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I bevidsthedens 
laboratorium
Kan man undersøge bevidstheden videnskabeligt?
Hjerneforskere og humanister mødes i det nye sats-
ningsområde Krop og bevidsthed.  LÆS SIDE 6-7  

Akademisk udsalg
Er amerikanske universiteter stadig uafhængige eller er de i lommen på big business? LÆS SIDE 10

Saglig sex søges
Sexologerne må smide kitlen og opsøge virkeligheden ude i swingerklubberne LÆS BAGSIDEN

Den vise mand
Oprindelig fandt Peter Birch Sørensen nationaløkonomi tørt og kedeligt. 

Nu skal han være overvismand LÆS SIDE 4

Sejlklart selveje
Københavns Universitet kan snart sejle sin egen sø  LÆS SIDE 8
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Universitetsavisen

Hver morgen sætter nogle hundrede danskere
sig i toget for at køre over sundet og studere.
Takket være Øresundsbroen er turen blevet

hurtigere, og det er i det hele taget blevet lettere at
bevæge sig mellem Danmark og Sverige i de senere
år. I alt omkring 500 danskere læser i Sverige, og det
lyder måske af meget. Men jeg er sikker på at det
kan komme meget højere op, og vi behøver blot at se
på broderfolket for at hente inspiration: 3000 sven-
skere læser i Danmark!

Der er naturligvis gode grunde til at regnskabet
ser sådan ud. Først og fremmest er der mange

fag hvor det er langt
sværere at blive optaget i
Sverige end i Danmark.
Det gælder fx lægestudi-
et, og andelen af sven-
skere er her øget så hur-
tigt at det ind i mellem
har skabt problemer.
Dem må vi tackle, for
udviklingen vender næp-
pe. Og samtidig må vi selv blive bedre til at pendle.
Jeg vil vove den påstand at der i Sydsverige findes
masser af uudforskede muligheder for danske stude-
rende, og denne KUmmentar er derfor også en di-
rekte opfordring til at endnu flere begiver sig ud på
opdagelsesrejsen.

Universiteterne i Øresundsregionen arbejder stadig
tættere sammen. Et af omdrejningspunkterne i

samarbejdet er Øresundsuniversitetet som tæller fire
svenske og ti danske højere uddannelsesinstitutioner.
Formandskabet ligger i øjeblikket på Københavns
Universitet, og det er en spændende tid at være for-
mand i. Der skyder hele tiden nye samarbejder op,
nogle af dem hjulpet på vej af Øresundsuniversite-
tet, andre som helt selvstændige initiativer. 

Der er flere formål med at slå bro over sundet: For
det første kan universiteterne skabe stærkere

fagmiljøer ved at koncentrere indsatsen på ét samlet
sted. Det gælder især for de små fag. Et konkret ek-
sempel er de asiatiske sprog som for nylig har ind-
ledt et samarbejde. Det er jo ikke mange der læser
eller forsker i koreansk eller thai, og derfor giver det
god mening kun at udbyde hvert fag ét sted i regio-
nen. Der kan vi så til gengæld sikre at de bedste for-
skere og undervisere samles. Det giver alt i alt bedre
vilkår for både forskning og undervisning end hvis
universiteterne skulle konkurrere på de små fag.

For det andet giver det samlet set flere studietilbud
når universiteterne i regionen samarbejder. Stude-

rende får flere forelæsninger, seminarer og kurser at
vælge imellem – og flere specialiseringsmuligheder.

Nanoteknologi er et område hvor der er skabt
stærke kombinationer mellem den danske og

svenske side af sundet. Samarbejdet er i det hele ta-
get startet på især de naturvidenskabelige og sund-
hedsvidenskabelige felter, men det breder sig hur-
tigt og samfundsvidenskab kommer nu også med.
Der er fx oprettet et center for baltiske studier samt
samarbejder inden for statskundskab og økonomi. 

Indrømmet: Som stude-
rende kan det være

svært helt at orientere sig
i regionen. Hvis man vil
have et samlet indtryk af
tilbuddene, er man i dag
nødt til at forhøre sig hos
hver enkelt universitet.
For at lette arbejdet vil vi

næste år lancere studieportalen Øresund Study
Gateway. Den vil gøre det muligt hurtigt at danne
sig et overblik over alle de uddannelser og kurser
der udbydes af Øresundsuniversiteterne.

Siden Øresundsbroen åbnede er antallet af studie-
pendlere eksploderet. Det samme er antallet af

uddannelser der finder sammen. Senest har Køben-
havns Universitets meteorologi-uddannelse indledt
et samarbejde med Lund. Det betyder at bachelor-
studerende fremover kommer til at læse på begge si-
der af sundet. 

OECD har peget på uddannelse og forskning som
områder der i meget høj grad kan bidrage til in-

tegrationen af Øresundsregionen. Men det afhænger
naturligvis helt af hvor gode vi er til at benytte os af
tilbuddene og skabe alliancer på tværs. Jeg mener at
vi har nogle ret enestående muligheder. Øresundsre-
gionen er den største uddannelsesregion i Norden
med cirka 140.000 studerende, 10.000 forskere og
6.500 ph.d.-studerende. Det giver et potentiale og
en tiltrækningskraft som vi må kunne udnytte end-
nu bedre til fordel for både studie- og forskermiljøer.

Derfor: Tag toget, eller drej til højre ved Højbro
Plads, til venstre ad E20 og kør så lige ud resten

af vejen. Rejs ud, knyt bånd og kom rigere hjem! ■

Af rektor Linda Nielsen 

31. Årgang

Sløv selvbetjening

FL ASKEHALSE: På flere fakulteter foregår der for tiden eksamenstilmel-
dinger. Mange studerende tilmelder sig naturligvis elektronisk, og det kan i
perioder bevirke at edb-systemerne kører så langsomt at det ser ud som om
de er gået helt i stå. En af de uheldige følgevirkninger er at også de andre
moduler i fx PUNKT KU og telefonbogen kører meget langsomt. 
IT-afdelingen foretager målinger for at undgå lignende tilstande fremover. 

Verdens største skalle 
REKORDSTOR: Zoologisk Museum i København fik i sidste uge indleveret
et usædvanligt stort eksemplar af fisken skalle, også kaldet gråskalle. Med
sine 47 cm og 1845 gram er fisken intet mindre end ny verdensrekord for sin
art. Den er ca. 15 år gammel og endte sine dage i september under en fiske-
undersøgelse i Hvidkilde Sø på Fyn. Skallen er nu udstillet i frossen tilstand
på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15. Åbent 11-17 (undtagen man-
dag). 

Yderligere oplysninger: Peter Rask Møller, tlf. 3532 1070, e-mail:
pdrmoller@zmuc.ku.dk.

Sprogteknologi til KU

FAMILIEFORØGELSE: Center for Sprogteknologi (CST) siger snart far-
vel til dets status som sektorforskningsinstitution under Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fra 1. januar 2004 bliver centret en del
af Københavns Universitet. Centrets forskning og udvikling inden for sprog-
teknologi og datalingvistik sigter blandt andet imod at lave computerpro-
grammer der kan hjælpe os med at oversætte tekster på fremmedsprog, lave
referater eller stikordsregistre. Forskning i hvordan sådanne computerpro-
grammer også kan laves på dansk og ikke bare de store sprog, er en af CST’s
vigtigste opgaver. De sidste 13 år har sprogteknologerne haft til huse på
Københavns Universitet Amager. 

Læs mere på www.cst.dk.

Efteruddannelse på nettet

NY PORTAL: Nu er det muligt at få et samlet overblik over universiteter-
nes efter- og videreuddannelsestilbud. Portalen er resultatet af et samar-
bejde mellem Danmarks 12 universiteter og indeholder både en omfattende
kursusdatabase og et samlet overblik over den virtuelle universitetsunder-
visning.

Portalen findes på www.unev.dk.

In English, please

GODE RÅD: Udenlandske gæsteforskere m.fl. kan nu søge samlede oplys-
ninger om de fleste af de praktiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse
med ophold og ansættelse ved Københavns Universitet. Afsnittet er nyredi-
geret i lyset af de oplysninger som løbende efterspørges hos universitetets
udlændingemedarbejdere. 

Se www.ku.dk/english/.

Det er her det sker
»Der bor mere end to en halv million mennesker ved Øresund og hvis området udgjorde

en sammenhængende økonomisk lokalitet med ét arbejdsmarked, ville der være langt

til den nærmeste konkurrent. Øresundsområdet er det eneste område i Norden der har

bare skyggen af chance for at blive et økonomisk vækstcentrum der kan tiltrække dygti-

ge virksomheder og dygtige medarbejdere – og dermed skabe grobund for et rigt kul-

turliv, et blomstrende forretningsliv og et konkurrencedygtigt uddannelsesmiljø.«

Chefredaktør Anne Knudsen i Weekendavisen 31. oktober 2003. 

»Øresundsregionen er den største ud-
dannelsesregion i Norden. Det giver et
potentiale og en tiltrækningskraft som vi
må kunne udnytte endnu bedre til fordel 
for både studie- og forskermiljøer.«

KÆMPESKALLE – Den hvide knogle under fisken er højre svælgben med de

arts-specifikke svælgtænder. Dem bruger de til at male føden med.
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MAGTUDREDNING ▼  

Nødvendig korrektion
»En vigtig pointe med en magtudredning er at korrigere det billede af

utilfredshed, konflikt, forfald og opløsning som fremstår i medierne. 

Deres relevanskriterier er andre end videnskabens der søger sandheden,

ikke sensationen, dramatikken og de hurtige meninger.«

Palle Svensson, professor ved Institut for Statskundskab 

ved Aarhus Universitet, i Politiken 5. november 2003.

Af Benedikte Ballund

Magtudredning er ikke
en unik dansk disci-
plin. Det er en nordisk.

Svenskerne har forlængst haft
deres. Og i Norge har forskere i
de sidste fem år også taget tem-
peraturen på folkestyret og af-
sluttet arbejdet i dette efterår
næsten samtidig med deres
danske kolleger. 

Resultaterne giver stof til ef-
tertanke. Umiddelbart ville de
fleste nok tro at den demokrati-
ske udvikling i Norge og Dan-
mark ikke afveg i det væsentli-
ge. Men det billede der tegnes i
slutrapporterne, er bestemt ik-
ke ens.

Herhjemme kunne forsk-
ningsledelsen melde om et
sundt og velfungerende demo-
krati. Trods problemer som de-
mokratisk underskud i EU og
mindre gennemsigtighed i de
politiske beslutningsprocesser
går det rigtig godt.

»Magtudredningen har punk-
teret mange myter om befolk-
ningens afmagt og folkestyrets
krise. Udviklingen over de sid-
ste 30 år har været overrasken-
de positiv trods globalisering,
individualisering og forandrin-
ger i de politiske institutioner,«
lød vurderingen fra formand
for forskningsledelsen, profes-
sor Lise Togeby fra Aarhus Uni-
versitet.

Men konklusionerne på den
anden side af Kattegat er an-
derledes dystre. Folkestyret er
»under forvitring snarere end
omformning.«

»Den mest centrale ændring
af magtforhold i Norge er at de-
mokratiet i grundbetydningen
folkestyre – et formelt beslut-
ningssystem gennem flertals-
valg og folkevalgte organer – er

i tilbagegang. Stemmeseddel-
ens politiske købekraft er redu-
ceret,« lyder en af hovedkon-
klusionerne.

Udvikling eller tilstand
Er vilkårene i de to lande virke-
lig så forskellige? Basalt set
burde der jo ikke være så stor
forskel. Globalisering, overnati-
onalt samarbejde, marginalise-
rede indvandrere og medier der
i stadig højere grad sætter
dagsordenen, er hverdag både i
Danmark og Norge. Det samme
er individualiseringen og den
faldende tilslutning til de store
kollektive bevægelser og parti-
er.

De danske og norske forskere
er da også i vid udstrækning
enige når det gælder om at ind-
kredse problemområder som fx
nye skillelinjer på baggrund af
etnicitet, øget indflydelse til
domstolene på bekostning af
parlamenterne og indskrænk-
ninger i den nationale lovgiv-
ningsmagt på grund af tilknyt-
ningen til internationale orga-
ner som EU. 

Den store forskel i hovedkon-
klusionen kan derfor undre. Er
danskerne jubeloptimister eller
er nordmændene nostalgiske
sortseere?

Torben Beck Jørgensen, der
er professor i statskundskab
ved Københavns Universitet og
medlem af Magtudredningens
forskningsledelse, peger på at
forholdene ikke er ens i de to
lande. Blandt andet rammes
Norge i øjeblikket af kriser som
Danmark gennemlevede i
1970’erne og 80’erne. Men det
er ikke hele forklaringen.

»Vi har anvendt en forskellig
metode i slutrapporten. I Dan-
mark kom vi frem til at der i al-
le dens kapitler burde være et

tidsperspektiv. Det betyder at
vores standard i høj grad har
været “hvor kom vi fra” og
“hvor er vi nu”. Når vi så hvor-
dan tingene havde udviklet sig,
kunne vi ikke lukke øjnene for
at det sandelig går meget bedre
i dag end tidligere. Selvfølgelig
ikke på alle punkter, men i det
store hele måtte det være kon-
klusionen,« forklarer han og
siger at den norske udredning i
højere grad beskriver en til-
stand og afrapporterer en tids-
ånd. 

Forældet ideal
Mindretalsregeringer er et fæl-
lestræk for de to lande. I den
danske magtudredning betrag-
tes det som positivt. 

»De mange mindretalsrege-
ringer har styrket Folketinget i
forhold til regeringen,« lyder
den danske vurdering. Den op-
fattelse deles ikke af de norske
forskerkolleger der ser med en
anderledes skepsis på det sam-
me forhold.

»Det er muligt at opnå poli-
tisk magt uden valgsejr. Gen-
nem den norske mindretalspar-
lamentarisme er der ingen
umiddelbar sammenhæng mel-
lem valgresultat og regerings-
position. Således svækkes fol-
kemagten i styringskæden fra
valg til position og vedtagelse,«
konkluderer nordmændene.

Eksemplet illustrerer måske
meget godt at nordmændene
har fået en magtudredning der
forholder sig til et ideal. Den
parlamentariske styringskæde
er et klassisk udtryk for den
perfekte balance mellem vælge-
re, folketing, regering og em-
bedsmænd.

Professor Jacob Torfing fra
RUC har studeret andre nordi-
ske magtudredninger og er ge-

nerelt begejstret for at den dan-
ske magtudredning ikke i sam-
me grad har målt ud fra et ideal
der ifølge ham er forældet.

»Fra starten har forskningsle-
delsen erkendt at magten er
blevet fragmenteret, at magt
udøves mange steder, og så har
man undersøgt om det sker på
en demokratisk måde. Det tje-
ner til deres ære at de har an-
lagt det brede magtperspektiv,«
vurderer han.

Værdifuld beskrivelse 
Men hvis vi ikke har fået en
magtudredning der måler reali-
tet over for ideal, hvad har vi så
fået? 

Ifølge Lise Togeby giver
slutrapporten en “sammenhæn-
gende beskrivelse af folkesty-
rets tilstand og peger på udvik-
lingstræk der vil stille nye
krav.” 

De samme toner lyder fra
Torben Beck Jørgensen. 

»Jeg synes vi har fået 400 si-
der med en meget værdifuld
beskrivelse af et samfund og
politisk system som har foran-
dret sig. Det er en slags opslags-
værk med et væld af fakta og
udviklingslinier. Det var egent-
lig ikke præcis det vi skulle la-
ve, men jeg tror ikke vi skal un-
derkende værdien af det,« siger
han og pointerer at vi sagtens
kan bruge en positiv konklusi-
on til noget.

»Det var vigtigt at pege på at
der faktisk er en politisk og in-
stitutionel arv der er værd at
bevare. Hvis vi ikke er opmærk-
somme på det, risikerer vi at
miste det mellem hænderne.«

I flere danske medier har det
knebet mere med at se pointen
med Magtudredningen.

»...Megen debat afføder det
ikke. Magtudredningen har fra

A til Å været et skoleeksempel
på borgernes manglende ind-
dragelse i en undersøgelse der
ideelt set burde interessere
dem,« lød det for eksempel fra
B.T.’s Erik Meier Carlsen i en le-
der. Trods glæden over det bre-
de magtbegreb er Jacob Torfing
heller ikke helt tilfreds. Han
havde gerne set at forsknings-
ledelsen havde afleveret en
slutrapport der lagde mere op
til diskussion. 

»Jeg er skuffet over at den
får karakter af en oversigt over
forskningen. De kunne godt
have lavet den mere problema-
tiserende og debatskabende,«
siger Jacob Torfing.

Det er forskningsledelsen
ikke helt enig i. “Vi har skabt et
grundlag for debat. Mere vil vi
ikke. Vi er bedst til forskning,”
siger Torben Beck Jørgensen. ■

bbal@adm.ku.dk
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Magtfakta
Magtudredningen blev iværksat i 1997 på foran-

ledning af folketinget. 

Formålet med magtudredningen er “at belyse

folkestyrets funktion i bred forstand, herunder orga-

nisationers, bevægelsers og økonomiske magtstruk-

turers indflydelse i samfundet samt internationali-

seringens konsekvenser for gennemsigtighed og

synliggørelse af beslutninger, indflydelse og magt i

samfundslivet.”

Resultatet af de ca. 150 forskeres anstrengelser kan

læses i 80 bøger og mindre skrifter. De overordnede

konklusioner kan læses i bogen Magt og demokrati 

i Danmark – Hovedresultater fra Magtudredningen.

Den kan man læse dele af på www.ps.au.dk/magt-

udredningen/ hvor der også er et link til den norske

magtudredning.

Jubeloptimisme eller sortsyn 

‘Her går det godt’ kunne være 
overskriften på den danske 
magtudredning. I Norge er 

forskerne mere forbeholdne. 
Oppe mellem fjelde 

og fjorde forvitrer 
folkestyret tilsyneladende

FIT FOR FIGHT – Det danske

folkestyre er i fin form og befolk-

ningen er handlekraftig ifølge

Magtudredningen. Alt er dog ikke

rosenrødt. Nye skillelinjer på bag-

grund af etnicitet ligger og lurer i

horisonten.
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PORTRÆT ▼  

Velanskrevet
»Han er et fremragende valg foruden at være det oplagte valg. Han er

fagligt meget kompetent med et blik for hvad der er relevant og betyd-

ningsfuldt.«

Christian Schultz, professor i økonomisk teori ved KU, om udnævnelsen

af Peter Birch Sørensen til overvismand. Børsen 1. oktober 2003.

Af Benedikte Ballund

Stemmen er rolig med en
svag undertone af fynsk.
Hænderne ligger stille på

bordet eller i skødet. Han tager
sig tid til at tænke sig om og ve-
jer sine ord. Når han taler om
komplicerede økonomiske pro-
blemstillinger, forklarer han tin-
gene så de er til at forstå. Men
det er samtidig tydeligt at det er
vigtigt for ham at præcisionen
ikke drukner i pædagogikken. 

læse historie og kombinere det
med filosofi eller idehistorie
som bifag. Inden han kom så
langt, undersøgte han hvad
pensum egentlig bestod af på
første år.

»Nationaløkonomi var et ob-
ligatorisk fag på historiestudiet.
Jeg syntes det lød rimelig tørt
og afskrækkende, så for at for-
berede mig på det værste, an-
skaffede jeg lærebogen for at
snuse lidt til det.« 

Stoffet viste sig at være langt

Akademisk elfenbenstårn er
der ikke meget af. I sin forsk-
ning har han altid prøvet at ud-
vælge emner der var centrale i
den økonomiske politik. Moti-
vationen er at kaste lys over
væsentlige samfundsproble-
mer. Derfor er posten i spidsen
for Det Økonomiske Råds for-
mandskab også velkommen. 

»Hvis man interesserer sig for
økonomisk politik som jeg gør,
så er det lidt af et ønskejob at
blive vismand og prøve at for-
midle samfundsrelevante forsk-
ningsresultater til offentlighe-
den og politikerne.«

Fordybelse i betalingsbalance
og bruttonationalprodukt var
oprindelig ikke inde i overvejel-
serne da den unge Peter Birch
Sørensen skulle vælge sin frem-
tidige karriere. Planen var at

mere spændende end det umid-
delbart lød. Samtidig blev Peter
Birch Sørensen mere og mere
grebet af politik der på det tids-
punkt i høj grad var lig med
økonomisk politik. Studierne af
fortiden blev henvist til friti-
den, og i stedet indskrev han
sig som stud.polit. ved Køben-
havns Universitet. 

