisk
karriere. Da han blev

kandidat, var han i tvivl om
hvilken vej han skulle vælge.

»Jeg var ikke så heldig at jeg
vidste hvad jeg gerne ville, men
jeg kunne mærke at der var no-
get der trak, og det blev natur-
ligvis afgørende for min karrie-
re,« siger han.

Det første job fik han i kraft
af sit speciale om antropologisk
formidling. Han blev tilbudt et
treårigt kandidatstipendium på
Danmarks Lærerhøjskole og se-
nere også et seniorstipendiat på
yderligere tre år. Der blev han
dog ikke.

»Der kom efterhånden efter-
spørgsel på antropologiske
vinkler på forskellige forhold.
Og da jeg ikke ville fortsætte 
i den akademiske verden og
havde fået kontakt til en række
virksomheder, begyndte jeg
langsomt at bevæge mig over 
i det private erhvervsliv. Det
var overhovedet ikke noget jeg
havde planlagt, men jeg syntes
at det var spændende.«

Verden rundt
Snart blev virksomhederne og
deres kultur Geert Eggers ar-
bejdsområde. Det var især de
store virksomheder der tog
virksomhedskultur alvorligt.
Virksomhederne oplevede i sti-
gende grad at de havde proble-
mer med de forskellige kulturer
i virksomhedens udenlandske
datterselskaber.

»Da jeg kom til Novo Nor-
disk, fik jeg lidt af en overra-
skelse. Mere uens stammer har
jeg sjældent set. Det emmede af
kultur alle steder, og Novo hav-
de en mistanke om at mange af
de ting som firmaet ikke kunne
få til at fungere skyldtes proble-
mer med kulturen. Det blev så
en del af mit job at være en
slags ‘husantropolog’ og når der
var noget der ikke fungerede
derude, så blev jeg bedt om at
undersøge om det havde noget
med kultur at gøre.«

Æggehoveder
Geert Egger kom på et tids-
punkt med i en gruppe på Novo

Nordisk som skulle få hele or-
ganisationens udvikling og 
Human Resource til at hænge
sammen. 

»Vi var nogle æggehoveder
der skulle udtænke systemer
for hvordan der skulle målfor-
muleres, klimaundersøges og
alt det der. Og så brugte vi en
masse tid på at proppe det ned i
halsen på datterselskaberne der
dybest set ikke ville have det.«

Det endte med en masse sto-
re systemer, men Novo Nordisk
opgav bestræbelserne og lavede
i stedet ti fundamentals der var
så brede og universelle at alle
kunne følge dem. Datterselska-
berne skulle bare kunne doku-
mentere at de levede op til reg-
lerne. Geert Egger blev så en af
14 personer der rejste verden
rundt til datterselskaberne og
undersøgte hvordan de levede
op til spillereglerne og hvad
selskaberne kunne gøre for at
klare sig bedre. 

»Det var enormt spændende,
men vi skiftede partner hvert
kvartal og sov ude 150 nætter
om året. Det kan man altså kun
klare i en begrænset periode.
Så jeg endte jeg med at lave mit
eget firma, People.«

Firmaet laver konsulentopga-
ver om organisationskultur. 
Geert Egger opfatter ikke læn-
gere sig selv som antropolog,
men mener at uddannelsen har
givet ham nogle redskaber som
han har kunnet bruge i sit ar-
bejde.

»Jeg synes jeg har fået to ting
med i bagagen fra Institut for
Antropologi. Den ene ting er
evnen til at se tingene i en kon-
tekst, og den anden er omkring
metodikken. Der kan vi noget
ikke så forfærdelig mange an-
dre kan. Når jeg har fået bedst
udbytte af mit arbejde, så har
det været når jeg har kunnet
kombinere de to ting.« ■

ahk@a-h-k.dk

Husantropologen
Nogle antropologer vælger at indtage nyt 
land når karrieren skal planlægges. 
Geert Egger har været vidt omkring og er 
endt som selvstændig.

Fra Andes 
til Amager

Af Benedikte Ballund

Når 22-årige Nicolas Stut-
zin åbner vinduet om
morgenen i sit værelse i

Santiago i Chile, har han direk-
te udsigt til de snedækkede An-
desbjerge. De høje tinder har
han nu byttet ud med synet af
det flade Amager. I det næste
semester skal han som en af de
800 nye internationale stude-
rende følge timer på Køben-
havns Universitet. 

På universitetet i Chile læser
Nicolas Stutzin arkitektur. Det
er en hverdag der er mere ske-
malagt end den han får på
Københavns Universitet.

»Derhjemme skal jeg følge
otte eller ni fag for at opfylde
kravene pr. semester. Her kan
jeg nøjes med to, og det er en
stor forskel,« siger Nicolas.
Hans foreløbige indtryk af den
danske undervisning er at den i
højere grad end den chilenske
lægger vægt på selvstændighed. 

»Her er det i højere grad et
spørgsmål om hvad du kan
præstere på egen hånd. Hvad
du kan finde ud af ved selv at
forske på biblioteket. Lærerne
er interesserede i din egen me-
ning.«

I forhold til universitet i San-
tiago er hans danske undervise-
re meget unge, men det er Ni-
colas kun begejstret for.

»Det virker som om de har
nogle helt nye ideer, og det er
altid godt. Det er sådan et uni-
versitet bliver bedre.«

Nicolas har altid lagt vægt på

at have et tæt forhold til sine
lærere, og efter det første møde
med sine danske undervisere
tror han at det også er muligt i
København.

»Jeg har virkelig høje for-
ventninger til hvad jeg kan få
ud af kontakten med dem. Jeg
vil gerne have masser af dialog
– også uden for klasseværel-
set.«

Nedtur
Udvekslingsaftalen mellem KU
og universitetet i Santiago har
eksisteret i et par år, men Ni-
colas er den første der har be-
nyttet sig af den.

Det var en blanding af flere
forskellige ting der fik ham til
at vælge København som han
havde et indirekte kendskab til.
Hans far har nemlig flere gange
besøgt byen i forbindelse med
sit arbejde som medicinsk for-
sker.

»Han har fortalt mig at her
var dejligt, og som arkitek-
turstuderende er det vigtigt for
mig at bo i en smuk by,« forkla-
rer Nicolas.

Men det var også udbuddet
af timer på engelsk der virkede
tillokkende på den unge chile-
ner. Via nettet havde han fun-
det ud af at KU havde flere rele-
vante forløb. Derfor var det no-
get af en nedtur at ankomme og
finde ud af at timerne ikke blev
til noget.

Heldigvis var der andre gode
tilbud på Kunsthistorie, Film-
og Medievidenskab og Institut
for Pædagogik, Filosofi og Reto-

rik. Nicolas skal i det kommen-
de semester blandt andet fordy-
be sig i Kierkegaard og visuel
sociologi og medier. 

Nul SU
I Chile findes der ikke en pen-
dant til det danske SU-system.
Derfor er Nicolas Stutzin stadig
afhængig af sine forældre og
bor hos dem. Men i modsæt-
ning til de fleste danske unge
opfatter han det ikke som et
problem.

»Jeg nyder virkelig at bo hos
dem. Det er dejligt,« siger han.  

I Danmark har han med
hjælp fra Det Internationale
Kontor fundet et værelse på kol-
legiet Spaniensgade på Ama-
ger. Her bor han sammen med
andre udvekslingsstuderende
fra blandt andet Korea, Estland,
Hong Kong, USA og Tyskland. 

Mødet med alle de andre ud-
lændinge har været en rigtig
god oplevelse. Til gengæld har
det indtil videre været så som
så med kontakten til danskere,
og han har endnu ikke fået no-
get indtryk af sine medstude-
rende.  Men på det punkt er Ni-
colas fortrøstningsfuld.

»Jeg skal nok lære folk at
kende når jeg har timer sam-
men med dem,« siger han og
understreger at han generelt
har fået en rigtig god modtagel-
se på Københavns Universitet. 

»Jeg har faktisk fået lyst til at
forlænge mit ophold og blive
her et helt år.«  ■

Selv om chilen-
ske Nicolas 
Stutzins under-
visning var 
aflyst, har han
masser af for-
håbninger til 
livet som udvik-
lingsstuderende
ved KU

Kosmopolitiske kandidater
»Der er en øget opmærksomhed på at tage udlandsophold både i Danmark

og i udlandet. Det er en kvalifikation som de unge kan bruge i jobsammen-

hæng, og samtidig er det spændende. 30-40 pct. af de danske kandidater

har været på udvekslingsophold.« 

Chefkonsulent Jette Kirstein, CIRIUS, Berlingske Tidende 3. september 2003 
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Af Lise K. Lauridsen

Under uret på Hovedbane-
gården står Jakub Iwan-
czuk og sludrer med en

studiekammerat. Klokken er fi-
re om eftermiddagen og Jakub
kan lige nå et hurtigt hambur-
germeal inden han skal med to-
get mod Nykøbing Falster. 

Den 23-årige sydsjællænder
er en af de mange nye stude-
rende der endnu ikke har fået
et sted at bo i København. Indtil
han kom ind på Datalogi, boede
han i Nykøbing Falster. Siden
da er boligjagten gået ind, men
uden det store held. 

For at mindske sin rejsetid er
Jakub flyttet hjem til sine foræl-
dre der bor i Ørslev uden for
Vordingborg. Så nu har han
‘kun’ fire timers daglig trans-
porttid. 

Pendlerlivet betyder lange
dage med megen ventetid hvor
der helst skal læses flittigt. I
dag er Jakub fx stået op klok-
ken fem for at være til fore-
læsning klokken 9. Først 15 mi-
nutter i bus fra forældrenes hus
uden for Vordingborg. 10 mi-
nutters ventetid til morgen-
mad. 100 minutter i regionalto-
get til Nørreport. Og så går tu-
ren i bus til Datalogisk Institut i
Universitetsparken på Østerbro.

Men selv om den høje datalogi-
studerende konstant skal holde
øje med tiden for at nå det hele,
virker han forbløffende rolig.

»Det er ikke så slemt at pend-
le. Jeg kan sagtens følge med
på Datalogi, men heller ikke så
meget andet. Det værste er
trætheden. Det går ud over min
træning. Og vennerne har jeg
slet ikke tid til at se. Og så har
jeg endda kun gået på universi-
tetet i en uge,« siger Jakub
Iwanczuk der for det meste er
for træt til at læse i toget. Der-
for har han allerede udviklet
sin evne til at døse i akavede
stillinger.

Mental belastning
Jakub flyttede hjemmefra for
flere år siden, så det er lidt af
en omvæltning at skulle tilbage
til drengeværelset der nu er ble-
vet lavet om til gæsteværelse.

»Jeg boede i et rigtig fedt kol-
lektiv i Nykøbing, så det er helt
vildt anderledes og mærkeligt
at flytte hjem igen. Min foræl-
dre blander sig ikke i så meget,
men det er da en mental belast-
ning at være tilbage til hvor
man startede,« forklarer Jakub
der dog også kan se fordelene
ved at der tit står mad på bor-
det når han kommer hjem.

Socialt føler han sig afhæn-

gig af andres godgørenhed.
»Når jeg skal i byen i Køben-

havn, må jeg overnatte hos ven-
nerne. Hvis ham jeg bor hos vil
hjem, så må jeg gå med, og det
er da ubehageligt at være af-
hængig af andre,« siger Jakub
der efter sigende er en storsnor-
ker. Det gør det ikke nemmere
at finde husly. 

Jakubs nyfundne kæreste der
også læser Datalogi, har heller
ikke fundet et sted at bo i
København. Desværre skal hun
med toget i en anden retning
end Jakub. Hun bor nemlig i
Skibby - også to timer fra
København.

»Men vi regner da begge to
med snart at finde noget at bo
i,« smiler Jakub.

Bag i køen
Allerede i starten af juni udfyld-
te Jakub ansøgningsblanketten
på ungdomsboliger.dk’s hjem-
meside, så kunne  han tage på
Roskilde Festival med fred i
sjælen. Da der var gået fem
uger havde han stadig ikke fået
noget svar. En opringning til
Centralindstillingsudvalget vi-
ste at der ikke var nogen Jakub
Iwanczuk på ventelisterne til
kollegieværelser og ungdoms-
boliger i København. Og ja, des-
værre, serveren havde været
nede i den uge.

»Jeg synes det er lidt latter-
ligt at jeg kommer bagerst i
køen, men jeg er ikke sådan en
der klager helt vildt meget.
Men når jeg læser i Metro Ex-
press at vi nok alle sammen
skal få et sted at bo i løbet af fi-
re-fem måneder, så tror jeg ikke
rigtig på det. Der flytter vel ikke
4000 mennesker ud af deres
kollegieværelser i løbet af det
næste halve år,« siger han.

Meget andet aktiv boligsøg-
ning har Jakub ikke rigtig tid til
lige nu, og udbuddet af boliger
er heller ikke overvældende når
kravet er en pris på under 2000
kroner.

Tid og penge
Jakub viser sit pendlerkort frem
hen over bordet på McDonalds.
1200 kroner for en måned. Så
der er ikke råd til mange
McMeals når man er på hjem-
meboende SU på i alt 2.177
kroner.

Jakub kigger i de mange
køreplaner der sammen med

datalogien, anatomien og en ny
kæreste fylder hans hoved. Om
lidt går turen sydpå. Turen ta-
ger 1 time og 40 minutter. 

Det kræver tålmodighed og
god planlægning, men Jakub
har et godt tip til andre pend-
lende studerende.

»Du skal bare sørge for at 
have god tid; ellers er det stres-
sende at være afhængig af bus-
ser og tog og ikke selv være 
herre over din tid,« siger Jakub.

På perron nummer otte ruller
regionaltoget til Nykøbing Fal-
ster ind to minutter for sent. Ja-
kub hopper ombord i det sølv-
blå dobbeltdækkertog. Hvis alt
går efter køreplanen, kan han
lige nå til karate og være hjem-
me igen 23.15. ■

ET STED AT BO ▼  

Bag facaden
Fremleje, forældrekøb, husbåd eller andelskollektiv. Universitetsavisen

går i de kommende numre bag facaden på de studerendes boligfor-

hold. Har du en god bolighistorie, så ring eller skriv til Universitetsavi-

sen på tlf. 3532 2899 eller e-post: uni-avis@adm.ku.dk.

Jakub Iwanczuk er en af de mange nye studerende
der ikke har fundet et sted at bo endnu. 
Han bruger det meste af sin SU og sin fritid på 
at køre i tog og bus   

TOGSPOTTER – Jakub Iwanczuk kan sine køre-

planer i søvne og forstår at sove i de mest akavede

stillinger. 

En pendler taler ud
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Af Benedikte Ballund

Udenfor haster folk forbi
på den travle og oversky-
ede Købmagergade. In-

denfor i rummet med de grå-
og hvidmalede vægge er stem-
ningen rolig og afslappet. Ba-
gest i lokalet bøjer to fyre sig på
skift over poolbordet og sender
ballerne i hul. Ved de runde ca-
feborde småsludrer veninder. 

Bartenderen forsøger for-
gæves at få lov til at blande sig i
et backgammonspil. En enkelt
læsegruppe har lukket de sorte
ringbind i og hentet øl ved den
store bardisk. Andre sidder ale-
ne fordybet i en bog og fører
åndsfraværende kaffekruset op
til munden uden at se på det. 

I alt har cirka 20 mennesker
denne mandag eftermiddag
fundet vej til Studenterhusets
café hvor Radioheads musik
lægger en blød melankolsk bag-
grundsstemning. 

Det er svært at forestille sig
at det er det samme sted der i
1990’erne fik Ekstra Bladet til
at finde de store typer frem og
tale om en terrorist-rede.

Ikke desto mindre ransagede
politiet huset i 1993 efter an-
modning fra rektor Ove
Nathans juridiske rådgiver.
Fundet af nogle kabelstykker
og et jernrør i et aflåst skab fik
gang i avisskriverierne om re-
volutionære og autonome kræf-
ter, og huset blev lukket i et par
måneder indtil universitetet og

Studenterhuset fik talt sig til
rette.

Den gamle historie har ifølge
bestyrelsesformand for Studen-
terhuset, Robin Hjetland, bidra-
get til en af fordommene om
stedet: At det er ræverødt og ra-
biat. Andre tror måske at det
mest er for nostalgiske hippier
fordi bartenderne er frivillige
og folk mødes i såkaldte aktivi-
tetsgrupper. Forestillinger som
folkene bag huset også selv er
delvist ansvarlige for.

»Vi bærer helt sikkert vores
del af skylden for uvidenheden
og fordommene,« siger han.
»Der har nok været tider hvor
Studenterhuset har lukket sig
lidt om sig selv. Huset har jo en
farverig historie bag sig. Men
tiden nu er en anden. Der er
kommet nye generationer til,
og vi er en apolitisk organisati-
on.«

Fødte medlemmer
I et forsøg på at gøre det klart
at lokalerne ved Rundetårn er
for alle uanset hårlængde og
politisk observans har  Forenin-
gen Studenterhuset ved Køben-
havns Universitet vedtaget at
det ikke længere skal være nød-
vendigt at melde sig ind og be-
tale kontingent. Fremover kan
alle studerende ved KU altså
betragte huset som deres eget.
Dørene står dog stadig åbne for
andre studerende hvis de mel-
der sig ind.