Overdommere
Overvismand! Titlen lugter af
magt. Men han stejler over at
bruge det ord i forbindelse med
sin nye post. Indflydelse er me-
re korrekt.

»I og med at vismandsinstitu-
tionen er uafhængig og gennem
årene har generet alle interes-
segrupper og politiske partier
på skift, har den opbygget en
vis troværdighed. Man har jo

set flere eksempler på at vis-
mændene bliver brugt som en
slags overdommere i den øko-
nomisk-politiske debat eller at
man henviser til at deres udta-
lelser, så jeg tror egentlig at vis-
mændenes indflydelse primært
består i at de kan påvirke den
offentlige opinion. Vismænde-
ne har langt fra monopol på at
lave økonomisk udredning,
men med den særlige indfalds-
vinkel de har, har de nok mere
mulighed for at vinde gehør
end så mange andre.«

Vismændenes synspunkter er
ikke altid populære i folketings-
salen. Forskning og ideologi
kan tørne sammen. Men politik
er det muliges kunst, og den
kommende overvismand er rea-
list når det drejer sig om mulig-
heden for at få de folkevalgte til
at tage vismændenes råd til sig.

»Hvis man føler at politiker-
ne afviser de forslag eller tan-
ker man lægger frem med argu-
menter der bevidst ser bort fra
nogle ubehagelige fakta, så kan
det nogle gange godt være fru-
strerende. Men det er også klart
at vilkårene i det politiske sy-
stem er at det ikke er interes-
sant at have ret hvis der ikke er
nogen der vil stemme på en,«
siger han og påpeger at vis-
mændene såmænd ofte har fået
deres vilje omend med en vis
forsinkelse. Det gælder fx nord-
søbeskatningen og arbejdsmar-
kedsreformerne i 1990’erne.

Der er da heller ingen grim-
me overraskelser i vente for be-
slutningstagerne på Christians-
borg. Peter Birch Sørensen er
enig med det nuværende for-
mandskab når han skal pege på
de største økonomiske udfor-
dringer for Danmark. Priorite-
ring er et nøgleord i en
velfærdsstat med flere ældre og
færre erhvervsaktive. Det sam-
me er omlægning af skattesy-
stemet. Globaliseringen bety-
der at kapital og arbejdskraft
bliver og mere bevægelig over
landegrænserne. Det gør det
sværere at opkræve fx ind-
komstskat, og derfor er det
nødvendigt at bl.a. fast ejen-
dom i højere grad beskattes. 

»Det vil også være god forde-
lingspolitik,« understreger Pe-
ter Birch Sørensen.

Politisk sprængstof
Der er ingen tvivl om at Peter
Birch Sørensen som fagøkonom
ikke er enig med regeringen i
alt hvad den foretager sig. Skat-
testoppet synes han fx er en rig-
tig dårlig ide. Det samme gæl-
der ældrechecken som han tid-
ligere har kritiseret. Men hvor
konkret kan en vismand tillade

sig at blive når det gælder em-
ner der er genstand for hidsig
politisk debat?

»Det er en vanskelig balance-
gang. Man kommer nemt til at
overskride grænseområdet mel-
lem videnskab og politik. Da
jeg kritiserede ældrechecken,
var der selvfølgelig elementer
af politiseren i det, men min
vurdering var at det er relativt
oplagt at det er en dårlig priori-
tering. Det er jo også lige blevet
dokumenteret at masser af de
ældre er ganske velstående. Det
er faktisk svært at opdrive til-
strækkelig mange der opfylder
kriterierne, men pengene skal
partout bruges alligevel. Hvis
man sætter sig ordentligt ind i
de her ting, så kan man næsten
ikke komme til en anden kon-
klusion end at det er en lidt
mærkelig prioritering. Selv-
følgelig er det en politisk vurde-
ring, men sammenlignet med
en række påtrængende behov
på en række andre områder, fo-
rekommer det lidt besynder-
ligt.«

Smarte one-liners
I løbet af sin forskerkarriere har
Peter Birch Sørensen med jæv-
ne mellemrum givet sin mening
til kende i medierne. Det føler
han også en forpligtelse til at
gøre som overvismand. Men
han er ikke begejstret over den
måde især de elektroniske me-
diers behandler det samfunds-
økonomiske stof. 

Han ved at han risikerer at
lyde rigtig mavesur, men i en
tid hvor tv spiller en vigtig rolle
i opinionsdannelsen fordi det i
høj grad er her befolkningen får
deres nyheder, mener han at
forfladigelsen er et stort pro-
blem.

»Når vanskelige og vigtige
samfundsproblemer skal disku-
teres i de elektroniske medier,
er der meget lidt tid til at få be-
lyst tingene ordentligt. Man
skal helst komme med en
smart, hurtig one-liner, og me-
dierne er ofte mere interessere-
de i at stille nogle modstående
meninger op mod hinanden
end egentlig at trænge til bunds
i hvordan tingene hænger sam-
men. Før havde man fx Hans
Bischoff der forklarede tingene
med byggeklodser. Det har man
ikke tid til mere, fordi man er
bange for at folk skal kede sig. 

Det kan gøre det vanskeligt
for seriøse politikere at få væl-
gerne overbevist om at vi kan
blive nødt til at gennemføre
ting selv om de gør ondt,« siger
han. ■

bbal@adm.ku.dk

Den vise mandPeter Birch Sørensens
udgangspunkt var at national-
økonomi var tørt og kedeligt.

Men første januar 2004
sætter han sig i det økono-

miske råds formandsstol som
ny overvismand

Fakta
Det Økonomiske Råd består af repræsen-

tanter for erhvervs- og arbejdsmarkeds-

organisationer, Danmarks Nationalbank og

regering samt et mindre antal uafhængige

fagøkonomer. Rådet ledes af et formand-

skab – vismændene. Vismændene er tre

uafhængige nationaløkonomer. Formanden

for formandskabet er overvismand. 

Vismændene udsender to gange om året en

redegørelse om dansk økonomi – den så-

kaldte vismandsrapport.

Peter Birch Sørensen blev uddannet

cand.polit. i 1980. Han har tidligere været

ansat på Landbohøjskolen og Handelshøj-

skolen i København. I 1995 blev han

professor i nationaløkonomi ved KU. 

Fra 1997-99 var han vismand.

ØKONOMISK PRIORITERING – Det nye job som overvismand

kommer ikke til at gå ud over Peter Birch Sørensens undervisning. I ste-

det skærer han ned på sine aktiviteter i internationale forskernetværk. 
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PENGE ▼  

Juleklip
Har du tjent for meget i 2003? – eller er der udsigt til ekstra timer på arbejde op til jul? Så kan du stadig nå at

vælge årets sidste klip fra senest den 17. november. De fravalgte klip kan senere udbetales som dobbeltklip.

Du kan framelde klip ved at indsende en blanket om framelding der fås på dit uddannelsessted. Eller du kan

fravælge elektronisk på www.minSU.dk

Af Lise K. Lauridsen

De færreste kan leve ude-
lukkende af de godt
4.000 kroner staten støt-

ter studerende med. Otte ud af
ti studerende arbejder derfor
ved siden af studierne.

Men hvor meget må du tjene
mens du er i SU-systemet?
Usandsynligt lidt, mener Fore-
nede Studenterråd der har kig-
get SU-reglerne efter i sømme-
ne som oplæg til Folketingets
forhandlinger om at ændre på
SU’en. 

Maja Barfoed Hørsving, leve-
vilkårsordfører, Forenede Stu-
denterråd (FSR):

»SU-systemet er ikke indret-
tet på at vi som studerende bli-
ver nødt at tage studiejobs,
være i praktik, holde orlov og
tage til udlandet og studere.
Derfor må vi have mere over-
skuelighed og fleksibilitet,« si-
ger Maja Barfoed Hørsving.

Især reglerne om hvor meget
man må tjene ved siden af
SU’en er helt urimelige, mener
hun.

»Rigtig mange studerende
ender med at komme i klemme
fordi det er svært at regne ud
hvor meget man kommer til at
tjene og hvor meget man skal
betale tilbage,« siger Maja Bar-
foed Hørsving. 

I 2001 havde godt 45.000
studerende og tidligere stude-
rende tjent for meget ved siden
af SU’en. Tilsammen skyldte de
i 2001 statskassen 507 millio-
ner kroner. Og det er en stig-
ning på 22,5 procent i forhold
til 1998.

Dyrt lån
Universitetets SU-kontor står til
rådighed hvis man har proble-
mer med at greje reglerne. Her
mener leder Anne Marie Thor-
sen at mange studerende har
svært ved at forstå deres
lønseddel og derfor også regne
ud hvad de må tjene i løbet af
året. Og selve udregningen af
årsindkomsten må de studeren-
de selv stå for, for SU-sagsbe-
handlerne vil ikke have skyld

for at regne forkert, forklarer
Anne Marie Thorsen.

»Mange opdager for sent at
de har tjent for meget. Nogle
får med kort varsel flere timer
på deres arbejdsplads – især her
op til jul. Andre er simpelthen
nødt til at tjene mere end de
må fordi deres udgifter er for
høje,« siger Anne Marie Thor-
sen. 

Når først brevet med beteg-
nelsen ‘indkomstkontrolkrav’ er
dumpet ind af brevsprækken,
så skal den såkaldte ‘FM-gæld’ –
for meget betalt SU – betales
tilbage straks. Det oplever cirka
hver 14. studerende hvert år på
de videregående uddannelser.

»Det er ikke noget billigt lån
som de fleste tror. FM-gæld har
en lang højere rente end et al-
mindeligt studielån plus et en-
gangsgebyr på syv procent som
ikke kan trækkes fra i skat. FM-
gæld svarer vel derfor til at ha-
ve en kassekredit i banken,« si-
ger Anne Marie Thorsen.

Reelt set mister du også det
klip du skal betale tilbage. SU-
styrelsen betragter det nemlig
som udbetalt selv om de får
pengene igen.

Anne Marie Thorsen forstår
godt at nogle studerende bliver
overraskede over at de skal
betale så meget SU tilbage. Ofte
er årsagen at man også skal be-
tale det beløb tilbage som er
blevet trukket i skat af ens SU. 

Mere i løn
Den forudseende studerende
vælger selvfølgelig klip fra, men
ifølge FSR kan det egentlig ikke
betale sig hvis man vil have me-
re at leve for om måneden. 

Stipendium, lån og de 5600
kroner du må tjene ved siden
af, giver nemlig cirka 300 kro-
ner mere om måneden efter
skat end hvis du vælger klip fra,
viser FSRs regnestykke. Det
skyldes at der ikke skal betales
skat af studielånet. Og studie-
lån kan man kun få sammen
med stipendiet. 

Hvis man har brug for en
højere indkomst, så skal man
altså slet ikke være i SU-syste-

met. Og det mener Forenede
Studenterråd er uheldigt. 

»Det skal være muligt at have
et klassisk 15 timers studiejob
uden at skulle melde sig helt ud
af SU-systemet. Og som syste-
met er skruet sammen lige nu,
så kan det kun ikke lade sig
gøre uden at det koster de stu-
derende dyrt. At staten skal tje-
ne så mange penge på at stude-
rende dummer sig i et indviklet
system, er simpelthen uaccep-
tabelt,« siger Maja Hørsving.

Også når du er færdig med at
læse, kan der vanke dyre
ekstraregninger. Får du job og
en god hyre det samme år som
du har modtaget SU, er der
nemlig også grænser for rig-
dommen. Tager du slutlån, har
du det samme fribeløb som når
du får SU.

Forenede Studenterråd(FSR)
foreslår derfor fribeløbene sat
op til henholdsvis 7-8.000 for
det laveste trin og 17.-18.000
for det mellemste. Det højeste
fribeløb vil FSR allerhelst have
fjernet eller som minimum
hævet til 30.000 kroner. ■

likl@adm.ku.dk

Kilde: Et rummeligt SU-system,
Forenede Studenterråd, De
studerendes indtjening 1997-
2001, Undervisningsministeriet
& SU-støtte og SU-gæld 2001,
SU-styrelsen.
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Studerende med børn og handicappede stude-

rende skal have bedre vilkår. Og så skal de stude-

rende have lov til at tjene flere penge. Begge

punkter står på dagsordenen under de igang-

værende finanslovsforhandlinger. 

Politisk er der bred enighed om at studerende

med børn og handicappede studerende skal have

mere i SU. Problemet har været om pengene

skulle tages fra andre studerende eller fra det so-

ciale område. 

At resten af de studerende skal have mulighed

for at tjene flere penge, har der været mere del-

te meninger om siden Venstre foreslog at hæve

de studerendes fribeløb for et års tid siden. Det

er primært det højeste fribeløb for netop færdig-

uddannede der er i fokus under forhandlingerne.

SF’s SU-ordfører Morten Homann så gerne at det

var de laveste fribeløb der blev ændret i stedet

for det højeste.

»9/10 af dem der bliver ramt af fribeløbsg-

rænserne, er jo folk der stadig læser. Det er langt

værre for en studerende at få smadret sin i forve-

jen dårlige økonomi af urimelige tilbagebeta-

lingskrav end det er for en færdiguddannet med

en løn på 30.000 om måneden,« siger Morten

Homann.

Socialdemokraternes Thomas Adelskov ville

også gerne have ændret på tilbagebetalingskra-

vene ved for meget udbetalt SU.

»Når SU-klippet betales tilbage med høje ren-

ter og gebyrer, virker det urimeligt at de stude-

rende også mister klippet,« siger han. At hæve

fribeløbene er den socialdemokratiske SU-ord-

fører dog ikke vild med hvis det betyder at studi-

ejobbet bliver hovedindtægten.

Uddannelsesordfører for Venstre Gitte Lillel-

und Bech har ikke lagt forslaget om at hæve fri-

beløbene for alle studerende på hylden: »Vi har

ikke penge til det hele. Men vi er åbne overfor at

det kan være nødvendigt også at hæve de øvrige

fribeløb.«

SU til revision

Fakta om fribeløb
Det laveste fribeløb er 5.571 kroner før skat om

måneden og gælder når du modtager stipendium,

studielån, slutlån og dobbeltklip.

Det mellemste fribeløb er 13.912 kroner om

måneden før skat. Så meget må du tjene når vælger

klip fra, har orlov, er i praktik eller erklæret studie-

inaktiv.

Det højeste fribeløb er 24.837 kroner om måne-

den før skat. Så meget må du tjene i det samme år

du er færdiguddannet, ikke uddanner dig, hvis du

har valgt slutlån fra, ikke har søgt SU, er forskerstu-

derende m.m.

Framelding af SU-klip skal ske seneste den 15. 

måneden før.

Læs mere på www.su.dk

LUFT I ØKONOMIEN – For-

enede Studenterråd og en række

af folketingspolitikere ser gerne

at de studerende får lov at tjene

flere penge ved siden af SU’en.

Studerende med børn og handi-

cappede skal have en højere SU.

Om de gode intentioner bliver til

tørre tal i finansloven er så

spørgsmålet.

Lidt lettere SU
Studiejobs skal der til for at få økonomien til at
hænge sammen og cv’et til at se ud af noget. 
SU-systemet levner bare ikke nok plads til
erhvervsarbejde, mener Forenede Studenterråd 
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Af Thomas Wiben

Kan man undersøge bevidst-
heden videnskabeligt? El-
ler er det i virkeligheden

et filosofisk problem vi aldrig
får en udtømmende forklaring
på fordi det er så abstrakt? Dis-
se spørgsmål vil neurologer,
biologer, programmører, psyki-
atere, psykologer, filosoffer og
lingvister fra Københavns Uni-
versitet kaste sig over i forbin-
delse med det nye tværfaglige
satsningsområde Krop og be-
vidsthed. 

Bevidstheden har altid stået
som en gåde. Den er menne-
skets kendetegn. Men hvad me-
ner vi egentlig med ordet be-
vidsthed? Hjerneforskningen
har traditionelt forsøgt at af-
dække fænomenet ved at se på
kemiske processer i hjernen,
mens filosofferne har insisteret
på at bevidsthed involverer
subjektive oplevelser. Med an-
dre ord har de to fagområder
indtil nu arbejdet på to forskel-
lige niveauer: Det objektive
plan hvor man kan efterprøve
sine undersøgelser, og det sub-
jektive forståelsesniveau. Der-
med er forståelseskløften blot
blevet dybere og udsigten til
nye erkendelser fjernere. Men
nu vil forskere etablere et sam-
arbejde der skal bygge bro mel-
lem de forskellige tilgange til
bevidsthedsproblemet.

Hjernen på arbejde
Professor dr.med. og leder af
Neurobiologisk Forskningsen-
hed ved Rigshospitalet, Olaf
Paulson, ser store muligheder i
det tværfaglige samarbejde,
men er samtidig klar over at det
bliver svært.

»Bevidsthed er kolossalt
mange ting. Det er lettere at de-
finere bevidstløshed. Det er
ikke en søvntilstand, men en
tilstand af manglende evne til
at opfatte hvad der sker om-
kring en,« lyder Olaf Paulsons
tilbageholdende svar på spørgs-
målet om en definition af be-
vidstheden.

Måske er det også en forkert
måde at konfrontere en natur-
videnskabsmand der er vant til
at arbejde med mere konkrete
problemstillinger. En konkret,
men også vanskelig disciplin in-
den for hjerneforskningen er
skanninger af en hjerne der ar-
bejder. Det er nu muligt at måle
hjerneaktiviteten hos forsøgs-
personer der udfører bevidste
mentale processer som at se på
billeder, lytte til musik, læse,
huske eller tale. Men hvad er
det præcis man måler med de
nye skanningsteknikker?

»Når hjernen arbejder, løber

TEMA KROP OG BEVIDSTHED ▼  

BEVIDST-
HEDSBILLE-

DER – Kan

skanninger 

af menneske-

hjernen vise 

os hvad be-

vidsthed er?

I bevidsthedens laboratorium
Naturvidenskaben opstiller modeller af verden der kan efterprøves. Humaniora forstår
sammenhænge ved hjælp af fortolkning. Sådan har opdelingen traditionelt været på
universitetet, men den fordeling af viden vil KU’s nye satsningsområde Krop og bevidsthed
gerne rykke ved. Bevidstheden er det sted hvor hjerneforskere og humanister kan mødes

Serie om store satsninger
Universitetsavisen sætter fokus på universitets tre satsningsområder

som skal styrke det videnskabelige arbejde på tværs af fag og fakulte-

ter. De tre områder er Religion i det 21.århundrede, Krop og bevidsthed

og Biocampus. Dette er er den anden artikel i rækken.
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der en impuls igennem dele af
den. En impuls er en slags elek-
trisk strøm, og en elektrisk
strøm er også et magnetisk felt
der ændrer sig. Det frigør sig-
nalsubstanser som overfører
impulser fra en nervedel til en
anden. Derved stiger blodcirku-
lationen i det aktiverede områ-
de. Og nu har man apparater
som kan registrere disse æn-
dringer i hjernen med en op-
løsningsevne der går helt ned
til få millimeter. På den måde
kan man registrere hvilke om-
råder af hjernen der bliver akti-
veret, når man taler eller tæn-
ker på noget bestemt,« siger
Olaf Paulson med intensitet i
stemmen. 

Hvis en forsøgsperson fx
hører forskellig slags musik,
breder impulsen sig i hjernen,
og med den nyeste teknik kan
man nu følge sekvensen og der-
ved få et detaljeret billede af
hvordan hjernen arbejder når
den udfører en bevidst mental
proces. På den måde kan man
fange et lille stykke af bevidst-
heden. Eller i hvert fald det
neurale grundlag for en bevidst
mental proces. 

Men derfra er der stadigvæk
et godt stykke vej til at ‘natura-
lisere’ bevidstheden som både
filosoffer og neurologer udtryk-
ker det. Med det udtryk mener
de at man skal kunne forklare
hvad bevidsthed er ud fra de
principper og modeller som na-
turvidenskaben anvender. Det
er et meget ambitiøst mål og til-
syneladende mere et ideal end
en realistisk målsætning. Selv
for en hjerneforsker.

»Man kan ikke sige at be-
vidstheden er et bestemt sted i
hjernen. Den er diffust til stede
i store dele af hjernen, og loka-
liseringen afhænger reelt af
hvad man er bevidst om. Hvis
dele af hjernestammen bliver
beskadiget, så bliver man be-
vidstløs selv om storhjernen er
intakt. Men derfor kan man
ikke sige at bevidstheden er
placeret der. Vi kan godt natu-
ralisere dele af bevidstheden,
men ikke bevidstheden som et
helhedsbegreb. Så skulle man
naturalisere hele hjernen på én
gang. Og det kan indtil videre
ikke lade sig gøre,« lyder Olaf
Paulsons dom. 

Men der er stadig mange in-
teressante aspekter ved bevidst-
heden man nu kan undersøge
ret præcist. Det kræver dog at
man stiller de rigtige spørgsmål
der kan skabe baggrunden for
en forsøgsopstilling. Og her
kommer humanisterne ind i bil-
ledet.

»Humaniora har en interesse
i at forstå hvordan tingene

hænger sammen. Den kan vi
bruge. Man kan undersøge
hvordan vi genkender ting fx i
sammenhæng med kunst eller
litteratur. Det er noget vi arbej-
der meget med. Vi ved at når vi
genkender en bestemt genstand
som en kop, aktiverer vi bl.a. de
områder vi bruger når vi plan-
lægger bevægelse. Fordi en kop
er manipulerbar. Dens funktion
ligger i at vi kan tage den op og
drikke af den. Men hvordan
genkender vi en slags tekst som
poesi og en anden som prosa?
Litteratur kan give os et rigere
liv. Men det er stadig et produkt
af den menneskelige hjerne. Og
det værdsættes af menneske-
hjernen,« siger Olaf Paulson.

Den kropslige bevidsthed
De kritiske spørgsmål er et af
de faste kendetegn ved huma-
nistisk forskning. Dem har filo-
soffen Dan Zahavi også mange
af. Han er professor dr.phil. og
leder af Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Center for Subjek-
tivitetsforskning der beskæfti-
ger både filosoffer, teologer,
psykologer og psykiatere. Han
er derfor vant til tværfagligt ar-
bejde. Hans tilgang til projektet
om at naturalisere bevidsthe-
den kan bedst beskrives som
kritisk interesseret. 

»Ganske vist er man nu i
stand til at matche bestemte
oplevelser med en bestemt
form for hjerneaktivitet. Men
herfra og så til at sige at man
kan naturalisere bevidstheden
er der stadig lang vej. Det er
selvfølgelig både interessant og
spændende at fx vores følelse af
glæde ved et kunstværk udløser
aktivitet i bestemte regioner af
hjernen. Men i sig selv giver det
ikke en udtømmende naturvi-
denskabelig forklaring på hvad
bevidsthed egentlig er. Jeg tror
der er grund til at mane til be-
sindighed,« siger Dan Zahavi
med en god portion filosofisk
skepsis.  

Den skepsis peger på den
velkendte forståelseskløft mel-
lem den humanistiske og den
naturvidenskabelige måde at
anskue verden på. Men hvis
man kradser i den skeptiske
overflade, kommer der allige-
vel et bredere billede af be-
vidstheden frem. 

»Hvis vi skal prøve at forstå
bevidstheden, nytter det ikke
noget at anskue den som en iso-
leret mekanisme. Bevidstheden
er knyttet til hjernen, og hjer-
nen er en del af kroppen der
igen er placeret i en omverden.
Man må inddrage hele denne
komplekse sammenhæng hvis
man skal begynde at forstå
hvad bevidsthed er. En hjerne

uden en krop kan hverken san-
se eller bevæge sig, og samspil-
let mellem netop sansning og
bevægelse er afgørende for så-
vel vores selverfaring som vores
erfaring af verden. Kroppens
betydning for bevidstheden er
også noget som mere og mere
optager humanistiske forske-
re,« siger Dan Zahavi.

Kroppen ser altså ud til at
være det forbindelsesled der
kan binde de to tilgange til den
gådefulde bevidsthed sammen.
For der er nu generel enighed
om at kroppen er mere end ba-
re et kødeligt instrument for
hjernen. Som Olaf Paulson ud-
trykker det:

»Kroppens betydning er af-
gørende fordi det eneste hjer-
nen i virkeligheden gør er at
danne impulser af sanserne. Og
de er bundet til kroppen. De
impulser hjernen modtager,
omsætter den til handling. Det
er jo i virkeligheden det der
sker. Også når vi snakker sam-
men. Du stiller et spørgsmål.
Jeg svarer. Jeg får nogle sanse-
indtryk som hjernen bearbej-
der. Og de giver et svar. Derfor
er kroppen afgørende i enhver
form for hjernefunktion. Havde
vi fx ikke haft et kropsligt kend-
skab til at drikke af en kop, ville
hjernen ikke kunne genkende
en genstand som en kop når vi
ser den.« 

Et nyt menneskesyn
Forskningen i menneskeskabte
produkter har indtil nu været
præget af et syn på mennesket
som et primært kulturelt væs-
en. Men med de tværfaglige un-
dersøgelser af bevidstheden er
der blevet åbnet for en ny måde
at forske i mennesket og dets
kultur på. 

Argumentet er at bevidst-
heden i sidste instans er grund-
laget for den mangfoldighed af
konventioner der kendetegner
menneskelig adfærd som sprog,
videnskab, socialitet, æstetik,
etik osv. Menneskets biologiske
natur må derfor inddrages i un-
dersøgelser af kulturelle fæno-
mener netop fordi kroppen spil-
ler en afgørende rolle for hjer-
nen og bevidstheden. Det er et
vanskeligt skridt at tage fordi
der er langt fra undersøgelser
af hvordan hjernen arbejder til
en analyse af hvordan vi forstår
kulturelle fænomener. Men
måske er det et nødvendigt
skridt.

»Det er vigtigt at fastholde
kompleksiteten. Bevidstheden
er et komplekst fænomen, og
ønsker vi at forstå den, må der
samarbejde til på tværs af de
traditionelle faggrænser. Man
må indse at der er andre til-

gange til det samme problem
som kan komplementere ens
egen indfaldsvinkel. Så der skal
tænkes utraditionelt hvis man
skal komme videre,« siger Dan
Zahavi. 

Filosofien og de humanisti-
ske videnskaber i det hele taget
kan altså tage ved lære af den
empiriske måde at arbejde på.
Men også den ‘hårde’ hjerne-
forskning kan have brug for et
anderledes input der kan belyse
hjernens betydning i en større
sammenhæng. Og den sam-
menhæng kan være komplice-
ret. Menneskets natur er at den
konstant producerer kultur,
men den kultur kan også virke
tilbage på det biologiske ud-
gangspunkt. Som Dan Zahavi
påpeger:

»Man har for nylig undersøgt
taxachauffører i London og
fandt der belæg for at hjernen
ikke kun kan påvirke bevidsthe-
den, men at den også selv kan
påvirkes og formes af kulturelle
erfaringer. Disse taxachauffører
havde årelang træning i at hu-
ske gadenavne og kunne na-
vigere i den store by. Man un-
dersøgte dem med en hjerne-
skanner og opdagede at den del
af hjernen som kaldes hippo-
campus posterior og som har
betydning for vores rumlige
indlæring og hukommelse var
markant større end hos norma-
le kontrolpersoner. Hjernen er
plastisk og kan, inden for visse
grænser selvfølgelig, forandre
sig afhængig af hvad vi bruger
den til.«

Den nye tværvidenskabelige
forskning kan altså blive van-
skelig at udføre i praksis fordi
det er et uopdaget land man be-
giver sig ind i. Alligevel er Olaf
Paulson heller ikke i tvivl om at
man bliver nødt til gøre for-
søget. 

»Forandringer er tit besvær-
lige. De tager forfærdelig lang
tid, og man får ikke altid
præsteret det man gerne vil.
Men forandringer er også nød-
vendige. Ellers kommer man jo
ikke videre i forskningen.«

Skellet mellem at forklare og
forstå er svært at komme uden-
om. Men et overordnet mål
med den nye tværfaglige be-
vidsthedsforskning er ikke de-
sto mindre at prøve at overvin-
de den forskel. Hvis man kan
belyse sammenhængen mellem
hvordan bevidstheden arbejder
og hvordan vi forstår verden,
forsøger man netop at forklare
hvad det er der sker, når vi er i
færd med at forstå. ■

Wibenthomas@hotmail.com

Thomas Wiben er freelance-
journalist.

En besynderlig og uhyggelig ulykke førte til at man fik

øjnene op for at det vi normalt kalder personlighed

findes et bestemt sted i hjernen. Nærmere bestemt i

frontallapperne.

En ny jernbanelinie var ved at blive anlagt i staten

Vermont i USA i 1848, og en lille arbejdsgruppe under

ledelse af den 25-årige Phineas Gage var i gang med at

sprænge klipper væk. Han stod selv for at stampe

krudt og sand i de huller som hans folk borede i klip-

pen. Til det arbejde brugte Gage en 1 meter lang og 3

cm tyk jernstang spidset til foroven. 

Et fatalt øjeblik var han uopmærksom og kom til at

støde jernstangen mod hullets side. En gnist antændte

krudtet, og den 13 pund tunge stang skød op af hullet,

ramte Gage under venstre øje, gik gennem hjernen og

ud gennem et hul på toppen af kraniet. Stangens

retning var næsten lodret, men landede alligevel 30

meter væk. Gage overlevede utrolig nok ulykken hvil-

ket vakte stor opsigt i samtiden. Efter god behandling

af landsbylægen John Harrow var han allerede efter et

par måneder tilbage på benene. 

Men historien ender ikke lykkeligt, for Phineas Ga-

ges var blevet en anden mand. Harrow skrev senere i

en rapport:

»Hans fysiske tilstand er god, men balancen mellem

hans intellektuelle evner og hans dyriske tendenser

synes at være ødelagt. Han er ustabil, hensynsløs og

hengiver sig til tider til grovheder (hvilket ikke før var

hans vane). Han viser ringe agtelse over for andre og er

utålmodig over for råd og vejledning. Før han kom til

skade, var han ligevægtig, og blev af dem der kendte

ham anset for at være klog, energisk og vedholdende i

udførelsen af sine gøremål og planer. På de punkter er

hans sind radikalt forandret, så hans venner og be-

kendte siger at han ‘ikke længere er Gage’. 

Phineas Gage blev snart efter sin tilbagevenden fyret

og levede resten af sit liv en omflakkende og vaga-

bonderende tilværelse hvor han endda i en periode

levede af at vise sin jernstang frem som kuriositet. Men

hans tilfælde har bidraget væsentligt til hjerneforsk-

ningens forsøg på at lokalisere personligheden i den

menneskelige hjerne. ■

En jernstang 
gennem 
personligheden

PHINEAS GAGES KRANIE
– Både det og jernstangen

opbevares på et museum i Boston.

Leg er godt for hjernen
»Intet er vigtigere for hjernen end leg og fantasi. Det er fantasien der viser muligheder,

også de ikke logiske. Men voksne griber alt for meget ind i legen. I stedet skulle de værne

om den, for al fremtidig udvikling ligger i fantasien.«

Den finske hjerneforsker Matti Bergström i Berlingske Tidende den 5. oktober 2003.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  17  . 2 0 0 3

Af Richard Bisgaard

Hvordan værdiansætter
man et tre kilometer dybt
hul i Grønlands ind-

landsis, forsøgsudstyr på plane-
ten Mars eller blot et af skibene
universitetets flåde? 

Sådan lyder blot et lille ud-
pluk af de mange problemstil-
linger man kommer ud for hvis
man forsøger at finde ud af
hvor meget Københavns Uni-
versitet er værd. Og det er lige
nøjagtig hvad en række medar-
bejdere er i færd med som led i
det store  økonomireformpro-
jekt som rektoratet søsatte i
september under overskriften
KU2005. 

Formålet med projektet er at
forny økonomistyringen på
Københavns Universitet frem
mod 2005 hvor den nye besty-
relse træder til og universitetets
bånd til staten formelt kappes. 

To projekter
KU2005 består af to dele. Uni-
versiteterne skal opfylde en
række love og regler omkring
overgang til selvejeøkonomi og
til nye regnskabsprincipper. Det
forudsætter bl.a. at værdien af
universitetets aktiver, fx appa-
ratur, inventar, biblioteker og
parker, er opgjort, og at gæl-
den, fx til pensioner og ferie-
penge, er afdækket. Seks pilot-
institutter er udpeget til at del-
tage i arbejdet med at udforme
en såkaldt proformabalance per
1. januar  2003 hvorefter den
egentlige implementering fin-
der sted i hovedfasen i 2004. 

Den anden del af projektet
skal analysere den interne øko-
nomistyring på hele Køben-
havns Universitet. Bl.a. skal
projektet afdække svagheder
ved de anvendte styringsred-
skaber. På den baggrund opstil-
les en række forslag til hvordan
der skabes større gennemsigtig-

hed i økonomistyringen, en
bedre ledelsesinformation og
bedre understøttelse af fx insti-
tutters behov for økonomisty-
ring. 

Siden projektstart har der
været livlig aktivitet i KU2005.
Der er bl.a. afholdt en lang ræk-
ke stormøder for ledere, admi-
nistratorer og økonomimedar-

bejdere på alle tre niveauer. På
informationsmøderne har uni-
versitetsdirektør Else Sommer
fortalt om projektets formål,
indhold og betydning og svaret
på spørgsmål. Derudover er de-
kaner og økonomimedarbejde-
re blevet interviewet for at af-
dække den eksisterende sty-
ringsmodel. 

KU2005 styres af Konsistori-
ums Økonomi- og Bygningsud-
valg samt af en administrativ
styregruppe med repræsentan-
ter fra institutter, fakulteter og
fællesadministrationen. 

Til det koordinerede arbejde
er der nedsat en projektgruppe
under ledelse af Lars Øbing.
Projektgruppen samarbejder

med to eksterne konsulentfir-
maer, PriceWaterhouseCoopers
og PA Consulting Group der
begge har stor erfaring med og
kompetencer indenfor omstil-
lingsprojekter.  ■

Læs mere om økonomireform-
projektet på
www.ku.dk/ku2005 .

Universitetsdirektør Else
Sommer farter i denne
tid rundt mellem fakulte-

ter og institutter for at oriente-
re de ansatte om økonomire-
formprojekt KU2005. 

»Projektet er ikke blot en tek-
nisk øvelse begrænset til konto-
planer, økonomistyringer og
anlægsregistre. Det vil berøre
mange i deres hverdag og stille
øgede krav til fleksibilitet og
kompetenceudvikling«, siger
Else Sommer.

Det lyder som noget vi har
hørt før, så hvad er nyheden
egentlig?

»Nyheden er at Københavns
Universitet står over for en
række nye eksterne og interne
krav som nødvendiggør bety-
delige forandringer i vores må-
de at styre økonomien på. Fx
indebærer universitetsloven at
Københavns Universitet har
fået status som selvejende
statsinstitution per 1. juli. 2003
hvilket betyder at vi skal lave
en såkaldt åbningsbalance.«

Hvad er en åbningsbalance?
»Åbningsbalancen kan ses

som en slags skilsmisseopgørel-
se fra staten og skal indeholde
oplysninger om hvilke passiver
og aktiver vi har og hvor stor
vores egenkapital er. Akkurat
som i en privat virksomhed. 

Så vi skal til at styres mere
som en privat virksomhed?

»Ja, og derfor indebærer uni-
versitetsloven jo for det andet
også en ny ledelsesstruktur
med ændrede budgetkompe-
tencer og ansvar. Tidligere for-
delte konsistorium den årlige
bevilling fra finansloven mel-
lem fakulteterne der så fordelte
dem videre til institutterne ef-
ter forhandlinger i fakultetsrå-
det. Fremover er det alene be-
styrelsen der har ansvaret for
KU’s samlede budget. Det vil gi-
ve nogle helt andre priorite-
ringsdiskussioner og øge kravet
til at fremskaffe et forståeligt
og gennemsigtigt beslutnings-
grundlag. For det tredje vil KU
som selvejende statsinstitution
fremover være tilskudsfinansie-

ret uden detaljeret paragraf i
finansloven. Det er meget tek-
nisk, men det vil også kræve ju-
steringer af økonomistyrin-
gen.«

Regeringens
moderniseringsprogram
Er der andre krav udefra?

»Ja, så er der jo hele regerin-
gens moderniseringsprogram
for den offentlige sektor. Ho-
vedtemaerne i det er markeds-
orientering og digitalisering.
De offentlige ydelser skal ud-
sættes for konkurrence og bor-
geren skal sikres frit valg. Det
betyder bl.a. at principperne i
statens regnskab ændres fra at
være udgiftsbaserede til at
være omkostningsbaserede, og
at kravene til universitetets ud-
buds- og indkøbspolitik stram-
mes. 

Hvad betyder det mere kon-
kret?

»Det betyder på godt dansk
at vi i et og alt skal kunne doku-
mentere at vi kan gøre dette el-
ler hint billigst og bedst. Kan vi

ikke det, er ledelsen forpligtet
til at vælge nogle andre leve-
randører der kan gøre det bed-
re og billigere. Det vil sige at vi
skal meget bevidst arbejde på
at gøre det muligt for private
leverandører eller andre at gå i
konkurrence med os. Vi har ik-
ke monopol på den vare vi leve-
rer i dag.«

Så vi risikerer at andre ak-
tører begynder at udbyde de
samme uddannelser som KU?

»Måske ikke lige i første om-
gang. En australsk uddannel-
sesinstitution kan fx ikke bare
begynde at udbyde uddannel-
ser i Danmark og så få samme
statsmidler som vi får. Men det
kan de i Norge, og det er helt
klart den vej vinden blæser. Det
skal være muligt globalt at købe
og sælge hos hinanden. Men
det er klart at presset i første
omgang vil være på det admini-
strative område, på it, lønanvis-
ning, bygningsdrift og så vide-
re. I anden omgang kan det så
smitte af på forskning og ud-
dannelse.«

Interne krav
Og det stiller nye krav til økono-
mistyringen?

»Ja, allerede i dag er der et
stort internt behov for at udvik-
le nye redskaber som sikrer
bedre sammenhæng mellem
aktiviteter og økonomi og stær-
kere kobling mellem budget og
regnskab. Ikke mindst er der
behov for en bedre understøt-
telse af den decentrale økono-
mistyring hvor tendensen går i
retning af større og mere selv-
bærende institutter. De nu-
værende økonomisystemer op-
leves ikke som tilfredsstillende
på institutterne.«

Hvordan vil økonomireform-
projektet påvirke medarbejder-
ne?

»I projektperioden frem til
19. december 2003 er der ud-
valgt seks pilotprojekter, og
medarbejderne fra disse insti-
tutter er for øjeblikket travlt op-
taget af at afdække institutter-
nes værdier og gæld. I løbet af
2004 kommer turen til alle de
øvrige institutter, så mange

medarbejdere vil blive inddra-
get i større eller mindre om-
fang. Det kan betyde at kolleger
er fraværende fra daglige ar-
bejdsopgaver og at andre med-
arbejdere derfor oplever et øget
arbejdspres.

Omstillingen vil formentlig
også betyde at nye arbejdsop-
gaver opstår og andre forgår.
Nye opgaver kunne være at
sikre fx en høj anvendelsesgrad
af apparatur og lokaler, et op-
timalt indtægtsgrundlag eller
en effektiv økonomistyring af et
flerårigt eksternt finansieret
forskningsprojekt.

Projektet kan også lede til en
ny eller anderledes organise-
ring af økonomifunktionerne.
Fx kan økonomiopgaver der i
dag varetages centralt, flyttes
til fakulteter og institutter –
ligesom flytningen kan gå den
modsatte vej.«  ■

rjb@adm.ku.dk

KU2005 ▼  

F O T O :  N I E L S  N I E L S E N

Sejlklart
selveje
Styresystemerne på KU skal
omstilles til selvejeøkonomi

En helt ny måde at tænke økonomi på
Syv dumme til universitetsdirektøren

Konkurrenceudsættelse
»Regeringen vil fjerne eksisterende hindringer for udlicitering og vil løbende

overveje hvilke offentlige opgaver der kan konkurrenceudsættes. Samtidig

skal det sikres at private virksomheder har mulighed for at udfordre effektivi-

teten i den offentlige opgaveløsning.«

Regeringens moderniseringsprogram, www.moderniseringsprogram.dk.

FORSKNINGSFLÅDE – Københavns Universitet har en mindre armada af skibe, både og joller til feltarbejde. Her ses flådens stolt-

hed, forsknings- og rejsekutteren ‘Porsild’ der sejler rundt mellem isbjerge som led i forskningen ved Arktisk Station i Grønland. 
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Af Karsten Bengtsson

Den almindelige økonomi-
ske afmatning mærkes
nu også i den akademi-

ske verden i USA. Mange of-
fentlige universiteter som ek-
sempelvis Berkeley i Californi-
en har måttet se deres budget-
ter voldsomt reduceret fordi
staten er på randen af banke-
rot. 