»Det er helt naturligt,« siger

Robin Hjetland om beslutnin-
gen.

»Det er de KU-studerendes
hus. De er vores primære mål-
gruppe.« 

Med den nye medlemspolitik
håber han også at foreningen
bedre kan leve op til sit formål
om at skabe et tværfagligt, stu-
dentersocialt og kulturelt til-
bud til de studerende.

»Man har lidt glemt hvorfor
Studenterhuset er der og hvor
vigtigt et netværk er for KU-stu-
derende. Studenterhuset er et
af de bedste steder at få det
hvis man er ny i København,«
siger Robin Hjetland. 

Ved at gøre årskortet til auto-
matisk adgangsbillet satser for-
eningen også på at tilknytnin-
gen til universitetet bliver tyde-
ligere. Alt for mange studeren-
de er ikke klar over at KU er
den formelle ejer og at Studen-
terhuset ikke bare er et privat
spillested.

»Studenterhuset skal være
universitetets vindue ud mod
verden – ansigtet udadtil,« ly-
der Robin Hjetlands vision om
husets rolle. 

Han føler imidlertid at op-
bakningen fra husets ejer ikke
altid er til stede.

»På mig virker det ikke som
om der i universitetets ledelse
er nogen glæde over at stude-
rende i nu snart 20 år frivilligt
har forsøgt at få et socialt, kul-
turelt og tværfagligt mødested
for universitetet til at fungere.

Der ser ikke ud til at være pre-
stige i at beskæftige sig med
Studenterhuset,« lyder det fra
Robin Hjetland. 

Renovering undervejs
Den lunkne interesse for Stu-
denterhuset afspejler sig ifølge
Robin Hjetland også i manglen-
de renovering og vedligeholdel-
se af den gamle bygning. 

De sorte wienerstole i cafeen
har mange skrammer og ridser.
Gulvet er efterhånden af et lidt
ubestemmeligt brunligt mate-
riale. På trods af metalplader
på fronten har bardisken ikke
helt samme zinklækre udseen-
de som på andre cafeer. Loka-
lerne på første sal med konto-
rer, mødesal og medierum
trænger også til en kærlig hånd.

Derfor arbejder et udvalg af
studerende fra KU, Danmarks
Designskole og RUC i øjeblikket
på at få skrabet penge sammen
til en omfattende renovering.
Den skal gøre Studenterhuset
mere indbydende og bruger-
venligt og medvirke til at skabe
et endnu bedre studiemiljø.

»Man har ikke anset Studen-
terhuset for en aktiv del af uni-
versitetet, men det er helt for-
kert. Der skal være en relation
mellem universitetet som ud-
dannelsesinstitution og Studen-
terhuset som socialt og kultu-
relt mødested,« siger Robin
Hjetland. ■

bbal@adm.ku.dk

STUDENTERHUS ▼  

Velvilje overfor
Studenterhuset
SA M A R B E J D E  –  Universite-
tets øverste valgte forsamling er
stort set enige om at bevare et
studenterhus med åbne døre til
offentligheden. Men universite-
tet vil have mere indsigt i Stu-
denterhusets aktiviteter og øko-
nomi før der er flere penge på
vej. Det fremgik af Konsistori-
ums møde den 27. august.

Studenterhuset har de sidste
to år levet på midlertidige for-
længelser af sin samarbejdsaf-
tale med Københavns Universi-
tet. En af årsagerne til at en ny
aftale ikke er kommet på plads,
har blandt andet været tvivl om
cafedriften i Studenterhuset er i
strid med konkurrencelovgiv-
ningen. Det spørgsmål vil rek-
tor Linda Nielsen nu have klar-
hed omkring. 

»Det er afgørende at Køben-
havns Universitet har fælles stu-
denterfaciliteter, men vi er nødt
til at sikre en stramning så vi
kan få et bedre overblik over
hvem der bruger huset og til
hvad. Der er ikke noget i vejen
med musik og hygge, men akti-
viteterne i huset skal have et
stærkere fagligt præg,« siger
Linda Nielsen. 

Studenterhusets formand,
Robin Hjetland, er indstillet på
at skrue op for informationen. 

»Hvis Konsistorium føler at
de ikke ved nok om Studenter-
huset, skal der selvfølgelig gøres
noget ved det,« erkender han. 

Derimod stiller han sig un-
drende over for kravene om
mere faglighed.

»Vi har et bredt spektrum af
aktiviteter, og mange af dem er
faglige, så jeg ved ikke hvad det
er universitetet gerne vil have
mere af, men det må de jo mel-
de ud,« siger han.

I det hele taget håber Robin
Hjetland at de fremtidige for-
handlinger om en ny aftale og-
så medfører en diskussion om
universitetets visioner for Stu-
denterhuset.    

»Det lader til at Konsistorium
gerne vil have et studenterhus,
men hvilken slags,« lyder
spørgsmålet fra formanden. ■

likl@adm.ku.dk

bbal@adm.ku.dk

Et hus for alle studerende

Studenterhuset
vil gerne styrke
relationen til 
universitetet og
gøre det klart at
stedet ikke kun
er for folk med
hang til venstre-
orienterede 
aktivitetsgrup-
per. Derfor er 
alle med årskort
fra Københavns
Universitet nu
medlemmer

Frit fra fad
Fredag 19. september kl. 20.00

RUS-FEST I TO ETAGER I STUDENTERHUSET

Få del i 100 l. gratis fadøl kl. 20.30.
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Af Lise K. Lauridsen

Der er 30 der er besvimet når vi har vist fil-
men rundt omkring i landet, men skulle
det gå galt her, så er der jo indtil flere

læger til stede,« lyder det lunt fra filminstruk-
tøren Nils Malmros inden hans nyeste film At
kende sandheden glider over lærredet.

Selv om klokken er langt over forelæsningstid,
er der fyldt næsten helt op i Sundhedsvidenskabs
største auditorium. Nils Malmros der også er ud-
dannet læge, er inviteret til tale om sin nyeste
film som led i de medicinstuderendes kursus i
etik og videnskabsteori på tredje semester. 

Mørket sænker sig, og den prisbelønnede sort-
hvide film fra 2002 går i gang. Historien om
drengen, faderen og hjernekirurgen Richard
Malmros starter i 1944. En ung fisker - Carl -
kommer ind med tegn på en hjerneblødning. For
at kunne se hvor snittet skal lægges, må doktor
Malmros sprøjte et kontraststof ind i hals-
pulsåren. Et røntgenbillede bliver taget, og så bo-
res der hul i hovedskallen under lokalbedøvelse. 

Dømt i pressen
42 år senere i retssalen. ‘Carl’ er død af en uhel-
bredelig leverkræft ti år forinden. Årsagen er
ganske givet den kontrastvæske der blev sprøjtet
ind før hjerneoperationen. Thorotrast er navnet
på den brune væske der er stærkt radioaktiv og
fremkalder den ellers yderst sjældne kræftform.

Richard Malmros bliver frikendt fordi Rets-
lægerådet skønner at der ikke havde været sikker
viden om hvorvidt stoffet var farligt, men en
journalist på Ritzaus Bureau forfølger sagen. En
anonym kilde i sundhedsvæsenet antyder nemlig

at flere af lægerne i Retslægerådet havde været
inhabile og en oven i købet havde arbejdet sam-
men med Malmros.  

Da journalisten erfarer at lægerne godt kendte
risikoen ved Thorotrast og at der faktisk var et al-
ternativt stof, bliver historien til en rigtig kiosk-
basker. 

»En reaktor i kroppen« hedder den største af
de mange artikler der fylder aviserne den kom-
mende tid. Dækningen af Thorotrast-sagen ind-
bringer i 1988 journalisten Cavling-prisen. 

Tilbage sidder Richard Malmros 83 år gammel
og næsten blind og døv. Han taler derfor aldrig
med pressen, i stedet dikterer han en artikel til
sin søn der ender i Ugeskrift for Læger. Artiklen
forklarer for første gang dilemmaet set med Ri-
chard Malmros’ briller: At det var umuligt at
fremskaffe det alternative kontraststof Per-Abro-
dil i halvandet år omkring 2. verdenskrigs afslut-
ning i 1945. Lægerne stod derfor med valget mel-
lem at risikere at patienten døde nu eller måske
om tredive år.

Fortidens synder
»Det glæder mig at ingen besvimede; så kan I
trygt fortsætte jeres studier,« konstaterer Malm-
ros og supplerer filmens kunstneriske univers
med virkelige beretninger der ikke kom med i fil-
men. 

I dag kan det virke naivt at lægerne brugte en
radioaktiv væske som Thorotrast, men datidens
viden om sammenhængen mellem kræft og radi-
oaktivitet var meget begrænset. Indtil 1949 hvor
den første patient døde af cancer, var faren ved
Thorotrast rent hypotetisk.  

»Thorotrast var ikke en skandale, men en tra-

ET IK ▼  

Et valg for livet

Skal patienten dø eller have sprøjtet et radioaktivt stof
ind i hjernen? Det var et af de valg de medicinstude-
rende blev stillet overfor før deres første lektion i etik
hvor filminstruktøren og lægen Nils Malmros viste film
og fortalte om lægegerningens ulidelige valg

FILMISK – Nils Malmros film At kende sandheden handler både om drengen, den voks-

ne og den ældre Richard Malmros. Øverst ses drengen Richard med sin ven og ubåden.

Herunder kirurgerne Malmros og Riber og nederst den felignende danselærerinde.

At genkende sandheden
»Men i en verden, der på én gang dyrker nutiden og beruser sig i fortiden, har det været tiltrængt (…) at se et eksempel på,

hvor mange mennesker et menneske er (…). Derfor har titlen på Nils Malmros' film »At kende sandheden« den større betydning

ud over det lægevidenskabelige og retslige problem, den belyser. Og med til sandheden hører forvirringen. De mange sandhe-

der om et menneske, der aldrig kan blive til én sandhed. Og som måske alligevel ender med at blive det.« 

Jens Kistrup i Berlingske Tidende 15. december 2002.
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gedie. Lægerne stod i et dilemma mellem at red-
de liv og være tvunget til at bruge et radioaktivt
stof. Og var der ikke kommet et nyt stof, havde
de sikkert stadig anvendt det i dag,« siger Malm-
ros.

I dag er næsten alle de 1000 Thorotrast patien-
ter døde, men kun 20 procent af dem døde på
grund af Thorotrast, fortæller Nils Malmros. En
studerende fra salen kommenterer ivrigt:

»Men det gør jo sagen helt anderledes, så kan
man vel nærmest kalde Thorotrast et vidunder-
middel for den tid.«

Nils Malmros nikker lidt tøvende og siger:
»Man skal i hvert fald passe på med at dømme
fortiden på nutidens præmisser. Ikke en eneste
person er blevet dømt i den her sag eller lignende
sager som fx Bløder-, LSD- og Boneloc-sagen. Og
det er meget alvorligt når pressen lader en ano-
nym kilde sige at der er begået lægefejl,« siger
Nils Malmros.

Lig i lasten
Og virkeligheden er ikke sort-hvid. Der var ske-
letter i skabet. Journalisterne fandt bare ikke de
rigtige. I filmen har de efter fri fantasi sneget sig
ind som to tvillinger med epilepsi. Kollegaen og
konkurrenten Riber ‘helbreder’ dem ved en hjer-
neoperation mens Malmros er bortrejst. Og de to
mindreårige drenge får kroppen fyldt med Thor-
otrast selv om de ikke er i livsfare. 

»Virkeligheden er altid værre end jeg beskriver
den i mine film, og der var noget der gjorde at
min far ikke kunne tale frit til pressen. Det var in-
gen skandale, men der var sket fejl,« siger Nils
Malmros. 

»Hvordan undgår vi sådanne sager i fremti-
den?« spørger en pige blandt det usædvanligt
koncentrerede publikum.

»De bliver ved. Vi kan ikke undgå dem. Min
film handler om moral, og det moralske menne-
ske går ind i livet og undgår derfor ikke at pådra-
ge sig skyld. Der kommer med garanti nye sager.
Lige nu er det et spørgsmål om helkropscanning
er farligt: 25 skønnes at dø om året efter hel-
kropsscanning,« fortæller Nils Malmros der før
filmen arbejdede to år på Århus Kommunehospi-
tal hvor faderen i sin tid var overlæge.

Patientens ansvar
Nutidens læger står dog i en helt anderledes si-
tuation end Richard Malmros og hans kolleger
der var alfaderlige autoriteter. I dag er der krav
om at patienterne informeres om alle risici ved
behandling. Det kaldes også informeret samtyk-
ke.

»Så nu er det patienten der har fået lorten,« ly-
der der bramfrit fra Nils Malmros: »Hvad skal
moren beslutte når den fem-årige Ida bliver ind-
lagt med en hjerneblødning: Risikere at pigen
dør nu eller om 30 år når hun måske er blevet
mor til nogle børn selv? Uanset hvad moderen
vælger vil hun få megaskyldfølelse.« 

Spørgsmålet om information meldte sig også i
en anden sammenhæng. Alle Thorotrast patien-
ter kom i et hemmeligt register, så sundhedsmyn-
dighederne kunne følge med i om de udviklede
cancer.

Flere af de studerende havde svært ved at se
argumentet bag ikke at informere  patienterne
om at de havde forøget risiko for at dø af lever-
kræft. Ville det ikke have tilskyndet lægerne til at
finde en behandling af de syge hvis de 1100 nav-
ne var blevet offentliggjort?

»Problemet var at der ingen behandling var for
leverkræft. Ved at hemmeligholde deres navne
håbede man på ikke at ødelægge deres liv. Hvor-
for fortælle et sundt og raskt menneske at det har
en øget risiko for at dø? Jeg har fået en del breve
fra folk der har bekræftet at de var glade for ikke
at vide at deres pårørende levede på lånt tid.
Men jeg har en finte i ærmet: Der er stadig otte i
live. Skal vi sende dem et brev? Det er let nok at
være konsekvent i teorien, men i praksis er det
langt mere kompliceret,« siger Malmros og giver
endnu mere stof til eftertanke for de godt 200
medicinstuderende. 

Ingen er fejlfri
Køen er lang ved katederet hvor Malmros sælger
og signerer bogen bag filmen. Thomas Bøl-
lingtoft Knudsen og Christiane Lønborg har sne-
get sig ind i Lundsgaard auditoriet selv om de går
på 5. semester.

»Du bliver helt klart mere motiveret til at disku-
tere når der står en foran dig der igennem sin far

har haft problemerne inde på livet. Da vi havde
videnskabsteori nåede vi aldrig rigtig at komme i
gang med debatten fordi kurset er meget kort.
Og debat skal der til når vi skal overveje svære
etiske spørgsmål,« siger Thomas.

Ingen af de to er i tvivl om at de vil komme til
at begå fejl og blive stillet i moralske dilemmaer.
Derfor er åbenhed omkring fejl og tvivl også en
livsnødvendighed for de kommende læger. Og
selv om ansvaret i dag er lagt over på patienten,
så mener Thomas at lægen stadig har et stort an-
svar for hvilke valg der tages.

»Filmen viser også hvor meget lægerne holder
sammen mod kritik udefra. Og pressen har jo ik-
ke altid ret, derfor tror jeg også at en løbende de-
bat vil gøre os mindre sårbare overfor den kritik
der følger med jobbet,« siger Thomas. 

Christiane fortsætter: »Alle er klar over at de
kommer til at begå fejl, men jeg er villig til at ofre
skyldfriheden til fordel for at redde menneske-
liv.«

For lektor Peter Rossel der står for etikunder-
visningen er Malmros’ film lidt af en gave: »Fil-
men og Malmros’ oplæg skal åbne de studeren-
des øjne for mange af de etiske dilemmaer der er
i forholdet mellem patient og læge. Og selv om vi
i dag har krav om informeret samtykke, er det
stadigvæk et åbent spørgsmål om det altid er rig-
tigt at overlade alle informationer og de store be-
slutninger til patienten.«

Der er ingen facitliste til etik, men de stude-
rende skal alligevel til eksamen i de spørgsmål At
kende sandheden åbner op for. ■

likl@adm.ku.dk

Faderen, Sønnen og Thorotrasten
»Bogen At kende sandheden har ikke overbevist mig om at jeg har taget fejl. På mange

måder bekræfter Nils Malmros jo at der var noget som gik helt galt. Han ved bare ikke rig-

tig hvad han skal tro på og hvad han skal mene om det. Sandheden er en besværlig én.«

Citat fra kronik af journalist Jens J. Espersen der fik Cavlingprisen for sin dækning af Thor-

otrastsagen, Politiken 10. november 2002.

DUKKEHJEM – Filminstruktøren Nils Malmros

med det originale røntgenfotografi af søstrenes

amerikanske dukke taget på Århus Kommune-

hospital hvor faderen Richard Malmros var over-

læge på Neurokirurgisk Afdeling i 32 år. Nils

Malmros selv blev trods ordblindhed og en blom-

strende karriere som filminstruktør, også læge 

efter 23,5 års studier. 