Men også mange private uni-
versiteter i USA er på spanden.
Omkostningerne ved at drive
universiteter stiger i gennem-
snit med seks procent om året,
og de studerendes egenbetaling
kan ikke blive ved med at stige i
det tempo. Ergo må der findes
andre måder at rejse kapital på. 

Her falder øjnene i stadig sti-
gende grad på det private er-
hvervsliv. 

University of Illinois i staten
Chicago, der sidste år måtte af-
lyse mere end 1.000 hold, har
således netop indgået en aftale
med MasterCard om sammen
at udstede et kreditkort der
bærer universitetets navn og fo-
to. Og det prestigefyldte Massa-
chusetts Institute of Technology
har netop modtaget 25 millio-
ner dollar fra Microsoft under
en fireårig aftale om til
gengæld at udvikle nye tekno-
logier der kan bruges i under-
visningen.

Men betyder disse økonomi-
ske saltvandsindsprøjtninger
fra det private erhvervsliv at de
amerikanske universiteter er
ved at sælge deres sjæl og uaf-
hængighed?

Professor David L. Kirp, der
netop har udgivet bogen ‘Sha-
kespeare, Einstein and The Bot-
tom Line’, mener ja. 

»Hele den måde vi taler om
højere uddannelser på, er skif-
tet,« siger David L. Kirp. 

»Man kan i selve det sprog
der anvendes, høre at alle tager
det for givet at højere uddan-
nelser er en forretning. Og det
er et voldsomt skridt i retnin-
gen af en øget kommercialise-
ring af hele den akademiske
verden.«

Corporate kvalitet
Udviklingen har affødt en vold-
som debat. Overalt på de ame-
rikanske campus’er afholdes se-
minarer og debatmøder om
emnet. Og de amerikanske for-
lag sender den ene debatbog ef-
ter den anden på markedet:
‘The University in a Corporate
Culture’ af professor Eric Go-
uld, ‘Ivy and Industry: Business
and The Making of The Ameri-

can University’ af professor
Christopher Newfield og ‘Uni-
versities in the Marketplace’ af
Derek Bok er nogle af titlerne.

Fælles for debatten er en er-
kendelse af at såvel offentlige
som private universiteter selv
må finde nogle økonomiske
midler. Således solgte de ame-
rikanske universiteter tilsam-
men patenter for mere end en
milliard dollars i år 2000. Ue-
nigheden drejer sig først og
fremmest om hvordan balancen
mellem universiteternes egen-
artede kultur og det private er-
hvervslivs krav bør være. 

Professor Eric Gould fra Uni-
versity of Denver fremfører at
en højere uddannelse naturlig-
vis er en markedsstyret vare.
»Men det betyder ikke at uni-
versiteter skal undlade at være
kreative, forfølge viden, samt at
stræbe efter at opnå den høje-
ste kvalitet,« siger han.

Og mange universiteter und-
lader fejlagtigt at gøre netop
det, mener professor Christop-
her Newfield fra University of
Santa Barbara i Californien:

»Mange universiteter sælger
handelsskole-prægede uddan-
nelser som i virkeligheden er en
del af den gamle økonomi. Den
nye økonomi kræver kreativitet
og nytænkning.«

Faustisk kontrakt 
Andre, som eksempelvis profes-
sor Steven B. Sample, præsi-
dent på University of Southern
California, hævder at der ikke

er nogen grund til at frygte at
universiteterne er ved at sælge
deres sjæl. 

Han understreger at kom-
mercialisering af universiteter
altid har været en vigtig faktor
inden for de højere uddannel-
ser samt at konkurrence er godt
– også i den akademiske ver-
den. Professor Sample mener at
den amerikanske folkeskole er
så dårlig simpelthen på grund
af mangel på konkurrence. 

»Det er mit indtryk at tingene
er i relativt god balance. Kun
meget få universiteter er invol-
veret i økonomiske områder
der ikke har noget med deres
akademiske felt at gøre,« siger
professor Sample og henviser
til en undersøgelse foretaget af
The Chronicle of Higher Educati-
on der viser at den amerikanske
befolkning med et stort flertal
er yderst tilfredse med kvalite-
ten af deres universiteter.

Professor Kirp er dog forsat
uenig. Han mener at balancen
mellem interessen for regn-
skabsbøgernes koloner og ‘the
life of the mind’ er blevet for-
skubbet i den forkerte retning.
Til The New York Times siger
han: 

»Flere universiteter har ind-
gået aftaler med det private er-
hvervsliv som kun Faust ville
kunne elske.« ■

Karsten Bengtsson er freelance
journalist og bosat i San Fran-
sisco.

Akademisk 
udsalg
Flere og flere amerikanske 
universiteter får økonomisk hjælp
af det private erhvervsliv. Det rejser
det vitale spørgsmål: Er universi-
teterne stadig uafhængige eller er
de i lommen på big business?

MASTERCLASS – University of Illinois har 

kastet sig ud i et indbringende samarbejde med 

dette kreditkort.
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Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Århus Universitet
Bartholins Allè, Bygning 250, Auditorium 3 og 4
Mandag den 17. november 2003, kl. 13.00 - 16.00

Aalborg Universitet
Fibigerstræde 16, Auditoriet lokale 1.108
Onsdag den 19. november 2003, kl. 12.30 - 16.00

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1, Auditorium, bygning 45.0
Tirsdag den 25. november 2003, kl. 12.30 - 16.00

Københavns Universitet
Studiegården, Studiestræde 6, Auditorium A og B
Onsdag den 26. november 2003, kl. 16.30 - 20.00

Syddansk Universitet
Campusvej 55, Auditorium U45
Torsdag den 27. november 2003, kl. 14.00

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- 
og erhvervsvejledning, Dansk Magisterforening (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes
Arbejdsløshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonom-
forbund (DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse
(AAK).

Program

Universitetet
• afslutningen af uddannelsen og

udslusningsregler

A-kasserne: AAK og MA
• hvad kan a-kassen gøre for mig?
• dimittendregler
• dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM, GL og MJS
• jobsøgning - hvordan får jeg mit

første job?
• hvor er jobbene?
• ledighed og beskæftigelse
• hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?
• gode kontrakter
• kompetence- og karriereudvikling

MØDEKANDIDAT

Hold øje med Hermes 
»Erhvervslivet har ønsket at bestemme. Nu får de med flertallet i universiteternes nye bestyrelser magten til

at bestemme. Hvordan vil de så bruge den? Der er tale om et modsætningsfyldt partnerskab mellem Pallas

Athene, videnskabens/forskningens gudinde og Hermes, handelens/købmændenes gud, hvor han har over-

taget. Det kan gå galt hvis ikke magten bruges med mådehold. Hermes var også tyveknægtenes gud.«

Ole Lange, professor ved Handelshøjskolen i København, i debatbogen ‘Universitet til tiden’, Klim 2003.



Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.

I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner tons mindre i 2010 end i 1990.

Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?
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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.

■ EUGENIK

Uprofessionel værdikamp

IUniversitetsavisen nr. 15 mø-
der der én et bizart syn. Især
hvis man er filosofistuderen-

de! Peter Kemp (PK) har kastet
har sig ud i et indædt og forb-
lændet angreb på Kasper Lip-
pert-Rasmussen (LR) som kvit-
terer med et indigneret svar der
af PK tolkes som ‘et stormende
tilbagetog’. Hvad er egentlig
meningen?

Kemps kritik af eugeniske
programmer kan inddeles i tre
punkter som tjener til at vise
det farlige i et pro-eugenisk
standpunkt: 1) Totalitære regi-
mer har benyttet eugenik som
retfærdiggørelse for masseud-
ryddelser af etniske minorite-
ter; 2) der kan ikke opstilles en-
tydige kriterier for intelligens
og livskvalitet og 3) eugenikken
fører til foragt af de svageste
befolkningsgrupper. 

LR afviser 1) ved at hævde at
et eugenisk program ikke nød-
vendigvis er så ekstremt som
det nazistiske og at implemen-
teringen af et eugenisk pro-
gram ikke vil fremme nazistiske
målsætninger. Det virker som et
rimeligt argument; der er stor
forskel på et tiltag til befolk-
ningskontrol som et statsligt
påbud og et der er formet af en
folkelig demokratisk debat. 

Det betragter PK fejlagtigt
som et tilbagetog fordi han an-
tager at befolkningskontrol kun
have totalitær form.

LR afviser 3) ved et negativt
argument. Han sparker bolden
over på PK’s halvdel og beder
ham retfærdiggøre at helbre-
delse skulle være et udtryk for
foragt. Han kunne nøjes med at
påpege at foragt for de svage
opstår når man ikke ser dem
som svage, men som ligestille-
de med ‘normale’. Når de svage
forventes at klare sig som de
normale, skuffer de deres om-
givelser, og der opstår foragten.
At se de svage som svage er al-
drig i sig selv et udtryk for for-
agt. 

PK’s argument for 3) er desu-
den svagt og har snarere form
af en konstatering end et egent-
ligt argument. 

LR erkender selv at ‘det gode
liv’ bestemt ikke er noget enty-
digt begreb eller fænomen. Så-
ledes er de nogenlunde enige
om 2). Dog bemærker han ikke
at denne forhindring kan være
uoverkommelig. Såfremt man
ikke kan påpege en ønsket livs-
form, så bør eugenikken kun
bruges negativt – til helbredel-
se og ikke til forbedring. 

Problemet ved denne debat
er at debattørerne undgår at
besvare hinandens kritiske
spørgsmål ved ganske enkelt at
undlade at svare. Det sømmer
sig ikke for en intellektuel debat.

Generelt må PK kritiseres for
at spilde halvdelen af spalte-
pladsen i sit andet indlæg.

Hvorfor gentage hvad han alle-
rede har sagt? Det er tydeligt at
PK er personligt involveret i
denne diskussion idet han er og
i særdeleshed har været tæt til-
knyttet til Institut for Filosofi på
KUA. Hans indignation over
‘erobrerne’ er fra min side ikke
udelt, men det er uprofessio-
nelt at udbasunere det på en så
banal måde som det er tilfældet
her. 

Hvorfor ironisere over at ens
modstander kalder debatten for
‘følelsesladet’ og ‘teknologi-
fjendsk’ når man selv baserer
hele sin argumentation på fø-
lelsesladede antagelser om at
befolkningskontrol ikke kan
være demokratisk? 

For LR’s vedkommende er
det ikke så tydeligt, men han
undgår (hvilket PK også pointe-
rer) at behandle eksempler som
omhandler positiv eller forbed-
rende eugenik og som vil virke
langt mere stødende på den al-
mindelige læser. Således priori-
terer LR den folkelige opbak-
ning højere end det kontrover-
sielle i det standpunkt som han
forsvarer, og som fra starten af
var det egentligt interessante i
denne diskussion. Den helbre-
dende eugenik er jo nær så kon-
troversielt et etisk område. ■

Filosofistuderende Casper Skøde
Damsgaard.

■ KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Klar afsender

Kære rektor Linda Nielsen.
Tak for dit positive svar i
Universitetsavisen nr. 16.

Jeg er glad for at vores Formid-
lings- og Informationsudvalg
(FIU) samt kommunikations-
chefen for KU er i fuld gang
med at lave en pressevejledning
for de universitetsansatte (UA). 

Jeg deler din opfattelse af at
UA-ere som optræder offentligt,
skal gøre det med åbent visir.
Udtaler man sig som privat,
som forsker eller (fag)politisk?
Ud fra et læser-, lytter-, seer- el-
ler tilhørersynspunkt vil det al-
tid være godt med en sådan for-
brugeroplysning, og der er efter
min bedste mening tale om en
opgave som let lader sig løse.
Mit forslag og positive input ly-

der således: Ytrer man sig som
privatperson, er afsenderadres-
sen privaten, men intet hindrer
i at angive hvem man er og
hvad man arbejder med. 

Er det forskeren og for-
håbentlig også eksperten der
taler, så bliver afsenderadres-
sen mest naturligt KU hvilket
dog ikke udelukker brug af pri-
vatadressen. 

Er der endelig tale om en
(fag)politisk udtalelse, så er or-
det frit for privatpersonen, men
man har naturligvis normalt
også muligheden for at under-
skrive sig som UA-er på KU. 

Kun i meget få tilfælde giver
dette anledning til problemer,
og jeg mener ikke man skal lave
et helt regelsæt for at undgå

nogle yderst få skæverter som
en samtale eller en domstol kan
rette op på. 

Udtalelser på KU´s, fakulte-
ternes, institutternes, studie-
nævnenes, etc. vegne er natur-
ligvis forbeholdt de ansvarlige
ude i de enkelte led. Det sidste
har mig bekendt aldrig givet re-
elle problemer selv om Univer-
sitetsavisen har bragt nogle få
undtagelseshistorier om ledere
på mellemniveau som angav at
have fået mundkurv på fra et
øvre ledelseshierarki. ■

Niels Kristian Højerslev, Niels
Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og Geofysik, NBIfAFG.



tution og en fast defineret fjende. Verden er
måske ikke i orden, men den kan ordnes ved
hjælp af flid, ærlighed, stabilitet, loyalitet, neu-
tralitet, objektivitet og præcision.

Det er fortællingen fra oplysningstiden – ma-
nagerne er gerne århundreder bagefter – og det
er samtidig fortællingen om fortællingens over-
flødighed. Formålet er at belyse fakta, forholde
sig til dem og vinde dem. 

Fakta skabes ikke, de indses. Den stabilitet gør
at organisationens mål kan defineres på forhånd:
Et regelsæt, en metode, en orden indprentes i
medarbejderen og angiver måden hvorpå omver-
denen tages ind i organisationen.

Oplysningsfortællingens delvise sammenbrud
afføder nye fortællinger hvor repræsentationen –
fx af en orden – erstattes af liv og udvikling. Det
foregår idéhistorisk i to tempi: Først erstattes sy-
stemet med den systematiske vej: Linnés syste-
mer erstattes med Darwins evolution, Kants kate-
gorier af Hegels fænomenologi, Smiths regule-
ring med Marx’ dynamik.

I anden omgang falder vejens systematik: Ve-
jen reduceres til blot og bar vej eller simpelthen:
forandring. Hegels fænomenologi erstattes med

Bachelards epistemologi, Marx med Keynes, Dar-
win med Freud.

Den forandring af organisationsfortællingerne
der sker i løbet af det 20. århundrede – organisa-
tionen er stadig bagefter på trods af Hegels dik-
tum om at det er filosofferne der først kommer
når festen er ved at slutte – den fortællingsforan-
dring er en forandring mod forandringsfortællin-
ger: Det nye produceres hele tiden. Derfor bliver
menneskeledelsen til selvproduktionsledelse:
Man må lede det hele menneske i sin udvikling. 

Nok har vejmetaforen for udvikling altid været
der, men nu bliver vejen der blot skulle være et
middel, et mål i sig selv: Hvis ikke man er under
udvikling, er man under afvikling. Derfor går
færdigheder af mode da de netop en gang og for
alle er færdige.

I stedet er ethvert menneske udstyret med
kompetencer som det må udvikle hele tiden. At
lede medarbejderen er at lede dennes egen kom-
petenceudvikling. Ledelse bliver vejledning, che-
fen bliver coach.

Den humane ressource
Fortællingen om forandringen, den sociale versi-
on af Heraklits panta rhei, går ikke menneskets
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Af Anders Fogh Jensen

Panta rhei, alting forandres, skulle Heraklit
have sagt. Han mente ikke at kunne bade i
den samme flod to gange da både han og

floden i mellemtiden skulle have forandret sig.
Til gengæld udløste den tanke en syndflod af for-
tællinger som tidens managementteoretikere nu
træder vande i, i forsøget på at stå på skuldrene
af hinanden. Ord som ‘udvikling’, ‘kvalitet’ og
‘værdi’ er i dag blevet så udhulede at ingen læn-
gere kan tro på dem.

Som Nietzsche påpegede, er værdiernes krise
størst der hvor der tales om værdier hele tiden.
Eller med Kierkegaard: Den der vil foregive at
være forelsket, prøver hele tiden at retfærdiggøre
og begrunde sin forelskelse, og netop dette er det
sikreste tegn på at han ikke er forelsket. 

Således taler organisationer, ledere og mana-
gementteoretikere hele tiden om forandring.
Som Don Juan der hele tiden må skifte kvinde
fordi han ikke tør at forpligte sig, forsøger orga-
nisationerne hele tiden at blive anderledes – eller
i hvert fald at tale sig anderledes – måske i en
forvirring over at de ikke ved hvad de skal være. 

Man fristes til at stille Nietzsches spørgsmål
om værdiernes værdi til managementteorierne:
Hvad er værdien af forandring? Og man vil hvis
man har tålmodighed nok til at lytte længe nok,
få svaret: Den har forandringsværdi. 

Det stiller forskeren følgende spørgsmål at be-
svare: Er det fordi der ingen forandring er, at for-
andringen hele tiden sættes i tale? Eller er det
den konstante forandrings uudholdelighed der
kalder på fortællingens stabiliserende kræfter?
Altså: Fortælles forandringen frem eller kompen-
seres der for forandringen gennem fortællingen?
Det svar må vente lidt.

Behov for fortællingen
I mit studie af moderne organisationer går jeg ud
fra følgende teser:
1. Mennesket har altid haft brug for fortællinger.
2. Fortællingerne har skiftet indhold: Fra oplys-

ningsfortælling til livsfortælling. For det an-
det: Fra fortællingen om det værende til for-
tællingen om det tilblivende. For det tredje:
Fra fortællingen om objektivitet til fortællin-
gen om fortællingen.

3. Den overgang kan spores i ekspansionen af be-
grebet ‘human ressource’.

4. Med afskedigelsen af Gud har pastoren fundet
ansættelse som leder, coach, rådgiver, social-
arbejder og konsulent.

Når verden ikke forstår sig af sig selv – og det gør
den sjældent – så træder fortællingen ind som

det mentale kit der forbinder mennesket med sin
verden ved at gøre det uforståelige forståeligt. 

Som regel sker det ved at det fremmede,
ukendte, mærkværdige reduceres til et kendt
mønster: “Han var en seriemorder, en Don Juan,
en ulykkesfugl, en playboy, en nar...” Det gør det
fremmede velkendt at det er et genkendeligt
mønster.

Mennesket er som fluen: Når fluen skal for-
tære et fremmed stof, gylper den først sit eget op-
kast ud over dette for at lette fortæringen; når
mennesket skal forstå fremmed stof, kaster det
sin egen fortælling ud. Jo mere uforståelig ver-
den er, jo mere er der brug for fortællingen. 

Set i det lys er det interessant hvorfor historie-
fortællere, story tellere, velmenende humanister
og lune sjæle er dukket op på værtshuse, på tv og
i organisationerne som en art narrativ dåselatter
der skal lære os at føle. Hvad er det ved vores tid
der kalder på fortælling?

Livsfortællinger
Mads Skjern, lederen af Damernes Magasin i Ma-
tador, findes endnu, men han er blevet utrendy.
Han fortæller historien om det stabile, de faste
størrelser, karakterfasthed, orden, system, insti-

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

En stor fortælling går
gennem Europa. Det er
fortællingen om at alting
forandrer sig og bør
forandre sig. Den får de
moderne organisationer
til at rende rundt om sig
selv og de samme legiti-
merende fællesnævnere

Forandringens træd

VIDENSKABET
FILOSOFI



personlighed forbi. Menneskeledelse har altid
været ressourceledelse, men ressourceledelse bli-
ver nu også selvledelse. Hærføreren og værkføre-
ren var den der lagde strategier for den mest
økonomiske anvendelse af menneskeressourcer.

Studierne af forholdet mellem lys og arbejds-
mængde på General Electric’s Hawthorns fabrik i
begyndelsen af 1930’erne viste overraskende at
der primært bestod en relation mellem den op-
mærksomhed man gav medarbejderne, og deres
arbejdsmængde, og ikke som man troede mellem
lys og arbejdsmængde. 

Derudaf voksede en videnskab om mennesket
der først hed Human Relations, senere Organisa-
tionskultur og nu Human Ressource Manage-
ment i en helt masse forgreninger der alle har
pleje og forandring som deres omdrejningsakse.
Præmissen for disse videnskaber er at hvis man
vander mennesket, så gror organisationen. 

Opmærksomhed på det psykologiske lyder gan-
ske forførende, og den har uden tvivl givet med-
arbejdere mange muligheder i hænde, men når
den kobles med de deskriptive og normative for-
andringsfortællinger, kan den lægge et enormt
pres på individet: Udvikling eller afvikling.

Begrebet om den humane ressource har un-

dergået en enorm ekspansion idet den omfatter
alle sider af personligheden: Karaktertræk, va-
ner, kompetencer, netværk, familie og selvadmi-
nistration. 

I stigende grad bliver den humane ressource
betragtet under forandringens optik til selve om-
stillingsparatheden. Derfor slår de personlige
egenskaber som ‘erfaring’, ‘soliditet’ og ‘stabilitet’
om i deres betydningsmæssige modsætning i
takt med forandringsfortællingens fremmarch,
således at man kan være ‘erfaringsramt’: At have
for meget i bagagen betyder træghed i mobilitet.
Færdigheder vejer og fylder, kompetencer kan om-
dannes og omstilles.

Pastoren som coach
Når mennesket skal være nomade, har det brug
for en hyrde. Oplysningsidealets klare rammer
for medarbejderen brydes trinvist op efterhånd-
en som det 20. århundrede skrider frem. 

Chefen bliver først leder, så coach: Den, der
sørger for at udviklingen kan foregå, den, der le-
der på vej og giver plads. ‘Magt’ bliver et lige så
belastet ord som ‘rutine’ hvorfor ‘aftale’, ‘gensi-
dighed’ og ‘udvikling’ erstatter de to begreber.
Chefen er blevet pædagog.

Det er her den kristne pastorfunktion finder
anvendelse i den moderne organisation; ikke
som pastor, men som lyttende, spørgende, følen-
de og omsørgende leder.

De antikke grækere talte om lederen som en
væver eller en styrmand. Styrmanden overtog et
færdigbygget skib, vidste hvor man skulle hen,
kendte farerne og førte skibet sikkert i havn. Be-
folkningen blev anskuet som en totalitet hvis ge-
nerelle overlevelse måtte sikres. Væveren adskil-
te først det tilfældigt sammenfiltrede og vævede
så med fornuften et politisk tæppe af modsatret-
tede naturer.

Hyrdemetaforen kom fra Egypten og Babylon
via jødedommen ind i den kristne kultur. Hyrden
ledte ikke et territorium, men en flok enkeltindi-
vider i bevægelse. For at kunne det, var det vig-
tigt at kende til hver enkelt og hele flokkens til-
stand og behov; det krævede viden. 

I den kristne kultur, fra og med det 4. århun-
drede, overtog man de stoiske selvransagelses-
teknikker der oprindelig var tænkt til brug i kri-
setilstand. I kristendommen blev krisen perma-
nent: Ethvert øjeblik var et afgørende øjeblik på
vejen mod frelse.

Hyrden (pastoren) var ansvarlig for den enkel-
tes frelse hvorfor en synd mod en selv også var
en synd mod hyrden. Det gjorde det tidligere ud-
vortes bånd mellem leder og den ledede indvor-
tes: Samvittigheden introduceredes.

Det er meget muligt at Gud i mellemtiden er
død, men når det kommer til menneskeledelse,
er pastoren ikke blevet arbejdsløs. Vi læner os
her op ad Michel Foucaults teorier om den mo-
derne velfærdsstat: Pastoren er blevet multipli-
ceret i alverdens socialarbejdere, facilitatorer, le-
dere og konsulenter. 

Frelsen er nu blevet dennesidig. Den hedder
velfærd, sikkerhed og sundhed. Frelsens denne-
sidighed og krisens permanens skaber hvad Ul-
rik Beck har kaldt ‘Risikosamfundet’.
Menneskeledelsen handler om til ethvert tids-
punkt at udvikle, og det vil i risikosamfundet si-
ge at forbedre og forsikre – og forbedre forbed-

ringen, sikre sikkerheden, sikre forbedringen og
forbedre sikkerheden.

Lederens pastorgørelse og pædagoggørelse går
hånd i hånd med forandringen af organisations-
fortællinger fra oplysningsfortælling til foran-
dringsfortælling: Lederen må sørge for at den en-
kelte hele tiden sikrer sig. Og hvordan sikrer man
sig på et arbejdsmarked der hele tiden er under
forandring? Det gør man ikke ved livstidsansæt-
telser. Sikkerhed er nu at kunne finde en anden.
Hvordan sikrer man sig, at man kan finde en an-
den? Man kompetenceudvikler og omstiller sig
konstant.

Fortællingen om altings foranderlighed forkla-
rer hvorfor Heraklitdisciplene er blevet manage-

mentguruer. Hvis ikke de er Heraklitdisciple, er
de disciple af dennes discipel, Nietzsche, eller
igen af dennes discipel, Deleuze – glatte, alkohol-
frie udgaver af mestrene. 

I dagens managementfortællinger er foran-
dringen ikke blot et vilkår, det er også et påbud:
Helten er den der ikke blot udholder at intet for-
bliver og at alting bliver til, han er tilmed den der
med et jubelbrøl beruser sig i denne flod.

Ædruelighedens management
Det kan være svært at sige hvorfor forandrings-

fortællingerne er indtrådt, andet end at pege på
de idéhistoriske skift der går forud. 

Sikkert er det imidlertid at kapitalismen har
brug for og nærer sig ved forandringsfortællin-
gerne, for de fortæller nemlig at det der er, ikke
er godt nok, men at noget nyt må anskaffes. Når
kapitalismen får sværere og sværere ved at ind-
dæmme nyt land – selv om ihærdige forsøg i øje-
blikket gøres i Mellemøsten – så må den konstru-
ere nye behov. Og forandringsfortællingen bliver
således en af kapitalismens højrehænder.

Alting forandres, og alting bør forandres. Der-
for skulle man tro at verden var i sin skønneste
urolige orden. Men sådan er det ikke. Noget truer
tilsyneladende forandringen, den glider ikke så
gnidningsfrit som den skulle. Denne trussel er
mennesket. Mennesket er ikke bare et vanedyr,
det er også et historisk væsen med en historisk
sans der har brug for stabilitet. Det betyder på
den ene side at forandringerne ikke kan ske så
hurtigt som det kapitalistiske samfund gerne vil-
le hvorfor stabiliteten må sløres gennem en for-
talt forandring. Det der er det samme, må fortæl-
les nyt. Det er fx markedsføringens gebet. 

På den anden side må fortællingerne tjene som
det kit der faktisk gør det muligt at udholde for-

andringerne: Fortællingerne er menneskets ted
dybjørn som det knuger sig til, når det stikker h
vedet ud mellem tremmerne i den forandrings-
trædemølle managerne, coachene, aktionærern
politikerne og ikke mindst det selv speeder op.
Det er en forandringens Sisyfos der længes efter
det samme bjerg hver dag.

Just dette er svaret på de indledende spørgs-
mål: Hvilket formål tjener fortællingen? At dæk
ke over stabilitet eller udvikling? Svaret er: Beg
ge dele. Forandringerne er sjældent ægte foran-
dringer hvorfor der må dækkes over repetitione
med forandringsfortællinger. På den anden side
gør disse tilsyneladende forandringer mennesk
så rundtosset at det netop i fortællingen om for

andringen forsøger at knuge sig til det genkend
lige og til håbet om at blive en anden. Panta rhe
– rhei er forbundet med rhytmos: Forandringen
er en rytmisk gentagelse. På mere end én måde
ville Heraklit have ret hvis han talte om modern
organisationer: Forandringerne har sin rytmisk
gentagelse. Den gentagende forandring er altså
både urovækkende og tryghedsvækkende.

Tilbage står vores spørgen til forandringsvær
diens værdi. “Forandring er blot dækord for en
driven omkring,” siger den amerikanske filosof
Richard Sennett. Don Juan må videre, videre, v

dere. Hvorfor videre? Fordi han er en nomade,
en rastløs, i sandhed en drivert.

Det kan synes som om ikke blot ‘kvalitet’, ‘væ
di’ og ‘udvikling’ er blevet hule værdier. Foran-
dring er også ved at blive det, og det er synd, fo
forandringer kan, ligesom de andre begreber,
føre noget bedre med sig.

Fortællingen om forandringen er lige netop s
utroværdig at den ikke længere gør mennesket
beruset, men dog så troværdig at den får menne
sket til at træde stadig hurtigere i den kapitalist
ske trædemølle med sin egen rundtossethed til
følge. ■

Anders Fogh Jensen er Diplômé d’Études Approfon
dies i filosofi fra Sorbonne og ph.d.-stipendiat ved
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Litteratur
videnskab, KU. Han er desuden forfatter til bogen
Metaforens magt – Fantasiens fostre og fornuften
fødsler (2001) og har skrevet indledninger til de
danske oversættelser af Michel Foucaults Overvåg
ning og straf (2002) og Galskabens historie
(2003). Læs mere på www.filosoffen.net..

»Det kan synes som om ikke blot ‘kvalitet’, ‘værdi’ og ‘udvikling’ 
er blevet hule værdier. ‘Forandring’ er det også«

»Som Nietzsche påpegede, er værdiernes krise størst der hvor 
der tales om værdier hele tiden«
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OMSTILLINGSPARATHED – Personlige egenskaber som ‘erfaring’, ‘soliditet’ og ‘stabilitet’ slår om i

deres betydningsmæssige modsætning i takt med forandringsfortællingens fremmarch, således at man kan

være ‘erfaringsramt’: At have for meget i bagagen betyder træghed i mobilitet. Færdigheder vejer og fylder,

kompetencer kan omdannes og omstilles.

emølle
F O T O :  S C A N P I X

Forandring fryder
»Det er idealet at både organisationen og den enkelte medarbejder skal være klar til konstant omstilling.

Omstillingsproblemet fordobles nedad fra hele den offentlige sektor ned gennem organisationen til indivi-

det. Tit er det sådan, at den enkelte medarbejder ikke aner hvad sagen drejer sig om. Ministeriets ‘ekspert’

har måske kun siddet på området i tre måneder. Det er ikke et problem, men derimod en fordel. For når man

ikke er belastet af erfaringer, er det nemmere at orientere sig mod noget nyt.«

Niels Åkerstrøm Andersen, professor ved Copenhagen Business School, i Politiken den 3. marts 2001.
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Det Teologiske Fakultet

Kirkehistorie
Forholdet mellem bispeembe-
det og kirkeministeriet i Dan-
mark fra 1922 til i dag.

Bibelsk Eksegese
Gammel Testamente
Salmeforskningen efter
Mowinckel.

Ny Testamente
En kritisk drøftelse af den nyere
diskussion mellem eksegese og
systematik med inddragelse af
en eller flere moderne nytesta-
mentlige metoder.

Systematisk Teologi
a) Den teologiske vending mod

det mytisk-poetiske sprog.

b) Wittgensteins religionsfilo-
sofi.

c) Forholdet mellem subjektivi-
tet og synd hos Schleierma-
cher og Kierkegaard.

Det Juridiske Fakultet

a) International persondata-
beskyttelse.
Personoplysninger anvendes
og udveksles i stigende om-
fang på tværs af landegræn-
ser, men det er et åbent
spørgsmål om dette sker på
en betryggende måde. Der
ønskes en redegørelse for de

reguleringsmetoder der i
forskellige lande benyttes til
at opnå databeskyttelse
samt de regler som gælder
for den internationale data-
udveksling. På denne bag-
grund ønskes en vurdering
af de nationale retskulturers
betydning på dette område,
af den foreliggende regule-
rings egnethed samt af mu-
lighederne for at opnå data-
beskyttelse på tværs af
grænserne, herunder på in-
ternettet.
Kontaktperson: Professor,
dr.jur. Peter Blume.

b) Offentlig-privat samspil i
tværfaglig belysning.
Samspillet mellem offentlig
og privat virksomhed anta-
ger stadig flere former, hvis
retlige regulering trænger til
nærmere afklaring såvel de-
skriptivt, dvs. med hensyn
til hvad der er gældende ret,
som normativt/retspolitisk.
Eksempelvis kan nævnes ud-
bud af offentlige kontrakter,
privat udfordringsret i for-
hold til offentlige serviceop-
gaver, offentlige driftssel-
skaber som overgangsform
til privatisering, offentlig-
private “partnerskaber” og
frit valg ordninger. Den
tværfaglige belysning må
først og fremmest tage sigte
på at fastslå hvilke typer af
regelsæt der gælder for de
forskellige samspilsformer
(offentlig ret/privatret).

Endvidere må der ske ind-
dragelse af EU-retlig regule-
ring i det omfang det er rele-
vant. Endelig kan også ind-
drages videregående
samfundsteoretiske perspek-
tiver på udviklingen fx til
forklaring og vurdering af
givne samspilsformer. Be-
handlingen af emnet kan
evt. afgrænses til kommu-
nalretlige forhold.
Kontaktperson: Professor,
dr.jur. Carsten Henrichsen.

c) Retten til effektive retsmidler 
i medfør af den Europæiske
Menneskerettighedskonven-
tions Artikel 13.
Der ønskes en analyse af for-
holdet mellem dansk ret og
den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention, her-
under navnlig hvilke krav
Menneskerettighedskonven-
tionen stiller til danske myn-
digheders anvendelse af
Konventionen i konkrete sa-
ger hvor Konventionen
påberåbes eller kunne påbe-
råbes. Analysen kan inddra-
ge spørgsmål såsom Konven-
tionens forrang for national
ret, direkte virkning, pligten
til konventionskonform for-
tolkning, indirekte virkning
via domstolsprøvelse, op-
sættende virkning, forholdet
til dansk forvaltningsretlig
prøvelse mv.

Kontaktperson: Professor,
dr.jur. Ole Espersen.

d) Retfærdighed.
Retfærdighed har spillet en
central rolle som grundbe-
greb ved udviklingen af en
god samfundsmæssig orga-
nisation. Begrebet har også
betydning ved den konkrete
juridiske afgørelse. Det er
det sidste aspekt, som øn-
skes belyst: Der ønskes en
redegørelse for retfærdighed
som betingende kriterium,
som værdi, som personlig
dyd eller som relevant hen-
syn når der træffes konkrete
juridiske afgørelser. Grund-
laget for begrebets betyd-
ning – eller manglende be-
tydning – skal drøftes kri-
tisk. Redegørelsen skal om-
fatte aktuelle danske retsfor-
hold, men den kan i øvrigt
tilrettelægges historisk eller
komparativt.
Kontaktperson: Professor,
dr.jur. Henrik Zahle.

Se Det Juridiske Fakultets vej-
ledning om prisopgaver på
www.jur.ku.dk/prisopgaver/
menu.htm.

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Antropologi
a) Slægtskab i Europa.

Der ønskes en antropologisk
analyse af slægtskabs- og fa-
milieforhold i en moderne
europæisk kontekst. Besva-

relsen skal bygge på etno-
grafisk feltarbejde.

b) Antropologiske studier af vold.
Der ønskes en antropologisk
analyse af voldens sociale,
kulturelle og politiske impli-
kationer. Besvarelsen skal
bygge på etnografisk feltar-
bejde.

Sociologi
a) Der ønskes en sociologisk

analyse af sammenhænge
mellem forandringer i ar-
bejdslivet og karakteren af
de kollektive organisations-
og repræsentationsformer i
Danmark.

b) Der ønskes en sociologisk
analyse af den samfunds-
mæssige stratifikation under
indtryk af den stigende mar-
ginalisering i velfærdssam-
fundet.

c) Der ønskes en sociologisk
analyse af civilsamfundsbe-
grebets anvendelse inden
for den politiske diskurs.

Økonomi
a) En analyse af konsekvenser-

ne af EU’s udvidelse for ar-
bejdsmarkedet.

b) Muligheden for at styre kre-
ditrisiko ved hjælp af deri-
vater. Der ønskes en oversigt
over den foreliggende litte-
ratur, gerne suppleret af eg-
ne empiriske undersøgelser.

c) Fordele og ulemper ved
stemmeretsbegrænsninger
hos klasser af aktionærer. En
teoretisk funderet økono-
misk analyse.

d) Forventningsmekanismer og
valutakursdannelse. En øko-
nometrisk analyse.

e) Det danske kornmarkeds in-
tegration i den internatio-
nale økonomi i det 19. år-
hundrede.

Statskundskab
a) På baggrund af demokrati-

teoretiske overvejelser øn-
skes en analyse og diskus-
sion af EU konventets for-
slag til en forfatningstraktat
for Den Europæiske Union.

b) På baggrund af teoretiske
overvejelser inden for disci-
plinen international politik
ønskes en analyse og diskus-
sion af forløbet forud for kri-
gen i Irak 2003 og/eller si-
tuation efter krigens afslut-
ning.

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet

a) The World Health Organiza-
tion and the International
Diabetes Federation foresee
that diabetes prevalence in-
creases form present 170
mio. to 370 mio. by year
2030; 2/3 will be in develo-
ping countries. Can the epi-
demic be curbed, and how?

b) Brain imaging. Eller på
dansk: Billeddannende hjer-
neundersøgelser.

c) Hvad er sund dansk alkohol-
kultur?

d) Describe effects of low
frequency, pulsed electrical
fields on cellular functions.
Eller på dansk: Redegør for
effekter af lavfrekvente, pul-
serende elektriske felter på
cellulære funktioner.

Det Humanistiske
Fakultet

Nordisk Filologi
a) En litteratur- og sproghisto-

risk karakteristik af Anders
Sørensen Vedels danske
Saxo-oversættelse, 1575,
med hovedvægt på 3. og 16.
bog.

b) Debatindlæg i avisen. Med
udgangspunkt i en empirisk
undersøgelse af et afgrænset
materiale diskuteres mulig-
hederne for at opstille en de-
batartiklernes typologi. Ma-

PRISOPGAVE ▼  

Opgaver til den store guldmedalje
Alle har mulighed for at deltage i den traditionsrige konkurrence om hvem der kan lave årets bedste prisopgaver. Dog er adgangen
for kandidater fra de videregående uddannelsesinstitutioner begrænset til de to førstkommende udskrivninger af prisopgaver i
faget efter opnået kandidatgrad. Belønningen består af universitetets guldmedalje der tildeles når opgaven er besvaret dækkende
og med videnskabelig modenhed. Besvarelser der ikke fuldt ud opfylder disse krav, kan tildeles universitetets sølvmedalje. Den for-
fatter som belønnes med guld- eller sølvmedalje, får tillige udbetalt et nærmere fastsat beløb – i 2003 henholdsvis 1.500 og 1.000
kroner – og et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond. 

Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest mandag den 17. januar 2005 klokken 12.00. 
Læs mere på www.ku.dk/led/prisopgaver.

Københavns Universitets 
prisopgaver for 2004
Emnerne for næste års prisopgaver udskrevet ved årsfesten den 20. november 2003

Det Teologiske Fakultet 

Købmagergade 44-46, st.

Postboks 2164

1150 København K

teol@fak.teol.ku.dk 

Tlf.: 3532 3603

Det Juridiske Fakultet 

St. Kannikestræde 11

Postboks 2177

1017 København K 

jurfak@jur.ku.dk 

Tlf.: 3532 3222 
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terialet kan f.eks. være tre
aviser i en måned, eller det
kan være indlæggene i en
konkret debat om et politisk,
socialt, kulturelt, litterært
eller sprogligt emne.

c) Der ønskes en redegørelse
for receptionen af USA og
amerikansk kultur i dansk
kulturliv i en delperiode ef-
ter 1945, dels ud fra ét/én
eller flere medier/kunstar-
ter, dels i forhold til perio-
dens almene kultur- og sam-
fundsdebat.

d) Integration af to eller flere
sprog i unge danskes tale-
sprog. Der ønskes en empi-
risk baseret analyse, som
kan inddrage sprogbrug,
sprogholdninger og sprogtil-
egnelse.

e) Sproglig interaktion i Nor-
den i dag. Der ønskes en em-
pirisk baseret analyse og dis-
kussion af hvordan og hvor
godt den sproglige interakti-
on fungerer i Norden i dag.
Undersøgelsen kan fokusere
på et eller flere af følgende
områder: sprogvalg, sprog-
forståelse, sprogholdninger
og sproglig akkommodati-
on; den kan koncentreres
om to eller flere sprog og be-
folkningsgrupper; og de an-
vendte tilgange kan være af
såvel kvantitativ som kvali-
tativ art.

Minoritetsstudier
Muligheder og barrierer for at
minoriteter kan komme til syne
/blive hørt i nutidens samfund.
Der ønskes en tværfaglig til-
gang.