Latter
»Ja, altså jeg synes vi har 

meget grin hver dag på labo-

ratoriet.... Det sker tit, det sker 

hver dag simpelthen. Der bliver 

hele tiden fyret jokes af, så bliver 

der også lidt grin og latter. (...) 

Det er meget rart at man kan få 

afløb for alt det der på en eller 

anden måde, så er det godt at man 

kan være den der impulsive og grine.«
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INTERVIEW ▼  

I den moderne
videnskab er 
følelserne sendt i
skammekrogen.
Og sådan er 
det også blandt
forskerne selv.
Skam, glæde og
vrede er ikke 
noget der bliver
talt om. 
Ny forskning i
følelser åbner
for et nyt syn på
livet som forsker 

Farlige følelser

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

Narrespil
»Frygten, altså det er jo netop den som jeg synes er meget tydelig, ikke bare hos ph.d.erne, men i he-

le forskningskulturen. Folk er skidebange for ikke at slå til, ikke, fordi på en eller anden måde, så har

de altså ikke andet end den hjerne der, de kan lægge på bordet, ikke. Det er jo det eneste vi har i

denne kultur, og hvis folk så hugger en ned foran alle mulige andre, så bliver folk bange(...)«  

»Men en grundlæggende tvivl om eget værd som altid kommer hvis man er i en god forskningspro-

ces, den kunne jeg ikke drømme om at vise, jeg kunne risikere de troede på det.«

Bugtaling
»Stolthed eller glæde det skal man holde for sig selv. Det er uakademiske følelser.«

»Det hører med til kodeks at man skyder sig selv i baggrunden til fordel for et stof som man så at

sige bugtaler igennem og som giver lejlighed til at sige; er det ikke interessant. Men samtidig er

der sikkert også mulighed for at fremhæve sig selv som den der har set det og nu stiller tingene

op i den orden som gør at det fremstår som en ny og voldsomt interessant ting.«
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Af Morten E. Wøldike Olsen
og Lise K. Lauridsen

Forskning og følelser. Har
det overhovedet noget med
hinanden at gøre?

Nej, vil mange nok sige, men
spørger man lektor ved Sociolo-
gisk Institut på KU, Charlotte
Bloch forholder det sig lige
modsat. Der er masser af følel-
ser i forskning og i alt hvad der
foregår i universitetsverdenen. 

Akademias følelsesregister
spænder vidt - lige fra stærke
følelser af lidenskab, glæde,
had og hævn til dyb skuffelse,
sorg og masser af vrede. Tænk
bare på Lomborg-sagen og se-
nest disputten mellem Per Ja-
cobsen og Frederik Stjernfelt.

Og ifølge Charlotte Bloch er
følelser bestemt ikke ligegyl-
dige i forhold til at forstå ar-
bejdsforholdene og den kollegi-
ale stemning på universitetet
som både adjunkten, lektoren,
ph.d.en og professoren lever
under.

Baggrunden for Charlotte
Blochs udmeldinger er en kvali-
tativ undersøgelse af forskeres
følelser som hun foretog i for-
året 2002. I undersøgelsen der
bærer titlen Forskningskultur,
følelser og akademia har Char-
lotte Bloch valgt at fokusere på
både negative og positive følel-
ser mellem forskere. Når valget
faldt på glæde, stolthed, skam
og vrede, er det fordi flere følel-
sesteoretikere anser disse følel-
ser for grundlæggende. De af-
gør om vi føler at vi har et værd
eller føler os forkastede. 

Komisk forskning
Indfaldsvinklen på følelser har
ofte fået folk til at grine lidt for-
di det virker modsætningsfyldt
at beskæftige sig med følelser i
akademia, og modsætninger
udløser ofte latter. 

»Hvis der er noget der i den
grad ikke er forbundet med fø-

lelser, er det netop akademia.
Rent historisk blev den moder-
ne videnskab etableret som
kontrast til religionen, troen og
følelserne. Videnskabsfilosof-
ferne har gennem historien gi-
vet udtryk for at følelser for-
styrrer og ikke hører hjemme i
forskning. Følelser er derfor no-
get der i videst muligt omfang
skal udelukkes fra videnskabs-
samfundet,« siger Charlotte
Bloch.

Mange af de adspurgte havde
også et ambivalent forhold til at
tale om deres følelser på jobbet.

»På den ene side har folk
været meget forsigtige fordi de
på en eller anden måde oplever
at følelser hører til en slags pri-
vatsfære. Når man fortæller om
sine følelser, udleverer man sig
selv, og det kan være farligt at
fortælle om de følelser man har
i forhold til sine forskerkolle-
ger. 

På den anden side har jeg og-
så oplevet at folk ser det som en
øjenåbner at diskutere deres
akademiske liv ud fra denne fø-
lelsesvinkel. Det fik dem til at
undre sig over hvorfor tingene
nogle gange er som de er og
hvorfor de reagerer som de gør.
Ved at tage fat på deres følelser
er de blevet opmærksomme på
nogle mekanismer som virker
regulerende på deres adfærd i
akademia.«

Bugtaling
Når det går godt på jobbet og
man opnår gode resultater, vil-
le det virke naturligt at udtryk-
ke sin stolthed og glæde, men
på universitetet skal denne fø-
lelse tøjles, for man skilter ikke
med sine succeser. 

»Min undersøgelse har vist at
‘bugtaling’ er en af de måder
forskerne bruger til at komme
ud med deres positive budskab
på til kolleger uden at udstille
sig for meget. Man fortæller fx
en sjov episode fra en konferen-

ce og dermed får man også sagt
at man selv deltog. 

Kollegers anerkendelse er det
universitetet bygger på. Vi ar-
bejder ikke for penge, men for
den akademiske anerkendelse.
På en eller anden måde burde
det jo være legitimt at være
glad, men det er ikke noget vi
taler om. Det virker latterligt,
og folk kan også godt se det er
grotesk.«

Hvad har det betydet for dig at
få indsigt i de følelsesnormer som
præger din arbejdsplads?

»Enormt meget. Det har
været dybt tankevækkende. Der
er lige pludselig ting jeg har op-
levet i mit universitetsliv som
jeg forstår på helt andre måder.
Jeg kan se at der er en masse
ting jeg gør forkert. Jeg har fået
nogle nye ord for hvad det er
der sker i forhold til kolleger.
Bare sådan en lille ting som
bugtaling. Man vil jo gerne for-
tælle en god nyhed og på den
anden side vil man helst ikke
fremtræde uakademisk eller
pralende.«

Narrespil
I akademia skilter forskeren ik-
ke med sin stolthed. I mange
andre virksomheder bliver
stolthed derimod dyrket, og de
gode resultater bliver fejret.
Men i forskerarbejdet på uni-
versitetet findes ifølge Charlot-
te Bloch en særlig social struk-
tur: Forskere er på en og sam-
me tid hinandens kolleger, kon-
kurrenter og dommere. Det står
i modsætning til de fleste andre
virksomheder og organisatio-
ner hvor det er kunderne der
afgør om man har gjort sit ar-
bejde godt. 

God forskning måles deri-
mod især på antallet af offent-
liggjorte artikler i videnskabeli-
ge tidsskrifter. Artikler vurde-
res i et såkaldt ‘peer review’
hvor kolleger og konkurrenter
vurderer om den viden man har

produceret som forsker er solid
nok til at blive trykt. Og det får
ofte følelserne i kog.

Flertallet af interviewperso-
nerne i Charlotte Blochs under-
søgelse havde negative eksem-
pler på hvordan peer reviewet
kan bruges til at komme med
krænkende og respektløse kom-
mentarer. Det skaber skam hos
de bedømte der oftest transfor-
meres til vrede.

Vrede er en velkendt følelse
hos alle i undersøgelsen, men
den er også forbudt. I stedet
kommer vreden til udtryk ved
at folk ikke hilser på hinanden
eller farer ud med hævngerrig
kritik af andres arbejde, ved at
bagtale hinanden eller ved at
man isolerer sig.

Angst og usikkerhed hører
med til livet som forsker, men
at give udtryk for disse følelser
er det de færreste der gør. For-
skeren beskytter i stedet sig selv
ved at vise kontrol og autoritet.
Den måde at håndtere sine fø-
lelser på kalder Charlotte Bloch
for ‘narrespillet’.

Narrespil kommer løbende til
udtryk i den daglige kontakt,
men bruges særligt i forbindel-
se med konferencer, seminarer
og lignende hvor forskeren og
dennes resultater skal vurderes.
Narrespillet handler også om

Vanhellig forskning
»Pierre Bourdieu skrev bogen Homo Academicus om universitetets væsen, men der gik ca.

ti år før han turde udgive den. Der er en form for sakralitet omkring universitetet. Den er

krakeleret i de seneste årtier, men universitetet handler ikke kun om den hellige viden-

skab, men også om kampe, styrke og kapital.« 

Charlotte Bloch, lektor ved Sociologisk Institut, 

KU om forskning på universitetet.

Blå bog:
Forsker i følelser
Charlotte Bloch er uddannet psykolog og lektor ved Sociologisk institut,

KU. Undersøgelsen Forskningskultur, følelser og akademia er en del af

et større forskningsinitiativ med titlen Kønsbarrierer i de højere uddan-

nelser og forskningen. 54 personer har deltaget i den kvalitative inter-

viewundersøgelse af følelseskulturen på forskellige universiteter og

højere læreanstalter. De er udvalgt så de repræsenterer alle slags aka-

demiske positioner og kommer fra Sundhedsvidenskab, Samfundsviden-

skab og Humaniora. Interviewpersonerne er fundet via institutternes

hjemmesider og der er valgt lige mange mænd og kvinder. 

angst for ikke at være god nok
og kræver derfor hårdt arbejde.
Faren ved ikke at vise sin usik-
kerhed og begive sig ud i et nar-
respil er at det let kan udvikle
sig til bluff hvor man foregiver
viden og kompetencer man ikke
har.

»Hvorfor kan vi ikke være
åbne om vores usikkerhed og
tale om fiaskoer? Alle har jo fia-
skoer. Forskning bygger også på
fiaskoer - ellers er det ikke or-
dentlig forskning. Men hvorfor
skal det skjules? Hvorfor skal vi
lade som om at vi har styr på
tingene? Når folk bliver op-
mærksomme på at de andre har
det på nøjagtige samme måde
virker det som en øjenåbner og
gør os bevidste om de uhen-
sigtsmæssige følelsesnormer
som gælder på universitetet,«
siger Charlotte Bloch.

Nedbryd kulturen
Er forskeren ikke i stand til at
overholde akademias følelses-
normer, har det konsekvenser
for ens placering i hierarkiet. 

»Det jeg har beskrevet i min
undersøgelse, er den strategisk
smarte og kapitalgivende måde
at håndtere følelser på. Men det
er ikke alle der gør sådan.
Forskningsmiljøet virker også
som en kæmpe sorteringsma-

skine. Man kan blive in- eller
ekskluderet og miste position
og prestige hvis man ikke op-
fører sig som det er takt og to-
ne.«

På arbejdspladsen er der nor-
mer for hvad du må føle i be-
stemte situationer og hvilke fø-
lelser du kan udtrykke. Enhver
organisation har sine egne reg-
ler for udfoldelse og håndtering
af følelser og det gør det rele-
vant at tale om deciderede fø-
lelseskulturer i forskellige orga-
nisationer. Det har givet plads
til et helt nyt felt inden for soci-
ologien som Charlotte Bloch
kalder følelsernes sociologi.

»Følelser er ikke ligegyldige.
De gør noget ved vores evne til
at tænke, evne til at leve og vo-
res måde at være sammen på.
Derfor skal vi lære noget af vo-
res følelser i stedet for at igno-
rere dem. Vores følelser fortæl-
ler os om de sociale relationer i
akademia på godt og ondt. Vi
kan tilpasse vores følelser til
den akademiske følelseskultur,
men vi kan også lære af disse
følelser og bruge dem til at gøre
universitetet til et endnu bedre
sted at være,« siger Charlotte
Bloch. ■

mwo@admku.dk og

likl@adm.ku.dk

Vrede og skam
»Hvis der er en der har ment en andens forskning var forkert eller sådan noget, så taler de

ikke sammen i lang tid, men de skændes da ikke, og så kan det komme indirekte ud ved

at en af dem fx skriver en anmeldelse hvor det fremgår.«

»(Personen) var faktisk blevet så vred og skuffet og ked af det, og havde løbet op og ned

af trapperne og vist det til alle der gad se at (personen) var dømt ukvalificeret. Så (perso-

nen) var meget opbragt og var altså virkelig, virkelig ude af det. Det endte med at

(han/hun) ikke ville tale et ord til en af bedømmerne mere i dette liv. Siden den tid er

(bedømmeren) blevet behandlet som luft og de hilser ikke på hinanden.« 

»Der var også gennemgående nogle gode anmeldelser. Men der var absolut nogle som var

totalt udtryk for det jeg kalder akademisk nid og had og smålighed og sådan noget. Ja,

der bliver man deprimeret, men vel også skamfuld over at nogle kan opføre sig på den

måde. Det synes jeg.«

»Alt kan jo kritiseres sønder og sammen. Altså hvis man altid vil tage de der ti kriterier for

en artikel op og pinde en artikel fuldkommen fra hinanden. Der synes jeg bare at noget

af den kritik er formålsløs på en eller anden måde. Det var ligesom mere for at vise at kri-

tikeren kan noget end for at bidrage med noget. Det var ukonstruktivt og var mere for

at få manden ned med nakken eller for at hævde sig selv(...).« 

Kilde: Forskningskultur, følelser og akademia. 
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Af Lars Geer Hammershøj

Karakteristisk for vor tid er et fokus på den
enkeltes frihed til at vælge og skabe sit eget
liv. Det er efterhånden en banal konstate-

ring at ‘vi alle er eksperter’. At individet bestem-
mer selv, er alle enige om – fra statsministeren til
de autonome. Spørgsmålet der aktuelt rejser sig
er derfor ikke hvorledes individet bliver mere frit
og selvbestemmende, men snarere hvad den en-
kelte skal bruge sin frihed til: Hvad er værd at
bruge sin tid på, og hvem er interessant at invol-
vere sig med? Hvilke eksperter kunne man fx
måske blive klogere af at lytte til? Dette er en dan-
nelsesproblematik.

Dannelsesproblematikken er et interessant
perspektiv på tidens radikaliserede individuelle
frihed fordi dannelse er en proces hvor selvet og
det sociale antages at dannes på én og samme
tid. 

I dette perspektiv har selvrealisering således
altid karakter af ‘selvsocialisering’. Det betyder to
ting: Dels at selv det mest egensindige forsøg på
at selvrealisere sig og blive ‘kunstner for sit livs-
værk’ er henvist til at gå vejen om det sociale.
Dels bliver problemet for den enkelte at orientere
sig i verden og finde ud af hvilke fællesskaber der
mon kunne tænkes at danne én. I dag handler
det simpelthen om at danne sin egen smag for
interessante fællesskaber. Vi er i denne forstand
‘alle smagsdommere’ i forhold til det vi møder på
vor vej.

Men hvis fællesskaber i højere grad vælges ef-
ter den enkeltes smag og lyst er spørgsmålet
hvad dette gør ved fællesskaberne: Fører det til
mere overfladiske og flygtige fællesskaber eller
måske blot til nye former for fællesskab? Ifølge
den samtidsdiagnostiske tese vil der være en ten-
dens til at fællesskaberne ændres og i højere grad
får karakter af smagsfællesskaber. Mit bud er at
især to typer af smagsfællesskab vil gøre sig gæl-
dende: Nemlig en selvvalgt hengivelse til mas-
sens stemning som til technofesten og en person-
lig efterligning af den andens stil som i hiphop.  

Fødes som socialdemokrater
En måde at begribe de nye fællesskabsformer på
er ved hjælp af begrebet selvdannelse. Selvdan-
nelse er et bestemt perspektiv på vor tids radika-
le individualisering og krav om selvrealisering.
Kort fortalt går dannelsesforestillingen ud på at
personligheden dannes i kraft af at individet
‘overskrider sig selv i det sociale’. 

Dannelse kan derfor siges at være erfaringen
af at være del af noget større end én selv. Imidler-
tid er dannelse noget andet i dag end tidligere og
må tænkes i højere grad at foregå på individets
præmisser. 

Engang var der faste forbilleder og almene ide-
aler for dannelse som det handlede om at udvikle
smag for og lade sin personlighed dannes i for-
hold til. Idealet var humanitet og man mente at

dette ideal kom forbilledligt til udtryk hos de
gamle grækere hvorfor det især var dem man ple-
jede omgang med – det er humanioras historie. 

I dag er forestillinger om ‘sandheden’ og ‘det
almengyldige’ blevet problematiseret, så det ikke
længe er muligt at opretholde idéen om et al-
ment dannelsesideal. Tilsyneladende er det selv-
dannende individ henvist til selv at vælge idealer
for sin dannelse og finde sine forbilleder. Man
må med andre ord selv danne smag for hvad der
kunne tænkes at danne én.   

Dannelsens retning er derfor den omvendte i
dag i forhold til tidligere. I den klassiske dannel-
se er forestillingen at det partikulære individ skal
gøres alment ved at overskride sig selv og blive
del af først familien, så lokalsamfundet, siden na-
tionen og i sidste ende humaniteten. 