Engelsk
a) An investigation of argu-

mentative texts written by
learners of English as a
foreign language. Analyse
and discuss methods of ar-
gumentative text analysis on
the basis of theories of argu-
mentation and discourse
analysis in order to identify
a method of analysis suited
for analysing learner texts.

b) Adskiller danske tekster
oversat fra engelsk sig fra til-
svarende tekster med dansk
som kildesprog? Der ønskes
en synkron eller diakron
empirisk undersøgelse af
pragmatiske, syntaktiske,
semantiske og/eller leksi-
kalske særtræk i danske
oversættelser fra engelsk.

Germansk filologi
a) På basis af et selvexcerperet

eksempelmateriale ønskes
en kritisk diskussion af nye-
re litteratur om kohærens og
kohæsion.

Romansk
a) Byens rolle i ét eller flere

skønlitterære værker fra før
1800 inden for den ro-
mansksprogede litteratur.

b) Der ønskes en redegørelse
for hvorledes den semanti-
ske kategori “evidentialitet”
kommer til udtryk i et eller
flere romanske sprog.

c) Der ønskes en diskursiv ana-
lyse af begrebet humanitær
intervention i relation til et
eller flere af de romansk-
sprogede landes udenrigs-
politik.

Litteraturvidenskab
a) Performativitet som kultur-

teoretisk begreb.

b) Kunst og politik.

c) Billedteori. Der ønskes en
kritisk sammenligning af ny-
ere “skoler” i den teoretiske
begribelse af billeder.

d) Kunstnerbiografi. Der øn-
skes en diskussion af per-
spektiverne i at inddrage
kunstnerbiografien i analy-
sen af kunstværker.

Klassisk arkæologi
a) En arkæologisk analyse af

kulturmøde og kulturassimi-
lering i et selvvalgt mediter-
rant område.

Forhistorisk arkæologi
a) Deponering – fragmenter af

en materiel virkelighed. De-
poneringsskikke i et forhi-
storisk perspektiv.

Etnologi
a) Kulturhistorie. I anledning

af 50-årsjubilæet for opret-
telsen af det første lektorat i
kulturhistorie ved Køben-
havns Universitet i 1954, øn-
skes en analyse af kulturhi-
storiens aktualitet i faget et-
nologi.

b) Etnologisk metode. I forbin-
delse med den stadig mere
udbredte anvendelse af nye-
re kvalitativ analysesoftwa-
re, ønskes en metodologisk
og epistemologisk diskus-
sion af deres anvendelse i et-
nologiske undersøgelser.

c) Sundhed og velfærd. Der øn-
skes en empirisk analyse af
konkrete sundhedsbestræ-
belser i det 20. århundrede
mht. deres betydning for be-
folkningens velfærd og fore-
stillinger om det gode liv.

d) Teknologi og kultur. En kul-
turel analyse af nyere tek-
nologiers betydning for
hverdagslivet, fx i forbin-
delse med uddannelse,

transnationalisme, ung-
domskultur, familiedannelse
eller lignende.

e) Imperiet som kulturform.
Der ønskes en diskussion af
‘imperiet’ som kulturform.
Besvarelsens udgangspunkt
kan være såvel begrebsana-
lytisk som empirisk og kan
inddrage både historiske og
nutidige eksempler. 

Kunsthistorie
a) Narrativitet i den ældre bil-

ledkunst. Der ønskes en
sammenlignende og kritisk
redegørelse for vigtige bi-
drag til analyse og forståelse
af narrativitet i den vestlige
billedkunst fra antikken/-
middelhavskulturerne til ro-
mantikken – herunder gerne
refleksioner over mulige ud-
viklinger af narrativitetsana-
lyser anvendt på et specifikt
materiale.

b) Der ønskes en fremstilling af
kønsteoriens indflydelse på
dansk kunst og kunsthisto-
rie gennem de seneste 30 år.

Sprogvidenskab 
Dysleksi og tilegnelse af skrift-
nære udtalevarianter.

Indoeuropæisk
Om udviklingen af de indoeuro-
pæiske laryngaler på germansk.

Religionssociologi
En religionssociologisk analyse
af en national emigrantkirke –
en dansk kirke i udlandet eller
en udenlandsk kirke i Danmark.

Filosofi
a) Den danske hegelianisme.

b) Der ønskes en undersøgelse
af den nyere diskussion af
lighedsidealer med særligt
henblik på mulighederne for
at omsætte abstrakte filoso-
fiske teorier om fordelings-
retfærdighed til praktisk an-
vendelige politikker.

Eskimologi
Der ønskes en analyse af den
danske tradition for etnografisk
feltarbejde – i Grønland og an-
dre regioner.

Asiatiske studier
Beskriv og analyser et japansk
litterært/kulturelt fænomen,
hvorved et eller flere klassiske,
traditionelle elementer genop-
stod og fornyedes.

Græsk og Latin
Med udgangspunkt i Metafysik-
ken B ønskes en diskussion af
aporien som metodisk redskab
hos Aristoteles med særligt
henblik på konsekvenser for
udformningen og indholdet af
hans filosofi. Det forventes at

andre antikke filosoffer også
inddrages i diskussionen.

Det Naturvidenska-
belige Fakultet

Kemi
Der ønskes analytisk
anvendelse af Raman-
spektroskopi inden
for et af følgende fire
emner:

a) Nanoteknologi

b) Arkæologiske
studier

c) Meteoritforskning

d) Karakterisering 
af menneske- og
dyrehud

Geografi
Der ønskes en analyse 
af dynamik i terrestrisk
kulstof, herunder meto-
der til regionalisering og
simulering af fremtidige
scenarier.

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet 

St. Kannikestræde 13

1169 København K 

samf-fak@samf.ku.dk 

Tlf.: 3532 3546

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet 

Panum Instituttet

Blegdamsvej 3

2200 København N

sund-fak@adm.ku.dk

Tlf.: 3532 7900

Det Humanistiske Fakultet 

Njalsgade 80-90

2300 København S

hum-fak@fak.hum.ku.dk 

Tlf.: 3532 8811

Det Naturvidenskabelige 

Fakultet 

Øster Voldgade 3

1350 København K

nat-fak@adm.ku.dk 

Tlf.: 3532 4200
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BOLIGER

Bolig søges

(Stor)København

Periode: Pr. 1/3-04 og for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d.-stud.

med kone og barn.

Husleje: Ca. 4.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Kontakt: Rikke Helge, tlf. 3532

0792, e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Copenhagen

Period: For 2 years.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: Couple, non-smokers.

Rent: Max 7.000 kr. per month.

Contact: Tel: 4042 3836, e-mail:

mb@cctravel.dk.

København

Periode: Fra 1/2 til 1/6-04, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet.

Beboer: Svensk stud., ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: am.johansson@-

home.se, tlf. 2972 7979.

København

Periode: Fra 15/11-03 til 15/4-04.

Størrelse: Værelse, adgang til

toilet og bad.

Beboer: Italiensk M stud., ikke-ry-

ger.

Kontakt: Tlf. 3376 6900, e-mail:

sek@sk.ku.dk.

København K

Periode: Pr. 2/2-04 for 3 mdr.

Størrelse: Lille møbleret værelse,

kun i hverdage.

Beboer: Stud.teol., K, ikke-ryger.

Kontakt: E-mail:

mykoch@get2net.dk.

Bolig udlejes

Frederiksberg

Period: As soon as possible.

Size: Flat, 5 rooms, 54 sqm.

Equipment: Not furnished.

Rent: 10.000 kr. per month plus

electricity.

Contact: Tlf. 3811 1719, e-mail:

line.hybel@vip.cybercity.dk.

Vanløse

Periode: Fra dec. 2003 til marts

2004.

Størrelse: Lejlighed, 21/2 vær., 72

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el lign.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 5194 4921, e-mail:

enibas@get2net.dk.

Valby

Periode: Fra 20/11-03 til 20/4-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskemaskine.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. el,

gas, varme og licens.

Kontakt: E-mail:

bjerrejuhl@get2net.dk, tlf.

3630 8244.

Bagsværd

Period: Dec. 2003 – Mar. 2004.

Size: House, 2 rooms, 100 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 14.000 kr. per month. 

Deposit: To be announced.

Contact: E-mail: 

hpjj2003@yahoo.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 15/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Delvist møbleret. Fælles

vaskeri og gårdmiljø.  

Husleje: 8.700 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, vask, el, kabel-tv.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: E-mail: mettebau@-

get2net.dk, tlf. 3581 7118.

Helsingør

Periode: Fra 10/11-03 til 10/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 92 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. og 750

kr. pr. md. til el/varme.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail: ctb@ruc.dk, tlf.

2423 4038.

Nørrebro 

Period: From 1/1 to 1/5-04.

Size: Flat, 2 rooms, 59 sqm.  

Equipment: Fully furnished with

kitchen and bath, laundry faci-

lities and courtyard. 

Rent: 4.000 kr. per month incl.

water, electricity and heating. 

Deposit: 8.000 kr.

Contact: Tel. 2684 1226, e-mail:

ananja@mail.tele.dk. 

Valby

Period: As soon as possible.

Size: House, 3 rooms, 89 sqm.

Equipment: Fully furnished, par-

king facilities and garden.

Rent: 9.500 kr. per month incl.

electricity, gas and monthly

cleaning.

Deposit: 19.000 kr.

Contact: E-mail: charlotte@para-

dis.dk, tel. 2258 1007. 

Østerbro

Period: From 1/1 to 1/6-04.

Size: Apartment, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 4.000 kr. per month. 

Deposit: 5.000 kr.

Contact: Tel. 2644 1582.

Vesterbro

Periode: Snarest og for 3-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.       

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 6580.

Charlottenlund

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

Størrelse: 2 vær. i villa.

Udstyr: Adgang til køkken/alrum

og bad.

Beboer: Ikke-ryger uden børn

foretrækkes.

Husleje: 5.300 kr. pr. md. inkl.

varme, vand etc.

Kontakt: E-mail: hthorup@africa-

online.com.gh, tlf. 3963 6618.

City

Period: From 1/11-03 to 1/4-04.

Size: Room, 20 sqm.

Equipment: Fully furnished, ac-

cess to kitchen and bathroom.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

heating and electricity.

Contact: E-mail: 

vivi_voss@hotmail.com.

Vanløse

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

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 94 kvm.

Beboer: Gæsteforsker el lign.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. samt

500 kr. i a conto varme.

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

Karinv@wanadoo.dk.

Amager

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 64 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

gård og forhave.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.,

ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3257 3731, e-mail:

astrid@schmidt.mail.dk.

Vesterbro

Periode: Pr. 1/12-03.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed, 70 kvm.

Udstyr: Møbleret, fælles køkken,

bad, vaskemaskine og adsl.

Beboer: Kun 1 person. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3325 7990.

Amager

Periode: Fra 1/2 til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 40 kvm.

Udstyr: Møbleret med vaskema-

skine.

Beboer: Forsker el. stud., ikke-ry-

ger uden kæledyr.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el, vaskemaskine

og internet.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail:

dmoustgaard@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/1 til 15/07-04.

Størrelse: 2 vær., 54 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

samt vaskemaskine i ejendom.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl. bred-

bånd, strøm, varme og vand.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Sidsel og Sune, tlf. 3324

0932.

Nørrebro

Period: From 15/11 or 1/12-03

onwards.
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Nationale spejlinger 

Temaer i ny dansk film. Symposium den 14. november 2003 kl. 14.00-16.00 

på Det ny KUA i lokale 23.0.50   

Dansk film har i de seneste år oplevet en utrolig udvikling og frembragt billeder og fortællinger

med både national og international gennemslagskraft. Symposiet afholdes i anledning af udgivel-

sen af bogen Nationale spejlinger. Tendenser i ny dansk film redigeret af Anders Toftgaard og Ian

Hawkesworth. I bogen analyseres de senere års udvikling i dansk film og det samfund som filmene

afspejler.

Oplæg

Peter Schepelern: Dogmebevægelsens historiske forgængere

Mehmet Ümit Necef: ‘De fremmede’ i dansk film 

Lars Brink: Sproget i dansk film 

Mark Le Fanu: Modtagelsen af dansk film i Storbritannien.

Symposiet ar arrangeret af Anders Toftgaard og Ian Hawkesworth. Se www.mtp.dk.

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæsteforskere og gæste-

studerende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes

kun én gang. 

Deadline 10/11 for avis 18 der udkommer 21/11 og deadline 24/11 for avis 18 der udkommer 5/12.

Portræt af en læge

Særudstilling på Medicinsk Museion, 

Bredgade 62. Fra den 10. november 

2003 til den 29. februar 2004.

For første gang viser vi et repræsenta-

tivt udsnit af Københavns Universitets

enestående og stort set ukendte sam-

ling af lægeportrætter malet af nogle

af de mest fremragende danske kunst-

nere, herunder Jens Juel, Michael An-

cher og Niels Winkel.

Vi ser også på lægeportrættet som en

kulturel tekst. Hvordan er motivet iscenesat? Hvilke kulturelle træk kan man aflæse i det enkelte

billede? 

Biografier og buster

Lægebiografien er også et portræt – et portræt bygget op af ord og sætninger. Derfor udstilles og-

så et bredt udsnit af de mange danske lægebiografier der er udkommet gennem de seneste 300 år. 

I auditoriet udstilles en række lægeportrætter i form af buster udført af blandt andet billedhugger-

ne Beeken, Thorvaldsen og Brandstrup. 

Lægen, mennesket

Udstillingen er en påmindelse om at sundhedssektoren ikke kun består af komplicerede systemer,

organisationer og behandlingsmetoder. Den udgøres først og fremmest om mennesker, og her spil-

ler lægen en afgørende rolle.

Særomvisninger kan bestilles på tlf. 3532 3800 (kl. 10-14).

F O T O :  J A N  E N G E L H A R D T

NICHOLAS STENO – 
(1638-1686) Niels Stensen.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Size: A room, 15 sqm.

Equipment: Furnished, common

kitchen-dining room, bath,

free internet.

Rent: 4.400 kr. per month.

Deposit: 4.400 kr.

Contact: Bernhard, e-mail: 

standard.factory@get2net.dk.

Østerbro

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 72 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret. Toilet,

bad, køkken og vaske- og cy-

kelkælder. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, vand og el.

Kontakt: E-mail:

signesmidt@hotmail.com.

Nyboder

Periode. Snarest muligt.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Køkken, brusebad, adsl

og kabeltv. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl. alt.  

Kontakt: Tlf. 2652 5993 el. 3312

6104, e-mail:

faithcopeland@yahoo.com.

Kartoffelrækkerne

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær på 2. sal., 53 kvm. 

Udstyr: Fransk altan, badeværel-

se. Umøbleret. Vaskefaciliteter

i kælder.

Beboer: Enlig.

Husleje: 6.900 kr. pr. md. ekskl.

varme og el.

Depositum: 20.700 kr.

Kontakt: E-mail: hanne.mulvad@-

get2net.dk, tlf. 3543 0108.

Amager

Periode: Fra 1/12-03 til 1/8-04.

Evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55

kvm. Kan deles af to beboere.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

vand og varme. 

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail: riem@itu.dk, tlf.

2581 5239.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/12-03 til 1/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 85 kvm.

Udstyr: Køkken og bad.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Tlf. 35394432, e-mail:

mettespost@sol.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 1/12-03 og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 68 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Gård-

have.

Beboer: Gæsteprof. el. lign.

Kontakt: Tlf. 7483 5183.

STILLINGER

FAK-stillinger

Teologi

Ekstern lektor (vikariat)
Sted: Afdeling for Systematisk

Teologi.

Indhold: Emnekursus (på en-

gelsk): Introduction to Søren

Kierkegaard (2 timer/uge i 13

uger samt evt. opgaveretning).

Forslag til undervisningsplan be-

des vedlagt ansøgningen.

Omfang: Forårssemestret 2004.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade

44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Bent Flemming Niel-

sen, tlf. 3532 3714.

Ekstern lektor (vikariat)
Sted: Afdeling for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Tilrettelæggelse og va-

retagelse af undervisning i Det

Gamle Testamentes Eksegese.

Omfang: Fra 1/2-04 til 31/1-06.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade

44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, tlf.

3532 3640.

Undervisningsassistent/
ekstern lektor (vikariat)
Sted: Afdeling for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Tilrettelæggelse og va-

retagelse af emnekursus under

den teologiske kandidatud-

dannelse (2 timer/uge i 13 uger

samt evt. opgaveretning). For-

slag til undervisningsplan be-

des vedlagt ansøgningen.

Omfang: Forårssemestret 2004.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade

44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, tlf.

3532 3640.

Undervisningsassistent
Sted: Afdeling for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Gennemgang af Johan-

nesevangeliet og Romerbrevet

(2 timer/uge i 13 uger samt evt.

opgaveretning). Forslag til un-

dervisningsplan bedes vedlagt

ansøgningen.

Omfang: Forårssemestret 2004.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade

44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Geert Hallbäck, tlf.

3532 3640.

Undervisningsassistent
Sted: Afdeling for Systematisk

Teologi.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi II

– Hold C (2 timer/uge i 13 uger)

samt Etik og Religionsfilosofi III

– Hold C (2 timer/uge i 13 uger).

Omfang: Forårs- og efterårsse-

mestret 2004.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Studie-

nævnet for Teologi, Det Teolo-

giske Fakultet, Købmagergade

44-46, stuen, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Bent Flemming Niel-

sen, tlf. 3532 3714.

Samfundsvidenskab

Professorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Tidsbegrænset professo-

rat med særlige opgaver inden

for kultursociologi og sammen-

hængen mellem urbanitet, køn,

seksualitet og billedmedier.

Kvalifikationer: Ansøgere bør

have potentiale til at styrke og

videreudvikle instituttets sats-

ningsområde Kultur og Identi-

tet gennem teoretisk og empi-

risk forskning.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/12-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Abrahamson, Soci-

ologisk Institut, tlf. 3532 3941,

e-mail peter.abrahamson@soci-

ology.ku.dk. 

Professorat
Sted: Sociologisk Institut

Indhold: Tidsbegrænset professo-

rat med særlige opgaver inden

for videnssociologi og viden-

skabssociologiske problemstil-

linger.

Til besættelse: Snarest muligt.

Kvalifikationer: Ansøgere bør ha-

ve potentiale til at styrke og vi-

dereudvikle instituttets sats-

ningsområde Videnssociologi

gennem teoretisk og empirisk

forskning i sociologifagets ud-

vikling teoretisk og institutio-

nelt-organisatorisk.

Ansøgningsfrist: 15/12-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Abrahamson, Soci-

ologisk Institut, tlf. 3532 3941,

e-mail peter.abrahamson@soci-

ology.ku.dk.  

Eksterne lektorater
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Lektorater i strategisk

ledelse og finansiering. Fore-

læsninger, eksamensafholdelse

og andre evalueringer.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, praktisk erhvervs-

erfaring og undervisningsmæs-

sige kvalifikationer.
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STUDENTEROPRØR – Uroligheder på KU i 1968. Her er det Jan Ivanouw og Carsten Weltzer.

Betydninger af 1968 i Danmark: 
Dengang og nu

Seminar fredag den 21. november 2003 kl. 8.45-12.00 på det ny KUA i lokale 22.0.49 

Årstallet 1968 har fået nærmest mytisk status i dansk samfunds- og kulturliv og i danskeres bevidst-

hed. Det er blevet et ‘erindringssted’ hvortil der er knyttet vidt forskellige billeder og forestillinger

der bruges som våben i politiske, kulturelle og samfundsmæssige debatter og kampe. Med dette

seminar er det Institut for Histories ønske at historisere 1968 og at undersøge efterlivet af dette

fænomen i det danske samfund.

Oplæg

Niklas Olsen og Morten Bendix Andersen, Historie: Velkomst 

Niels Finn Christiansen, Nordisk Filologi: Den moderate politiske venstrefløj og 1968

Mikkel Thorup, Idehistorie, AU: Den politiske højrefløj og 1968

Tania Ørum, Litteraturvidenskab: Avantgardekunst og 1968

Michael Langkjær, Historie: Stoffer, subkultur og 1968

Niklas Olsen og Morten Bendix Andersen, Historie: Opsamling

Ingrid Gilcher-Holtey, Historie, Bielefeld: Chopins Waterloo: oder Die Wut der sechziger Jahre.

Aufstieg, Ziele und Zerfall der 68er Bewegung (UDBLIK i f.m. Fakultetets Forsknings Fredage i lok.

8.1.13 på det gamle KUA).

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

Københavns Universitets Årsfest 2003
Torsdag den 20. november inviterer Universitetet sine ansatte og studerende samt særligt indbudte

gæster til fest. Årsfesten begynder i Universitetets festsal og fortsætter om aftenen med en festfore-

stilling i Det Kgl. Teater, i år operaen Trubaduren.

Program for årsfesten:

•  Rektors tale

•  Forenede Studenterråds tale ved stud.jur. Stine Busch Østergren 

•  Festforelæsning ved ph.d., professor Stig Hjarvard, Institut for Film- og Medievidenskab

•  Uddeling af undervisningsprisen for år 2003 

•  Promovering af æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld- og sølvmedaljer

Vil du med?

Der er resterende pladser i Festsalen og i teatret for ansatte og studerende. Deltagelse i Festsalen er

gratis, mens teaterbilletterne kan købes. Til deltagelse i Festsalen udleveres kun ét adgangskort pr.

ansat/studerende. 

Adgangskort til Festsalen og billetter til Det Kgl. Teater kan forudbestilles fra 10. til 12. november

på www.ku.dk/kommunikation/aarsfest2003.html. Du kan også få/købe adgangskort til Festsalen og

billetter til teatret hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. sal fra 13. november 2003. 

Spørgsmål kan rettes til Mette Bonnor, Kommunikationsafdelingen, tlf. 3532 4263.



Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

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

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

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899. 

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning: Stiles til Rektor og

sendes til studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Institut,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Fås hos Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisning i Økono-

metri 2 på Økonomistudiets 3.

årsprøve.

Kvalifikationer: Hjælpelærere

kan også komme i betragtning.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning sendes til: Økonomisk

studienævn, Studiestræde 6,2,

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisning i fagene 1.

årsprøve: Samfundsbeskrivelse,

Matematik (ansøgere med

gymnasieerfaring el. med erfa-

ring i undervisning af økono-

mer foretrækkes) og Teoretisk

statistik på Økonomistudiets 1.

eller 2. årsprøve. 2. årsprøve:

Makroøkonomi 2, Økonomien

på hhv. lang og kort sigt, Mi-

kro 2, øvelser (primært hjælpe-

lærere, men undervisningsassi-

stenter kan komme i betragt-

ning), Økonometri 1, øvelser

(primært hjælpelærere, men

undervisningsassistenter kan

komme i betragtning) og Ma-

tematik valgfag, øvelser (krav:

Hovedfag i Matematik). 3. års-

prøve: Mikroøkonomi 3, øvel-

ser, BA-vejledning.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning: Oplys om du har

hovedstilling.

Sendes til: Økonomisk studienævn,

Studiestræde 6,2, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Hjælpelærere
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Øvelsestimer i fagene: 1.

årsprøve: Mikro- og makroøko-

nomi 1. 2. årsprøve: Mikroøko-

nomi 2 (der søges primært

hjælpelærere, men undervis-

ningsassistenter kan komme i

betragtning) og Økonometri 1.

3. årsprøve: Mikro 3 (der søges

primært undervisningsassisten-

ter, men hjælpelærere kan

komme i betragtning), Indu-

striøkonomi og Virksomhedsfi-

nansiering og incitamenter.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning sendes til: Økonomisk

studienævn, Studiestræde 6,2,

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/11-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab

Lektorat
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Lektor i Klinisk Genetik

der skal deltage i instituttets

forskning og undervisning med

specifikt sigte på at varetage

og supervisere den genetiske

rådgivning.

Til besættelse: Snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 8/12-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. www.imbg.ku.dk

el. kontakt Fakultetssekretaria-

tet, tlf. 3532 7048.

Adjunkt
Sted: Medicinsk Anatomisk Institut.

Indhold: Forskning i celle- og

vævsbiologi, cellulær immuno-

logi, neurobiologi el. biomeka-

nik og undervisning i makro-

skopisk anatomi og biomekanik.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer som ph.d. el. lign.

Omfang: 3 år og til besættelse

1/2-04.

Ansøgningsfrist: 28/11-03. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ole William Petersen, tlf.

3532 7284. 

Naturvidenskab 

Postdoctoral position in ex-
perimental quantum optics 
Place of employment: Niels Bohr

Institute for Astronomy, Physics

and Geophysics. 

Contents: A proven research re-

cord in experimental atomic

and optical physics, more speci-

fically in the area of ultra-cold

atoms, Bose-Einstein condensa-

tion (BEC) and atom interfero-

metry. The appointment

should strengthen the develo-

ping line of research on BEC-

light quantum interface, in-

cluding quantum memory and

atomic quantum state engine-

ering. Familiarity with quan-

tum measurements on light

and atoms is a plus.

Qualifications: A PhD degree or

equivalent is a required requi-

site. The position involves par-

ticipation in university teach-

ing related to quantum optics

in a broad sense.

Duration: 2 years.

Deadline for applications: 15 No-

vember, 2003. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/led/stil-

linger/.

TAP-Stillinger

Glasopvasker
Sted: Medicinsk-Anatomisk Institut.

Indhold: Varetagelse af glasop-

vask for en del af Instituttets

afdelinger. 

Omfang: 25 timer/uge (flex-tid)

til besættelse 1/1-04.  

Ansøgning sendes til: Medicinsk

Anatomisk Institut, Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Att.: Ulla Hjortenberg,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 12/11-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Ulla Hjor-

tenberg, tlf. 3532 7299.

Øvrige stillinger

Efor
Sted: 4. Maj Kollegiet på Frederiks-

berg og Hassagers Collegium.

Indhold: Eforen er forankrings-

punkt for alumnernes sociale

liv og ansvarlig for Kollegiets

daglige drift, økonomi, regn-

skabsføring m.v. og varetager

dets interesser udadtil. For sit

arbejde oppebærer eforen fri

bolig i en attraktiv ejendom

ved Kollegiet. Kollegiet står

foran stillingtagen til en gen-

nemgribende renovering med

tilhørende strategiske overve-

jelser om Kollegiets placering i

fremtidens kollegiebillede.

Kvalifikationer: Gerne en

ansøger med tilknytning til

universitetssektoren og sans

for administrative aspekter.

Ansøgning sendes til: Bestyrel-

sens formand, Karl Skovbæch

Pedersen, Egmont, Vognma-

gergade 11, 1148 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/2-03.

Fuldt opslag: 

www.4maj-hassager.dk.

Yderligere oplysninger: Karl Skov-

bæch Pedersen, tlf. 3330 5550

el. direktør for Frihedsmuseet

Esben Kjeldbæk, tlf. 3347 0120.
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Kvinder 
og Islam

Kvindefrigørelse og islam

‘Afghanistan Unveiled’. 

Cinemateket 13/11 kl. 19.15.

Når kærlighed 

bliver til tvang

‘Against my will’. 

Cinemateket 15/11 kl. 14.00.

Iransk dokumentarisme

anno 2003

‘And Along Came a Spider’.

Cinematektet 12/11 kl. 19.00.

Københavns nye internationale dokumentarfilmfestival cph:dox afvikles den 7. – 16. november.

Festivalen viser i alt 83 film, og 11 af disse film indgår i sideprogrammet Amnesty Award. 

Et af flere temaer i Amnesty Award-programmet er kvinders forhold i muslimske samfund. 

cph:dox og Amnesty International inviterer til 3 særarrangementer i den anledning.

Læs mere om festivalen og de mange særarrangementer på www.cphdox.dk. 

Billetbestilling på tlf. 3374 3412.

FORTSAT ...

Det var med dyb sorg at medarbej-
derne ved Det naturvidenskabelige
Fakultet modtog meddelelsen om
sekretariatschef Elisabeth Bruuns
pludselige død søndag den 19. okto-
ber. 

Elisabeth blev kun 52 år. Hun var
en særdeles kendt person på Køben-
havns Universitet hvor hun i 1972
startede som assistent i daværende
Teknisk Forvaltning. Elisabeth lå al-
drig på den lade side; så da hun efter
godt ti års ansættelse og sædvanlig
efteruddannelse var steget så meget i
graderne hun kunne som kontorud-
dannet, gik hun i sin fritid i gang
med jurastudiet som hun afsluttede i
1990. Engagementet i arbejdet var
fortsat meget stort, så det var helt
naturligt at hun i 1999 kronede kar-
rieren med at blive udnævnt til ad-
ministrativ chef for landets største
naturvidenskabelige uddannelses-
og forskningsinstitution. 

Selvom Elisabeth uddannelses-
mæssigt var jurist, befandt hun sig
godt i den naturvidenskabelige ver-
den hvor hun blandt både forskere,
studerende og det teknisk-admini-
strative personale nød stor respekt. 

Elisabeths juridiske indsigt og tak-
tiske evner kom ofte fakultetet til
gavn. Hun indgik med stor ildhu i

den gruppe der sikrede at sekretaria-
tet for det internationale Global Bio-
diversity Information Facility, efter
et nervepirrende opløb, blev placeret
på Zoologisk Museum under Det na-
turvidenskabelige Fakultet. Et andet
af Elisabeths hjertebørn var fakulte-
tets Arktiske station på Disko øen i
Grønland. Som aktivt medlem af be-
styrelsen var hun med til at bringe
forholdene for den arktiske forsk-
ning på Københavns Universitet op
på et internationalt plan. 

I sin bopælskommune, Frederiks-
berg, var Elisabeth ligeledes et kendt
ansigt. Her repræsenterede hun SF i
kommunalbestyrelsen fra 1986 til
2002 og fungerede det meste af ti-
den som rådmand. 

Elisabeths bortgang efterlader et
ufatteligt tomrum på fakultetssekre-
tariatet og blandt alle der lærte hen-
de at kende, både i arbejdslivet og i
det politiske liv. Savnet bliver stort.
Nu skal vi alle vænne os til en hver-
dag uden hendes smittende latter og
skarpe bemærkninger, altid afleveret
med et glimt i øjet. Vores tanker går
først og fremmest til de efterladte.

Bisættelsen foregik i stilhed.

Dekan Henrik Jeppesen og 
prodekan Flemming Nicolaisen.

Mindeord over Elisabeth Bruun



DET SKER

Temaaften på Sprogpsykologi
Aftenens tema er ‘Finding an adequate description of inter-

action. What counts as good evidence for what went on in a

given interaction?’ med deltagelse af Charles Antaki, Docent

og programleder i Language and Social Psychology ved De-

partment of Social Sciences, Loughborough University, UK. 

Tid: 13/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, lcs@cphling.dk

Jorden Under Mine Fødder og 
Anatomy of Music
Dokumentarfilminstruktør Michael Noer præsenterer og viser

sine 2 film fra/om Panuminstituttet

Tid: 13/11 kl. 19.30

Sted: Studenterklubben, Panum

Arr.: Naturpræsten ved Natur og Sund samt Panums

filmklub P8’n, www.sund.ku.dk/praest

Uddannelse 
– dannelse eller kompetenceudvikling
Debataften med dr.jur. Linda Nielsen og dr.phil. Lars-Henrik

Schmidt

Tid: 13/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H

Arr.: Studenterkredsen

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Religion præsenterer årets kandidater
Arrangementet afsluttes med fællesspisning for dem der har

lyst. Nærmere detaljer vil blive opslået på Institut for Religi-

onshistorie

Tid: 14/11 kl. 15.00

Sted: KUA, lok. 23.0.49.

Arr.: Religionshistorisk Forening og studienævnet for reli-

gionshistorie

Musik og danskhed. 
Kan musik være national? 
Foredrag ved Jens Henrik Koudal, Heinrich W. Schwab,

Kirsten Sass Bak, Martin Zerlang, Annemette Kirkegaard

Tid: 15/11 kl. 13.00-17.30

Sted: Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek, Blixensalen

Arr.: Dansk Folkemindesamling

Billedtale: Den ikoniske tradition i den or-
todokse kirke
Seminar med oplæg af Mikael Rothstein, Jens Fleischer, An-

ders Nielsen, Nicoletta Isar, Arne Bugge og Annika Hvithamar

Tid: 17/11 kl. 13.00-16.30

Sted: Institut for Religionshistorie, lok. 2.34

Arr.: Institut for Religionshistorie, e-mail: ahvit@hum.ku.dk

Kön/genus/begär i svensk feministisk
teori och praktik
En case-study om behandlingen av intersexuella barn ved

Sara Edenheim, Lunds Universitet. Det fjerde af 5 foredrag

om queer som teori, perspektiv og politik

Tid: 17/11 kl. 19.00-21.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, lene.myong@kvinfo.dk, www.kvinfo.dk

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser 

senest 3 dage før

Tid: 18/11 kl. 17.15-20.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Hjertets Dannelse 
– en musikalsk aftengudstjeneste

Tid: 18/11 kl. 22.30

Sted: Skt. Johannes Kirke

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest

Kurser på Danmarks Natur- og Læge-
videnskabelige Bibliotek
Disse kurser finder sted på DNLB’s Kursuscentret, og der er

tilmelding på www.dnlb.dk – under kurser eller via e-mail:

kursus@dnlb.dk. Kursusafgiften er på 400 kr.

Reference Manager – avanceret brug: 13/11 kl. 9.15-11.45

CrossFire: 20/11 kl. 9.15-13.00

Web of Science og Journal Citation Reports: 21/11 kl. 9.15-

12.00

The Cochrane Library: 27/11 kl. 9.15-13.00 

Conference: Consuming Global Cultures
Keyspeakers: Ulf Hannerz, John Urry, Bulent Diken, Henning

Bech, Lise Skov

Tid: 28 – 29/11

Sted: Salen, Sociologisk Institut, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn. Tilmelding på e-mail:

sociologisk_udsyn@hotmail.com

The conference will examine how the relationships between

globalization, consumption and economies of experiences

produce new understandings and practices of culture. The

massive global flows of people, products, texts, images and

signs set up new premises for the concept of culture in the

contemporary world. A main argument, that the conference

will present and discuss is, that the concept of consumption is

crucial to an understanding of culture in global mass societi-

es. Consumption can be seen as a basic condition of life and a

way of being in the world that stresses the aesthetic and soci-

al dimensions of perceiving and experiencing life. The argu-

ment is that these dimensions very often are neglected in the

discussion of globalization. However, they seem to play a cen-

tral role in the reconfiguration of culture bringing new glo-

bal cultures about through the sensual, imaginative or virtual

consumption of products, places and narratives.
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Affective cities: 
New faces of the politics of creativity
Seminar med udgangspunkt i forelæsning af prof. Nigel

Thrift, School of Geographical Sciences, University of Bristol 

Tid: 20/11 kl. 10.30

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Center for Medier og Demokrati I Netværkssamfun-

det, MODINET. Deltagelse i seminar kræver tilmelding til

Maj Britt Aronstein, e-mail: modinet@hum.ku.dk

Stormøde om videnskabelig uredelighed
Tid: 20/11 kl. 15.30-19.00

Sted: Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3

Arr.: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode,

borud@mail.dk, www.dsm5.suite.dk/moder.htm

Queer-politisk aktivisme 
– mellem mainstream og revolution
Oplæg ved Rasmus Præstmann Hansen, cand.mag. Sidste

foredrag af 5 om queer som teori, perspektiv og politik

Tid: 24/11 kl. 19.00-21.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, lene.myong@kvinfo.dk, www.kvinfo.dk

Thanksgiving
Amerikansk aften med fællesspisning og sang. Før spisningen

fortæller akademisk medarbejder Jennie Gunnarson, om

thanksgiving i USA og en amerikaners møde med Danmark

Tid: 27/11 kl. 17.00

Sted: Sct Andreas Kirke, Gothersgade 148

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis. Tilmelding til 

Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, e-mail: cf@rundetaarn.dk

senest 25/11

Centrum og Periferi i Øresundsregionen
Se programmet på www.uni.oresund.org 

Tid: 1/12 kl. 13.00-17.30

Sted: Kunstakademiets Arkitektskole, Philip den Langes

Allé, Holmen

Arr.: Kontaktperson er Christian Michelsen, e-mail:

cmi@adm.ku.dk, tlf. 3532 2835



FÆSD
Universitetsradioen & Film- og Medievidenskab arrangerer sammen en fest den 21. november i Kanin-

dræberen – Psykologi på KUA. Universitetsradioen leverer DJ’s, transmitterer live fra festen i radioen og

holder konkurrencer for festdeltagerne.

Alle er velkomne med studiekort eller gæstebillet.

STØTTE

Stipendier

Introduktionsstipendier 
i Gigtforeningen 
Støtte: To introduktionsstipendi-

er ledige til besættelse pr. 1/3-

04 eller snarest derefter.

Periode: Stipendierne bevilges

for op til 6 mdr.

Ansøgning: Via www.gigtfore-

ningen.dk el. Marianne Pagels,

tlf. 3977 8000. 

Ansøgningsfrist: 15/12-03, kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsrådet, Gigtforeningen,

Gentoftegade 118, 2820 Gen-

tofte.

European Young Investi-
gator Awards (EURYI)
Målgruppe: Der kan i DK søges

inden for alle fagområder.

Støtte: Formålet er at tiltrække

fremragende yngre forskere

fra hele verden til forskning i

Europa. Stipendiebeløbet er 

på 150.000-250.000 euro om

året i 5 år. 

Ansøgning: Forskningsrådene

udvælger ni kandidater der

går videre til den endelige

konkurrence mellem alle fem-

ten landes kandidater. Mate-

riale findes på

www.forsk.dk/opslag/.

Ansøgningsfrist: 15/12-03.

Sasakawa Young Leaders
Fellowship Fund (SYLFF)
Target group: Program Develop-

ment Award Faculties: Law,

Social Science and Humanities.

Applicants must be full-time

staff at the University of Co-

penhagen. 

Awards: It is the purpose to give

staff the opportunity to ini-

tiate and/or activate students

exchange programs at the gra-

duate level with other SYLFF

institutions. The focus on stu-

dent exchange includes activity

such as the development of

joint degree and so-called

sandwich programs at the ma-

ster’s and doctoral levels.

Awards of up to US$10,000

each are awarded to cover

transportation, accommoda-

tion and meals as determined

by the Scholarship Division.

Approximately 10 awards are

available each year.

Applications should be sent to:

Scholarship Division, The Tokyo

Foundation, The Nippon Foun-

dation Bldg. 3rd Floor, 1-2-2

Akasaka, Minato-ku, Tokyo

107-0052 Japan.

Deadline for applications: 15/11-

03 and 15/5-04.

Full announcement:

www.tkfd.or.jp/eng/division/fel

lowship/index.shtml

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Til fremme af videnskabe-

lige studier, undersøgelser og

arbejder inden for alle grene

af lægevidenskaben. 1-2 kandi-

datstipendier; et mindre antal

scholarstipendier samt nogle få

introduktionsstipendier på op

til 6 mdr. til fritagelse for ruti-

nemæssige forpligtelser i f.m.

planlægning og udførelse af

klinisk forskning.

Ansøgning: Send adresseret svar-

kuvert.

Ansøgningsfrist: 30/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: P. Carl

Petersens Fond, Sekretariatet,

Vesterbrogade 10, 2., 1620

Kbh. V.

Legater

Københavns Universitets
legater
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Ansøgning: Skema via

www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/

el. SU-kontoret, Fiolstæde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/11-03. På an-

søgningsskemaet står der at

ansøgningsfristen er den 1.

november, men vi har valgt at

rykke fristen pga. det sene

tidspunkt legatet er blevet op-

slået.

Yderligere oplysninger: SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Cecilius Lyngby Larsens
legat
Målgruppe: Trængende medicin-

ske studenter ved danske uni-

versiteter.

Støtte: 50.000 kr. i flere portioner.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/SU-kontoret el.

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Der anvendes universitetets

ansøgningsskema for Køben-

havns universitets legater.

Ansøgningsfrist: 17/11-03.

Uddeling: Ansøgere der ikke in-

den 15/1-04 har fået svar, er

ikke kommet i betragtning.

Civilingeniør Holger Rabitz
og hustru Doris Mary, født
Philips Mindelegat
Målgruppe: Polytekniske og/eller

medicinske kandidater til stu-

dier over specielle emner.

Støtte: 100.000 kr. til uddeling i

2-4 portioner.

Ansøgning: Skema fås via e-mail:

leh@adm.ku.dk el. i lok.

9.1.38A på Panum Instituttet.

Vedlæg udførlig redegørelse

for formål samt cv (maks. 1 s.);

projektbeskrivelse (maks. 5 s.),

fortegnelse over de seneste 5

års publikationer og et resumé

(maks. 1/2 s.).

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 28/11-03, kl. 12.00.