Målet er at danne sig en ‘almen individualitet’.
Omvendt i vor tid. I dag forhandler man gerne
med børn om stort og småt, det vil sige man be-
handler børn som om de var myndige, altså som
om de var kompetente til at forhandle på egne
vegne. 

Udgangspunktet for dannelsesprocessen synes
i dag netop at være dét almene og ligeværdige in-
divid som var den klassiske dannelses endemål.
Vi fødes som statsautoriserede individer. Vi fødes
altså så at sige som ‘socialdemokrater’, men det
er der ingen der ønsker at blive stående ved. 

Vi vil ikke ligne alle de andre, men ønsker at
være noget særligt og blive os selv i betydningen
forskellig fra andre. Målet for den enkelte er at
danne sig en særlig og interessant personlighed. 

Paradokset for det selvdannende individ er
altså at man ønsker at danne sig til noget særligt,
men at personlighedens dannelse alene lader sig
gøre i og gennem det sociale. Selvdannelse må
derfor forstås som en art ‘selvsocialisering med
henblik på forskelliggørelse’. 

I modsætning til klassisk dannelse har selv-
overskridelsen ikke karakter af en bliven-del af
det stadig større. Derimod synes det selvdannen-
de individ at selvoverskride i snart det ene, snart
det andet fællesskab. Man bliver kun momentant
en del af et fællesskab. Bagefter skrider man til-
bage til sig selv – men nu måske en personlig-
hedsdannende erfaring rigere. 

Techno som stemningsfællesskab
Det selvdannende individ vælger i højere grad
selv hvilke fællesskaber vedkommende vil invol-
vere sig med hvordan og hvor længe. Spørgsmå-
let er imidlertid hvad det gør ved fællesskaberne.

Som nævnt synes tendensen at være at fællesska-
berne i højere grad får karakter af smagsbasere-
de fællesskaber. 

I modsætning til de traditionelle værdi- og inter-
essefællesskaber er smagsfællesskabet dels karak-
teriseret ved at være mere flygtigt idet individer-
ne netop kun er med i det så længe de lyster. Dels
er smagsfællesskabet karakteriseret ved at være
en mere åben form for fællesskab fordi det umid-
delbart består af alle dem der deler samme smag.

Fællesskabet er således heller ikke på forhånd
afgrænset af kun at gælde for dem der har en be-
stemt kulturel baggrund eller en bestemt politisk
observans. Smagsfællesskabet er ikke et fælles-
skab der trækker en hård grænse mellem ‘os’ og
‘dem’, men derimod ét der spørger ‘er du med? –
deler også du denne smag?’ 

Tesen er videre at der gives to typer af smags-
fællesskab. Den første type er kendetegnet ved at
individet for en tid hengiver sig helt og aldeles til
en fælles stemning. Det er en form for selvover-
skridelse hvor individualiteten ophæves og man
for en stund smelter sammen med massen. 

Dette giver en intens følelse af samvær der for-
mentlig ikke er ulig oplevelsen til antikkens dio-
nysiske fester. Ifølge Nietzsche er den dionysiske
fest præget af en ekstatisk tilstand der ‘sågar
søger at tilintetgøre individet og forløse det gen-
nem en mystisk enhedsfølelse’. 

Følelsen af fællesskab kan siges at være my-
stisk i den forstand at det er et fællesskab der er
svært at beskrive og bestemme nærmere. Det
hænger sammen med at det er et fællesskab der

bliver til hinsides samtalen – ikke i kraft af samta-
len som tilfældet er i de traditionelle fællesskabs-
former. Det er med andre ord et fællesskab som
ikke bygger på en fælles forståelse, men som op-
står ved at alle er i samme stemning. 

Technofesten synes nu at være et eksemplarisk
eksempel på et sådant senmoderne stemnings-
fællesskab. Technofesten adskiller sig først og
fremmest fra andre festformer ved dens særlige
musik og særlige måde at danse på. 

I modsætning til det meste vestlige musik er
det i technomusikken rytmen der ‘spiller første-
violin’ hvorfor techno ikke er iørefaldende, men
derimod i-kroppen-gående. De hårdtpumpede og
dunkende rytmer kan nærmest opleves som en
art ‘vold på kroppen’ og er som bestemt til at
gøre folk ekstatiske, det vil sige bringe dem ‘ud af
sig selv’. 

Formålet er at udvirke selvoverskridelse og
hensætte de dansende i den samme ekstatiske

stemning. Af samme grund danser man ikke re-
serveret to-og-to som på diskoteket, men deri-
mod danser man på samme tid ene-og-alle. Når
musikken intensiveres og den rigtige stemning
‘er der’, kan man således opleve at danse forløst
ud af sig selv og smelte sammen med mængden
af dansende. 

Dette er en meget intens oplevelse. En oplevel-
se folk som regel har svært ved at sætte ord på,
men som alligevel får dem til gang på gang at ta-
ge til disse fester.  

Imidlertid er technofesten en flygtig fælles-
skabsform der helt bogstaveligt kun eksisterer så
længe musikken spiller. Det er med andre ord et
stemningsfællesskab man kun midlertidigt selv-
overskrider i. 

På et tidspunkt skrider man tilbage til sig selv.
Formentlig er dette også grunden til at mange gi-
ver udtryk for at de efter technofesten kan føle
en vis tristesse. Man har erfaret et tab, et tab af
en intensiv følelse af fællesskab. Pludselig kastes
man tilbage på sig selv og kan tilmed føle sig
fremmedgjort over for dem man lige forinden op-
levede at være ét med. 

Grunden til dette er at man til technofesten
netop ikke har lært de andre at kende som indivi-
der, men kun kender dem som denne mængde af

I en tid hvor den enkelte person i stigende grad ønsker at blive ‘kunstner
for sit livsværk’, tegner der sig nye former for fællesskaber baseret 

på den enkeltes smag. De kan fx ses i folks hengivelse til technofestens
stemning og i hiphop hvor man efterligner den andens stil  
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»At bedrive samtidsdiagnose er ikke simpelt ‘vejrhaneri’, 
men handler om at begrebsliggøre og problematisere det 

som ser ud til at blive de nye samfundsmæssige vilkår.«
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dansende. Man har gjort en erfaring af et større –
ubestemt og flygtigt – stemningsfællesskab. En
erfaring som måske kunne bevirke dannelse af
personligheden.  

En strid om stil
Den anden type af smagsfællesskab har form af
en personlig efterligning af den andens stil. 
Man hengiver sig her ikke til den fælles stem-
ning, men gentager den samme stil, det vil sige
imiterer den andens måde at forholde sig på i det
sociale. 

Karakteristisk er det dog at man efterligner på
en personlig måde i den forstand at man selv be-
stemmer hvem og hvad og hvorledes der efterlig-
nes. Hvad en bestemt stil angår, så tager man alt-
så ikke blot ‘pakken’, men ‘plukker’ derimod hvad
man kan bruge og sammensætter det så på sin
måde. Målet er at skabe sin helt egen særlige stil. 

Hiphop synes at være eksemplarisk for denne
type af smagsfællesskab. I hiphop handler det
først og fremmest om at skabe sit eget originale
udtryk, hvad enten det er inden for rap, graffiti
eller breakdance. 

Med en hiphoppers ord handler det om: ‘To
develop a style nobody can deal with’. Man skal
for alt i verden have sin egen stil, ikke bare være

uimodtagelig over for andres bud herpå. Det er
smagstilkendegivelser som først og fremmest har
tilbuddets karakter: Man siger ikke “det er sådan
og sådan”, men derimod “dette synes vi er fedt,
prøv lige at tjekke det ud og find ud af om du ik-
ke synes det”. 

Man tilbyder sin smag og forventer altså at an-
dre vil synes ligeså. Det er forventningen om en
lighed i smagsudøvelsen og dermed forventnin-
gen om fællesskab. 

Diagnose af samtiden
Når det siges at folk vil selvdanne sig og at de vil
selvdanne sig i nye former for smagsfællesskab,
er dette et forsøg på en diagnose af samtiden. 

En samtidsdiagnose er en bestemt type af ana-
lysestrategi der har til hensigt at begribe væsent-
lige tendenser i tiden. Det handler om at diagno-
sticere ændrede vilkår for det at være individ og
for fællesskabsdannelse. 

Samtidsdiagnosen adskiller sig fra en traditio-
nel empirisk undersøgelse. Den handler ikke om
at måle et bestemt fænomens samfundsmæssige
udbredelse, men om at begribe tendenser der er
ved at gøre – men præcis endnu ikke har gjort –
sig gældende i samfundet. 

På den anden side er samtidsdiagnose heller

ikke ren filosofi eftersom det jo handler om at
diagnosticere bestemte samfundsmæssige vilkår
og faktiske historiske transformationer. 

Endelig har samtidsdiagnosen intet at gøre
med fremtidsforskningens eller modeskabernes
forsøg på at ‘spotte trends’. Trend-spotting har
alene til formål at opdage hvad der vil blive ‘in
next’, og opdage dette med henblik på at være på
forkant med modens og markedets trends. 

Anderledes er det med samtidsdiagnosen der
handler om at analysere de historiske transforma-
tioner som ‘er undervejs’ så at sige. At bedrive sam-
tidsdiagnose er ikke simpelt ‘vejrhaneri’, men hand-
ler om at begrebsliggøre og problematisere det som
ser ud til at blive de nye samfundsmæssige vilkår. 

Selvdannelsens tidsalder
Et af de bedste eksempler på samtidsdiagnose er
formentlig den gamle oplysningsfilosof Kant. I sit
berømte skrift Hvad er oplysning fra 1783 define-
rer han først oplysning som ‘menneskets udgang
af dets selvforskyldte umyndighed’ og tilføjer så:
“Når der nu bliver spurgt: Lever vi i en oplyst tids-
alder? er svaret: Nej, men nok i oplysningens tids-
alder”. 
Ifølge Kant er folk på hans tid ikke særligt oplyste
i betydningen selvbestemmende nok til at kunne
‘betjene sig af deres forstand uden en andens le-
delse’. Derimod så Kant ‘tydelige tegn’ på at op-
lysning var ved at gøre sig gældende i hans tid.  
Historien kan siges at have givet Kant ret i at op-
lysning siden har gjort sig gældende. Endda i en
sådan grad at vi faktisk kan siges at leve i en op-
lyst tid i den forstand at folk i dag faktisk ønsker
og formår at bestemme selv. 
Det er altså omvendt i forhold til på Kants tid: Vi
lever i en oplyst, men ikke i oplysningens tidsal-
der. Der er noget andet der er på spil i dag. Mit
bud er at vi lever i ‘selvdannelsens tidsalder’ og
at tendensen er at fællesskaberne i højere grad
får karakter af smagsfællesskaber. Hermed er det
hverken sagt at ethvert individ er selvdannet el-
ler at vi alle ender til technofester eller som hip-
hoppere. 
At vor tid skulle være selvdannelsens tidsalder
betyder hverken mere eller mindre end at folk i
højere grad vil ønske at selvrealisere sig gennem
selvsocialisering, og at dette formentlig vil have
tendens til at skabe nye fællesskabsformer og
transformere de eksisterende, så de i højere grad
får karakter af smagsfællesskaber. ■

Lars Geer Hammershøj er cand.mag. i idéhistorie
og ph.d. fra Sociologisk Institut, KU. Han er pt.
ansat som adjunkt ved Institut for Pædagogisk
Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Bidraget til Videnskabet er baseret på hans ph.d-
afhandling der netop er udgivet som bogen ‘Selv-
dannelse og socialitet – Forsøg på en socialanaly-
tisk samtidsdiagnose.’, Danmarks Pædagogiske
Universitets Forlag, 2003.

en kopi af en anden. Af samme grund er der en
næsten hysterisk optagethed af forskellen på at
være den ægte vare eller blot en efterabning – på
at være hardcore eller pop. Imidlertid er dette en
presserende problematik for hiphoppere fordi al-
le netop ikke gør andet end at efterligne hinan-
den: Alle forsøger at være cool på den samme
måde, alle har de samme lidt for store huer, alle
vil være gansta rapperen der gør en ende på alle
ganstere – for eksempel Snoop Dogg der rapper:
‘Capone, the boss would like to see you / Sopra-
nos, the boss would like to see you’. Det er altså
ikke fordi man ikke efterligner hinanden, man er
blot yderst opmærksom på at gøre det på sin
egen måde. 

Som kultur kan hiphop endvidere anskues som
en strid om hvem der har den bedste personlige
stil. Man ‘battler’ således mod hinanden i en
slags boksekamp på ord og forspilder sjældent en
lejlighed til at nedgøre eller ‘disse’ den anden
(show disrespect). Imidlertid er det interessante
at man ikke kun viser sin afsmag for andres stil,
men også ofte er villig til at vise respekt for en stil
man synes holder – ja, man er måske tilmed pa-
rat til at efterligne en stil, man finder er bedre. 

Hiphop er således en principiel åben strid om
smag. Man præsenterer sin egen stil, men er ikke
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GANGSTA – Snoop Dogg ‘flasher’ sin stil i 

rappernes evige ‘battle’ om respekt. På godt dansk

handler det om at ‘fyre den herre af’.
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ællesskaber

Diagnose af tiden
»Samtidsdiagnosen er en genre, der ser ‘det ske’. Den er øjeblikkets vidne, der tager tegn af fremtids fortid. Ikke

som passiv iagttager af samtiden, men som aktiv medskaber af de øjeblikke, der danner fremtid.«

Lis Nielsen, cand.mag. i pædagogik og sprogpsykologi og ph.d. fra KU, Information den 27. august 2003.
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UDLAND ▼  

Af Allan Helleskov Kleiner

Det første man ser på Am-
man University campus
er en hæveautomat. Det

virker næsten som en under-
stregning af universitetets mar-
kedsorienterede linje.

»Vi skal tjene penge,« siger
lederen af Den Internationale
Afdeling på Amman University,
associate professor Dr. Maher
Salim. 

Hvor mange penge universi-
tetet tjener, vil han ikke ud
med, men han har svært ved at
skjule sin stolthed. Med et stort
veltilfreds smil beretter han om
forholdene på Jordans største
private universitet.

»Amman University har
været en stor succes, og fra et
kvalitetssynspunkt hævder vi at
vi er det bedste private univer-
sitet i Jordan. Det ved vi fordi
vores studerende får mange
topstillinger inden for staten og
andre sektorer. Og mange har
fået stillinger i udlandet,« siger
Maher Salim.

Det er ikke alle i Jordan der
er lige så begejstrede for det
private initiativ som han er.

»Mange siger at vi bare vil
tjene penge, og jeg synes at

markedet må afgøre om vi er
gode nok eller ej. Er vi ikke go-
de nok, vil vi hurtigt blive over-
flødige.«

Forældrene klagede
I Jordan findes 13 private og
otte statsuniversiteter der tilsam-
men har 150.000 studerende.
Af dem går 45.000 studerende
på de private universiteter. 
I hovedstaden ligger Amman
University. Det blev som det
første private universitet
grundlagt i 1989 og begyndte
undervisningen i 1990. Der er
seks fakulteter på Amman Uni-
versity og 5.000 studerende
hvoraf over halvdelen kommer
fra andre lande i Mellemøsten.
De studerende betaler fra 3.000
til 5.500 dollars pr. semester.

»Universitetet blev oprettet
fordi folk klagede over at deres
børn ikke kunne få plads på sta-
tens universiteter når de var
færdige med skolen, men staten
påstod at der ikke var plads til
flere studerende.«

I Jordan er universitetssyste-
met indrettet således at stude-
rende med de højeste karakte-
rer bliver optaget på statsuni-
versitetet. De udgør en fjerde-
del af alle studerende. Resten

er studerende fra de fattige om-
råder uden for hovedstaden og
børn af offentligt ansatte. Det
betød tidligere at mange var
tvunget til at rejse til andre
lande for at få en universitets-
uddannelse. Derfor søgte et
firma om at få tilladelse til at
oprette et privat universitet.
Tilladelsen blev givet, og Am-
man University var en realitet.

Markedet bestemmer
Hvor universiteter andre steder
ofte uddanner kandidater uden
større hensyntagen til jobsitua-
tionen, er holdningen på Am-
man University en helt anden.

»Vi er meget markedsorien-
terede og tilbyder ingen uddan-
nelser hvis vi ikke tror at mar-
kedet har brug for kandidat-
erne. Geologer og geografer
har ingen jobmuligheder, og
derfor har vi ingen uddannelser
inden for de fag.«

Maher Salim og hans folk har
hele tiden fingeren på pulsen
og undersøger nye muligheder
for at udvide forretningen.

»Vi arbejder hele tiden på at
udvikle nye kurser, og vi har
folk som tænker på fremtiden
og finder på nye uddannelses-
programmer. De præsenterer

deres forslag til nye uddannel-
ser for en komite, og den tager
så stilling til kurserne ved at
undersøge forskellige forhold,
blandt andet om der er et be-
hov for sådan en uddannelse
eller fag. Og hvis komiteen god-
kender forslaget, udbyder vi
uddannelsen.«

Amman University ejes af et
af Jordans største holdingsel-
skaber. Det ejer blandt andet

også hotel Holiday Inn og Da-
nish Dairy Company som laver
mejerier efter dansk forbillede.
I det hele taget er Amman Uni-
versity meget åbent over for
samfundet. 

»Universitetets vigtigste rolle
er at undervise de studerende,
men vi har også en mission om
at deltage i samfundet. Og der-
for har vi en afdeling som ude-
lukkende beskæftiger sig med

samfundets behov. Den står
blandt andet for kurser for of-
fentligheden og et sportscenter.
Vi tror at universitetet er en del
af samfundet og skal betjene
samfundet.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er
freelancejournalist.

Syrien

Damascus

Tyrkiet

Irak

Saudi Arabien

Egypten
Jordan

Israel

Libanon

Cypern

Tel Aviv

Beirut

Amman

Cairo

Jerusalem

Lefcosia

KORT FORTALT – I Jordan har

staten givet tilladelse til at private

firmaer kan åbne universiteter.

Det private
initiativ

Universitetsavisen i Mellemøsten
Den anden artikel i serien om universiteterne i Mellemøsten er fra det private

universitet i Jordan, Amman University. Første artikel i serien var fra Syriens

hovedstad, Damaskus, og kunne læses i sidste nummer af Universitetsavisen.

Artikelserien er lavet i samarbejde med Center for Kultursamarbejde med 

Udviklingslandene og Det Danske Institut i Damaskus.

PENGEMASKINE – Amman University skal give overskud og tjene penge til holdingselskabet der ejer det.

I Jordan har staten opgivet at dække 
efterspørgslen på videregående 
uddannelsespladser. Derfor findes
der nu flere private universiteter. 
Det første og største private univer-
sitet hedder Amman University og
arbejder strengt efter markedsvilkår. 
Der skal tjenes penge
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Som socialantropolog der har
været engageret i tværfaglig un-
dervisning og forskning i

næsten et halvt århundrede, er det
for mig blevet tid til at reflektere
over hvad tværfaglighed egentlig be-
tyder. Her som nogle betragtninger
om tværfaglig taktik og praksis, ikke
høj videnskabelig teori.

Videnskabsfolk er langt fra enige
om værdien af tværfaglighed. Nogle,
sikkert de fleste, foretrækker at hol-
de sig indenfor deres eget fagområde
og ser skævt til de kolleger der for-
søger at krydse grænsen til andres
fags eksklusive territorier. Hengivne
specialister – med det usmigrende
danske navn fagidioter – har kun for-
nærmelser til overs for ‘generalister-
ne’ som populariserer og udvander
den videnskabelige forskning til ui-
genkendelig overfladiskhed.

Det tætteste man kommer tvær-
fagligheden er en konference i ny og
næ hvor allehånde specialister præ-
senterer deres fags syn på et givent
emne. Selv ved sådanne lejligheder
kan man observere fagfolk stoltsere
sammen og udvise foragt for de an-
dres faglige gebet. På trods af arran-
gørernes intention om det modsatte
gøder den art tværfaglige konferen-
cer ofte hækkene mellem de forskel-
lige fags kolonihaver. 

Udøvere af de såkaldt ‘bløde’ vi-
denskaber er særdeles hårde i deres
kritik af de ‘hårde’ videnskaber. Der
findes ingen retningslinier for ud-
veksling af videnskabelige resultater.

Rituel værdi
Jeg tror at den mest frugtbare
tværfaglighed er foregået som kryb-
skytteri. Antropologer understreger
altid den rituelle værdi i gensidig ud-
veksling mellem en gruppes med-
lemmer og mellem medlemmerne af
forskellige grupperinger, og vi har i
den ånd bevæget os ind i de tilgræns-
ende fags frugthaver og plukket de
visdomsæbler der kunne gavne vores
egne projekter. Antropologer – og
andre der bedriver humanistisk og
social videnskab – går på rov hos an-
dre faggrupper og bruger deres gods
til egne formål.

Tværfaglighed følger således sjæl-
dent gaveudvekslings-mønsteret
med at give, modtage og gengive,
påpeger den franske antropolog
Marcel Mauss i sit klassiske essay fra
1925 med titlen Gaven.

Det kan man illustrere ved de tre
beslægtede fag (i alfabetisk, ikke hie-
rarkisk orden) antropologi, kunsthi-
storie og litteraturvidenskab. På en-
gelsk hedder litteraturvidenskab
med en præcis betegnelse ‘compara-
tive literature’, og disse tre fag har
netop den sammenlignende metode
til fælles. Alle tre fag er ‘fortællings-
videnskaber’, har ‘image’ som cen-
tralt placeret begreb, og den ikono-
grafiske metode udgør et fælles
grundlag. De tre aspekter – kompa-
rativ metode, narratologi og ikono-
grafi – gør fagene til ideelle partnere
i en handelsforening med udveksling
som sit formål. 

Humanistisk gaveudveksling
I de tidlige halvfjerdsere foregik der
en ivrig gaveudveksling mellem de
humanistiske fagdiscipliner. The
American Academy of Arts and Sci-
ences arrangerede en konference – i
Paris – med de favnende temaer ‘My-
te, Symbol og Kultur’. Tidsskriftet
Dædalus bragte otte af konferencens
bidrag i 1972. 

Sjældent er et tværfagligt projekt
realiseret smukkere. I sin velkomst-
tale understregede initiativtageren
antropolog Clifford Geertz at konfe-
rencen ikke havde til formål at defi-
nere nogle vage generaliseringer om
de forskellige fags fællesskab. Geertz
antog at de mest kreative folk fra de
forskellige discipliner selv ville erfa-
re at de med forskellig metode arbej-
dede med de samme problemfelter.

Tværfaglighed fordrer den indstil-
ling som den amerikanske digter Ro-
bert Frosts nabo har. I sit digt Men-
ding Wall fortæller Frost at de to na-
boer hvert forår reparerer stenheg-
net mellem deres grunde som vinter-
frosten har ødelagt. Naboen insiste-
rer på at ‘gode hegn giver gode nabo-
er’, men Frost er ikke helt enig i den
betragtning. Hver mand har en plan-
tage, Frost med æbletræer, naboen
med fyrretræer, og Frost mener der-
for at stenhegnet måske nok er over-
flødigt. Alligevel reparerer han det
lydigt hver sæson. Hvem ved? Sten-
hegnet muliggør krybskytteri mel-
lem naboerne, og det er i sig selv et
vitalt element i det tværfaglige even-
tyr. ■

Oversættelse: Gry Gaihede

Kære Jørgen Kruse

Jeg er tilhænger af at man ikke
skal lade sig provokere af hvad
som helst og dermed risikere at
spilde værdifuld energi. Når jeg
reagerer på dit indlæg om
»Ungdommens ulidelige slap-
hed«  (Universitetsavisen 11-
12/03), er det fordi jeg samti-
dig finder det problematisk blot
at afskrive en diskussionspart-
ner som uigennemtrængelig.
Her nærmer man sig let arro-
gance. 

Derfor tak for din opsang til
visse elementers manglende di-
sciplin i forbindelse med eksa-
mensafviklingen på Humanio-
ra. Ingen kan vel være uenig i at
det du beskriver, er himmel-
råbende idioti. 

Desværre har dine oplevelser
gjort dig så bitter og ond i sulet
at samtlige studerende på Hu-
maniora i dine øjne er ubrugeli-
ge tilfælde for hvem studietiden
blot er en ørkesløs vandring.
Lad mig derfor henlede din op-
mærksomhed på den virkelig-
hed vi lever i, og som du ikke

nødvendigvis finder fuldstæn-
digt afspejlet i glemte kugle-
penne og forsinkede studeren-
de. 

Det er en virkelighed hvor
11.000 studerende er medlem-
mer af Dansk Magisterforening.
Der er altså truffet bevidste
valg om at engagere sig i studi-
et, fremtiden, jobmuligheder,
kurser, efteruddannelse og så
videre. 

Det er en virkelighed hvor
der kommer stadig mere fokus
på studierelaterede jobs og
samarbejde med erhvervslivet. 

Det er en virkelighed hvor
masser af studerende bruger tid
og kræfter på at planlægge
praktikophold, udveksling etc.
for at sammensætte et optimalt
studieforløb.  

Og endelig er det en virkelig-
hed hvor studerende dagligt
mødes i inspirerende og frem-
adrettede fora. Det være sig
studenterpolitik, gæstefore-
læsninger, Øresunds-tænketank
eller andet intellektuelt net-
værk.

Du har mange prædikater til

os. Men er flagrende, sløset og
uansvarligt dækkende for den-
ne virkelighed?

Som danske studerende er vi
så privilegerede at kunne stu-
dere gratis. Og når man ikke
skal vende hver en mønt for at
kunne starte på en uddannelse,
er der naturligvis fare for at me-
get tages for givet. Så jo, der
findes velsagtens både dovne,
forkælede og tankeløse menne-
sker. Men næppe i en sådan
grad at du kan afskrive os alle
som subsistensløse in spe.

Derfor glæder det mig at du
afslutningsvis udtrykker opti-
misme. Jeg tillader mig heri at
læse en erkendelse af at det nok
ikke står så slemt til endda. Så
behold endelig tjansen – jeg vil
se frem til at blive eskorteret på
toilettet af en mand der i sand-
hed bekymrer sig om min frem-
tid. Og jeg lover at huske min
ordbog! ■

Andreas Æbelø, Retorik-
studerende, KUA.

DEBAT ▼  

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.

SYNSPUNKT ■ SLAP UNGDOM

Tak for opsangen
■ TVÆRFAGLIGHED

Tværfagligt 
krybskytteri
Gode hegn giver gode krybskytter. Forskere går på 
æbleskud i de tilgrænsende fags frugthaver, og det er
helt vitalt for fagenes udvikling

Antropolog,

ph.d. Jonathan

Schwartz er

pensioneret

lektor fra 

Institut for 

Antropologi 

på Københavns

Universitet. 



Ansøgningen skal være Ferie-
fonden i hænde senest fredag
den 26. september. Fredag den
10. oktober 2003 vil man have
modtaget svar på om man har
været heldig eller ej i lodtræk-
ningen.

Ansøgningen sendes til:
Københavns Universitets 
Feriefond
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K. 

Yderligere informationer om
Feriefondens huse kan findes 
på www.ku.dk/ferie.

Feriefonden tager nu hul på
vintersæsonen, som strækker
sig fra uge 50 til og med uge 19.
Der bliver trukket lod om retten
til et hus i jule-, vinter-, eller
påskeferien. De som deltager i
lodtrækningen, skal være op-
mærksomme på, at man tegner
sig for en hel uge. Bestilling af
enkelte dage fx i julen eller
weekender i foråret 2004 kan
ske fra den 10. november kl.
12.30. Denne dag tages der kun
imod telefonbestillinger. 

Feriefondens telefonnummer
er 3532 2791. 

Telefontiden er mandag, tirs-
dag, torsdag og fredag mellem
kl. 12.30 og 14.30.

Feriefonden råder over 17 dej-
lige feriehuse. Geografisk er
husene fordelt med 15 i Dan-
mark og 2 i Sverige. En ferieuge
beregnes fra lørdag kl. 14.00 til
den efterfølgende lørdag kl.
14.00. Weekendudlejninger fra
fredag til søndag. 

Lejligheden i Paris
Lejligheden i Paris udlejes fra
søndag til søndag eller til mini-
ferier søndag – torsdag, torsdag
– søndag. Bestillinger til foråret
i Paris modtages fra tirsdag den
21 oktober kl. 12.30. Der tages
kun imod telefonbestillinger
denne dag.

Husene er fuldt monterede
med elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas/elkom-
fur og køleskab. Endvidere er
der radio/tv og fire cykler i alle
huse. Der er ligeledes telefon i
alle huse – undtagen i Väset og
i lejligheden i Paris.

Der skal medbringes senge-
linned, håndklæder og viske-
stykker.

Husdyrallergikere 
Det er ikke tilladt at medbringe
husdyr i Liseleje- og Silkeborg-
huset.

Jul/nytår:
Uge 52 (20/12 – 27/12)
Paris 21/12 – 28/12
Uge 1 (27/12 – 3/1)  
Paris 28/12 – 4/1

Vinterferie:
Uge 7 (7/2 – 14/2)   
Paris 8/2 – 14/2
Uge 8 (14/2 – 21/2)  
Paris 15/2 – 22/2

Påsken:
Uge 16 (3/4 – 10/4)  
Paris 4/4 – 11/4
Uge 17 (10/4 – 17/4)
Paris 11/4 – 18/4

Lodtrækning om feriehus 
til jule-, vinter- og påskeferien

KUN FOR ANSATTE

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt. Skriv fuldt CPR-nummer, idet det er vores eneste indgang til

EDB-systemet. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-num-

mer kan ikke behandles!

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen,

skal gøre opmærksom på det i rubrikken “Jeg søger sammen med”. Husk, at skemaet

skal være Feriefonden i hænde senest den 26. september 2003.

Ansøgningsskema til jule-, vinter- eller påskeferien

Husnumre: Pris Husnumre: Pris

1. Skuret, Læsø 1.350 kr.

2. Toppen, Silkeborg 

(husdyr ikke tilladt) 2.060 kr.

3. Hulsig, Skagen 2.060 kr.

4. Blåvand, Vesterhavet 2.060 kr.

5. Marstal, Ærø 1.545 kr.

6. Stendiget, Sejrøbugten 1.545 kr.

7. Nålevænget, Sejrøbugten 1.750 kr.

8. Hald Strand, Hundested 1.750 kr.

9. Liseleje (husdyr ikke tilladt) 1.650 kr.

10. Saunte, Hornbæk 1.545 kr.

11. Marielyst, Falster 1.545 kr.

12. Vang, Bornholm 1.750 kr.

13. Sandkås, Bornholm 1.970 kr.

14. Lundeborg, Fyn 1.970 kr.

15. Landeryd, Sverige 1.650 kr.

16. Väset, Sverige 1.350 kr.

17. Tibirke, Tisvildeleje 1.750 kr.

18. Paris 3.000 kr.

Cpr.-nummer:

Navn:

Arbejdssted:

Privatadresse:

Postnummer:

Lokal tlf: Evt. privat tlf:

Angiv den periode du ønsker i prioriteret rækkefølge 

(fx 1. uge 16. 2. uge 52 3. uge 1.)

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge). 

Man kan ikke knytte de enkelte huse til bestemte uger. 

1. 2. 3. 4. 5.

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes cpr.-numre:

1.

2.

De dybe skove i Väset

Kun for ansatte
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NAVNE

Udnævnelser

Carl Winsløw

Matematikeren

Carl Winsløw

blev den 9. sep-

tember ud-

nævnt til pro-

fessor i didaktik

for 5 år med

særlige opgaver ved KU’s Cen-

ter for Naturfagenes Didaktik.

Interessen for matematik og

sprog har fået Carl Winsløw til

at forske i hvordan matematik

kommunikeres i undervisnings-

situationer. Han har anvendt

metoder fra lingvistikken til at

studere modeller for matema-

tisk erkendelse og han har bl.a.

skitseret en beskrivelse af ma-

tematikken i rent lingvistiske

termer. De seneste år har han

arbejdet med tegndannelse

under computerbrug i mate-

matikundervisningen på uni-

versiteter og beskæftiget sig

med kompetencebegrebet i

beskrivelser af matematikun-

dervisningens mål og indhold.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/10 til 31/12-03.

Størrelse: Lejlighed, gerne møb-

leret. 

Beboer: Forsker.

Kontakt: E-mail:ma@math.ku.dk.

Copenhagen or Suburb

Period: From 1/10-2003 onwards.

Size: Apartment with 2 rooms or

2 rooms in shared flat.

Equipment: Furnished. Kitchen

and bath.

Tenant: Austrian couple, resear-

chers, non-smokers.

Rent: 5.000 kr. per month.

Contact: Dr. Cornelia Richter, 

e-mail: richterc@staff.uni-mar-

burg.de or center@cfs.ku.dk,

tel. 3532 3721.

Copenhagen

Period: From 1/10-03 for about 2

years.

Size: Apartment, 2 rooms, bath-

room, kitchen

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Italian couple, non-smo-

kers.

Rent: Max 6.500 kr. per month

incl. water, power, heating.

Contact: Antonella, e-mail: anto-

nella@geo.geol.ku.dk, tlf. 2448

4081 or 3532 2481.

City or Lyngby

Period: From 1/10 to 31/12-03.

Size: Apartment or a room.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: F Post-doc. 

Rent: Max 4.000 kr. per month for

a flat, 2.500-3.500 kr. per month

for a shared flat/single room.

Contact: E-mail: 

tseker@biocentrum.dtu.dk.

København

Periode: Min. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Beboer: Amanuensis ved KU med

mand.

Kontakt: Katrine Dahl, e-mail:

kdahl@hum.ku.dk, tlf. 3532

8879/3535 3308.

Bolig udlejes

Bagsværd Sø

Periode: Fra 1/10-03.

Størrelse: Værelse, 12 kvm. med

egen indgang.

Udstyr: Evt. møbleret. Eget køk-

ken og adgang til toilet, bad

og vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el. 

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Annette Vilen, tlf. 

4444 3848 el. e-mail: 

annette@vilen.dk. 

Amager

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

efter aftale)

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 59 kvm.