Otto R. Henriques, Elisa
Henriques og Cordt Traps
Fond til fremme af det øko-
nomiske studium ved KU
Støtte: Portioner på op til 3.000

kr. til studerende der har be-

stået 2. årsprøve ved det øko-

nomiske studium.

Ansøgningen må indeholde fuld-

stændige oplysninger om alle

beståede prøver og om egne

og forsørgers økonomiske for-

hold. Den samme modtager

kan oppebære en ydelse i ind-

til 3 år. Benyt universitetets al-

mindelige ansøgningsblanket-

ter som udleveres på stipendie-

kontoret. 

Af legatet uddeles endvidere rej-

selegater til fastansatte lærere,

kandidater el. evt. studerende

Til rejselegatet anvendes ingen

specielle blanketter. Indsend

budget for forventede rejse-

omkostninger og oplys om der

modtages støtte fra anden si-

de. Opgiv crp.nr.

Ansøgning sendes til: Henriques

og Cordt Traps Fond, Edda

Geil, Økonomisk Institut, Stu-

diestræde 6, 1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 28/11-03.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Støtte: 1 legatportion a 12.000

kr. til forskning til bekæmpelse

af gigt- og kræftsygdomme.

Ansøgningsfrist: 17/11-03.

Yderligere oplysninger: SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Civilingeniør Lars Andersens
Legat
Støtte: Ca. 75.000 kr. til uddeling

til forskning af aldersrelateret

synssvækkelse med henblik på

forebyggelse heraf, evt. mikro-

biologisk forskning med sam-

me formål.

Ansøgning: Oplys navn, stilling

og bopæl samt cpr.nr. og ved-

læg kort redegørelse for hidti-

digt forskningsarbejde og re-

degørelse for påtænkt anven-

delse.

Sendes til: Landsretssagfører

Aksel Poulsen, Hovedgaden 

26-28, 2970 Hørsholm. 

Ansøgningsfrist: 1/1-04.

Uddeling: 1/3-04.

Yderligere oplysninger: www.se-

mikolon.dk.

Hjørring Gymnasiums Fonde
Målgruppe: Ubemidlede, dygtige

studenter/kursister fra Hjørring

Gymnasium og HF-kursus. 

Støtte: Til længerevarende vide-

regående uddannelser (til kan-

didatgrad).

Ansøgning: Skema via www.hj-

gym.dk el. ved henvendelse til

Hjørring Gymnasium og HF-

kursus.

Sendes til: Hjørring Gymnasium

og HF-kursus, Skolevangen 23,

9800 Hjørring.

Ansøgningsfrist: 1/12-03.
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Disputatsforsvar

Teologi

Kierkegaard’s Relations to Hegel

Reconsidered 

Doktorand: Forskningslektor,

ph.d. Jon Stewart.

Officielle opponenter: Prof., Dr.

Merold Westphal, Department

of Philosophy, Fordham Uni-

versity og prof., dr.theol., Arne

Grøn, Center for Subjektivitets-

forskning.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret el. til forsvarslederen på

tidspunktet for forsvarshand-

lingen.

Tid: 12/11-03, kl. 13.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

1-3

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Afdeling for Systematisk

Teologis sekretariat, Købmager-

gade 46, 3. sal på Bibliotekssek-

tionen samt Fakultetskontoret.

Sundhedsvidenskab

Hypotensive mechanisms of

moderate antiorthostatic

maneuvers in humans 

Doktorand: Cand.med. Bettina

Pump.

Officielle opponenter: Klinikchef,

overlæge Jesper Mehlsen og

prof., dr.med. Niels-Henrik Hol-

stein-Rathlou.

Opponenter ex auditorio: Kan mel-

de sig til forsvarslederen, kli-

nisk lektor, overlæge, dr.med.

Hans Ibsen, tlf. 4323 3215.

Tid: 28/11-03, kl. 14.00.

Sted: Lundsgaard Auditoriet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Skovdiget

40, 2880 Bagsværd. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Udviklingen af historien om Troilus og Criseyde/Cressida fra
Boccaccio til Dryden med særligt henblik på Chaucers og Shakes-
peares versioner
Lektor Dorrit Einersen og stud.mag. Ditte Nielsen, Engelsk Institut

Tid: 10/11 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

Poetry Reading
John Kinsella, Kenyon College and Churchill College, Cambridge, UK

Tid: 10/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Frue Plads, Hovedbygningen, H3

Arr.: Engelsk Institut

Africa’s Recovery from Conflict: Making Peace Work for the Poor
Prof. Tony Addisson, Deputy Director for UN University, World Institute for Development Ecnomics

Research

Tid: 11/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Tiltrædelsesforelæsning: En klassiker – død eller levende? 
Hvad skal vi med Max Weber i dag?
Adjungeret professor Hans Henrik Bruun

Tid: 11/11 kl. 14.15

Sted: Linnésgade 25, Salen, 1. sal

Arr.: Sociologisk Institut

Prisoners of War and Internees in Soviet Custody 1939-1955
Andreas Hilger, University of Hamburg

Tid: 11/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Danish Institute for International Studies, DIIS, Store Auditorium, Strandgade 56

Arr.: Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Epidemiologiske undersøgelser af hepatitis A udbrud i Holstebro
Andrea Gervelmeyer, Epidemiologisk Afdeling

Tid: 11/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Storpolitiske sammenstød – men er det civilisationer, religioner
eller stater der støder
Ole Wæver, Institut for statskundskab, KU

Tid: 11/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Salen, Sociologisk Institut, Linnésgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn

Den professionelle og de frivillige. 
En udfordring til embedsteologien
Cand.theol., ph.d. Liseslotte Malmgart

Tid: 11/11 kl. 19.30

Sted: DIIS, Strandgade 56, Store Aud.

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/TF

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Den danske salme fra Kingo til Gustava Brandt
Jan Aage Rasmussen

Tid: 11/11 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

European integration and constitutional constraints
Henning Kock, Professor of Law, University of Copenhagen

Tid: 12/11 kl. 12.15-14.00

Sted: Auditorium 2, Rosenborggade 15

Arr.: Jean Monnet Lectures, rvk@stud.ku.dk
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The Trimsikavijnaptibhasya of

Sthiramati 

Kandidat: Hartmut Buescher.

Tid: 14/11-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst samt på

Asien-Instituttet.

Karmaphalasambandha in verses

17.1-20 of Candrakirti’s Prasan-

napada 

Kandidat: Ulrich Kragh. 

Tid: 17/11-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst samt på

Asien-Instituttet.

Føler du dig dansk? Forhandlin-

ger af identitetsmæssige tilhørs-

forhold i dansk tv-dokumentaris-

me om det multietniske samfund

Kandidat: Randi Marselis.

Tid: 28/11-03, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst, KUA samt

på Institut for Nordisk Filologi.

Den danske klædeindustri i in-

ternational belysning

Kandidat: Jeppe Tønsberg.

Tid: 5/12-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst samt på In-

stitut for Historie.

Naturvidenskab

A language-independent frame-

work for region inference 

Kandidat: Henning Makholm.

Tid: 21/11-03, kl. 14.15.

Sted: DIKU, Lille Auditorium, Uni-

versitetsparken 1.

Afhandlingen: www.diku.dk/~mak-

holm/thesis.pdf.

Molecular Cloning and Functio-

nal Characterization of Novel In-

sect G Protein-Coupled Receptors 

Kandidat: Giuseppe Cazzamali.

Tid: 24/11-03, kl. 14.00.

Sted: Zoologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Bygning 12,

Aud. B.

Afhandlingen: Yderligere oplysnin-

ger fås hos Giuseppe Cazzamali,

e-mail: gcazzamali@zi.ku.dk.

Development and applications of

high resolution comparative ge-

nomic hybridization 

Doktorand: Cand.scient. Maria

Kirchhoff.

Officielle opponenter: Prof., over-

læge, dr.med. Steen Kølvraa og

institutchef, prof., overlæge,

dr.med. Karen Brøndum Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Hen-

rik Mortensen, tlf. 4323 3017.

Tid: 5/12-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Teilum Byg-

ningen, Frederik V’s Vej 11

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Benzvej

10, 4.th., 2000 Frederiksberg.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

IgE B-cell commitment in atopic

versus non-atopic individuals 

Kandidat: Anders Holm Millner.

Tid: 21/11-03, kl. 15.00.

Sted: Teilum-Bygningen, Rigs-

hospitalet, Aud. B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

asm@dk.alk-abello.com.

Humaniora

Women’s autonomy and fertility

regulation among rural women

of Kathmandu District, Nepal 

Kandidat: Sabitri Sthapit.

Tid: 11/11-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst samt på In-

stitut for Psykologi.

DANSK KLÆDEINDUSTRI
– Ph.d.-forsvar 5/12 ‘Den danske

klædeindustri i international be-

lysning’ ved Jeppe Tønsberg.
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FORTSAT ...

Knud Lavard-liturgien fra slutningen af det 13. århundrede
Lektor Michael Chesnutt, Den Arnamagnæanske samling, Nordisk Forskningsinstitut, KU

Tid: 13/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

USA’s verden/orden
Prof. Ole Wæver, Institut for Statskundskab

Tid: 13/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Kunstwerk und Kraftwerk – über den Ursprung der elektronischen
Musik und Martin Heideggers Begriff der Technik
Amanuensis, ph.d., Peter Buhrmann

Tid: 14/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Models of what we mean. 
Recent Developments in Formal Semantics
Prof. Barbara Partee, USA

Tid: 14/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Konventets udkast til den nye forfatningstraktat og den aktuelle
regeringskonference
Danmarks EU-ambassadør Claus Grube

Tid: 14/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Rosenborggade 15, RO 8

Arr.: International Debat og Nyt Europa, www.international-debat.dk

Why Materialism entails panpsychism
Galen Strawson, CFS og Department of Philosophy, University of Reading, UK

Tid: 17/11 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, lokale 44, Købmagergade 50, 1150 København K

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Retinal vascular changes and systemic cardiovacular diseases: 
old concepts, new data, future directions
Associate Professor Tien Yin Wong, MD, Singapore Universitet

Tid: 17/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Amtssygehuset i Herlev, Store auditorium

Arr.: Overlæge, lektor, dr.med. Øjenafdelingen, Michael Larsen

Restoring Justice According to African Tradition? 
Juvenile Justice in Uganda
Dr. Lillian Tibatemwa, Ass. Professor, Faculty of Law, Makerere University, Uganda

Tid: 18/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Karakterisering af rotavirus stammer i Danmark for perioderne
1998, 2000 og 2002 samt karakterisering af rotavirus stammer i
Guinea Bissau for perioden 2002
Nete Munk Nielsen, Epidemiologisk Forskning, SSI

Tid: 18/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

EU reform policy of the bigger powers
Dr. Kuehnhardt, Professor, University of Bonn, Germany

Tid: 19/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Auditorium 2, Rosenborggade 15

Arr.: Jean Monnet Lectures, rvk@stud.ku.dk

Kompetencebeskrivelser i universitetets virkelighed
Niels Grønbæk, IMF og Carl Winsløw, CND

Tid: 12/11 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

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

The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective
Prof., PhD. Colin Bennett, University of Victoria, BBC, Canada

Tid: 12/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. HO10

Arr.: Det Juridiske Fakultet, Forskningsafdeling II

Turkey and the EU: The ‘other’ as Candidate
Dr.phil. Dietrich Jung, Institut for Internationale Studier

Tid: 12/11 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, lok. U5, 1. sal

Arr.: Orientalsk Forum

Nutidens embedsmandsroller og departementsorganisering
Cand.scient.adm. Birgitte Poulsen

Tid: 13/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Rosenborggade 15, RO 4

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk

Nationalisme på godt og ondt
Hans Vammen, lektor, Institut for Historie, KU

Tid: 13/11 kl. 16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: De Historie Studerende, DHS

Titlen kunne også være: Nationalisme mellem politik og religion. Udgangspunktet er spørgs-

målet: Hvad var årsagerne til den feberagtige udbredelse af aggressiv nationalisme i Tyskland

og Danmark fra 1830’erne? Fire forskellige typer nationalitet som kan påvises i perioden

1800-1850 analyseres i en kombineret begrebsramme hentet fra idé-, bevidstheds- og menta-

litetshistorie. Til slut diskuteres om denne analyse kan kaste lys over den aktuelle nynatio-

nalisme.

Troens tegn 
– Cranach, Holbein og Dürer i reformationens billedstrid
Hanne Kolind Poulsen

Tid: 13/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

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

tlf. 3532 3920.
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Græsk og dansk blandt andre sprog ved EF-domstolen i Luxemburg
Lektor, translatør Rolf Hesse, Lunds Universitet, Sverige

Tid: 19/11 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3. sal, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet Forskningsmøder

Kulturkamp, hvad er det?
Thomas Højrup, Johannes Møllgaard og Ole Bernild

Tid: 19/11 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, gården, opgang B, lok. E-24 A

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik, e-mail: bernild@hum.ku.dk

Grammatikalisering af det indirekte objekt i spansk som et drift-
fænomen
Silvia Becerra Bascunan, KU

Tid: 19/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

The many faces of metalloproteases: 
cell growth, invasion, angiogenesis and metastasis
Zena Werb, Department of Anatomy, University of California, San Francisco, USA

Tid: 19/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Henrik Dam Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3

Arr.: Keld Danø, Finsen Laboratory and Ole William Petersen, MAI, Panum Institute,

www.biokemi.org

Molekylær evolution af kompleksitet
Prof. Peter Arctander, Zoologisk Institut

Tid: 20/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Æresdoktorforelæsning: Gottesinstinkt, Glaubensgewissheit 
und die Universalität religiöser Erfahrung
Prof., dr.theol. Hermann Deuser, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Tyskland

Tid: 21/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, aud. 7

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Fraseologi og tekstlingvistik
Ph.d.-stipendiat Ken Farø og lektor Lisbeth Falster Jakobsen

Tid: 21/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Natur und Geist. 
Pragmatismus, evolutionäre Metaphysik und Religionsphilosophie
Prof., dr.theol. Hermann Deuser, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Tyskland

Tid: 21/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Center for Subjektivitetsforskning, Købmagergade 46, 4. sal, aud. 12

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Die 68er Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland
Prof. Ingrid Gilcher-Holtey, Tyskland

Tid: 21/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Åndelighedens psykologi?
Cand.psych. Jakob Skov Knudsen

Tid: 21/11 kl. 14.15-16.00

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

Arr.: Tværfaglige Foredragsfredage, haviv@fsr.ku.dk

Når floderne breder sig. Om ny indisk litteratur
Kristine Witt-Hansen, cand.mag. i litteraturvidenskab

Tid: 20/11 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39.

Arr.: Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

Arundhati Roys prisbelønnede roman ‘God of Small Things’ og Vikram Seths bestseller ‘A Suit-

able Boy’ er kendt af et stort dansk publikum – og med rette. Men indisk litteratur er så me-

get mere. Med sine 38 forskellige sprog syder Indien af litterær mangfoldighed. Kom og hør

om det ukendte Indien og dets forfattere.

Landskap – stammar – riken. 
Språkliga sammanhang i fornnordisk tid
Nyudnævnt æresdoktor, prof., fil.dr Thorsten Andersson, Uppsala universitet, Sverige

Tid: 21/11 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.2.23

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Implementing NEPAD: 
The Challenges for the African Development Bank
Theodore Nkodo, Vice-President for the African Development Bank

Tid: 24/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Den aktuelle politiske situation i Brasilien
Ph.d. Marina Jakobsen, RUC

Tid: 24/11 kl. 19.00

Sted: KUA, Romansk Institut, lok. 24.2

Arr.: NETLA

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Mobiltelefoni og stråling/magnetfelter
Prof. Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk museum

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.snu.nbi.dk
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Af Morten E. Wøldike Olsen

Ide sidste 100 år er vi blevet
dummere. Vi tænker stadig
seksualitet i sygdomskate-

gorier, og der mangler doku-
mentation for hvad der reelt
rører sig i de seksuelle subkul-
turer.«

Sådan lød Steen Schapiros
diagnose da Dansk Forening for
Klinisk Sexologi havde inviteret
ham sammen med en piercer,
en fetichist og en SM’er til at
give snigpremiere på den alter-
native erotiske festival Kinky
Copenhagen som i slutningen
af oktober fandt sted i Køben-
havn. 

Steen Schapiro har fulgt de
seksuelle subkulturer i Dan-
mark gennem en række år, og
det er blandt andet blevet til en
dokumentarfilm om SM og fe-
tich. Når han kaster sig ud i den
seksualpolitiske debat, er det
fordi han savner en større dia-
log mellem de subkulturelle
grupper på den ene side og eks-
perter og behandlere på den
anden. Et skarpt budskab han
ikke nedtoner selv om han be-
finder sig i et auditorium på Ri-
gets psykiatriske afdeling fyldt
af netop sexologer, eksperter og
behandlere. 

Det er ønsket om at kickstar-
te den strandede seksualdebat

der har fået Steen Schapiro til
at medarrangere Kinky Copen-
hagen som et alternativ til de
kommercielle sexmesser. Det
handler ikke om at sælge porno
eller se Stripperkongens piger
vride sig på scenen, men om at
vække nysgerrighed, vise mang-
foldighed, pirre sanserne og
skabe debat. 

Fetich som feltarbejde
Dagens seksualdebat er ifølge
Steen Schapiro kendetegnet
ved fraværet af dialog mellem
de seksuelle subkulturer og for-
sker- og behandlingsmiljøet.
Det giver plads til mange for-
domme og nærer de gamle
forestillinger om fx sadomaso-
chisme og fetichisme som syg-
domme. 

Der er simpelthen brug for at
bringe de seksuelle subkulturer
sammen med eksperter og be-
handlere – og folket i alminde-
lighed – for at få afmystificeret
subkulturerne og bragt den sto-
re mængde af uvidenhed ud af
verden. Kinky Copenhagen er
netop et forsøg på at skabe et
dialogmøde.  

»SM har intet med voldtægt
at gøre, men sådanne syns-
punkter kan føre til det utroligt
farlige at man begynder at
censurere i de seksuelle lyster.
Flere burde lave feltarbejde i

subkulturerne, for vi har sim-
pelthen ikke kendskab nok til
de forskellige seksuelle subkul-
turer,« siger Steen Schapiro og
minder de fremmødte om at
det også kniber for sexologerne
i Dansk Forening for Klinisk
Sexologi der på et møde sidste
år ikke rigtig kendte til swin-
gerkultur. 

Og interessen for SM, spiri-
tualitet, fetich, blindfold, gen-
der bending, piercing, swinger-
kultur og nåleleg er bestemt
ikke faldende i disse år.

»Vi lever i en tid i hastig ud-
vikling. Kernefamilien er op-
løst, og alle kan gå på internet-
tet og fascineres af andres
lyster eller fortælle om sine
egne,« siger Steen Schapiro der
taler for at vi i dag oplever et
paradigmeclash mellem den
kristelige kultur hvor parforhol-
det og ægteskabet stadig for-
gudes og en hedensk-hedoni-
stisk kultur som afskriver dog-
matisk kærlighed, men dyrker
kroppen og eksperimenterer
med seksualiteten som det er
tydeligt i musikvideoer, rekla-
mer og film. 

»Seksualitet kan ikke define-
res videnskabeligt som biolo-
gerne gør, og som samfunds-
videnskaben forsøger når den
taler om konstruktion. Seksua-
litet handler om mystik,« siger

Steen Schapiro og smutter med
øjnene. Han tilføjer at disse
‘Hertoft-eftermiddage’ hvor
Dansk Forening for Klinisk Sex-
ologi sætter seksualitet og ero-
tik til debat, heller ikke burde

foregå i et køligt og klinisk au-
ditorium, men under mere
uformelle former som soireer
med levende stearinlys, per-
formance og en dampende at-
mosfære der taler til sanserne

og bringer en i stemning. Smid
kitlen og kom ud i den smukke
underskov af seksuelle subkul-
turer og gør dig bekendt med
realiteterne, lyder opfordrin-
gen. ■

mwo@adm.ku.dk
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EROTISK ENSRETNING – Eksperter og behandlere på sexologiens område skal blive fortrolige

med begreber som blindfold, gender bending, swingerkultur og nåleleg hvis den seksualpolitiske

debat skal ånde.

Saglig sex søges
Sexologerne skal vide hvad de taler om. De må
smide kitlen, tage til fetichfest og ud i swinger-
klubberne og tale med folk. Filminstruktør Steen
Schapiro efterlyser en ny og mere nuanceret
seksualdebat