Udstyr: Møbleret med køkken,

bad, toilet og vaskemaskine.

Husleje: 3.325 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Sofie, tlf. 3537 5995, 

e-mail sofiehh@yahoo.com.

Christianshavn

Period: From 3/9-03 and up to 6

months.

Size: Apartment, 112 sqm.

Equipment: Furnished, kitchen,

dining and living room.

Tenants: Perfect for 2 persons. 

Rent: 14.000 kr. per month incl.

power and heating.

Deposit: 42.000 kr.

Contact: Asbjørn Keiding, 

tlf. 5129 1379 or e-mail: 

asbjornkeiding@hotmail.com.

Brøndby Strand

Periode: Snarest og efter aftale.

Størrelse: Værelse, 16 kvm. med

egen indgang.

Udstyr: Egen indgang, eget bad

og toilet.

Husleje: 2.400 kr. pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Tlf. 4373 4419.

Østerbro

Period: As soon as possible. 

Min. 6 months.

Size: Apartment, 2 rooms.

Rent: 7.000 kr. per month.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: Anders Poulsen, tel.

7755 4420 or e-mail:

anders@colours.dk.

Christianshavn

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., ca.

110 kvm. Ejeren (som bor i ud-

landet) beholder det fjerde

værelse (i kælderen).

Udstyr: Delvist el. umøbleret.

Vaskemaskine, adgang til gård. 

Beboere: Maks. 2 personer. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Wenzel Geissler, tel.

0044 1223 711514 el. e-mail:

wenzel.geissler@lshtm.ac.uk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-03 og 5-6 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til grønt område.

Beboer: Gæstelærer el. ph.d.-stu-

derende.

Husleje: 7.600 kr. pr. md. inkl. op-

varmning og varmt vand. Ekskl.

el, gas, tlf. og radio/tv-licens.

Kontakt: E-mail: olefrodejakob-

sen@yahoo.com, tlf. 3539 3756.

Østerbro

Periode: Fra 1/12-03 til 15/04-04.

Størrelse: Byggeforeningshus,

130 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Velegnet til børnefamilie.

Husleje: 12.500 kr. pr. mdr. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3927 1747 el. 

e-mail: hrh@kromosom.dk.

Kollegier

Studentergården
Periode: Fra ca. 1/1-04 og et halvt

år frem er 15-20 kollegieplad-

ser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU,

Danmarks tekniske Universitet

og tilsvarende højere læreanstal-

ter der har bestået 1. årsprøve

el. tilsvarende eksamen (et års

normeret studieårsværk).

Husleje: 1.580 kr. pr. md. + 20 kr. i

kollegieafgift.

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.studentergaar-

den.dk.

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/10-03.

Målgruppe: Studerende ved KU

fra Det Naturvidenskabelige

Fakultet der har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders Stræ-

de 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.

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 2

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: 22/9-03.

G.A. Hagemanns Kollegium 
Periode: 1-2 ledige værelser pr. md.

Målgruppe: Studerende der har

bestået min. 2 år på en videre-

gående uddannelse og har

min. 2 år tilbage. En del af

værelserne er forbeholdt in-

geniørstuderende, men derud-

over er mange studieretninger

repræsenteret.

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har 55 alumner.

Kollegiet har internt selvstyre.

Fælles fest- og spisesal, avis- 

og tv-stue, bibliotek, musik-

værelse med flygel, pool- og

bordtennisbord, mørkekam-

mer, værksted, vaske- og mø-

derum m.m. To køkkendamer

laver frokost og aftensmad i

hverdagene. 

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, telefonabonnement,

internet, abonnement på alle

større aviser, licens samt tilskud

til fællesarrangementer. 

Ansøgning: Ring til Indstillingen,

tlf. 3526 0313 # 999 og aftal en

rundvisning.

STILLINGER

Samfundsvidenskab

Lektorat 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Sundhedsvæsenets or-

ganisation og forvaltning.

Kvalifikationer: Erfaring med un-

dervisning og dertil knyttede

administrative opgaver inden

for generel offentlig forvalt-

ning og sundhedsvæsenets or-

ganisation. 

Til besættelse 1/2-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 20/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

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

Sundhedsvidenskab

Retsgenetiker
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Til besættelse: Snarest. 

Kvalifikationer: Ph.d.-grad el. ud-

dannelse svarende hertil, erfa-

ring i DNA-arbejde.

Omfang: 1 års varighed med mu-

lighed for forlængelse og evt.

fast ansættelse.

Ansøgning sendes til: Retsmedi-

cinsk Institut, Frederik V’s Vej

11, 2100 Kbh. Ø. Angiv j.nr.

361-250-100/03. 

Ansøgningsfrist: 30/9-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, dr.med. Niels Mor-

ling, tlf. 3532 6110.

Eksterne lektorater 
i arbejdsmedicin
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Miljø-

og Arbejdsmedicin. 

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af lægestuderen-

de i arbejdsmiljø.

Omfang: Indtil 12 eksterne lekto-

rater er ledige til besættelse pr.

1/2-04. Arbejdsforpligtelsen

omfatter min. 100 og maks.

500 timer/undervisningsår. Ti-

metallet fastlægges forud for

hvert semesters påbegyndelse. 

Ansøgningsfrist: 2/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk el.

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Humaniora

Adjunktur i Kommunikation
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Kommunikation med

særlig henblik på danske/nor-

diske forhold set i en interna-

tional sammenhæng.

Til besættelse: 1/1-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

3261 DEN NYE 
PSYKOLOGIHÅNDBOG
Normalpris: kr. 342,-
Bogklubpris: kr. 229,-

3318 KIRURGI
Normalpris: kr. 453,-
Bogklubpris: kr. 299,-

3296 MEDICIN
Normalpris: kr. 390,-
Bogklubpris: kr. 259,-

1463 BASISBOG
I KOMMUNIKATION
Normalpris: kr. 188,-
Bogklubpris: kr. 119,-

2656 KLINISK
ELEKTROKARDIOLOGI
BOG + ATLAS
Normalpris: kr. 1.200,-
Bogklubpris: kr. 799,-

2788 LUNGESYGDOMME
Normalpris: kr. 328,-
Bogklubpris: kr. 219,-

1951 SUNDHEDSVIDENSKABELIG
FORSKNING
Normalpris: kr. 740,-
Bogklubpris: kr. 399,-
Introduktionstilbud: kr. 138,-

2478 HUMAN ANATOMI: 
HOVED OG HALS
Normalpris: kr. 350,-
Bogklubpris: kr. 249

2486 HUMAN ANATOMI: 
EKSTREMITETERNE
OG KROPSVÆGGEN
Normalpris: kr. 425,-
Bogklubpris: kr. 299,-

2494 HUMAN ANATOMI: 
THORAX OG ABDOMEN
Normalpris: kr. 350,-
Bogklubpris: kr. 249,-

M E L D  D I G  I N D  I

G Y L D E N D A L S  A K A D E M I S K E  B O G K L U B B E R

EKSEMPLER PÅ BØGER I BOGKLUBBEN:

BESTIL BROCHURE PÅ TLF. 70 25 11 55 ELLER KLIK IND PÅ 

WWW.BOGKLUBBENFORLAEGER.DK
OG LÆS OM INTRODUKTIONSTILBUDENE, HVOR DU SOM NYT MEDLEM

KAN VÆLGE EN BOG FOR 138 KR.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317 (ma 13-14, ti 13-

15, on og to 11-12).

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8087.

Naturvidenskab

Assistant professor
Place of employment: The Au-

gust Krogh Institute.

Contents: Teaching in physiology.

The assistant professor is

expected to collaborate with

existing research groups.

Qualifications: Experience in ani-

mal physiology or comparative

physiology. 

Duration: To be appointed by

1/1-04 or shortly thereafter.

Deadline: 30 September 2003 at

12.00 a.m.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel – ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Assistant professor
Place of employment: 

The August Krogh Institute.

Contents: Teaching in biochemistry

or molecular biology. The assi-

stant professor will collaborate

with existing research groups

at the August Krogh Institute.

Qualifications: Experience in re-

search on the turnover of pro-

teins and their degradation in

eukaryotic cells and in mole-

cular biological techniques. 

Duration: To be appointed by

1/1-04 or shortly thereafter.

Deadline: 30/9-03 at 12.00 a.m.

Full announcement: See www.ku.

dk/led/generel – ledige stillin-

ger or contact the Personnel

Office, tel. 3532 2645.

Hjælpelærere i Biokemi 1
Sted: Molekylærbiologisk Institut,

Afdeling for biologisk Kemi.

Indhold: Øvelsesundervisning i

Biokemi 1.

Kvalifikationer: Kandidatstude-

rende i biokemi med solid bio-

kemisk baggrund.

Omfang: Fra 20/10 til 13/11-03.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Biokemi, Øster Fari-

magsgade 2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 29/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Bjarne Ho-

ve-Jensen, tlf. 3532 2027, e-mail:

hove@mermaid.molbio.ku.dk.

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig 
Sted: Økonomiområdet, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Varetagelse af fakulte-

tets løbende lønsager, periodi-

ske lønforhandlinger og udvik-

ling af serviceydelser til fakul-

tetssekretariatets nye arbejds-

giverforeningsrolle med decen-

tral budget- og lønstyring. Del-

tagelse i den løbende budget-

tering og budgetopfølgning

på fakultetet.

Kvalifikationer: Økonomisk el.

anden samfundsvidenskabelig

kandidatuddannelse.

Til besættelse: 1/11-03 el. tidligere.

Ansøgningsfrist: 22/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/stil-

linger/ el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645. 

Økonomimedarbejder
Sted: Det samfundsvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat, Øko-

nomi- og Personaleafdelingen.

Indhold: Udarbejdelse af fakul-

tetssekretariatets og Fakulte-

tets Fælles budgetter; fakulte-

tets årsregnskaber; afstemning

af institutternes årsregnskab

og omposteringer; betaling af

Fakultetssekretariatets regnin-

ger og Fakultetssekretariatets

kasse; beregning af feriepenge

til eksternt ansatte; økonomisk

Ledelsesinformation mv.

Ansøgning: J.nr. 201-250-27/03.

Sendes til: Det Samfundsvidenska-

belige Fakultetssekretariat, St.

Kannikestræde 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/9-03, kl. 12.00. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/ge-

nerel/ – klik på stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Afdelings-

leder Ole Nielsen, tlf. 3532 3533.

Ansættelsessamtaler i uge 39/40.

Sekretær
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Projektregnskaber (eks-

terne midler); eksamensadmi-

nistration; redigeringsopgaver

og forefaldende opgaver.

Kvalifikationer: Regnskabsmæssi-

ge erfaringer samt færdighed i

regneark og tekstbehandling.

Ansøgning sendes til: Institutle-

der Peter Abrahamson, Socio-

logisk Institut, Linnésgade 22,

1361 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 22/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Vinni

Steffensen, tlf. 3532 3276.

Badeassistent 
Sted: Institut for Idræt. 

Indhold: Rengøring i dameområ-

de og svømmehalsområdet,

herunder bundsugning og an-

den bassinrengøring samt ser-

vicering af daglige brugere og

eksterne lejere på instituttet.

Omfang: 30 timer/uge fordelt

efter aftale og til besættelse

1/11-03 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 20/9-03.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/stil-

linger. 

Yderligere oplysninger: www.ifi.

ku.dk el. halmester Flemming

Fagerlind, tlf. 2875 0883.

Studievejleder 
Sted: Studievejledningen for

Medicin.

Kvalifikationer: Medicinstuderen-

de ved KU gerne først i studier-

ne med min. 1. studieår be-

stået. Arbejdet kan betyde at

man bliver studietidsforlæn-

get. Deltagelse i Undervis-

ningsministeriets studievejle-

deruddannelse. Ansættelsen

har gensidigt 3 mdr. prøvetid.

Omfang: 74 timer/md. i 47

uger/år. Timefordelingen er

skæv, og arbejdstiden svinger

fra uge til uge ml. 10 og 30 ti-

mer. Samlet ca. 850 timer/år. Til

besættelse pr. 15/10-03.

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrator Lisbeth Roland

Hansen, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3b, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl.

15.00. Samtaler i uge 41.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

7091.

Øvrige stillinger

Specialeplads 
Sted: Projektet indgår i et net-

værk af laboratorier på Panum

Instituttet og Rigshospitalet

(Copenhagen Heart Arrhytmia

Research Center) og er tilknyt-

tet Danish Cardiovascular Re-

search Academy (DACRA).

Indhold: Cellulært/molekylært

projekt vedrørende cellestress

og hjertesygdom. Projektet ud-

forsker nogle af de basale me-

kanismer m.h.p. udvikling af

en større overlevelsesevne i

hjerteceller udsat for iltmangel

(blodprop o.l.). Arbejdet byg-

ger bl.a. på celledyrkning, ge-

lelektroforese, kvantitative im-

munoanalyser, fluorescensas-

says. 

Kvalifikationer: Specialestude-

rende fra biokemi, biologi el.

humanbiologi.

Til besættelse: Snarest el. i januar

2004. 

Yderligere oplysninger: Lektor,

dr.med. M. Treiman, tlf. 3532

7510, e-mail:

M.Treiman@mfi.ku.dk.

Praktikanter
Sted: Det Danske Kulturinstitut i

Storbritannien, Edinburgh. 

Indhold: Vi arrangerer aktiviteter

inden for både britisk og dansk

kultur, bl.a. udstillinger, kon-

certturneer og foredrag.

Kvalifikationer: Næsten færdig

som cand.mag. med gode en-

gelskkundskaber.

Omfang: Fra januar til juli 2004.

Ansøgning sendes til: Kim Casper-

sen, Det Danske Kulturinstitut,

3 Doune Terrace, Edinburgh

EH3 6DY, United Kingdom.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kim Caspersen el. de nu-

værende praktikanter, Stine

Rømer el. Jes Knudsen, tlf.

0044 131 225 7189, e-mail:

dci@dancult.demon.co.uk. Se

også www.dancult.demon.co.uk.

Studieplads på NIAS
Sted: Nordisk institut for Asien-

studier.

Indhold: Hvis dit speciale handler

om det moderne Asien, har NIAS

en ledig ‘studieplads’ pr. 1/10-03.

Ansøgningsfrist: 25/9-03.

Yderligere oplysninger: Erik

Skaaning, tlf. 3532 9521, 

e-mail: erik@nias.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Jura
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen. 

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsvaren-

de kvalifikationer. Studerende

der forventer at bestå kandi-

dateksamen i indeværende ek-

samenstermin og som eventu-

elt afventer bedømmelsen af

deres speciale, kan komme i

betragtning. Ansøgeren må

kunne dokumentere flair for

videnskabeligt arbejde, fx gen-

nem fremlæggelse af en velbe-

dømt specialeafhandling.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 27/10-03, kl. 12.00. 

Fuldt opslag: 

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Jura og menneske-
rettigheder
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Det Juridiske Fakultet

og Institut for Menneskerettig-

heder udbyder sammen et eks-

traordinært ph.d.-stipendium

inden for ét af områderne:

Udlevering af danske og uden-

landske statsborgere til straf-

forfølgning i andre lande el.

ved de internationale straffe-

domstole eller Terrorbekæm-

pelse og retssikkerhed i natio-

nal og komparativ belysning

inden for såvel strafferetten

som straffeprocessen.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsvaren-

de kvalifikationer. Studerende

der forventer at bestå kandi-

dateksamen i de kommende

måneder, kan komme i be-

tragtning. Ansøgeren må

kunne dokumentere flair for

videnskabeligt arbejde, fx

gennem fremlæggelse af en

velbedømt specialeafhandling. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 27/10-03, kl. 12.00. 

Fuldt opslag: 

www.jur.ku.dk/stillinger/.
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Religion i vort århundrede

Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede indbyder til

fire præsentations- og planlægningsseminarer. Satsningsområ-

dets strategiplan har fire hovedområder som skal planlægges

gennem hvert sit seminar. Ud over præsentationsforelæsninger

bliver der god tid til workshops hvor deltagerne indbydes til at

fremlægge deres synspunkter. Satsningsområdets styregruppe

vil på baggrund af seminarerne udbygge de faglige dele af om-

rådets strategiplan, se www.ku.dk/satsning/religion. 31/1-04 er

sidste frist for fremlæggelse af færdige projektforslag. 

Religion mellem konflikt og forsoning. 3/11 kl. 10-20
Prof. P. van der Veer, Director Religion and Society, University of

Amsterdam: Political Dimensions of Religion and how to study

them

Prof. Ole Wæver, Institut for Statskundskab: Religionernes rolle

i internationale konflikter

Lektor Niels Kastfelt, Det Teologiske Fakultet, lektor Russell 

Duncan, Engelsk Institut, lektor Erik R. Sand, Institut for Religi-

onshistorie og lektor Jakob Skovgaard-Petersen, Carsten Nie-

buhr Instituttet: Den religiøse komponents rolle i konflikter og

forsoning. Case studier af religiøse personligheder fra Afrika,

USA, Indien og Mellemøsten. 

Religion, samfund og ret. 10/11 kl. 10-20
Adjunkt, ph.d. Karen Lisa Salamon, Handelshøjskolen: Nyånde-

lighedens påvirkning af arbejdsmarkedet 

Prof. Henrik Zahle, Det Juridiske Fakultet: Felter for studiet af

religion og ret i et samfund under afsekularisering

Prof. Hanne Petersen, Det Juridiske Fakultet: Refleksioner over

forholdet mellem ret og religion indenfor Rigsfællesskabet 

Lektor Jakob Skovgaard-Petersen, Carsten Niebuhr Instituttet

og lektor Hans Raun Iversen, Det Teologiske Fakultet: Forsk-

ning i islams og kristendommens betydning som identitets- og

samfundsfaktor. Opsamling ved professor Kjell Å Modéer, Lund. 

Religion i tranformation. 18/11 kl. 10-20
Professor Jim Spickard, University of Redlands: Transforming

Religion: Religious Change and the Rise of Interdisciplinary

Scholarship

Three presentations of how to study modern topics in religion:

Religionshistoriker, lektor Mikael Rothstein: Religions in

Growth?

Antropolog, ekstern lektor Tina G. Jensen: Danes converting to

Islam

Religionssociolog, lektor Margit Warburg: Religious Change in

a Time of Globalisation 

Videnskabsteoretiker, lektor i sociologi Heine Andersen: Re-

sponse

Religiøs viden og viden om religion. 25/11 kl. 10-20
Oplæg om Forskning i religionens betydning for menneskets

helbredsmæssige og psykologiske situation ved prof., dr.phil.

Bo Jacobsen, Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Soci-

ologisk Institut og adjunkt, cand.psych. Peter la Cour, Institut

for Folkesundhedsvidenskab 

Oplæg om Religion og videnskab i det moderne samfund ved

lektor Claus Emmeche, Center for Naturfilosofi og Videnskabs-

studier

Respons fra professor i Etik og Religionsfilosofi Arne Grøn, Det

Teologiske Fakultet.

Seminarerne henvender sig primært til forskere ved KU. Delta-

gelse med fælles frokost og middag er gratis. Tilmelding med

angivelse af om man deltager i middagen til mobu@adm.ku.dk

senest 14 dage før. Detaljeret program udsendes 10 dage forud.

På styregruppens vegne Hans Raun Iversen, formand, e-mail:

hri@teol.ku.dk.

F O T O :  S C A N P I X



STØTTE

Stipendier

Flemming og Judy 
Heilmann’s stipendium 
Målgruppe: Studerende ved KU

på afsluttende del af økonomi-

el. matematik-økonomistudiet. 

Støtte: Til et års videregående

studier i økonomi ved Cornell

University, Ithaca, New York.

Stipendiet er på USD 12.000. 

Periode: Universitetsåret 2004/05. 

Ansøgning: Evt. ansøgere bør

hos prof. Niels Thygesen, Øko-

nomisk Institut, tlf. 3532 3006,

gennemse materiale om stu-

diemulighederne på Cornell og

afhente ansøgningsskema. 

Ansøgningsfrist: 20/10-03, kl. 12.00.

Uddeling: Samtale med de bedst

kvalificerede ansøgere vil finde

sted 11/12-03.

S. Gønge Virginia 
Fellowship Fund 
Målgruppe: Jura, Litteratur, MBA.

Støtte: Stipendium til et el. flere

års videregående studier på

kandidat- el. ph.d.-niveau ved

University of Virginia’s (UVa)

School of Law, Darden School

of Business el. College of Eng-

lish Language and Literature.

Stipendiet uddeles årligt til én

person og udgør US $ 15.000

pr. år. 

Ansøgning: Vejledning fås på ht-

tp://hjem.get2net.dk/sgoenge-

fund. Vedlæg eksamenspapi-

rer, min. 2 anbefalinger samt

kopi af evt. udgivelser. Alt på

engelsk i 4 eks. 

Ansøgningsfrist: 28/11-03.

Yderligere oplysninger: Lisbeth

Løkke, Skibsholtvej 86, Assen-

drup, 7120 Vejle Øst.

Michaelsen Fondens
skolarstipendier
Målgruppe: Fortrinsvis lægestu-

derende i de sidste studieår.

Støtte: Stipendierne skal give stu-

derende mulighed for at for-

dybe sig i et videnskabeligt

emne. 2 skolarstipendier på

120.000 kr. der udbetales den

enkelte stipendiat i 4 rater.

Tillige 15.000 kr. til materiale-

udgifter til det institut den

pågældende arbejder på. SU

kan ikke ydes samtidig med et

skolarstipendium, men der er

mulighed for statsgaranterede

studielån. Det er en forudsæt-

ning at den studerende har or-

lov fra studiet. 

Ansøgning: Stipendierne kan

ikke søges direkte af de stu-

derende, men tildeles efter

forslag fra en universitetslærer.

Studerende der ønsker at kom-

me i betragtning, må derfor

henvende sig til en lærer.

Ansøgningsfrist: 26/9-03.

Yderligere oplysninger: Indstil-

ling sendes til Michaelsen Fon-

den ved advokat Niels Kahlke,

Købmagergade 3, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsskema fås samme

sted.

Novo Nordisk Fondens 
post doc stipendier i almen
medicin
Målgruppe: Ph.d.er el. forskere

på tilsvarende niveau.

Støtte: To stipendier på hver 2 år à

500.000 kr./år. Der kan søges om

halvt stipendium hvis tilknyt-

ning til klinisk arbejde ønskes

opretholdt i stipendieperioden.

Periode: Stipendierne vil være til

rådighed fra januar 2004 og

forventes at skulle starte se-

nest 1. oktober 2004.

Ansøgning: Via

www.novonordiskfonden.dk

Ansøgningsfrist: 17/11-03.

Ophold på klostret 
San Cataldo
Støtte: Uddeling af stipendielod-

der til klostret San Cataldo i

Amalfi i Syditalien i form af et

frit ophold med fuld forplej-

ning for danske videnskabs-

mænd, herunder lærere ved

højere læreanstalter, arkitek-

ter, billedkunstnere, forfattere,

komponister, musikere.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Hanne Krogh, tlf. 3532 3121

el. på www.sancataldo.dk. 

Ansøgningsfrist: For ophold

april-juli er 1/12-03 og ophold

august-december er 1/4-04.

Yderligere oplysninger: Institu-

tionen San Cataldo, c/o Det

Retsvidenskabelige Institut A,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Legater

Hans Tausens Fond 
Berigtigelse 
Ved en beklagelig fejl fremstod

det i sidste Universitetsavis som

om alle kan søge midler fra

Hans Tausens Fond. Det er ikke

rigtigt. Målgruppen er teologi-

ske og medicinske studerende i

studiets sidste faser (for de me-

dicinske studerendes vedkom-

mende dog kun hvis de er præ-

stebørn). Ansøgningsskema kan

fås fra fakultetskontorerne i

København og Århus eller fra

Fondens sekretariat, Afdeling

for Bibelsk Eksegese, Det Teo-

logiske Fakultet, Postboks 2164,

Købmagergade 46, 1150 Kbh.

K, tlf. 3532 3646 (ma,ti,fr), 

e-mail: alp@teol.ku.dk.

Biskop Rasmus Møllers
Legat 
Målgruppe: Studerende ved KU

hvis forældre er bosiddende i

Lolland-Falsters stift. Rasmus

Møllers descendenter er dog

fortrinsberettigede.

Støtte: Legatportion på 1.100 kr.

i 3 år så længe studierne varer. 

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for studieaktivitet, den se-

neste årsopgørelse og forskuds-

opgørelse fra skatteforvaltnin-

gen (i kopi). 

Ansøgningsfrist: Med morgen-

posten 11/10-03.

Uddeling: 10/11-03.

Yderligere oplysninger: Legatets
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DET SKER

Introduktion til Studentermenigheden ved
Trinitatis Kirke
Efter introduktionen viser sekretær Carl Fuglsang rundt i Trini-

tatis Kirke fra krypt til klokker

Tid: 12/9, kl. 14.00

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestræde 8,1.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis.

Møde i Studentermenigheden ved Natur
og Sund
Bestyrelsesmøde/ idémøde. Alle er velkomne. Kom med dine

ideer til det kommende semesters aktiviteter. Vi foretager des-

uden valg til bestyrelsen. Du har mulighed for stor indflydelse!

Vi serverer lidt lækker mad

Tid: 16/9, kl. 18.30

Sted: Skt. Johannes på torvet, Skt. Hans Torv 30

Tilmelding: Til Lise Lotz, e-mail: lotz@adm.ku.dk senest 15/9

Criminal Careers and Resistance from Crime
Ved Dave Sørensen, Jura, Forskningsafd. III

Tid: 17/9, kl. 17.00

Sted: Det juridiske fakultet, Forskningsafdeling III, 

Sankt Peders Stræde 19

Arr.: Foreningen af Yngre Kriminologer, www.jur.ku.dk/fyk

Internet, Governance, and Democracy in Asia
Seminaret afholdes som optakt til workshoppen Internet,

Governance and Democracy den 24. september på Ålborg

Universitet der er en del af kulturfestivalen ‘Images of Asia’

Tid: 23/9, kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 5.2.29a

Tilmelding: Til modinet@hum.ku.dk senest den 19/9-03.

Arr.: MODINET, www.modinet.dk

Debatmøde om dansk europapolitik med
statsministeren
Offentligt debatmøde med statsminister Anders Fogh Rasmus-

sen om ‘Danmarks proaktive Europapolitik’. Mødet indledes af

rektor Linda Nielsen og afsluttes af chefredaktør Tøger Seiden-

faden, Politiken.

Tid: 23/9 kl. 16.00-17.30 (dørene åbnes kl. 15.15)

Sted: Festsalen, Hovedbygningen, Frue Plads

Arr.: Dagbladet Politiken, Københavns Universitet og uni-

versitetets nye masteruddannelse i Europastudier. Forhånds-

tilmelding til Politiken, tlf. 7015 8515

Democratic Transitions?
Images of Asia workshop om internettet, regeringsførelse og

demokrati i Danmark og Asien

Tid: 24/9 kl. 9.00-18.00

Sted: Aalborg Universitet, Fibigerstræde 15, Aud. A

Arr.: Aalborg Universitet, MODINET og Nordisk Institut for

Asienstudier, NIAS. www.nias.ku.dk

Tilmelding: til anders@nias.ku.dk

Introduction to The Royal Library in English
Tid: 25/9, kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, Njalsagde 80, lok. 8.1.128a

Tilmelding: Senest tre dage før kurset via www.kb.dk/yd/kur-

ser

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Flere basser og tenorer
Panumkoret er et amatørkor af studerende fra forskellige studieret-

ninger. I dette semester fejrer koret 10 års jubilæum og vil i den for-

bindelse gerne udvide med flere og nye herrestemmer. Panumkoret

øver mellem 17.30 og 20.00 hver torsdag i Skt. Stefans Kirke, Ved-

bækgade 12 ved Nørrebrogade. Repertoiret er blandet, men dog mest

korte klassiske arrangementer. 

Kontakt dirigent Gorm, tlf. 3539 4446 eller e-mail: Gol@DR.dk.

Trinitatis Kirke
Rundvisning på alteret i Trinitatis Kirke. Ebischs store barok-

altertavle er under restaurering. Konservator Conny Hansen,

Nationalmuseet, viser rundt på stilladset og fortæller om

alteret og konserveringens kunst

Tid: 26/9, kl. 14.00

Sted: Trinitatis Kirke

Tilmelding: Nødvendig til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, 

e-mail: cf@rundetaarn.dk.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Ekskursion til krokodille Zoo på Falster
Indhold: Omvisning på Krokodille Zoo på Falster der i dag bl.a.

kan fremvise diverse krokodiller, alligatorer og gavialer ved le-

der René Hedegård

Tid: 27/9, kl. 15.00

Sted: Krokodille Zoo, Ovstrupvej 9, 4863 Eskilstrup

Tilmelding: E-mail: DNF@zmuc.ku.dk el. tlf. 3532 1093 inden

25/9

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,

www.krokodillezoo.dk/homedk.html

Studentermenighedens oktoberfest
Vi indleder endnu et efterårssemester med en fest af bay-

risk tilsnit. Hvis du finder Lederhosen eller Dirndl frem, by-

der vi på et godt, solidt tysk måltid mad og masser af ægte

tysk øl til rimelige priser

Tid: 26/9, kl. 19.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Tilmelding: Inden 23/9 til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, 

e-mail: cf@rundetaarn.dk el. lotz@adm.ku.dk.

www.bavarian-superstore.de/

Biblioteket og universitetsopgaven
Tid: 1/10, kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80. lok. 8.1.128a

Tilmelding: Senest tre dage før kurset via www.kb.dk/yd/kurser

Arrangør: Det Kgl. Bibliotek

In- and Outflow of Students and Young
Researchers
Konference om betydningen af international udveksling af

kandidatstuderende, ph.d.-studerende og post doc.’er 

Tid: 6/10, kl. 09.30-16.15

Sted: Carlsberg Akademi, Valby

Arr.: Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV),

www.atv.dk
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

bestyrer, provst Nils C. Roland,

Alléen 11, 4990 Sakskøbing, tlf.

5470 5408. 

Lektor cand.mag. Inga
Svensbos Mindelegat 
Målgruppe: Studerende ved KU

med fransk som hovedfag, for-

trinsvis bachelorer.

Støtte: Portioner a 25.000 kr. for-

trinsvis til rejse og studieop-

hold i udlandet.

Ansøgning: Med oplysning om

påtænkt anvendelse, karakter-

udskrift, dokumentation for

indskrivning på KU og seneste

årsopgørelse fra told- og skat-

temyndighederne.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Uddeling: Ansøgere vil få med-

delelse med posten i novem-

ber/december.

Yderligere oplysninger: Advokat

Bo Vadt Christensen, Valdal

Advokatfirma, Øster Alle 33,

2100 Kbh. Ø.

Yderligere oplysninger: Henrik

Prebensen, e-mail: hp@hum.

ku.dk el. tlf. 3532 8451.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: Studerende ved KU

med engelsk som hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i første

halvår af 2004. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

cpr.nr. og udførlige oplysnin-

ger om hidtidigt studium,

planer og et budgetoverslag

samt – hvis muligt – bevis for

optagelse på et udenlandsk

universitet og udtalelse(r) fra

min. en faglærer. 

Ansøgningsfrist: 6/10-03. 

Uddeling: Forår og efterår. 

Yderligere oplysninger: Bestyrel-

sen for Lektor Marius Daniel-

sens Fond, att. Lektor Henning

Ørum, Engelsk Institut, Njals-

gade 84, 2300 Kbh. S.

Peter & Emma Thomsens
Legat
Målgruppe: Trængende, flittige,

dygtige og begavede unge,

mandlige personer fra Dan-

mark med indfødsret.

Støtte: Stipendiestøtte på 90.000

kr. årligt i kvartalsvise portio-

ner så modtagerne kan studere

ved universiteterne el. de høje-

re læreanstalter. Ikke til studier

i udlandet.

Ansøgning: Ansøgningsskema kan

fås på din læreanstalt el. ved ind-

sendelse af frankeret kuvert.

Ansøgningsfrist: 15/10-03.

Uddeling: 14/1 og 15/4.

Yderligere oplysninger: Peter &

Emma Thomsens Legat, Admi-

nistrationen, Dr. Tværgade 30,

5., 1302 Kbh. K.   

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat 
Målgruppe: Yngre videnskabs-

mænd der har lagt fremragen-

de videnskabelig dygtighed for

dagen, særlig ved arbejder

vedrørende Nordens historie,

nordisk sprog el. sammenlig-

nende sprogvidenskab. Stude-

rende vil normalt ikke kunne

komme i betragtning.

Støtte: Til fremme af videnska-

belige, særlig historiske og

sproglige studier ved KU.

Ansøgning: Der foreligger ikke

særskilt skema. Cpr.nr. bedes

oplyst.

Ansøgningsfrist: 3/10-03.

Yderligere oplysninger: Det Hu-

manistiske Fakultet, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Svend Grundtvigs og Axel
Olriks legat 
Målgruppe: Viderekommen stude-

rende el. yngre kandidat der

studerer nordisk filologi el. kul-

turhistorie, herunder specielt

den ældre litteratur, men dog

også forskere der arbejder i til-

knytning til Dansk Folkeminde-

samling, Institut for Dansk Dia-

lektforskning el. beslægtede

kulturinstitutioner. Slægtninge

der nedstammer i lige linje fra

biskop N.F.S. Grundtvig el. præ-

sten Jørgen Block i Lønborg

har fortrinsret.

Støtte: Legatportioner på ml.

5.000 og 15.000 kr. – i særlige

tilfælde op til 30.000 kr. Le-

gatet kan også yde bidrag til

trykning af værker inden for

de nævnte fagområder.

Ansøgning: Vedlæg fuld adresse

og CPR/CVR-nummer, men ikke

publikationer i original.

Sendes til: Institut for Nordisk

Filologi, att. Svend Grundtvigs

og Axel Olriks legat, Njalsgade

120, bygning 22, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 10/10-03.

Yderligere oplysninger: Henrik

Blicher, tlf. 3532 8329 el. 

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

Forskningsstøtte

Michaelsen Fondens
forskningsstipendier
Målgruppe: Yngre læger med

lægevidenskabelig forsknings-

erfaring (teoretisk el. klinisk).

Støtte: Stipendiet kan give en

yngre forsker mulighed for

heltidsforskning. Der ydes

overenskomstmæssig løn inkl.

pensionsbidrag og ATP.

Periode: Stipendiet tildeles for 1

år og kan fornyes for 1 år ad

gangen, dog maks. 3 år. 

Ansøgning: Skema fås hos advo-

kat Niels Kahlke, Købmager-

gade 3, 1150 Kbh. K, tlf. 3312

2550. Sendes i 8 eks.

Ansøgningsfrist: 26/9-03.

Den franske Ambassade
Målgruppe: Forskere der delta-

ger i et dansk-fransk forsk-

ningsprojekt el. gæsteforelæs-

ere inden for rammerne af et

dansk-fransk universitetssam-

arbejde.

Støtte: Til fremme og udvikling af

fransk-dansk samarbejde inden

for forskning og videregående

uddannelse.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Se

www.amda-france.dk/dk_rf-

dk_scient.htm el. kontakt Lene

Nebsager, tlf. 3367 0177 el. 

e-mail: Ln@amba.france.dk.

Statens Humanistiske
Forskningsråd (SHF)
Berigtigelse 
I sidste Universitetsavis skrev vi

en forkert ansøgningsfrist for

midler fra SHF. Den korrekte

ansøgningsfrist er 1/10-03. 

Vi beklager.

Yderligere oplysninger: Statens

Humanistiske Forskningsråd,

Forskningsstyrelsen, Vibeke

Kalsbeek, tlf. 3544 6302. 

www.forsk.dk/shf/opslag.

FORSVAR

Disputatser

Sundhedsvidenskab

Glucagon-like Peptide 2 (GLP-2),

an intestinotrophic mediator

Doktorand: Adjunkt, ph.d. 

Jesper Thulesen.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Frank Sundler og over-

læge, dr.med. Jan Fahrenkrug.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Thue Schwartz,

tlf. 3532 7603.

Tid: 10/10-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk

Museum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, Stampetoften 8,

2970 Hørsholm. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Clinical aspects of in vitro matu-

ration of human ova

Doktorand: Læge 

Anne Lis Mikkelsen.

Officielle opponenter: Prof., dr.med.

Outi Hovatta og overlæge,

dr.med. Lars Westergaard. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Carsten Lenstrup, tlf.

3977 3295.

Tid: 10/10-03, kl. 14.00.

Sted: Lille Aud., Amtssygehuset i

Herlev.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatter: fertilitetsklinikken,

Amtssygehuset i Herlev. Ind-

stillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Mining the breast cancer-stromal

interface in search of novel cells

and genes

Kandidat: Helga Lind Nielsen.

Tid: 16/9-03, kl. 14.00.

Sted: Hannover Auditoriet på

Panum Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 2530 3451.

Transcranial Doppler in 

Carotid Endarterectomy

Kandidat: Ming-Yuan Nielsen.

Tid: 18/9-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Theilum-

Bygningen, Rigshospitalet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: myn@dad-

lnet.dk. 

The epidemiology of heart

Kandidat: Ilan Raymond.

Tid: 19/9-03, kl. 14.00.

Sted: Frederiksberg Hospital, aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: ilan.ray-

mond@dadlnet.dk. 

Naturvidenskab

High resolution structural studi-

es of model proteins & structural

biology on regulatory complexes

by Nuclear Magnetic Resonance

Spectroscopy
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Kandidat: Cand.scient. Pernille

Rose Jensen.

Tid: 26/9-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

sekretær Anne Gade Nielsen,

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.



Forskning om det moderne Asien
Det er tid til at søge forskningsmidler. Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) kan tilbyde et dynamisk og

livligt forskningsmiljø til eksternt finansierede forskere der arbejder med det moderne Asien. 

Interesserede kan kontakte NIAS’ seniorforsker Geir Helgesen, tlf. 3532 9531, e-mail: geir@nias.ku.dk.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Udsmykningen af det pavelige studerekammer, Chambre du Cerf 
(ca. 1340), i paveslottet i Avignon
Lektor Hannemarie Ragn Jensen, Afdeling for Kunsthistorie

Tid: 15/9 kl. 12.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middeladercentret

Public Enemy or Vanguard of the Revolution? 
Liumang Social Deviance and Juvenile Delinquency in China
Mads Holst Jensen, NIAS

Tid: 16/9 kl. 14.30-16.00

Sted: Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS), Leifsgade 33, 3.

Arr.: Seminarserie arrangeret af Nordisk Institut for Asienstudier og Handelshøjskolen 

i København

Omkostningsanalyser af HACCP
Janus Søndergaard, Fødevareøkonomisk Institut

Tid: 16/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Kemi og dag-
ligt brød
Thorvald Pedersen,

fhv. lektor i kemi

ved KU

Tid: 16/9 kl. 16.00

Sted: Skt. Johan-

nes på Torvet,

Skt. Hans Torv 30

Arr.: Studenter-

præsten ved

Natur og Sund

Til en slags indvielse af vores nye lokaler på Skt. Hans Torv har vi inviteret kemikeren Thorvald

Pedersen. Over en skive duftende friskbagt brød og et glas rødvin eller en kop kaffe vil han

berette om kemikerens syn på det gode brød. Studenterpræst Nicolai Halvorsen supplerer

med præstens syn på brødets indhold og betydning i mere åndelig og symbolsk forstand, og

forhåbentlig bliver det til en eftermiddag med næring til både hjerne, hjerte og krop.

Points and Lines in analytic Geometry
Uri Leron, Israel Institute of Technology

Tid: 18/9 kl. 14.30-18.00

Sted: HCØ, lokale D120

Arr.: Naturfagsdidaktisk Seminar, NAFADISE, workshop arrangeret i samarbejde med Learning

Lab DK og Forum mat. did., www.naturdidak.ku.dk

Huset i glas
Carsten Thau

Tid: 18/9 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant.

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities.dk el.

tlf. 3532 3920

Kenninger i den norsk-islandske skjaldedigtning
Ph.d. Rolf Stavnem, Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut

Tid: 18/9 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi
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Sproget – kommunikationsmiddel eller nationalklenodie?
Lektor, dr.phil. Vibeke Winge

Tid: 19/9 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lokale 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlansk

Sozialgeschichte heute: Krise und Erneuerung 
Prof. Jürgen Kocka, Tyskland 

Tid: 19/9 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Cartesian and Kantian Varieties of Skepticism
James Conant, Department of Philosophy, University of Chicago, USA

Tid: 19/9 kl. 15.15-17.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 4. sal, lok. 12

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Tiltrædelsesforelæsning: Idrætsfysiologi – Muskler og præstation
Prof., dr.scient. Jens Bangsbo, Institut for Idræt

Tid: 22/9 kl. 16.15

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

Arr.: Institut for Idræt

Ludomani: En introduktion til spilleafhængighed
PhD., cand.psych. Jakob Linnet 

Tid: 23/9 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Psykologi

Mikrobiologiske og kemiske risikovurderinger i fødevareindustrien: 
De får konsekvenser
Stephen Wessel, Danish Toxicology Centre, Hørsholm

Tid: 23/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Brug af adfærdsbiologi 
i medieverdenen
Cand.scient. Lene Christensen

Tid: 23/9 kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Zoologisk La-

boratorium, Universitetsparken 15

Arr.: Dansk Human-etologisk

Forening, rsr@nepa.ku.dk

Lene Christensen er kendt for bl.a.

adfærdsmæssige analyser af pro-

grammerne Robinson og Big Brother

på tv og vil give eksempler på

hvordan adfærdsbiologien er blevet

brugt som et oplysende og under-

holdende element i den skrivende 

og elektroniske medieverden. 

Der vil blive vist klip fra forskellige

fjernsynsudsendelser.

Jeg tror han tror... 
Rekursion og mentale prædikater i funktionelt-kognitivt perspektiv
Peter Harder, Engelsk Institut

Tid: 24/9 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik
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Semiotisk analyse af IT-brug i universitær matematikundervisning
Carl Winsløw, CND

Tid: 24/9 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

Arr.: Naturfagdidaktisk Seminar, NAFADISE, www.naturdidak.ku.dk

Use of Vernaculars in Education: Implications for Culture and
Development
Prof. K.K. Prah, Director of the Centre for Advanced Studies of African Societies, Cape Town

Tid: 25/9 kl. 15-17, 

Sted: Centre of African Studies, Købmagergade 46, 4., Aud. 12 

Arr.: Centre of African Studies

Mandeæstetik og seksualitet 
– om gymnastikpædagogen Niels Bukh
Hans Bonde

Tid: 25/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk afd. O’s auditorium, Borgmester Jensens Allé 55, opgang 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk

Den kinesiske alligator – verdens mest truede krokodilleart
René Hedegård, Krokodille Zoo, Falster

Tid: 25/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Tekstlingvistik: hvilket formål tjener almengyldige generiske
udsagn i løbende tekst?
Lektor Lisbeth Falster Jakobsen

Tid: 26/9 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lokale 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

På vej mod en sociokritisk tekstteori
Prof. Edmond Cros, Frankrig

Tid: 26/9 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Strøm på sjælen: Kristendom i sekulær rockmusik
Cand.mag. Christian Munck-Hansen

Tid: 26/9 kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, café i kælderen, Artillerivej 86

Arr.: Fagrådene for Religionsfagene, thorebjornvig@hotmail.com

Fiktionymi – en ny navnekategori?
Cand.mag. Ken Farø

Tid: 26/9 kl. 14.15-16.00

Sted: Det Ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Langtidskonservering ved bestråling
Afdelingsforstander Torben Leth, Fødevaredirektoratet

Tid: 29/9 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.snu.nbi.dk

Amors skygge
Kim Byvald Markussen

Tid: 30/9 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Fra Elvis til Eminem – 50 års rockkultur
Forfatter, musiker, digter og musikredaktør på Information Klaus Lynggaard

Tid: 25/9 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Med udgangspunkt i efterkrigstidens USA fokuseres der på forbrugersamfundets opståen i

den vestlige verden og et af dets mest synlige biprodukter teenageren. Da det at være ung fik

en selvstændig identitet, opstod behovet for et udtryk derfor og voila: Rock and roll var født,

og Elvis Presley var spydspids. Klaus Lynggaard gennemgår rockkulturens udvikling med ind-

førelsen af MTV over 90’erne rap og hiphop der detroniserede rocken som oprørske unges ta-

lerør mens dance- og ravekulturen ordløst satte kroppen i centrum. Den elektroniske udvik-

ling gjorde det muligt for enhver at forvandle teenageværelset til et pladestudie, og internet-

tet ændrede måden hvorpå musik konsumeres og distribueres på. Under forløbet vil der blive

spillet musikeksempler.
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Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Hvad vil du med dit liv? Universitetsavisen og Institut for Quizzer (IQ) 
giver dig her mulighed for at undersøge om du har valgt det rigtige 
studie. Svar på alle spørgsmålene, udfyld skemaet og tæl points 
sammen – en service som giver optimal studienydelse.

Test dit 
studievalg

1) Hvordan kommer du i skole?
■ A: På rollerblades
■ B: Med IC3 toget fra Esbjerg
■ C: I min Chrysler Crossfire 3,2
■ D: Tør ikke gå ud

2) Hvor bor du?
■ A: I en fireværelses liebhaverresidens på

Lykke Holms Alle 
■ B: Hjemme hos mor i Avedøre Stationsby
■ C: Under jorden
■ D: I permakulturel og ö-mærket høhytte i

Skåne

3) Hvilken skoletaske har du?
■ A: Fingerstrikket mulepose 
■ B: Louis Vuitton-taske

■ C: Skoletaske, altså min Ericsson
976f34bmq? 

■ D: Kunstig Louis Vuitton-taske

4) Hvad hedder du?
■ A: Inge/Svend
■ B: Blodhunden Ilse/Josef Wissarionowitsch

Dschugaschwili
■ C: Mary D./Felix Henrik Valdemar Christian
■ D: Conny

5) Hvilke bøger, aviser og blade læser
du?

■ A: M!
■ B: Introduktion til struktureret og objekt-

orienteret programmering
■ C: Tekst tv
■ D: Universitetsavisen

6) Hvad fik du til middag i går?
■ A: Shawarma i durumrulle fra Cafe Rundil
■ B: Spaghetti med ketchup og remoulade
■ C: Vagtelæg i egen rede, Coq au vin blanc,

Crème Brulée med rabarbercoulis
■ D: Müslibar og Bloody Mary

7) Hvorfor går du på universitetet?
■ A: For at score
■ B: Fordi jeg vil være statsminister
■ C: For at lære at læse
■ D: Kunne ikke komme ind på Filmskolen

8) Hvad er god musik for dig?
■ A: God spade som i Nikolaj og Julie-sangen
■ B: Min kærestes latter
■ C: Kraftwerk

■ D: Underlægningsmusik i erotiske film fra
de tidlige 69’ere 

9) Hvor går du i byen?
■ A: Swingerclub-Kellerdirk, Frederiksberg
■ B: Kapelvejens Medborgerhus, Nørrebro
■ C: Tør stadig ikke gå ud
■ D: Studio 54, New York

10) Hvem er dit forbillede?
■ A: Morten Messerschmidt, stud.jur.
■ B: The Hulk
■ C: Angelina Jolie
■ D: Jakob Lange

Resultat: Hvor hører du hjemme?:
0-25 points: Der er faktisk grønnere på den
anden side. Måske Copenhagen Business

School eller DTU er mere dig. Eller måske hører

du til i den mere kreative gruppe som bare skal

bruge sine hænder til noget. Prøv Kunst-

akademiet eller Teknisk Skole.

26 – 50 point: Du er den fødte humanist el-
ler teolog. Drømmende, småspirituel og altid

på vej ud til et af de mange spændende kultur-

tilbud byen byder på.  Måske vil du egentlig

hellere hellige dig din gennembrudsroman eller

dine kreationer af kunstvideoer, men bare ro-

lig, du er helt på rette vej. 

51 – 75 points: Naturvidenskab og revision
er lige dig. Det kan godt være at du ikke ved

det, men du er vild med kvantemekanik. Du

starter automatisk med at hoppe, så snart du

passerer Studiestræde eller et tilfældigt advo-

katfirma, og du har en sær hang til fjernsyn for

dig om tirsdagen når Doktor Pjuskebusk, Mar-

tin og Ketil botaniserer i de danske skove. 

76 – 100 point: Du burde læse Statskund-
skab eller Jura. Du har siden 1.g arbejdet dig

målrettet frem mod en blød kontorstol i kom-

munalt regi. Du skal en dag være en af samfun-

dets støtter og øver dig dagligt i at multitaske i

dit job som billettør i Dagmar Teatret.

Over 100 point: Du skal læse Medicin. Du er

svensker, pakistaner og blomsten af dansk ung-

dom, og du har uden tvivl altid selv vidst det.

Dit motto er: »Appendiks=supplement«, du 

hader kaniner og elsker lugten af brændt kød.

©Universitetsavisen og Institut for Quizzer (IQ)

1):
A: Wæhæj. 5 points.
B: 10 points. Respeeekt!
C: Såtak. 0 point. 
D: 3 points. Det er svært at gå på universitetet

uden at komme der selv, men det kan lade
sig gøre.

2): 
A: von Falkenstjerne er dit mellemnavn? – 

3 points.
B: Topsejt. 10 points, for hun er den bedste i

verden, mor. 
C: Sejt. 5 points.
D: Åh, hvor er du rigtig, 0 point.

3):
A: Muleposer matcher fodformede Jacosko. 

3 points.
B: Ren kompensation for en svag selvfølelse.

Nul points.
C: Nådada. 5 points. 
D: 10 points. Even better than the real thing...

4):
A: 3 points.
B: Hvilke comebacks! 5 points.
C: Hvad laver I i den her test? 0 point.
D: Både piger og drenge: 10 points.

5):
A: Styr dig. 0 point.
B: 3 points. 
C: Interaktiv nyhedsformidling, et rent tital.
D: Jepper. 5 points.

6):
A: Tænk globalt, handl lokalt. 5 points.
B: Sand studenterånd. 10 points.
C: Stiligt. 3 points.
D: Anorektisk. 0 point.

7):
A: Nemlig, skat. 10 point.
B: 3 points. Vi trænger til en ny én, det er 

sikkert.
C: Hvis du er kommet hertil, er du klar til den

store læsebog for 3. klasse. Fem (5) points.
D: 0 point.

8):
A: Hej, hej Nikolaj hovedet den forkerte vej. 

0 point.
B: 3 points.

C: 5 points.
D: Velkommen feinsmecker. 10 point.

9):
A: Er du sikker på at du ikke går gymnasiet og

bare har lånt din storesøsters Uni-avis? 
0 point.

B: Det var her Che Guevara slog sig løs i week-
enderne. 10 points.

C: Øst, vest, hjemme bedst. 5 points.
D: Globetrotterdisco. 3 points.

10):
A: Helt ærligt! 0 point.
B: Håbet er lysegrønt. 5 points.
C: Actionhelt, enlig mor og FN-ambassadør. 

Det holder. 10 point. 
D: KU- ikon – 3 points.

Så skal der regnes:




