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Fakultetsblad ude i kulden 
Et af Danmarks ældste fakultetsblade, Hovedområdet
på Naturvidenskab, er de facto blevet lukket. Spørgs-
målet er hvorfor
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nelser  
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Er kirkeministerens forhenværende medierådgiver, ekstern lektor i 
filosofi, Henrik Gade Jensen, blevet udsat for et karaktermord – eller er 
det tværtimod René Karpantschof fra sociologi (billedet) der er offer for 
højrefløjens hævntørst? LÆS INTERVIEWS MED DE TO HOVEDKOMBATTANTER SIDE 4-5
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Universitetsavisen

V i vil ikke glemme år 2003 lige med det samme.
Det var et år med ganske mange nyheder og om-

væltninger på Københavns Universitet. Og så var det
måske især et år hvor rammerne for universitets
fremtid på afgørende områder blev lagt fast.

Omdrejningspunktet for forandringerne var den
nye universitetslov der trådte i kraft den 1. juli.

Loven har fået massiv dækning, både i denne avis og
i de landsdækkende medier. Og som vi har sagt si-
den loven blev vedtaget: Meget kunne vi have ønsket
os anderledes, men nu er den her, og vi må skabe
det bedst mulige universitet på de nye betingelser.

Det har stillet universitetet over for nogle afgøren-
de spørgsmål: Hvad er det egentlig for et univer-

sitet vi ønsker at skabe? Hvad ønsker vi at tilbyde
vores studerende, vores ansatte og samfundet som
helhed? Hvordan ser vi universitetets rolle i det
fremtidige videnssamfund?

Den 1. januar 2005 vil en ny bestyrelse overtage
det overordnede ansvar for Københavns Univer-

sitet. Frem til den dag skal vi have udarbejdet et
godt grundlag for det konstruktive samarbejde og
universitetets fremtidige udvikling. Og jo bedre den-
ne proces lykkes for os, desto større er sandsynlighe-
den for at arbejdet i besty-
relsen – og samspillet mel-
lem bestyrelse, universite-
tets ansatte og studerende –
kommer godt fra start.

Derfor er der sat ganske
mange forandringspro-

jekter og nye initiativer i
gang i 2003. Et lille udpluk:
● 2003 var året hvor der blev sat ny fokus på univer-

sitets samarbejde med omverdenen. Vi etablerede
en enhed for vidensoverførsel, tech trans-enheden,
der skal skabe klarere rammer for relationerne
mellem universitetet og erhvervslivet.

● Vi oprettede en fælles kommunikationsafdeling
for universitetet, og samarbejdet mellem universi-
tetets informationsmedarbejdere blev styrket. En
kommunikationsstrategi blev formuleret og sendt i
høring, og den bliver behandlet på det første møde
i Konsistorium i 2004.

● Vi etablerede tre nye satsningsområder for at styr-

ke forskningen på tværs af fag og fakulteter: Religi-
on i det 21. århundrede, BioCampus samt Krop og
bevidsthed. Forskere fra de tre satsningsområder
har bestemt været med til at sætte dagsordenen for
en del af samfundsdebatten i 2003.

● Vi begyndte den omfattende reform af institut-
strukturen på universitetet. På Det Humanistiske
Fakultet blev 22 institutter til syv. På Det Juridiske
og det Teologiske Fakultet blev opdelingen i insti-
tutter helt afskaffet.

● Der blev sat fokus på de kompetencer som vores
kandidater har med sig når de forlader universite-
tet. Det Humanistiske Fakultet kan nok kaldes ba-
nebrydende på dette felt i kraft af det oprettede re-
formsekretariat. Målet her er at skabe en fælles
standard for klare kompetencebeskrivelser der
skal supplere den enkeltes eksamensbevis.

● Vi forberedte os på den uddannelsesreform som
for alvor slår igennem i 2004. En reform som skal
skabe større fleksibilitet og valgfrihed i uddannel-
serne, og hvor blandt andet Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet er gået forrest.

● Og vi tog hul på arbejdet med at formulere et kort
og præcist værdigrundlag for Københavns Univer-
sitet. Resultatet bliver det strategiske fundament
for en lang række af de væsentlige beslutninger vi
kommer til at træffe i den kommende tid.

Der skete naturligvis me-
re og meget andet på

universitetet, og eksempler-
ne ovenfor er langt fra dæk-
kende. Men tilsammen giver
de nok et billede af et uni-
versitet i stærk udvikling og
forandring.

Og så endte året på sin vis lykkeligt da de økono-
miske vismænd udgav deres rapport om uddan-

nelser. Den dokumenterede det som universitetsver-
den længe har argumenteret for: At det fra et sam-
fundsøkonomisk synspunkt faktisk er overordentlig
fornuftigt at investere i uddannelser. Det giver nyt
håb for de fremtidige bevillinger til en lidt trængt
sektor. Og med den melding tør vi godt ønske alle på
universitetet en god juleferie. Vi ser frem til at møde
2004 med nye kræfter til de mange udfordringer og
muligheder året med sikkerhed vil byde på. ■

31. Årgang

Få snydere blandt 
udenlandske studerende

PA P I R K VA L I T E T – Næsten ingen udenlandske studerende snyder
med eksamenspapirerne. KU har kontrolleret eksamensbeviserne fra
de 700 udenlandske studerende der blev optaget sidste år. Foreløbig
har det kun betydet at en enkelt person er blevet smidt ud af universi-
tetet og anmeldt for dokumentfalsk. To andre får deres eksamensbe-
vis tjekket nøjere, og 31 studerende er blevet bedt om at fremsende de
originale papirer som skal sammenlignes med de indsendte kopier.

Valg på vej

D E M O K R AT I – Det ser nu ud til at der formodentlig kan blive af-
holdt studentervalg først på foråret. Tilstrækkelig mange siddende
studenterrepræsentanter og suppleanter har svaret på en henvendelse
fra universitetet og meddelt at de trækker sig frivilligt fra deres po-
ster. Den procedure er nødvendig fordi Videnskabsministeriet aflyste
det planlagte valg i efteråret med henvisning til at de valgte studeren-
de havde krav på at blive siddende frem til 2005. Det ser dog ikke ud
til at der er kommet tilbagemeldinger nok til at der kan blive valg til
Konsistorium, ligesom det kun er sikkert at der kan udskrives valg til
det teologiske og sundhedsvidenskabelige fakultetsråd.  

Skandinavisk sidsteplads

B U N D P L AC E R I NG – Danmark halter efter de nordiske naboer når
det gælder offentlige bevillinger til forskning og udvikling. Det viser
tal fra Nordisk Ministerråd. I Danmark svarer udgifterne til 1.800 kro-
ner pr. indbygger, mens finnerne, svenskerne og nordmændene er op-
pe på 2.500-2.700 kroner pr. indbygger. Også i forhold til bruttonatio-
nalproduktet (BNP) er vi bagest. Forskning og udviklings andel af
BNP har i 1991-2003 været 0,75 procent af BNP. Norge ligger på 0,8
og Sverige og Finland på en procent. 

Læs mere på www.norden.org 

Trivsel eller stress

A R B E J D S G L Æ D E – Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og
Forskning afholder torsdag den 15. januar temadag under overskrif-
ten Forskerliv – trivsel eller stress. Medarbejdere fra Bedriftssund-
hedstjenesten Sjælland vil sætte fokus på emner som konkurrence
mellem kolleger overfor arbejdspladsens fælles mål og arbejdsindsats
kontra privatliv. Målgruppen er forskere; fra specialestuderende til
professorer. Der er tilmeldingsfrist 8. januar.

Læs mere og find tilmeldingsskema på www.videnskabsministeriet.dk

OECD-kritik af kvaliteten

EVA LU E R I NG – For mange studerende falder fra, og undervisnin-
gen er ikke god nok. I det hele taget skal der mere fokus på kvalitet.
Sådan lyder nogle af de foreløbige konklusioner i den evaluering som
OECD har foretaget af de danske universiteter. Rapporten indeholder
også anbefalinger om at indføre brugerbetaling og skære i SU’en. Eva-
lueringen offentliggøres først officielt efter nytår og er ikke endeligt
færdig. Det er imidlertid lykkedes for Ugebrevet Mandag Morgen at få
fat i et eksemplar.

Fryd og fred
Universitetsavisen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Den første avis i 2004 udkommer den 23. januar.

Deadline for meddelelser er 12. januar og for debatindlæg 14. januar.

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

»Meget kunne vi have ønsket os 
anderledes, men nu er den nye 
universitetslov her, og vi må skabe
det bedst mulige universitet på de
nye betingelser.«
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BLADDØD ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Universitetet er så småt
begyndt at demokratise-
res.« Sådan lød starten

på historien om Naturviden-
skabs blad Hovedområdet for
godt 32 år siden. Professorvæl-
det var under afvikling, og
medarbejder- og studenterde-
mokratiet i sin vorden. 

I dag hvor universitetet så
småt er begyndt at afdemokra-
tiseres, skriver studenterskri-
benterne på Hovedområdet på
deres sidste avis til alle stude-
rende og ansatte på Naturvi-
denskab. Når januarnummeret
er udkommet, bliver fakultets-
bladet efter alt at dømme nem-
lig sparet væk. 

»Vi har fået at vide at deka-
nen er tilfreds med vores arbej-
de. Derfor kommer det som lidt
af en overraskelse at ingen af os
får forlænget vores kontrakter
der løber ud i januar,« siger
medredaktør Sine Zambach. 

Med lov nr. 370 af 28. maj
2003 i hånden har dekan Hen-
rik Jeppesen reelt lukket og
slukket for det 32 år gamle
blad, mener medlemmerne af
redaktionen. Loven om deltids-
ansatte betyder at universitetet
ikke kan forny en løst ansat ad-
ministrativ medarbejders kon-
trakt mere end en gang, så skal
de fastansættes. Og det ønsker
Henrik Jeppesen ikke af frygt
for at få en sag på halsen hvis
han vil fyre folk igen. 

Men ifølge kontorchef Lis-
beth Møller i Dansk Magister-
forening kan en fastansættelse
af Hovedområdets redaktion
ske på nøjagtig de samme be-
tingelser som redaktionen ar-
bejder under nu. 

Dyr besparelse
Også de ansatte og studerende
står uforstående overfor luk-
ningen af Hovedområdet. TAP-
repræsentant i fakultetsrådet
på Naturvidenskab, Dorte Hel-
drup, kalder dekanens begrun-
delse søgt.

»Det er et dårligt signal at
nedlægge Hovedområdet i en
tid hvor formidling er så vigtig.
Bladet har lavet god kommuni-
kation for fakultetet. Jeg tror
det der i virkeligheden falder
dekanen for brystet er at Ho-
vedområdet ind imellem har
været kritiske overfor ham som
leder,« siger Dorte Heldrup og
forklarer at det dog ligger langt
tilbage i tiden. Heldrup undrer
sig over hvordan fakultetet vil
lave et blad for hele fakultetet
og gøre det ligeså billigt som de
studerende der har arbejdet på
Hovedområdet.

Den samme bekymring har
studerende Jonas Lekfeldt der
er medlem af fakultetsrådet:
»Jeg tror det bliver et økono-
misk problem for fakultetet at
lukke Hovedområdet fordi de
blandt andet løser en lang ræk-
ke layoutopgaver meget billigt.
Og dem bliver der kun flere af
når vi skal til at lave ny studie-
struktur til næste år.«

Jonas Lekfeldt undrer sig
over hvorfor Hovedområdet
helt er blevet fjernet fra budget-
forslaget uden at det er blevet
gjort til genstand for diskus-
sion.

Måske et blad
Naturvidenskab skal dog ikke i
al evighed være foruden et fa-
kultetsblad, forsikrer prodekan
Flemming Nicolaisen.

»Vi skal i gang med at lægge
hele vores informationsstrategi
om, så jeg tror fakultetsbladet
genopstår, men i en anden
form. Forkærligheden for Ho-
vedområdet har jo heller aldrig
været særlig stor blandt de an-
satte,« mener Nicolaisen der
dog ikke har nogen undersøgel-
ser til at underbygge den
påstand. 

Nicolaisen understreger at
beslutningen suverænt har
været dekan Henrik Jeppesens
der i øjeblikket er sygemeldt.
Prodekanen bekræfter at Na-
turvidenskabs skrantende øko-
nomi også har haft stor indfly-

delse på beslutningen om at
lukke Hovedområdet.

Naturvidenskab ser på nu-
værende tidspunkt ud til at
skulle spare 20 millioner ud af
et årligt budget på godt 600
millioner.  Men efter flere run-
der med store besparelser på
personale er Naturvidenskab
nødt til at se på mindre poster –
som fx de 550.000 kroner Ho-
vedområdet koster, forklarer
Flemming Nicolaisen.

Derfor ser lektor Jens Høeg
der repræsenterer underviserne
i fakultetsrådet, det også som
nødvendigt at lukke Hovedom-
rådet frem for at skulle spare
forskning og undervisning væk
på institutterne.

Tab af viden
Tilbage sidder de fem studen-
termedhjælpere i redaktionens
lille hus uden for Det Naturvi-
denskabelige Fakultetssekreta-
riat. Stemningen er god, men

indigneret. Efter mange års ar-
bejde med at profilere Naturvi-
denskab ved at producere ikke
bare Hovedområdet, men også
publikationer som Studier på
Naturvidenskab, studiehånd-
bøgerne til nye studerende
m.m., er redaktionen nu ude i
kulden. Og måden det er sket
på gør at de føler sig rigtig
dårligt behandlet af dekanatet.

»Selvfølgelig har dekanen ret
til at tage beslutningen om at
lukke Hovedområdet, men jeg
har bare svært ved at forstå
hvorfor fakultetet på samme tid
vil sige nej tak til den øvrige
formidling af naturvidenskab vi
står for. I en tid hvor der er så
meget fokus på formidling in-
den for universitetsverdenen er
det mærkeligt at fakultetet ikke
vil gøre brug af den viden og
erfaring vi trods alt har som bå-
de naturvidenskabsstuderende
og formidlere,« siger Nanna
Heinz der har skrevet for Ho-

vedområdet i tre år.
Sine Zambach har svært ved

at forstå hvorfor fakultetet og
dekanen ikke på noget tids-
punkt har forsøgt at forklare de
facto lukningen med andet end
loven om deltidsansættelse.

»Jeg er forbløffet over den
måde vi er blevet behandlet på.
Vi er her jo ikke til vi bliver pen-
sioneret. Der er en naturlig ud-
skiftning på redaktionen som
gør at folk stopper med at ar-
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bejde her inden de skal skrive
speciale. Og hvis det handler om
økonomi, så er det spørgsmålet
om Naturvidenskab vinder på at
lukke for noget af det eneste der
binder vores meget opsplittede
fakultet en lille smule sammen,«
siger Sine Zambach og henviser
til at Naturvidenskab rent geo-
grafisk ligger meget spredt. ■

likl@adm.ku.dk

Minus en avis
»Så kære dekan Henrik Jeppesen! Vi håber din beslutning om at opsige Hovedområdets

redaktion er velovervejet, at vi ikke er blevet hverken en principsag, en fiks ide eller et ek-

sempel der skal vise at du nu er den almægtige magt på fakultetet.«

Fra redaktionel kommentar i Hovedområdet, ekstra-udgave , 2. december 2003.

KOLDT –
Medlemmerne

af redaktionen

på Naturviden-

skabs fakultets-

blad Hovedom-

rådet føler sig

frosset ud af

ledelsen. I slut-

ningen af janu-

ar lukker og

slukker de for

et af Danmarks

ældste fakul-

tetsblade der

holder til i an-

nekset (i bag-

grunden) ved

fakultetsadmi-

nistrationen i

Øster Vold-

gade.

Et af Danmarks ældste 
fakultetsblade, Hovedom-
rådet på Naturvidenskab, 
er de facto blevet lukket.

Spørgsmålet er hvorfor

Fakultets blad ude i kulden

Hovedområdet
● er en gratis avis for alle ansatte og studerende på

Det Naturvidenskabelige Fakultet 

● udkommer seks gange om året i et oplag på 4.500

per nummer

● har eksisteret i 32 år

● er skrevet af studerende på Naturvidenskab

● koster ca. 550.000 om året 

● har ca. 650 eksterne abonnenter

● har de sidste fem år haft mere end 500 eksterne

indlæg
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Af Richard Bisgaard

Hvordan har du oplevet Gade
Jensen-sagen? 

»Mange har fremstillet det
som om jeg har medvirket til
hvad Gade Jensen og hans støt-
ter kalder ‘menneskejagt’ og et
‘karaktermord’. Selv Jyllands-
Posten  beskrev det i en leder
som ‘et nederlag for den frie
tanke og frie debat’. Det er ty-
pisk for højrestrømningens
selvbestaltede martyrrolle. De
gør enhver kritik eller modsi-
gelse af deres synspunkter til
politisk forfølgelse og under-
trykkelse, og på den måde fjer-
ner de fokuset fra debattens
egentlig indhold.

Og hvad er så det egentlige ind-
hold i Gade Jensen-sagen? 

»Det begyndte med at jeg
over for journalister fra netavi-
sen Modkraft.dk og siden Infor-
mation placerede manden på
‘den yderste højrefløj’. Det gjor-
de jeg fordi Gade Jensen er tid-
ligere medlem af den stærkt
fremmedfjendske Danske Fore-
ning. Gade Jensen har også si-
den sin tiltræden i Kirkemini-
steriet fremstillet islam som
uforenelig med de kristne, vest-
lige samfund, ligesom han har
kaldt politikerne fra Venstre og
de Konservative for ‘kujoner’ til
forskel fra ‘højrefløjen’ der skal
redde os fra ‘islamiseringen’ af
Europa. Så er man altså ude på
den yderste højrefløj.«

Det er vel heller ikke forbudt?
»Nej, enhver har ret til at ha-

ve sine meninger, men de skal
da kunne diskuteres. Derfor har
jeg sat spørgsmåltegn ved at en
minister med religiøse forhold
og landets forskellige trossam-
fund som ansvarsområde har
ansat en person som Gade
Jensen der er kendt for sin reli-
giøse intolerance og sit syn på
menneskerettigheder som han
har kaldt ‘moralsk terrorisme’.
Desværre har både kirkemini-
ster Tove Fergo og statsminister
Anders Fogh Rasmussen nægtet
at diskutere sagens substans,
nemlig hvad Gade Jensen re-
præsenterer, og hvorfor netop
han blev valgt som pressechef. I
stedet er man gået efter man-
den ved at afsætte ham, men
også ved at henvise til under-
tegnede som en af de ‘autono-
me rendestensfolk’, sådan som
Søren Krarup har gjort.« 

Men er du ikke selv gået efter
manden ved at kalde ham højre-
ekstremist?

»Nej, mit ærinde har ikke
været at få Gade Jensen fyret.
Det er ikke ham som sådan det
handler om. Jeg har ønsket 
at skabe debat om den yderlig-
gående nationalisme og raci-
stiske strømning der med
Dansk Folkeparti nu accepteres
som en så naturlig del af den
politiske elite i Danmark at en
af dets ideologiske bannerføre-
re kan arbejde for regeringens
kirkeminister. 

Desuden har jeg ikke påstået
at Gade Jensen er nazist. Det er
Information og TV2 som han
nu vil stævne for æreskrænkel-
se på grund af en formulering

om ‘forbindelser til nazistiske
kredse.’« 

Den formulering stammer ikke
fra dig?

»Nej, men helt grundløs er
påstanden nu heller ikke. Gade
Jensen har været medlem af
Den Danske Forening og arbej-
dede for foreningens blad, Dan-
skeren, samme år som grupper-
ne Dansk National Front og
Dansk Ungdom samarbejdede
med foreningen og blev støttet i
Danskeren. Og mange medlem-
mer af Dansk National Front og
Dansk Ungdom var netop mili-
tante nazister og naziskin-
heads. Senere var Gade Jensen
den eneste, sådan som jeg hu-
sker det, der offentligt forsvare-
de Dansk Ungdom da gruppen
under sit nye navn, Dansk Fo-
rum, blev smidt ud af Dansk
Folkeparti på grund af nazisme. 

Så der er alligevel lidt nazi over
ham, efter din mening?

»Nej, jeg finder det tværti-
mod ærgerligt at nazisme-vink-
len er blevet så fremtrædende i
Gade Jensen-sagen. Han er jo
ikke nazist, men yderliggående
i en anden forstand. Han er
først og fremmest en del af den
højre-kristne Tidehvervs-strøm-
ning som vi mest kender gen-
nem de to præster Søren Krar-
up og Jesper Langballe, og hvis
hovedbudskaber er bevarelsen
af den af Gud givne dansk-krist-
ne nation, folk og tradition og
modstanden mod menneskeret-
tigheder, islam og ‘de fremme-
de’. Det er det politiske indhold
i og konsekvenserne af denne
strømning som jeg mener skal
frem i lyset og debatteres. En
debat som højrefløjen kører af
sporet ved fx at skyde på min
person.«

Det viser vel blot at man skal
passe på med at kaste med bro-
sten når man selv bor i et glas-
hus?

»Du hentyder til min fortid
som bz’er og autonom. Men
den lægger jeg jo heller ikke
skjul på, ligesom jeg heller ikke
skjuler at Dansk Folkeparti og
deres ligesindede er mig inder-

ligt imod, og at jeg gerne delta-
ger i modstanden mod den po-
litik af racisme, lukkethed og
selvtilstrækkelighed som jeg
mener partiet repræsenterer.
Og det er klart at når jeg gør
det, så må jeg også forvente at
få nogle på hatten. Sådan er det
nu engang. 

Alligevel klynker du over den
hårde debattone?

»Klynker jeg? Jeg mener i alt
fald at angrebene på min per-
son er udtryk for en kedelig de-
batkultur. I stedet for at argu-
mentere mod det jeg siger, så
har man på lederplads og i
kommentarer i de borgerlige
aviser betvivlet min videnska-
belighed eller som Hans Hauge
i Jyllands-Posten ligefrem på-
stået at jeg i min seneste publi-
kation (‘Når du strammer gar-
net’) opfordrer til at kaste med
sten efter politiet. Det er så for-
rykt og skamløst usandt at jeg
helt kan tabe mælet.« 

Men du kalder da også Dansk
Folkeparti racister i bogen; så er
det vel klart at du får igen af
samme mønt?

»Jo, men man kunne jo også
forsøge at modsige min doku-

mentation for partiets racisme i
stedet for som Pia Kjærsgaard
blot at affeje mig som ‘forsker i
egne fordomme’. Og hvis det så
bare var det. Sidste år foreslog
Danske Folkepartis ungdoms-
formand Sociologisk Institut at
‘overveje en samtale med for-
skeren’, samtidig med at partiet
forsøgte at få videnskabsmini-
steren til at se om man kunne
gribe ind over for min ytrings-
frihed som universitetsansat.
Det kan da kun opfattes som
forsøg på at bringe politiske
modstandere til tavshed. I den-
ne omgang har en anden lille

højregruppe, Dansk Forum, så
bebudet at jeg vil blive indstæv-
net for UVVU. Dansk Forum har
tidligere ført en injuriesag mod
mig fordi jeg har omtalt dem
som en personkreds hvor nogle
har samarbejdet med nazister.
Selv om jeg vandt sagen, skal
jeg ikke skjule at den slags godt
kan være en belastning og no-
get der i perioder får mig til at
holde mig væk fra debatten.
Men andre gange kan jeg ikke
vare min mund, og så er jeg på
den igen.« ■

FORFULGT FORSKER ▼  

Fidusforsker
»Belægget (for at Gade Jensen har Nazi-forbindelser, red) er i sidste ende en fidusartikel

konstrueret i det venstreekstreme miljø under medvirken bl.a. af en tidligere autonom,

René Karpantschof, som p.t. opererer i ly af en stilling som samfundsforsker.«

Ole Hasselbalch, Professor Et H.C., Jur.Dr., fhv. formand 

for Den Danske Forening, Jyllandsposten 8.12.03.

Gade Jensen er
ikke martyr
»Jeg har ikke medvirket til et karaktermord på Gade
Jensen, men blot undret mig over hvad en højre-
ekstremist laver i Kirkeministeriet,« siger KU-forsker 
René Karpantschof der anklager højrefløjen for at
ødelægge den demokratiske debatkultur
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Blå bog

René Karpantschof (f.1965) er cand.mag. fra

1998 og har siden været ansat på Syddansk Uni-

versitet, Center for Alternativ Samfundsanalyse

og Københavns Universitet, hvor han er ekstern

lektor på Sociologisk Institut. Han har deltaget i

Magtudredningen og andre danske og interna-

tionale projekter og publiceret en bog samt en

række antologibidrag og tidsskriftsartikler om

sociale bevægelser fra både højre og venstre.

Forventer næste år at forsvare en ph.d.-afhand-

ling om kollektive aktioner i Danmark i det 19.

og 20. århundrede. 
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HVEM FORFØLGER HVEM?

Er regeringens forhenværende medierådgiver, ekstern lektor i

filosofi, Henrik Gade Jensen, blevet udsat for et karaktermord

begået en tidligere autonom der opererer i ly af en stilling som

samfundsforsker på Københavns Universitet? Eller er det tvært-

imod den kritiske samfundsforsker René Karpantschof der nu

udsættes for et rent hævntogt fordi han har sat fokus på højre-

fløjens holdninger og indflydelse i regeringen?

Vi er gået direkte til kilderne og har spurgt de to løstansatte

KU-fugle hvordan det er at befinde sig i orkanens øje når

mediestormen pludselig raser. 

Af Richard Bisgaard

Ifølge artikler i Jyllands-Posten
og Berlingske Tidende har be-
skyldningerne mod dig for at
være højreekstremist ikke blot
kostet dig jobbet som presse-
rådgiver for kirkeministeren,
men også jobbet som underviser i
filosofi på Københavns Universi-
tet. Er du blevet fyret fra KU?

»Jeg har haft to jobs – et tred-
ive timers job i Kirkeministeriet
som jeg har sagt op, og så har
jeg et eksternt lektorat på KU
hvor der ikke er undervisning
til mig i næste semester. Det er
to uafhængige begivenheder.
Jeg har ingen grund til at tro
der er en sammenhæng. Lærer-
ne på filosofisk institut ville al-
drig rette sig efter løgnagtighe-
der i pressen. Det tror jeg slet
ikke. De kender mig jo.«

Men du føler du har været offer
for en skueproces efter at dagbla-
det Information 25. november
under overskriften ‘Højreekstre-
mist er spindoktor for Tove Fer-
go’ beskyldte dig for at have »for-
bindelser til nazistiske kredse«?

»Ja, også i den grad. Men
endnu værre var at TV2 hele
dagen igennem fuldstændig u-
kritisk og uden selvstændig re-
search valgte at bringe sagen
videre til en bredere kreds. Jeg
troede ikke den slags kunne fo-
rekomme i Danmark, men
pludselig følte jeg mig hensat
til sovjetiske tilstande hvor of-
fentlige skueprocesser foran-
staltes til at sprede skræk og
dæmoni. Desværre indtog jeg
selv hovedrollen i skueproces-
sen hvor opfundne løgne gøres
til kendsgerning og uhyggelige

besked på din mobiltelefonsva-
rer klokken fem om morgenen,
så du kan kommentere på det.’
Det er den behandling jeg har
fået.«

Men det er vel heller ikke det der
står i den oprindelige artikel fra
Modkraft?

»Jeg har ikke læst artiklen fra
Modkraft. Jeg har kun hørt
vinklingen fra andre medier.
Det jeg forholder mig til er at
TV2 forbinder mig med det ord
på fire bogstaver der begynder
med N. Men leder du efter en
særlig KU-vinkel, vil jeg da ger-
ne sige at der er et stort pro-
blem i at forskere ved KU bru-
ger deres såkaldte ekspertise til
offentligt at medvirke til hekse-
processer ved at dæmonisere
almindeligt anstændige menne-
sker. Det er et problem for
Københavs Universitet. Et kæm-
pe troværdighedsproblem«.

Du taler om René Karpantschof?
»Sandsynligvis.« 

Tilbage står kritikken mod dig
for at være for højreorienteret til
at være spindoktor for kirkemi-
nisteren. For Karpantschof og
andre kan vel have ret i at det er
lidt underligt at se kirkeministe-
rens talsmand agitere for dels at

islam ikke kan forenes med det
moderne vestlige samfund, dels
at den nuværende regering, und-
tagen statsministeren, består af
en flok kujoner – og at det derfor
kun er ‘højrefløjen’ som kan red-
de Europa fra den igangværende
islamisering?

»Jeg gider slet ikke diskutere
ud fra hvad personer jeg ikke
har respekt for, gengiver. Alt
hvad jeg har skrevet er offent-
ligt tilgængeligt, og så kan man
jo selv læse. Der er 155 forfat-
terfund på mig på InfoMedia.
Det ville have taget Information
eller TV2 få minutter at checke
at det meste af hvad jeg har
skrevet, vender sig mod totali-
tære ideologier som nazismen
og kommunismen. I stedet
brugte TV2 lang tid på at finde
at foto af mig. Sagen interesse-
rede åbenbart ikke journalister-
ne, kun karaktermordet«.

Du har også tidligere skrevet ar-
tikler for Danskeren.

»Ja, fra 1991 til 1992. De står
på www.bibliotek.dk. De er in-
gen hemmelighed. Jeg har al-
drig lagt skjul på noget. Ellers
ville jeg ikke gøre det.« 

Synes du det er et godt blad,
Danskeren?

»Det er mange år siden jeg

har set det. Men for 10-15 år si-
den kunne du ikke i aviserne
problematisere hvad alle medi-
er i dag skriver om.«

Hvad med Dansk Forum?
»Dem har jeg aldrig haft no-

get med at gøre. Jeg har i min
gymnasietid skiftet ble på et af
medlemmerne, Adam Wagner,
men det fandt jeg først ud af
lang tid senere. Bare man deler
stjernetegn eller postnummer
med et menneske, så er man
åbenbart i forbindelse med ved-
kommende.« 

Men du kritiserede da Pia Kjærs-
gaard da hun i 1999 smed 19 af
de unge mennesker fra Dansk Fo-
rum ud af Dansk Folkeparti for
nazistiske tilbøjeligheder.

»Jeg kritiserede ikke at de
blev ekskluderet, for jeg skal jo
ikke kritisere at nogle eksklude-
rer andre. Men jeg kritiserede
at det skete ved at forbinde
dem med de fire bogstaver hvor
det første begynder med N og
det tredje er Z. Det kan godt
være at de alle gik rundt med
overskæg, men da jeg ikke
kendte dem, kunne jeg ikke vi-
de noget om det. Jeg forholdt
mig til hvad de sagde og skrev.
Og forsvarede retten til at være
national uden at være nazist.

Hvis jeg gøres til nazist af det,
så var Voltaire morder da han
forsvarede Calas.«

Sympatiserede du med deres
synspunkter?

»Noget – og noget ikke. For
mig at se var det meste almin-
delige nationale synspunkter,
og for så vidt som jeg mesten-
dels er liberalist og medlem af
debatselskabet Libertas siden
1988, har jeg mine uenigheder.
Jeg læste dem mest som natio-
nalkonservative og ret studenti-
kose. Flere af dem gik på Kø-
benhavns Universitet og enkel-
te vist nok også på filosofi, men
jeg er aldrig blevet kontaktet af
nogen af dem. Det undrede
mig, jeg var ekstern lektor, og
de kunne have fået mig som
vejleder.«

Opfatter du dig selv som til-
hørende den yderste højrefløj?

»Nej. Det er meningsløse be-
greber. Højre venstre og op og
ned og ud til siden er relatio-
nelle begreber som er intetsi-
gende. Spørgsmålet er hvad der
er sandt og falsk.«  ■

rbj@adm.ku.dk 

FORFULGT F ILOSOF ▼  
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Svinehundens farvel
»Når det gælder den nu forhenværende presserådgiver i Kirkeministeriet, Henrik Gade

Jensen, kan der ikke ligge noget injurierende i at bruge betegnelsen svinehund. For tre år

siden skrev han i et debatindlæg i Politiken, at han som en oprørshandling gerne lufter

“min svinehund, vedstår mit fremmedhad, dyrker diskriminationen og plejer mine fordom-

me”.«

Leder af Torben Krogh, Information, 27. november 2003.

Medierne villige 
redskaber for autonome
Sagen afslører hvor politiserende og karaktermyrdende forskere ved KU
optræder, siger kirkeministerens fratrådte spindoktor, ekstern lektor 
på KU Henrik Gade Jensen der kræver æresoprejsning

nazi-associationer klistres op
på tv-skærmen og blæses ud til
al godtfolk. Det var en offentlig
brændemærkning som jeg selv-
sagt ikke kan leve med. Enten
bringer de to medier et dementi
af de grundløse og groft kræn-
kende udtalelser. Eller også får
de en injuriesag på nakken med
krav om erstatning.«

Påstandene stammer jo oprinde-
lig fra en artikel på de autono-
mes hjemmeside Modkraft.dk
der bygger på et interview med
samfundsforskeren René Kar-
pantschof. Hvorfor lægger du ik-
ke også sag an mod ham?

»Når vi taler om renselse, så
er han en ligegyldig person. Det
afgørende for mig er de medier
der bringer påstandene frem. I
det hele taget forholder jeg mig
ikke til hvad autonome fra
Nørrebro mener om dette eller
hint. Det vil jeg aldrig nogen-
sinde kommentere og aldrig
nogensinde interessere mig for.
Jeg kan vinde en hvilken som
helst sag som forbinder mig
med det ord på fire bogstaver
som begynder med N og hvor
det tredje er et Z.«

Altså nazi?
»Jeg vil gerne have at du skri-

ver det som jeg sagde. For hvad
ville du fx svare hvis jeg pludse-
lig på tv anklager dig for at
være pædofil eller et eller an-
det? Du afviser selvfølgelig,
men jeg spørger bare videre:
‘Hvorfor er du ikke pædofil?
Der er nogen der påstår at du er
pædofil, der er nogen der på-
står du mishandler små børn,
der er nogen der siger du mal-
trakterer små børn! Vil du kom-
mentere på det? Jeg har lagt

Blå bog

Henrik Gade Jensen er 44 år, mag.art. i filoso-

fi. Ekstern lektor i filosofi ved Københavns Uni-

versitet. Medforfatter til flere bøger og ophavs-

mand til over 100 artikler, kronikker og kom-

mentarer om filosofi, politik, ideologi og ind-

vandring. Tidligere deltidsansat pressemedar-

bejder i Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti.

Fra 15. november 2002 til 25. november 2003

deltidsansat som særlig rådgiver for Kirkeminis-

ter Tove Fergo. 
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Af Lise K. Lauridsen

Pling. Et par buddhistiske
klokker sender blide vibra-
tioner gennem forsamlin-

gen. Det er tegn til at dagens
første summemøde blandt pub-
likum på Agora 2003 er slut. 

Arrangøren er Learning Lab
Denmark (LLD). Stedet er Base
Camp på Holmen. Og gæsterne
er en broget forsamling af pri-
vat og offentligt ansatte. Spro-
get er engelsk selv om kun få
deltagere ikke taler dansk. Og
grundtemaet er som det tre år
gamle forskningscenters for-
mål: At udbrede viden om og
forske i hvordan mennesker
lærer fra folkeskole til arbejds-
plads. Eller som det hedder på
dagens konference: Tools for
learning.

»Jeg mediterer hver morgen
for at forberede mig på endnu
en nysgerrig dag,« fortæller
Marianne Stang Våland, direk-
tør på LLD, om sine redskaber
til at lære mere. 

Så går formiddagens første
foredragsholder på scenen.
Philip Mirvis, der er organisati-
onspsykolog og adjungeret pro-
fessor ved University of Michi-
gan, bruger rejser og snak som
værktøjer til læring.

»Hvad lærer I noget af?« Ly-
der hans spørgsmål til publi-
kum. Budene er ligeså forskel-
lige som de mennesker der sid-
der om de runde cafeborde. 
At tale i telefon, starte en virk-
somhed, lave mad, være sam-
men med børn, fiske, gå tur,
løse krydsord, male og meget
mere. 

Leg og alvor
Tempoet er som i en ameri-
kansk actionfilm når Phil Mir-
vis klikker sin PowerPoint-
præsentation verden rundt og
viser klip fra forskellige virk-
somhedskonferencer.

En faldende kollega bliver
grebet, andre slår håndkantslag
på træstykker, nogle tegner
livskurver og fører intime sam-
taler om hvordan de ligesom
har det med sig selv.

»Hemmeligheden bag succes
er at forstå sig selv og andre,«
afslører Mirvis. Og det med
dramaøvelserne, psykoterapien
og karateøvelserne er ikke ren
galimatias. 

»Voksne lærer bedst gennem
handling og ved at tænke sam-
men i grupper hvor leg og alvor
stimulerer hinanden,« siger
Phil Mirvis og slutter af med at
opfordre deltagerne til at tegne

svaret på spørgsmålet: »Hvad
vil du gerne efterlade dig?«.

I demozonen
Efter deltagernes kunstneriske
testamente er det tid til en gå-
tur ud i demonstrations- og
konversationszonerne som det
hedder på Learning Labsk. 

Duften af pandekager drager
Deres udsendte mod zone D6:
‘Den tavse ressource – implicit
og explicit læring.’

Neurobiolog Theresa Schil-
hab fra LLD vender effektivt
pandekager mens hun fortæller
løs om pandekager, hjerne-
forskning og læring. Smask.
Neurobiologi har aldrig været
mere interessant end når den er
ledsaget af nybagte pandekager
med solbærsyltetøj. 

»Den implicitte læring er
ubevidst. Den benytter vi os
især af når vi er børn og så for
eksempel når vi bager pandeka-
ger,« siger Theresa Schilhab. Li-
ge gyldigt hvor mange pande-
kageopskrifter man læser – ex-
plicit læring – så gør det ikke én
til den store pandekagebager.

Zapper videre til køkkenregi-
onerne. Under et lagen i Base
Camps køkken titter en menne-
skefod frem. Det er ikke froko-
sten de er i gang med at forbe-

rede i den del af køkkkenet,
men Learning Labs nyeste
læringsprodukt til folkeskolens
7.-10. klasse. 

‘Spor – et it-støttet lærings-
rollespil’ handler om at opklare
mord. Eleverne er efterforskere
og retsmedicinere og skal finde
bevismateriale og løse tværfag-
lige opgaver fx bestemmelse af
hastighed ud fra bremselængde
og talrige andre opgaver på
tværs af de naturvidenskabeli-
ge fag og dansk.

Liv i konferencen
Fra cafebordene i konversati-
onsationszonen stiger lyserøde
balloner op med tegn til delta-
gerne om hvilke emner der vil
blive diskuteret ved de høje ca-
feborde. ‘Fremtidens lærende
konference’ hedder en de mest
populære zoner. 

»Konferencer er ofte envejs-
kommunikation hvor man sid-
der på sin flade og lytter pas-
sivt. Oplægsholderne taler efter
en fylde-på-model der går ud
fra at hvis du skubber alt den
viden du har over til nogle an-
dre, så optager de nok den rele-
vante viden. Sådan virker det
bare sjældent. Deltagerne sid-
der i stedet tilbage med følelsen
af at spilde deres tid,« siger Ni-

na Tange der er projektleder på
LLD.

De sidste 50 års pædagogiske
og psykologiske forskning viser
nemlig at fylde-på-modellen el-
ler tankpasserkonceptet ikke er
et særlig godt middel til læring. 

»Det er vigtigt at se deltager-
ne som guldet i stedet for passi-
ve tilskuere. Hvorfor nøjes med
den viden som oplægsholderen
har hvis vi kan få den viden i
spil som er tilstede når 300
mennesker er forsamlet?« siger
Nina Tange.  

Så får deltagerne et par mi-
nutter til at tale med sideman-
den om deres oplevelse af kon-
ferencer. Ved Deres udsendtes
summemøde er det maden,
pauserne og de andre deltagere
der står klarest i hukommelsen.
Efter fire minutters samtale er
fokus igen på Nina Tange: 

»Vi må tænke anderledes når
vi arrangerer konferencer og
møder. Og indlægge aktiviteter
eller summepauser så deltager-
ne får tid til at reflektere over
de pointer foredragsholderen
har. På den måde bliver man
måske også inspireret af den
man taler med og lærer et nyt
menneske at kende,« siger Nina
Tange og er nu fremme ved
spørgmålet om hvorfor vi så 

alligevel går til de her kedelige
konferencer. 

Svaret er indlysende: Net-
værk, netværk og atter netværk.
Men det potentiale udnytter
den klassiske kedelige konfe-
rence faktisk heller ikke.

Nina Tange har flere forslag.
De fleste af deltagerne har
prøvet nogle af dem i form af
summesamtalen og tegnetesta-
mentet. Men hvad med fx en
gaffa-tape-frokost? Gulvet om-
kring buffeten inddeles med
gaffa. Hver deltager trækker en
bestemt plads med besked på at
lære et vist antal af de ukendte
frokostgæster at kende. Eller
hvad med en workshop under
emnet: »Hvad er spændende i
dag?« Eller en videnbørs hvor
folk fortæller om en udfordring
de står overfor og en ressource
de har. Derefter er der ellers fri
bane for uhæmmet børsspeku-
lation. ■

likl@adm.ku.dk

Læs mere om opgøret med kede-
lige konferencer og om Learning
Lab Denmarks forskning på
www.lld.dk

REPORTAGE ▼  

Plads til begejstring
»En ny overklasse af smarte projektmagere er så dygtige til at forføre politikere og em-

bedsmænd med lækre ord og varm luft at alle kontrolmekanismer ophører med at eksi-

stere.«

Artikel om debatbogen ‘På en bølge af begejstring’ der kritiserede blandt andet 

Learning Lab Denmark og Kaospiloterne i Information, 3/10-2003.

I læringens tempel

Hvorfor er mange 
konferencer så kedelige
og hvordan lærer voksne
mest? Learning Lab 
Denmark gav svar på 
konferencen Agora 2003 
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Af Benedikte Ballund

Riitsj. Den store chokola-
deæske fra gavebordet bli-
ver åbnet med et rask

snuptag. Tre stykker Merci-cho-
kolade udgør 25-årige Maja
Barfod Hørsvings meget sene
frokost i dag. 

Blyanten har været på over-
arbejde på kalenderens sider og
fyldt dem med små notater om
møder og interviews. Som ny-
valgt formand for Forenede
Studenterråd er der tryk på.
Samtidig skal der være tid til
studenterjob hos WHO og rol-
len som stud. scient. san. publ.
På mere mundret dansk også
kaldet studerende i Folkesund-
hedsvidenskab. Godt nok er
læsningen blevet reduceret til
deltid, men  15-20 ECTS skal
det gerne blive til. 

»Man klarer det ved at have
meget lange dage,« lyder det
fra formanden. Hun er da hel-
ler ikke uvant med at være en-
gageret i sin uddannelse. Fra
folkeskolens og gymnasiets 
elevråd gik hun videre til fag-
råd og studienævn. Som de fle-
ste andre studenterrødder er
karrieren startet tidligt. 

Hard core 
Når man træder ind hos Fore-
nede Studenterråd i den gamle
bygning i Fiolstræde bliver man
mødt af en stor professionelt
udseende receptionsdisk. Møb-
let er en nyanskaffelse og signa-
lerer måske meget godt at stu-
denterpolitik på højt niveau er
et ulønnet fuldtidsarbejde og
ikke bare en hobby for glade
amatører. Her sidder menne-
sker som udtaler sig med auto-
ritet om økonomi, har styr på
statistikkerne og kan den nye
universitetslov på fingrene. Det
kan virke skræmmende, og en
af Maja Barfod Hørsvings visio-
ner for det kommende år er da
også at gøre det nemmere at gå
fra at arbejde på sit fag til at ar-
bejde på universitetsniveau.

»Der skal være plads til alle,
ikke kun dem der er eksperter
og kan gå ind til Ulla Tørnæs og
sige hvordan landet skal ligge
og hvor skabet skal stå. Der skal
være plads til dem der bare sy-
nes at det er interessant at vide
noget. Der er brug for begge 
dele. Der er bare stor forskel på
at være almindelig studerende
og så at kunne diskutere med
om landspolitiske emner. Det
handler simpelthen om at være

inde i tingene. Det er en verden
af forkortelser og viden om
hvordan vi har gjort før, hvor-
dan var sidste finanslovsfor-
slag, hvorfor kan vi lide denne
her politiker. Vi skal kunne for-
stå konsistoriepapirerne og
budgetterne. Vi er nødt til at
have en høj standard for at
være en sparringspartner som
både ledelsen af universitetet
og politikerne kan bruge. Det
kræver at der tales på et højt 
niveau. Det er en hardcore-pro-
ces at nå dertil,« siger Maja. 

Et andet vigtigt punkt på den
nye formands dagsorden er at
sørge for at den opsamlede vi-
den faktisk bliver brugt ude i
fagrådene. Kontakten er sim-
pelthen ikke god nok. 

»FSR er jo ikke noget uden
fagrådene. Vi laver politik for
dem, og deres første bekymring
er ikke hvordan konsistoriums
budget ser ud for det enkelte fa-
kultet eller hvordan admini-
strationen beskattes. Det siger
dem ikke en pind, og der er vi
nødt til at blive bredere nedad-
til. Vi har forskellige underni-
veauer som  fakultetsgruppen
og fakultetskoordineringen, og
det kan godt komme til at virke
som om der er langt fra os til 
Lise der læser engelsk. Det
handler om at blive lidt mere
synlige og komme ud og sige
»vi er her for jer«. De behøver
ikke selv opfinde den dybe tal-
lerken hver gang der er proble-
mer. Sandsynligvis sidder der
nogen herinde der har opfun-
det den i forvejen,« siger Maja.

Op af stolene
Efterårets aflyste studentervalg
var med Maja Barfod Hørsvings
ord en ubehagelig overraskelse,
og det bliver sikkert ikke den
sidste efterhånden som den nye
universitetslov skal implemen-
teres. 

»Vi har kun set toppen af is-
bjerget. Der vil være flere ufor-
udsete konsekvenser som der
ikke er taget højde for. Der er
mange ting der er uklare,« ly-
der hendes vurdering. 

Men selv om loven ikke er
hvad studenterpolitikerne
drømte om, så møder den nye
formand alligevel situationen
med andet end ynk og klynk.

»Jeg tror ikke det er en dårlig
ting for universitetet at de stu-
derende oplever at der er noget
der er blevet taget fra dem. Det
kunne være at det ville få nogle
flere op af stolene. Så længe

folk er tilfredse er de svære at
råbe op.«

Det er der noget der tyder på.
I hvert fald er de studerende ik-
ke særlig interesserede i at bru-
ge deres mulighed for at stem-
me. Ved sidste valg til Konsisto-
rium var det kun cirka en fem-
tedel der smed en seddel i val-
gurnen.

»Det er problematisk at så få
stemmer, men man skal også
tænke på at der er rigtig mange
andre valg som fx menigheds-
rådsvalg hvor stemmeprocen-
ten ikke er særlig høj,« forklarer
hun.

Åben bestyrelse
På væggene i lokalerne i Fiol-
stræde hænger gamle valgpla-
kater i glas og ramme med slo-
gans som Stop nedskæringerne
og karikaturtegninger af
1980’ernes onde ånd i uddan-
nelsespolitikken, Bertel Haar-
der. Og selv om farverne er
blegnet lidt på plakaterne er
nogle emner evigt grønne i stu-
denterpolitik. 

Maja Barfod Hørsving mener
fx ikke at mere SU til studeren-
de med børn er et krav der skal
begraves fordi det ikke lykke-
des politikerne at finde penge
på dette års finanslov. Hun er
klar til at banke på deres døre
og endnu engang forsøge at
overbevise dem om at det er
ren og skær sund fornuft at put-
te flere penge i området.

Men fremtiden byder også på
nye udfordringer som studen-
terpolitikerne ikke hidtil har
været vant til at skulle håndte-

re. Det gælder blandt andet den
nye universitetsbestyrelse der
erstatter konsistorium i 2005.   

»Der har været nogle bekym-
rende udmeldinger omkring
åbenhed i bestyrelsen og hvad
man må i den forbindelse. Men
som studenterrepræsentant
kommunikerer man jo med an-
dre: Hvad synes vi om det her,
hvad er vores mening om det
her? Vi sidder kun et år, og så
har man brug for dem der har
siddet der før. Hvis man vælger
at lukke bestyrelsesmøderne, så
får vi ufatteligt svært ved at
være medspillere. Man kan jo
fx ikke kommentere på et bud-
get, hvis man ikke må få at vi-

de, hvordan det plejer at være.
Så bliver det uoverskueligt,«
fastslår Maja.

Men selv om vilkårerne
måske bliver sværere, skal man
ikke regne med at den nye for-
mand vil kigge på de gamle pla-
kater og finde inspiration fra en
tid hvor studenterpolitik hand-
lede meget mere om at demon-
strere og aktionere på mere el-
ler mindre rabiate måder.

Maja Barfod Hørsving under-
streger at FSR naturligvis har
udviklet sig i takt med de stude-
rende som de repræsenterer og
afspejler deres holdninger. Og
blandt studenterne er der ikke
enighed om hvorvidt demon-

strationer er den bedste meto-
de. Stenkast bliver der i hvert
fald ikke noget af, selvom nogle
stadig tror det. 

»Vi var inde og snakke med
Dansk Folkeparti om SU, og så
sagde ham der hentede os i 
porten »Nå, I er dem fra Stu-
denterrådet. Så er det vel jer
der render rundt og kaster med
brosten.« Og der stod jeg i mine
høje hæle og kan ikke engang
løfte en brosten,« griner 
Maja. ■

bbal@adm.ku.dk 

STUDENTERPOLIT IK ▼  

Forårsrengøring
»En af de største udfordringer næste år bliver arbejdet med at rydde op efter det rod med

vores studentervalg som den nye universitetslov har forårsaget. Det er ærgerligt at skulle

bruge så meget tid på at rydde op efter andres fejl, men det er afgørende for os som stu-

derende at vi kan vælge vores repræsentanter på en fair og reel måde.«

Formand for FSR, Maja Barfod Hørsving, i pressemeddelelse 1/12-2003.

Fra græsrod til formand
Forenede Studenterråds nye formand vil gøre det
nemmere at træde ind i studenterpolitikkens verden

F
O

T
O

: 
L

IZ
E

T
T

E
 K

A
B

R
È

BLID AKTI-
VISME –
Maja Barfod

Hørsving er ny

formand for

FSR.



ring af Jesus’ fødselstidspunkt hvilket synes at
dokumentere en direkte forbindelse mellem den
mytiske konstruktion af kristendommens Jesus
og dyrkelsen af solen i den nære orient. 

Jesus identificeres som ‘Verdens Lys’ og blev
nærmest umulig at løsrive fra den romerske ver-
dens ‘Sol Invictus’. Og hvorfor ikke? Hvorfor
skulle just den kristne gudeskikkelse udvikle sig
uafhængigt af alle mulige andre guder i den hel-
lenistisk-romerske verden hvor kulten for ham
opstod?

Man må ikke lade sig forføre af den hævd som
kristendommen har vundet. Religionerne låner
fra hinanden, drager på de samme forestillinger,
kultformer og sociale strukturer, så naturligvis
kan en skikkelse som Jesus ikke udvikles i reli-
giøse fortællinger og ritualer uden overlapning til
alle mulige andre mytiske skikkelser. 

De kristnes Jesus er således noget ganske an-
det end den skikkelse hvis historiske konturer
kun kan tegnes med meget store forbehold. Kri-
stendommens Jesus er i den forstand den eneste
overlevende hellenistisk-romerske guddom. 

Den ældre evangelist Matthæus 
Kristendommens hellige tekster rummer to skil-
dringer af gudemennesket Jesus’ fødsel, nemlig
fortællinger som tilskrives henholdsvis Matthæus
og Lukas i evangelielitteraturen. 

Lad os tage dem i rækkefølge: Matthæus’ tekst
regnes for et af de ældre evangelier. En tommel-
fingerregel sætter hans tekst til cirka år 80. Sik-
kert er det at han med stor iver forsøger at vise at
alt hvad Jesus gør eller siger er i nøje overens-
stemmelse med det Gamle Testamente eller
måske bare i overensstemmelse med god etable-
ret jødedom, sådan som Matthæus så den. 

Han skriver ikke noget om Jesus’ fødsel, men
han fortæller at da Jesus blev født i Bethlehem,
kom der ‘mager’ – han skriver ikke hvor mange –
til kong Herodes i Jerusalem. Denne eller disse
‘mager’(ordet betyder i denne sammenhæng no-
get i retning af ‘astrologer’, ‘kloge hoveder’,
‘troldmænd’) havde set ‘Jødernes Konges’ stjerne
og var kommet for at hylde ham. 

Herodes var ikke begejstret. Selv tre generatio-
ner senere var han kendt for at have været en
streng, mægtig hersker af tvivlsom legitimitet.
Han havde næppe lyst til konkurrence fra en an-
den hersker. Herodes døde med stor sikkerhed i 4
før vores tidsregning. Matthæus fortæller at da
Herodes havde fundet ud af at det var i Bethle-
hem barnet skulle findes, beordrede han at alle
drengebørn i denne by på to år og derunder skul-
le dræbes. 

‘Magerne’ har altså sagt at det var to år, eller
lidt mindre, siden Jesus var blevet født. Det kun-
ne tage lang tid at rejse på den tid. Ifølge Matt-
hæus er Jesus altså født omkring år 6 før det tids-
punkt den kristne tidsregning går ud fra, men
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Af Mikael Rothstein og Morten Warmind

Lad os begynde med at slå fast at julen ikke i
sit udspring og væsentligste indhold er en
kristen fest. De kristne blev først meget sent

overtalt til at fejre den, og mange kristne fejrer
slet ikke jul. 

Faktisk har julefesten været forbudt i kristne
lande i nyere tid, og der er en række kristne
grupperinger som slet ikke vil være ved den fordi
den på ingen måde kan legitimeres i de bibelske
tekster. Det gælder fx Jehovas Vidner der påpe-
ger at det end ikke er påbudt de troende at fejre
Jesus’ fødsel. Man anser det helt enkelt for forka-
steligt. 

Når nogle forsøger at fortælle os at kirken og
Jesus’ fødsel er festens egentlige grund, og at ma-
terialismen er ved at fjerne vores blik for festens
“åndelige” eller religiøse indhold, er der således
tale om ren kristen propaganda. I det perspektiv
er det sjovt at bemærke at det netop er juleaften
at vældig mange danskere bevæger sig hen i kir-
ken. 

Folk flest synes nemlig at julen ligesom sætter
kristendommen på spidsen. Det er imidlertid en
noget lokal forståelse. Ganske vist spiller forestil-
lingerne om gudemennesket Jesus’ fødsel en af-
gørende rolle i alle kristne traditioner, men det er
ikke altid dét aspekt af kristen mytologi som be-
tones stærkest. 

I den katolske verden er påskefesten fx betonet
langt stærkere. Gudens sejr over døden er den
store pointe, og historien om hans fødsel til men-
neskenes verden bliver i sig selv af mindre betyd-
ning. Måske kan man sige at julebegejstringen på
danske breddegrader er en konsekvens af en vis
protestantisk kølighed som ikke vier den kristne
smerte- og lidelseskult den samme interesse som
de blødere dele af mytologien. 

Men historien om hvordan festen er blevet
skruet sammen, hvorfra den henter sin inspira-
tion, er lang og rummer mange lag og ganske
mange forviklinger. Her er et kortfattet rids af
nogle af de inspirationskilder der med tiden har
vævet sig sammen til det man i dag kalder ‘jul’: 

Jul eller Yule 
Den skandinaviske julefest har rødder i førkristen
tid – det er der ingen tvivl om, for alene betegnel-
sen viser det. Ordet ‘jul’ kan således have med or-
det ‘hjul’ at gøre og betegne årets gang. 

Det har næppe været den vigtigste fest, men vi
har dog alligevel lov til at gå ud fra at den har
været fejret alle vegne, og som vanligt var og er,
med den skandinaviske forkærlighed for at spise
mere svinekød og drikke mere alkohol end godt
er: En fest med fortæring som noget afgørende! 

Det er også sandsynligt at festen fokuserede på
guden Frey og at frugtbarhed og fred var centrale
temaer. Visse kilder tyder også på at festen impli-

cerede maskerede dansere, og der er grund til at
tro at madofre til husguderne – de senere nisser –
spillede en rolle. 

Meget mere kan næppe siges med sikkerhed
om den gamle julefest i Skandinavien, men det er
ganske tydeligt at den har sat sig sine spor. Jule-
aftens flæskesteg (og de deraf afledte spiser) kan
ikke ses isoleret fra offerkulten, ‘blotet’, for Odin
– denne gud havde tilnavnet Jólnir, ‘Juleguden’.
Det er mørkt og koldt, og mennesker samles for
at spise sammen og give hinanden glæde og be-
gejstring. 

Saturnalierne 
De romerske saturnalier, et kompleks af mere el-
ler mindre løsslupne fester, blev indlånt fra
grækerne temmelig tidligt – lang tid før nogen
kunne forestille sig noget som den kristendom
der siden hen skulle komme til at dominere Eu-
ropa. 

Den græske gud Kronos blev opfattet som
‘Guldalderens Herre’, og den tabte idealverden
han repræsenterede forsøgte man at genskabe i
festens ritualer. Kronos blev identificeret med
den romerske Saturn og via hans navn blev fe-
sten til saturnalier. 

To vigtige elementer i saturnalierne var at man
udvekslede smågaver samt at slaver og herrer for
en stund byttede plads. I det hele taget var festen
som fandt sted i løbet af december, præget af en
karnevalsagtig stemning. Tingene skulle være
anderledes, den normale verdens orden skulle
for en stund nedbrydes så der kunne blive plads
til en fornyende forandring. Det er i den forbin-
delse ikke festens nøjere tema der er reflekteret i
den moderne julefejring, men selve tanken om at
lave om på tingenes orden. 

Det er ganske vist ikke hele sandheden om den
danske jul, men noget er der om snakken: Når
det er jul, proklameres det at alting skal være an-
derledes. Fred, ro og kærlighed. Busserne kører
ikke mellem kl. 20.00 og 23.00, man isolerer sig
med sin familie (eller hader at være hos sin svi-
gerfamilie). Verden er anderledes. I det mindste
på den proklamerede overflade. 

Mithras og den syriske solgud 
De relativt ukendte religioner Mithrasreligionen
og kulten for den syriske solgud har formentlig
haft en hel del indflydelse på kristendommens
ydre former. Den hårdnakkede opfattelse at Je-
sus, den centrale skikkelse i kristen kult, blev
født i en klippehule, er klart yngre end evangelie-
teksterne og er formentlig et direkte lån fra
Mithrasreligionen der nok har fortalt en lignende
historie om Mithras. 

Det er også muligt at den forbindelse Jesus
meget tidligt fik til solen også er inspireret af dis-
se religioner. Der hersker en indlysende forbin-
delse mellem vintersolhverv og den kristne fej-

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.

VIDENSKABET
RELIGION

Forbrug og fråds? 
Naturligvis!
Julefesten har lange aner og dens oprindelse fortaber sig i tidens
tåger. Festen henter dog også vigtig inspiration fra nutiden og
favner derfor langt bredere end den tolkning af festen de kristne
oftest udtrykker. Det handler om berusende forbrug



apropos jul er der ingen oplysninger om tids-
punktet på året. 

Skønlitterære Lukas
Lukas er den af evangelieforfatterne der mest
indlysende skriver et skønlitterært værk. Han har
som den eneste inkorporeret træk fra Jesus’
barndom – dog ikke alle dem der findes i barn-
domsevangelierne. Han er også den eneste der
beretter udførligt om forløbet i forbindelse med
gudebarnets fødsel – en beretning hvis forståelse
nok har været påvirket af vældig mange forskelli-
ge fødselslegender. 

I teksten står der at Jesus blev født under en
folketælling medens Quirinius var legat i Syrien.
Det kan næsten kun passe på år 6 efter vores tids-
regning. Heller ikke her hører vi et suk om hvil-
ken tid på året det var. Der står ikke om det var
varmt eller koldt, vinter eller sommer. 

Den lille rørende historie om at Maria med ve-
er og Josef ankommer trætte til Bethlehem om
aftenen står faktisk heller ikke hos Lukas. Den er
som så meget andet et produkt af romantisering.
Hos Lukas står historien med hyrderne der ude
på marken møder en engel fra Herren og som si-
den møder op for at se den nyfødte som ifølge
teksten er lagt i et fodertrug, en krybbe. 

Krybben er i sig selv interessant. For de
jødisk–kyndige læsere minder den formentlig om
den sivkurv som Moses blev lagt i da han blev
sendt ned ad Nilen for siden hen at blive fundet
af Faraos datter. For alle andre i samtiden har
den mindet om det lille Zeus-barn eller det lille
Dionysosbarn der i ritualer forskellige steder i
Grækenland blev lagt i en kurv eller krybbe. Je-
sus forbindes på den måde med andre gudevæse-
ner og mytologiske skikkelser i samtiden. 

I virkeligheden er fortællingernes oprindelse
og mangel på autenticitet uden betydning for ju-
lefesten i dag. Det vigtige er at de danner en af-
gørende klangbund for legitimeringen af selve
festen. Uden Jesusfortællingerne ville end ikke
Julekalenderen (den ene af dem) i fjernsynet der
i år har fyret de obligatoriske nisser til fordel for
en neo-romantisk ungdoms-Jesus, kunne tæn-
kes! 

Kapitalisme og sekularisering 
Religiøse fester har som det er fremgået, ofte me-
get gamle rødder, men lige så ofte er det traditio-
nelle i virkeligheden ikke synderligt gammelt.
‘Jul i Danmark’ er således ikke mere end højest to
hundrede år gammelt hvis vi tager det hele med,
og i takt med at traditioner og ideer bliver glemt
kommer andet til. 

Forskydningen fra agerbrugssamfund til indu-
strisamfund har fx tilført julefesten nye dimensi-
oner mens andet er gået tabt. Nissen, den gamle
husgud, er i dag reduceret til en dårligt profileret
hyggespreder mens de gamle julegaver i skikkel-

se af lidt småmønt eller et stykke kage gradvis e
blevet transformeret til computere, minkpelse e
ler i det mindste et dyrt slips. 

Festen former sig således efter meget andet
end de religiøse idealforestillinger. Jul i Danma
er i vid udstrækning et produkt af en særlig øko
nomisk tænkning, en særlig handels- og er-
hvervsstruktur, særlige ideer om forholdet mel-
lem børn og voksne, en ganske særlig masseme
die-situation og – naturligvis også – lokale ideer
om hvem der har skabt verden og hvordan men
nesker bør opføre sig og den slags. 

I almindelighed er det dog næppe det eksiste
tielle der optager sindene når juletrommen bul-
drer. Når folk beklager sig over kommercialise-
ringen af julefesten, skyldes det således sjælden
at de foretrækker en egentlig kristen fordybelse
Ønsket er snarere et mindre overtræk på kontoe
i januar, færre forpligtelser over for irriterende
tanter og svigermødre og mere fred og ro i de få
fridage man er forundt. Eller er det noget roma
tisk sludder? Er det slet og ret varer og de social
relationer der etableres ved gaveudveksling der
er det afgørende?

Julehygge med Dansk Folkeparti
Det lyder måske noget fortænkt, men der er fak
tisk en direkte sammenhæng mellem det oldnor
diske ædegilde og damebladenes slankekure i
ugerne efter nytår, ligesom der er en direkte for
bindelse mellem saturnaliernes gaveudveksling
og nutidens stormløb på Barbiedukker og læk-
kert undertøj i ugerne op til juleaften. 

Men festens afgørende tema i dagens Danma
er ingen af delene og heller ikke glæde ved min
det om gudens fødsel. Det afgørende er såmænd
– hvis vi tænker positivt – elementær hygge, et
fænomen som danskerne gerne ser omsat til et
etnografisk karakteristikum, skønt det næppe e
det. Bemærk dog at just ‘hygge’ på alle måder er
et forbrugsafhængigt fænomen! Ingen dansker
vil være i stand til at hygge sig uden at konsume
re. 

Anlægger vi et mindre optimistisk syn på sa-
gen, kan julen også betragtes som ramme for de
nationalistiske vækkelse som dele af samfundet
oplever i disse år. Dansk Folkeparti bruger såle-
des brunkagedejen som madding når man i an-
noncer lader en forklædeiklædt partiformand
skabe entydig sammenhæng med det sande dan
ske og juleforberedelserne. 

Julefesten kan skabe sammenhæng og fælles
skabsfølelse, men den kan også bruges til at seg
regere og skabe afstand. Vi foretrækker det førs
– herunder det kalenderbundne princip om ove
forbrug. 

Glædelig Jul! ■

Mikael Rothstein og Morten Warmind er begge 
lektorer ved Institut for Religionshistorie.
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Julekalender og Bibel
»Jeg vil ikke hævde at der er monopol på Bibelen, man kan digte videre. Det er et godt

gammelt princip som vi kender helt fra oldkirken. Men det er betænkeligt hvis man påstår

at der står noget som ikke står der.«

Geert Hallbäck, lektor i bibelsk eksegese, Københavns Universitet om TV2’s Julekalender

Jesus og Josefine, Jylland-Posten, den 10. december 2003. 
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Af Rasmus Rydahl

Berlin, december: »Fælles-
samling onsdag klokken
12 ved Humboldt – som

altid,« står der på banneret der
flagrer fra facaden på Hum-
boldt universitetets hovedbyg-
ning, en pragtbygning centralt
placeret over for operahuset på
Unter den Linden i Berlin. 

Mens de studerende ved by-
ens tekniske universitet strejker
på femte uge, har de studeren-
de ved Humboldt ‘kun’ strejket i
lidt over to uger. Men organise-
ringen er forbilledlig: De har på
kort tid opbygget tjekkede
hjemmesider med alskens in-
formation om strejken og publi-
ceret et manifest med krav til
byens politikere. Strejkevagter
holder indgangsdøre til univer-
siteternes gange afspærret, og
man skal have en passérseddel
for at kunne komme igennem. 

Det første nummer af en
særlig studenter-strejkeavis er
på gaden. Alle ved at der er fæl-
lessamling på plænen bag ho-
vedbygningen hver onsdag
klokken 12 hvor de studerende
fremlægger forslag og ved
håndsoprækning stemmer om
hvorvidt strejken skal fortsætte. 

Overalt i Berlin læser man de
studerendes slagord: »Wir sind
viel, wir sind laut, weil ihr uns
die Bildung klaut!« (omtrent: Vi
er mange, vi råber højt, fordi I
stjæler vores uddannelse!)

Det er småtåget, gråt og
koldt. Alligevel er plænen bag
universitetsbygningen fuld. Fle-
re hundrede studerende er

kommet for at deltage i debat-
ten om strejkernes videre for-
løb. 

Jeg falder i snak med Arne,
en 25-årig psykologistuderende
med hestehale ved Humboldt. 

»Jeg går ind for strejken. Po-
litikerne ønsker inden 2009 at
spare mindst 75 millioner euro
(ca. 560 millioner kroner) på
Berlins tre universiteter. Det er
vanvid! Men hvor længe kan vi
blive ved at strejke?«. 

Arne klapper ivrigt af en ung
økonomistuderende der opfor-
drer til at sætte en slutdato for
aktionerne. 

»Vores anstrengelser må ikke
løbe ud i sandet fordi vi alle
sammen skal hjem til Mami
und Papi og spise os tykke til
jul. Så fra hvornår holder vi ju-
leferie?« råber han spørgende
fra podiet.

Ideen om en slutdato slår
dog ikke an blandt de småfry-
sende studerende på plænen.
Det er for bittert at sætte et
punktum når politikerne endnu
ikke har bøjet sig for ét eneste
af de studerendes krav. Den ge-
nerelle stemning er for at
fortsætte strejker og aktioner i
mindst en uge til.

Fællessamlingen er ekstremt
demokratisk: Alle der ønsker at
fremlægge et forslag får ordet.
Og det tager tid på trods af den
begrænsede taletid der bliver
kontrolleret med stopur. Ud af
18 talere går 15 uforbeholdent
ind for at fortsætte strejker og
aktioner. To vil deltidsstrejke så
folk ikke bliver forsinkede i de-
res uddannelsesforløb, og kun

én enkelt taler ønsker helt at af-
bryde aktionerne. Han bliver
straks forvist fra scenen med
piften og vrede råb.

Universitetskamp eller
klassekamp
»Ved den første fællessamling
for to uger siden hvor vi beslut-
tede at begynde at strejke, kun-
ne det hele ikke blive radikalt
venstreorienteret nok. Folk råb-
te op om hvordan bystatens
rød-røde regering var bukket
under for neoliberalisme-bøl-
gen, og hvert andet ord man
hørte var Sozialabbau  – afvik-
ling af velfærdsydelser«, fortæl-
ler Arne. 

Han mener at kampen for
universiteternes kår er ved at
drukne i venstrefløjsretorik og
snak om klassekamp. 

»Det er virkelig et problem,«
tilføjer han og peger op på den
improviserede tribune for en-
den af græsplænen hvor en lil-
le, skaldet fagforeningsmand
står og glæder sig over at Ber-
lins studerende ikke bare sidder
med hænderne i skødet. 

»Jeg har kun én bøn til jer,
kære kolleger,« råber fagfore-
ningsmanden: »Bliv ved at
være, kære kolleger, som I er...
også efter I er færdige med je-
res uddannelse, kolleger!« 

Martin, en 26-årig medicin-
studerende, vender sig mod os
og beklager hovedrystende
hvad der forgår på scenen: »Det
dér er ikke min dagsorden.«

Blandt de tilstedeværende er
der dog mange der mener at
man ikke kan skille kampen for
universiteternes kår fra afvik-
lingen af sociale ydelser. Flere
studenter griber i løbet af mø-
det mikrofonen og foreslår, nu
vi alligevel er samlet, at sympa-
tistrejke med det tyske metalar-
bejderforbund til støtte for de-
res kamp for bedre løn og ar-
bejdsforhold.

Nøgen protest
»Jeg mener at det er totalt vig-
tigt at vi slår os sammen med
fagbevægelsen i vores kamp.
Det her handler ikke kun om
universiteterne, det handler om
en generel tendens: At det er
blevet ok at afvikle kulturstøtte,
sociale ydelser og uddannelse.«

Arnes veninde Beate, en
rødhåret pige som har inviteret
os hjem til sig for over en kop te
at snakke videre om strejkerne,
har efterhånden fået talt sig
varm.

I hjørnet står en én meter
lang saks, flikket sammen af
pap og tape, som Beate har
brugt i de aktioner hun har la-
vet med sine venner. Sminket
hvid i ansigtet og klædt helt i
sort har hun under demonstra-
tionerne klippet kropsdele af si-
ne medstuderende og derefter
hængt et skilt med den påtrykte
tekst gekürtzt! (beskåret) om
halsen på dem. 

»Aktionerne har vi selv fun-
det på. Der er ikke noget organ
der har siddet og udtænkt hvad
vi skulle gøre. I går gik 50 nøg-
ne mennesker i procession gen-
nem julemarkedet på Gendar-
menmarkt, og det havde de selv
udtænkt. Vi er villige til at gå
langt for at få pressedækning.«

Julen truer
Det er blevet lørdag den syven-
de december, og 5.000 stude-
rende har i dag demonstreret i
Berlins gader, kun halvt så
mange som ugen før. 

I går vedtog de studerende
ved Humboldts psykologiske fa-
kultet at strejke kun én dag om
ugen og så i øvrigt at lade folk
komme videre med deres ud-
dannelser. For at kunne bestå
deres kurser skal de studerende
være tilstede i undervisningen
80 procent af tiden, strejke eller
ej. Er det begyndelsen på en-
den? Har de studerende fået
nok?

»Det er naturligvis bittert,«
siger Arnes sambo og medstu-
derende Hauke som spiller of-
fer i Beates happenings. 

»Netop nu hvor vi for alvor
begynder at fange mediernes
interesse, begynder tingene at
skride. Men det er ikke slut
endnu,« siger Hauke og retter
på brillerne.

Det kunne lyde som et naivt
håb, men de berlinske stude-
rende formår igen og igen at
overraske med kreative aktio-
ner og organisatorisk talent. Si-
den jeg for en uge siden sad i
Beates køkken og talte med de
tre berlinske psykologi-stude-
rende, har offentlige fore-
læsninger og ikke-voldelige be-
sættelser af ledende politikeres
kontorer fyldt mediernes over-
skrifter. 

Således måtte de tyske soci-
aldemokrater i den forløbne
uge se deres hovedkvarter, Wil-
ly-Brandt-Haus, besat af unge
aktivister. Og lørdag den 14.
kunne trods kulde og silende
regnvejr byde på en massede-
monstration på Unter den Lin-
den med ikke færre end 30.000
modstandere af politikernes
spareplaner.

Foreløbig har de studerende
ved Humboldt Universität ved-
taget at fortsætte strejken frem
til femte januar. Der skal de så
igen diskutere ved fællessam-
ling om strejken skal blive ved.
At holde gejsten oppe hen over
jul og nytår bliver helt sikkert
ikke nemt for de strejkende stu-
derende. Men da undervis-
ningssemestret i Berlin løber
helt frem til midt i februar, står
de studerende dog foreløbig ik-
ke overfor de måske sværeste
prøvelser som studenterstrej-
ken kan komme ud for: Eksa-
mensperioden og universiteter-
nes ferielukning. ■

Rasmus Rydahl er udvekslings-

studerende i Berlin.

TYSKLAND ▼  

Universiteter
i saksen
Julefreden i Berlin er truet af 
massive studenterprotester mod
nedskæringer på uddannelses-
området

Her skal spares

Berlin er fallit. Byen ønsker

derfor fra næste år at begyn-

de at spare på universiteterne

og frem til 2009 at skære me-

re og mere i budgetterne. I

2009 skal indsatsen kulminere

med en årlig besparelse på

560 mio. kr. Spareforslagene

inkluderer:

● Indførelse af studiegebyr

på 500 euro pr. semester.

● Begrænsning af hvor man-

ge fag man som studerende

må følge. Efter et vist antal

semestre må man selv beta-

le for kurser man derudo-

ver ønsker at tage. Fore-

løbigt foreslår den sociali-

stiske undervisningssenator

Flierl en egenbetaling på

yderligere 500 euro pr. se-

mester.

● Nedlæggelse af både store

og små fag som findes på

flere af de tre universiteter

(fx medicin ved Freie Uni-

versität og flere ingeni-

øruddannelser ved byens

tekniske universitet).

● Nedlæggelse af studieplad-

ser. I dag læser cirka

135.000 mennesker ved

Berlins universiteter, men

kun 85.000 af disse studie-

pladser er finansieret. De

aktuelle besparelsesforslag

vil medføre at finansierin-

gen for yderligere 3000-

4000 studiepladser per uni-

versitet bortfalder. 

● Nedlæggelse af 80-90 pro-

fessorater og cirka 500 øvri-

ge stillinger.

Derudover skal de tre berlin-

ske universiteter akut spare

cirka 405 millioner kroner

over de næste to år.

Aktionernes karakter 
● Besættelser af universitetsbygninger, ledende politikeres kon-

torer og byens rådhus, Rotes Rathaus

● Massedemonstrationer

● Spontane happenings

● Offentlige forelæsninger, fx 72-timers uafbrudte fysikfore-

læsninger midt på Potsdamer Platz. 
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BØDDEL –
Med saksen

som symbol

protesterer ty-

ske studerende

mod regerin-

gens voldsom-

me nedskærin-

ger.

Gør det selv
»I dag åbnede studerende fra Berlins universiteter et alternativ-uni på det besatte Hum-

boldt Universitet. Seminarbygningen i Dorotheenstrasse i Berlins centrum står nu åben for

alle interesserede. Enhver kan deltage i arrangementer, workshops, seminarer, forelæsnin-

ger og så videre eller selv organisere dem.«

Fra pressemeddelelse 15/12-2003.
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NAVNE

Priser

Merete Bilde

Kemiker og

forskningslektor

ved Kemisk In-

stitut Merete

Bilde modtog

den 26. novem-

ber DADES A/S’

Miljøpris 2003 på 250.000 kr.

Prisen uddeles en gang årligt

fra Aase og Ejnar Danielsens

Fond, og blev tildelt Merete

Bilde for hendes store engage-

ment og banebrydende arbej-

de med opbyggelsen af Aero-

sol Laboratoriet ved Kemisk 

Institut. Merete Bildes forsk-

ningsfelt er Atmosfæriske 

aerosoler som er bittesmå par-

tikler af kemiske forbindelser

der er opslæmmet i luften.

Aerosolerne har vist sig at have

stor indvirkning på dannelsen

af skyer i atmosfæren og der-

igennem på det globale klima. 

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed. Fremleje, 

leje el. andel.

Beboer: Ph.d.-stud. K.

Kontakt: Anja, tlf. 6168 3109.

Amager

Period: From 1/1-04 and for 

6 months or 1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished. Bath and

kitchen facilities.

Tenant: Single M.

Rent: Max. 4.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

jaaca@orange.dk.

København

Periode: Fra 1/2-04 for 1 år.

Størrelse: 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Fransk ph.d.-stud., ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. el og varme.

Kontakt: Elsebeth Lavtsen, 

Kemisk Institut, tlf. 3532 0272,

e-mail: elsebeth@ccs.ki.ku.dk.

(Stor)København

Periode: Fra 1/3-04 for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær m.

køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d.-stud.

med familie.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Rikke Helge, Afdeling

for anvendt matematik og sta-

tistik, tlf. 3532 0792, e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Frederiksberg/København

Periode: Snarest og for min. 2 år.

Størrelse: Lejlighed. 

Beboere: Stud. par, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf. 2144 7888 el. 

2961 2996, e-mail: 

k.j.egebjerg@mail.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/1-04, for 1 el. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Pablo Henrik Llambias,

e-mail: info@llambias.info, 

tlf. 2729 1185. 

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/2 til 31/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

65 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, altan, 

adgang til gård.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail: hwj@nyhavn.as.

Dragør

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse i hus.

Udstyr: Egen indgang, minikøk-

ken, bad/toilet. kabel tv. Ad-

gang til have.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 10.500 kr.

Kontakt: E-mail: 

bolig8@hotmail.com, 

tlf. 2926 9229.

København K

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

Størrelse: Værelse i bofællesskab

i hus, 20 kvm.

Udstyr: Møbleret, lille have.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el, ekskl. adsl,

avis, tlf. og tv.  

Kontakt: Tlf. 3311 6020.

Vesterbro

Period: From 1/2 to 1/5-04 or 

longer.

Size: Apartment, 100 sqm., 

4 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

bathroom, kitchen, washer and

dryer.

Tenant: Couple or small family.

Rent: 6.800 kr. per month incl.

expenses.

Deposit: To be announced.

Contact: E-mail: leph@ofir.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/1 til 31/4-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

58 kvm. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3670 2931 el. 

2121 6059, e-mail:

mdeurell@dadlnet.dk.

Amager

Periode: As soon as possible and

for min. 6 months.

Size: Apartment, 3 rooms, 64

sqm.

Equipment: Kitchen, bath, toilet,

internet.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

electricity.

Contact: E-mail: 

rikke@haugbolle.dk.

Bagsværd Sø

Periode: Fra 1/1-04 (ledigt pr.

23/12-03).

Størrelse: Værelse, 12 kvm.

Udstyr: Eget køkken, egen ind-

gang, adgang til toilet, bad og

vaskemaskine. Evt. møbleret.

Beboer: Ikke-ryger. 

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 2.700 kr.

Kontakt: Annette Vilen, 

tlf. 4444 3848, 4016 9771, 

e-mail: annette@vilen.dk. 

Christianshavn

Periode: Fra 6/1 til ca. 6/4-04.

Størrelse: Lejlighed, ca. 150 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl. el

og varme. 

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Helle Ryslinge, 

tlf. 3295 6112.

Nørrebro 

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

Størrelse: Lejlighed. 

Udstyr: Møbleret, køkken, vaske-

maskine, badeværelse og adsl.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. alt,

ekskl. tlf. 

Depositum: 5.500 kr. 

Beboere: Maks. 2 pers., ikke-

rygere, ingen husdyr.  

Kontakt: E-mail:

s.michaelsen@tbconsult.dk.

Østerbro

Periode: Fra 15/1 til 1/9-04 (evt.

længere).

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. 

internet, varme og vand

Kontakt: Dorte, tlf. 3929 3171, 

e-mail: isbjerg@ofir.dk.

København NV

Periode: Fra 1/2 til 31/7-04.

Størrelse: Værelse, 22 kvm. Bolig

deles med anden beboer.

Udstyr: Møbleret, fælles bad og

køkken.

Beboer: Ikke-ryger K.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Kontakt: E-mail:

monibf@tiscali.dk.

Vanløse 

Period: From 1/2 to 15/6-04. 

Size: Flat, 3 rooms, 80 sqm. 

Equipment: Furnished incl. kit-

chenware, electric appliances. 

Tenant: Guest lecturer.

Rent: 8.000 kr. per month incl.

electricity, gas, heating, cable

tv, washing machine, parking.

Deposit: 16.000 kr.

Contact: E-mail:

bittenolesen@hotmail.com, tel.

3810 9317.

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Bofællesskab i bygge-

foreningshus. 

Udstyr: Have, vaskekælder, adsl,

egen tlf., madordning og kat.

Beboer: Mandlig bofælle.

Husleje: 3.600 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 50.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2226 7463.

Frederiksberg

Period: From 2/2 to 15/7-04.

Size: Apartment, 3 rooms, 

115 sqm.

Equipment: Fully furnished, dish-

washer.

Tenants: Ideal for a family.

Rent: 9.000 kr. per month incl.

heating, electricity, water, 

internet and laundry facilities.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: Jonas, tel. 3886

8760/3532 2092, e-mail: 

jonas@my.molbio.ku.dk.

Malmø

Periode: Fra 1/1-04. Gerne for 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Køkken, badeværelse og

vaskekælder. 

Husleje: 5.200 kr. pr. md. inkl.

varme og el.
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■ INST ITUTSAMMENLÆGNINGER

Er fagligheden
uvæsentlig?

Tvang er en kedelig ting, 
ikke desto mindre er det
den løsningsmodel deka-

natet nu er tyet til for at gøre
en ende på trakasserierne om-
kring institutsammenlægnin-
gerne. 

For mange studerende vil de
vedtagne sammenlægninger
måske kunne virke inspireren-
de på fagligheden, men for os,
fagrådet på Moderne Græsk,
virker vores indplacering på
Institut D (Mellemøstlige, Asi-
atiske og Eskimologiske studi-
er, Religionshistorie og Østeu-
ropainstituttet) som en meget
dårlig løsning. 

I vores selvforståelse har vi
ikke meget til fælles (og dette
være sagt med al respekt for 
de andre studier på Institut D)
med hverken Nærorientalsk
Arkæologi, Eskimologi eller
Religionsvidenskab, der er
nogle af de fag vi kommer til 
at dele institut med. 

Vi føler os langt mere i slægt
med de vesteuropæiske sprog-
fag på Institut E (Engelsk, Ro-
mansk, Tysk og Nederlandsk),
som vi dog også har foreslået
at vi blev lagt sammen med,
men her kom VIP-tallet i vejen:
Institut E er allerede oppe på
59 VIP-stillinger som det ser
ud i dag. 

Vi mener at ensartetheden 
i størrelsen af institutter er et
meget lidt inspirerende argu-
ment når vi skal overbevises
om fornuften i vores indplace-
ring på Institut D. Det er et fat-
tigt universitet der vælger at
ignorere faglige argumenter
for at få en VIP-kabale til at gå
op. ■

Fagrådet på Moderne Græsk.

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

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellem-

rum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellem-

rum 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.

DEBAT ▼  

Depositum: 15.600 kr. 

Kontakt: Finn, tlf. 6010 5289.

Østerbro

Period: From 1/1 (or 15/1) to 

1/10-04.

Size: 1⁄2 house, 2 rooms, 48 sqm. 

Equipment: Fully furnished, sepa-

rate bathroom.

Rent: 4.500 kr. per month all incl.

Deposit: 4.500 kr.

Contact: Angelika Ørnfelt, 

tlf. 2021 3980, e-mail:

alice@jay.net.

Østerbro

Period: From 1/1-04, max 2 years. 

Size: 2 rooms and open kitchen

in a Byggeforeningshus. 

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, bathroom. 

Tenant: Guest professor, non-

smoker, no animals. 

Rent: 6.500 kr. per month plus

electricity.

Deposit: 19.500 kr. 

Contact: E-mail: DRO@dr.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/2-04. 

Størrelse: Værelse i lejlighed.

Udstyr: Møbleret hvis ønsket.

Fælles køkken, bad, spisestue,

altan, gård og vaskemaskine.

Evt. internetforbindelse og 

kabel-tv. 

Beboer: Helst børneglad ikke-

ryger.

Husleje: 3.600 kr. pr. md., stud.

dog 3.200 kr.

Depositum: 3.600/3.200 kr.

Kontakt: Mette, tlf. 2623 1480, 

e-mail: mju@ssi.dk.

Copenhagen N

Period: From 1/2-04 to 31/1-06.

Size: Flat, 2 rooms, 60 sqm.

Equipment: Furnished. Laundry



Kollegier

Regensen
I løbet af foråret 2004 bliver et

antal kollegieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års normeret

studietid med min. 8 i gennem-

snit. Særlige optagelsesberetti-

gede er grønlændere og færin-

ger der kan tildeles regens-

plads direkte efter bestået stu-

dentereksamen. Ved bedøm-

melsen af ansøgningen lægges

særlig vægt på ansøgerens 

sociale og økonomiske forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.170 kr. pr. md. inkl. te-

lefonabonnement samt 75 kr.

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-04.   

Elers Kollegium
Periode: Evt. ledige alumneplad-

ser for foråret 2004.

Målgruppe: Studerende ved alle

fag ved KU el. DTU med 2 års

beståede studier. Evt. slægtnin-

ge af fundator el. dennes

hustru har fortrinsret, vedlæg

dokumentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22 kvm.

Til kollegiet hører bl.a. biblio-

tek, computerrum, sauna og

have med kroketbane. Der er

desuden tilknyttet enkelte

mindre legater.

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

derende og 1.755 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på SU-kontoret. Vedlæg skrift-

lig motivation.

Ansøgningsfrist: 15/1-04.

Yderligere oplysninger: Inspector

Collegii, tlf. 7730 9266 el. 

7730 9263. 

Specialepladser

Specialeplads søges

Beliggende på Østerbro, Nørre-

bro el. city.

Kontakt: E-mail:

niels_levinsen@hotmail.com,

tlf. 2256 7759.

STILLINGER

Samfundvidenskab

Undervisningsassistenter
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisning i Empirical

Finance, et nyt fag på kandi-

datstudiet med 3 hold. 

Kvalifikationer: Erfaring med 

finansiering og økonometri. 

Et hold skal undervises på en-

gelsk. 

Omfang: Op til 3 undervisnings-

assistenter 2 timer/uge i perio-

den fra 1/3-04 til ult. april. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Oplys om evt.

hovedstilling.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 9/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Undervisningsassistent 
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Videregående Matema-

tik på studiets 2. årsprøve.

Kvalifikationer: Hovedfag i mate-

matik.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Oplys om evt.

hovedstilling.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/1-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat i 
idrætsmedicin
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin med tilhørende over-

lægestilling i H:S og ved Ama-

ger Hospital med tjeneste ved

Bispebjerg Hospital.

Indhold: Patientbehandling og

udvikling af fagområdet, forsk-

ning, publicering/videnskabelig

formidling og universitetsrela-

teret undervisning samt for-

skeruddannelse og bedømmel-

sesarbejde m.v. Forskningsom-

rådet omfatter fysisk aktivitet i

relation til medicinske tilstan-

de og bevægeapparatets (mu-

skel/bindevæv) tilpasning til fy-

sisk belastning.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

en betingelse at ansøger ind-

sender både en ansøgning til

Fakultetet og en ansøgning til

Bispebjerg Hospital.

Ansøgningsfrist: 19/1-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

og www.laegejob.dk.
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FORTSAT ...

En dag i dit liv

Fotokonkurrence

Hvad sker der på en helt almindelig dag? Fotografer din dag den 23. januar 2004 og vis den frem.

Studenterhusets fotogruppe,  Fo2 Gruppen, inviterer alle til at deltage i en stor fotoudstilling.

Billederne udstilles i studenterhusets café, og de bedste præmieres.

Gør sådan
• Billederne SKAL tages den 23. januar 2004

• Send højst 5 billeder i papirformat (maks. 18 x 24 cm.)

• Alt er tilladt S/H, farve og digital

• Skriv navn, tlf., e-mail etc. bag på alle billeder

• Sidste frist for aflevering er den 9. februar 2004.

Spørgsmål? Skriv til das-uebel@web.de el. maya@stud.ku.dk.

facilities, kitchen, bath, roof

terrace.

Tenants: Ideal for a couple or a

single person, non-smokers

preferred, no animals.

Rent: 5.800 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 16.500 kr.

Contact: E-mail: liselotte_

sorensen@hotmail.com, 

tel. 2349 8212.

Østerbro

Period: From 15/1 to 15/4-04.

Size: House, 28 sqm. 

Equipment: Furnished, kitchen

and toilet. Access to bath.

Tenant: One person, non-smoker.

Rent: 2.950 kr. per month.

Deposit: 2.950 kr.

Contact: E-mail: 

lthorup@worldonline.dk.

Indre by

Periode: Pr. 1/1-04, for 1⁄2-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

58 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og vaskemaskine.

Kontakt: Tlf. 4817 6022 el. 

3871 0303.

Østerbro

Periode: Fra 1/1-04.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Møbleret, egen indgang,

adgang til bad og toilet. Evt.

adgang til tekøkken.

Beboer: Ikke-ryger, brug af par-

fume ikke tilladt.

Husleje: 2.000 kr. pr. md.

Depositum: 2.000 kr.

Kontakt: Tine, tlf. 3526 0802, 

e-mail: e-post@vip.cybercity.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 25/1 til 31/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær, 

49 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad, køk-

ken med vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

caro_bh@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær., 25 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

køkken og bad.

Beboer: Gæsteforsker, udveks-

lingsstud. el. par.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. for 1

pers. 4.000 kr. for 2 personer.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3526 1416, e-mail:

kristinekopp@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2-04, for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm. 

Udstyr: Køkken, bad og gård. 

Husleje: 5.600 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: 11.200 kr.

Kontakt: Tlf. 2236 6121.

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

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og

bringes kun én gang. 

Deadline 12/1 for avis 1 der udkommer 23/1 

og deadline 26/1 for avis 2 der udkommer 6/2.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Klinisk professorat i 
Gynækologi og Obstetrik
Sted: Klinisk Institut for Gynæko-

logi, Obstetrik og Pædiatri

med tilhørende overlægestil-

ling i H:S og ved Amager 

Hospital med tjeneste ved

Hvidovre Hospital, Gynækolo-

gisk-Obstetrisk afdeling.

Indhold: Patientbehandling og

udvikling af specialet. Tillige

udvikling af fagområdet: forsk-

ning og publicering/videnska-

belig formidling og prægra-

duat undervisning, forskerud-

dannelse, bedømmelsesarbejde

mv. 

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse 

i begge dele af stillingen, så

det er en betingelse at ansøge-

ren indsender både en ansøg-

ning til Fakultetet og en an-

søgning til Hovedstadens Syge-

husfællesskab, dvs. til det

nævnte hospital.

Ansøgningsfrist: 20/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

og www.laegejob.dk.

Lektor/adjunkt 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Sundheds-

psykologi.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, formidling mv. in-

den for området sundhedspsy-

kologi/medicinsk psykologi.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 13/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Hans Henrik Jensen,

tlf. 3532 7930 el. Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Lektorat i reproduktiv 
sundhed 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Internatio-

nal Sundhed.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, formidling mv. in-

den for området reproduktiv

sundhed. 

Omfang: Halv tid til besættelse

1/9-04.

Ansøgningsfrist: 22/1-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt institutle-

der Erik Lykke Mortensen, tlf.

3532 7839 el. Fakultetssekreta-

riatet, tlf. 3532 7048.

Tutorlæger
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Almen

Medicin. 

Indhold: En klinisk lærer i almen

medicin skal være alment prak-

tiserende læge med egen prak-

sis og varetage undervisningen

i Tidlig Patientkontakt på 2. se-

mester og praktikantundervis-

ningen på 13. semester.

Omfang: 225 stillinger er ledige

til besættelse 1/2-04. Stillinger-

ne er 3-årige med mulighed

for forlængelse.

Ansøgning: Vedlæg en kort be-

skrivelse af praksisstørrelse og

type samt oplysninger om

praksiserfaring, faglig og

pædagogisk baggrund og kva-

lifikationer. Skema til angivelse

af disse oplysninger kan rekvi-

reres hos Afdeling for Almen

Medicin, tlf. 3532 7950.

Ansøgningsfrist: 12/1-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Dentalmaterialer.

Indhold: Præklinisk undervisning

i dentalmaterialer, bl.a. præpa-

ration og fremstilling af div. 

direkte og indirekte restaure-

ringer på fantomhoved samt

arbejde relateret til fremstil-

ling af akrylbaserede proteser. 

Omfang: 11-20 timer/uge til be-

sættelse 1/2-04.

Ansøgning: Sendes i 4 eks.

Sendes til: Tandlægeskolen, 

Administrator Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/1-04.

Yderligere oplysninger: Prof. Erik

Asmussen, tlf. 3532 6580.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Tandsygdomslære og Endo-

donti.

Indhold: En el. flere stilling(er).

Praktisk klinisk undervisning

på uddannelsens 4.-8. semes-

ter.

Omfang: 10-20 timer/uge ledig til

besættelse pr. 1/2-04.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensbevis, cv mv. og send i 

4 eks. 

Sendes til: Tandlægeskolen, 

Administrator Thomas Bjørn 

Poulsen, Nørre Allé 20, 2200

Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 8/1-04. 

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500.

Videreuddannelse i 
Ortodonti
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Ortodonti.

Indhold: 3-årig videreuddannel-

sesstilling i ortodonti.

Kvalifikationer: Tandlægeuddan-

nelse samt min. 2 års fuldtids

klinisk praktisk odontologi her-

af min. 1 år med børnetand-

pleje.

Ansøgningsfrist: 8/3-04.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger.

Yderligere oplysninger: Prof. 

Inger Kjær, tlf. 3532 6674, 

e-mail: ik@odont.ku.dk el. spe-

cialkonsulent Susanne Leth, 

tlf. 3532 6671, e-mail:

sle@odont.ku.dk.

Humaniora

Lektorat/adjunktur i retorik
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold/kvalifikationer: Ansøge-

re skal kunne dokumentere

forskning der er relevant for

retorikstudiet på instituttet og

som afspejler kendskab til den

retoriske fagtradition frem til

nutiden.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/1-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Charlotte Jørgensen, 

tlf. 3532 8878.

Instruktorer/
undervisningsasssistenter
Sted: Asien-afdelingen.

Indhold: 1 instruktorstilling i 

koreansk 1; 1 UA stilling i ko-

reansk konversation, alle ni-

veauer; 1 UA stilling Japansk 1,

konversation; 1 EL stilling i Ja-

pansk II-moderne med sproghi-

storie og 1 EL stilling i Japansk

II-klassisk med sproghistorie.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Marie Roesgaard, Asien-

afdelingen, Leifsgade 33, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger.

Undervisningsassistent
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning på kurset BA-projekt og

formidling på faget forhisto-

risk arkæologi på bachelorud-

dannelsen. 

Omfang: Ca. 50 timer fordelt

over semestret til besættelse

1/2-04.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for forhistorisk arkæologi,

Vandkunsten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Henriette

Lyngstrøm, e-mail:

lyngst@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Professor
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents: Professorship in Prote-

in Biochemistry.

Qualifications: Experienced scien-

tist with a strong background

in protein chemistry with em-
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Syng med dit næb

Studentermenigheden på Amager opretter et nyt kor i februar 2004 for studerende med lyst til at

synge sammen med andre en gang om ugen. Det er planen at koret skal indgå i udvalgte aktiviteter

i  studentermenigheden ligesom det også vil have sine egne arrangementer og koncerter.

Korets repertoire vil være et bredt udvalg af dansk og international kormusik, blandt andet firstem-

mige danske sange, nye salmer, klassiske korsatser, spirituals og med tiden forhåbentlig også lidt

større værker. Koret øver hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 på Is-

lands Brygge.

Tilmelding
For at komme med, skal du til en lille, uformel optagelsesprøve i januar. Du skal være studerende,

men det behøver ikke at være på KU. Tilmelding senest 16/1-04.

For yderligere oplysninger eller for aftale om optagelsesprøve, kontakt studentermenighedens aka-

demiske medarbejder Jennie Gunnarsen, tlf. 3532 8017, e-mail: jennie@hum.ku.dk el. korets diri-

gent, Sigrid Damsager Frandsen, tlf. 8232 0571, e-mail: sigrid@stud.ku.dk.

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

phasis on functional proteo-

mics. Profile with outstanding

research and publication re-

cords in physiological aspects

of protein chemistry, such as

cellular mechanisms of protein

folding, post-translational 

modifications, protein quality

control or protein-protein in-

teraction. Teaching obligations

include courses in biochemistry

and protein chemistry for ba-

chelor, master and PhD stu-

dents in biology and bioche-

mistry. 

To be appointed by: 1 August,

2004.

Deadline for applications:

16. February, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/led/

generel.

Additional information: Institut-

leder Erik Hviid Larsen, e-mail:

ehlarsen@aki.ku.dk, tel. 

3532 1642.

Associate/assistant
professor
Place of employment: Zoological

Museum.

Contents/qualifications: Syste-

matic ichthyologist is open to

appointment medio 2004. This

position is open for a vertebra-

te zoologist to carry out re-

search on the systematics, fau-

nistics and zoogeography of

fishes and manage the fish col-

lections of the museum. Ph.d.

or higher degree and experien-

ces corresponding to assistant

professorship (Danish adjunkt). 

Deadline for applications: 12 Ja-

nuary, 2004 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ab-

stract. See www.ku.dk/led/

stillinger/ or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Undervisningsassistent 
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

Indhold: Undervisning af bache-

lorstuderende i kurset Biologi

4 på studiets 4. semester. Der

undervises i genetik, og kurset

indeholder laboratorieøvelser

med bakterien Escherichia coli

og dens fager. Stillingen inklu-

derer også forberedelse af ma-

teriale til laboratorieøvelserne.

Kvalifikationer: Dokumenteret

praktisk erfaring i genetisk ar-

bejde med bakterier og/el.

bakteriofager. Ansøgere med

undervisningserfaring vil blive

foretrukket.

Omfang: Fra 15/1-04 el. snarest

herefter og 3 mdr. frem. Evt.

forlængelse indtil 31/10-04. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. 

Sendes til: Molekylærbiologisk

Institut, Ø. Farimagsgade 2A,

1353 Kbh. K. Mrk. Undervis-

ningsassistent. 

Ansøgningsfrist: 8/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Michael



Web-based learning, Global trends and the 
University of Copenhagen

Conference on January 27, 2004 from 8.45 to 17.30 at University of Copenhagen, Det ny KUA, 

Lecture Hall 23.0.50, Njalsgade 120. The conference is open for students and staff at the University

of Copenhagen, and to our external colleagues and contacts within e-learning.  

Programme
Linda Nielsen, Vice-Chancellor, University of Copenhagen: 

Welcome, opening of the conference

Jørgen Gomme, chairman of the WBL (Web-based learning) task force: Introductory remarks: 

The WBL project

Tony Bates, Director, Distance Education & Technology, University of British Columbia, Canada: 

How technology changes our universities

Walter Stehanek, IBM Learning Solutions EMEA: 

International trends in web-based learning

Ingolf Thuesen, member of the WBL task force: 

WBL-rapporten: Hvordan arbejdet er udført – Resumé af arbejdsgruppens anbefalinger

Interactive event with refreshments. 

Scenarios of web-based learning, presentation of the WBL project

Introduction to panel discussion. Forventninger fra det danske samfund, dansk industri, og 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Dorte Olesen, Managing Director, UNI-C: Introduction

René Bugge Bertramsen, Deputy Permanent Secretary (vicedirektør), Ministry of Science, Technology

and Innovation: WBL og dansk/europæisk uddannelsespolitik

Jakob Lyngsø, Director, Danish IT Trade Organisation: WBL og forventninger fra dansk industri

Peter Looms, Senior consultant, DR Interactive: WBL or mediekonvergens

Paneldiskussion, spørgsmål og svar fra plenum

Moderator: Dorte Olesen, Managing Director, UNI-C

Jørgen Olsen, Pro-Vice Chancellor, University of Copenhagen: Afsluttende bemærkninger.

Prior registration on www.ku.dk/wbl/ is required no later than January 6, 2004.

A. Sørensen, tlf. 3532 3711, 

e-mail: mas@biobase.dk.

TAP-stillinger

Bioanalytiker/Laborant 
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, Afd. for 

Medicinsk Genetik, Panum 

Instituttet.

Indhold: Arbejdsområdet omfat-

ter bl.a. analyse af DNA og

mRNA, mutationsscreening, 

sekventering, real-time RT-PCR

og DNA microarrays. 

Omfang: 1-årig fondslønnet stil-

ling ledig til besættelse 1/2-04

el. snarest derefter.

Ansøgning: Vedlæg cv.

Sendes til: Forskningslektor Lars

Allan Larsen, Institut for Medi-

cinsk Biokemi og Genetik, 

Afd. G, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 15/1-04.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningslektor Lars Allan Larsen,

tlf. 3535 7827, e-mail: 

lal@medgen.ku.dk.

Klinikassistent ved 
Tandlægeskolen
Sted: Kliniksektionen – etage 1.

Indhold: Klinikassistentarbejde.

Kvalifikationer: Uddannet klinik-

assistent. 

Omfang: I perioden fra 1/2-04 til

28/2-05.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Afdelingsleder Susan-

ne Nielsen, Tandlægeskolen,

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Første

klinikassistent Pia Rimhof, lok.

31.25, tlf. 3532 6930.

Andre stillinger

Specialeplads
Målgruppe: Studerende ved Det

Naturvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Ved projekt vedrørende

‘generering af en rekombinant

mus til undersøgelse af det an-

timikrobielle protein NGALs

betydning for det innate im-

munforsvar’ er en speciale-

plads ledig fra starten af 2004. 

Yderligere oplysninger: Senior-

forsker, cand.scient., ph.d. Jack

Cowland, Granulocytlaborato-

riet, Rigshospitalet afsnit

93.2.2, tlf. 3545 4888, e-mail:

jcowland@rh.dk.

Ph.d.-stipendier

Københavns Universitet
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet.

Omfang: Et antal ph.d.-stipen-

dier er til besættelse 1/5-04.

Ansøgning: Via www.nat.ku.dk

el. ved henvendelse til Det na-

turvidenskabelige Fakultetsse-

kretariat, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 16/2-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.nat.ku.dk.

Det Europæiske Universi-
tetsinstitut i Firenze
Målgruppe: Danske statsborgere

der har bestået, el. senest i

sommeren 2004 forventer at

bestå, hovedfagseksamen, kan-

didateksamen el. magisterkon-

ferens i humanistiske fag el.

kandidateksamen, evt. magis-

terkonferens i et samfundsvi-

denskabeligt fag.

Indhold: Emnet for forsknings-

projektet skal have relation til

instituttets forskningsprogram

i fagområderne: historie, øko-

nomi, retsvidenskab, stats-

kundskab og sociologi, her-

under sammenlignende euro-

pæisk og interdisciplinær

forskning.

Omfang: Et antal 3-årige ph.d.-

stipendier er ledige pr. 1/9-04.

Instituttet tilbyder endvidere 

1-årige uddannelsesforløb som

fører til afsluttende eksamen i

komparativ europæisk og in-

ternational retsvidenskab.

Ansøgning: Se www.iue.it/Servac/

Postgraduate/denmark.shtml.

Ansøgningsfrist: 15/1-04.

Yderligere oplysninger: Rektor-

kollegiets Sekretariat, Vester

Voldgade 121 A, 4., 1552 Kbh.

V, tlf. 3392 5403.

Danish Cardiovascular 
Research Academy
Contents: Three PhD scholarships

available from February 2004.

Please see www.dacra.dk for

detailed announcement. 

Regulation of renal salt and wa-

ter handling in complex kidney

diseases at The Water and Salt

Research Centre, University of

Aarhus. Contact Jørgen

Frøkiær, e-mail: jf@iekf.au.dk.

Human cardiovascular systemic

function with potential clinical

applications at Department of

Physiology and Pharmacology

and Odense University Hospi-

tal, University of Southern

Denmark. Contact Peter Bie, 

e-mail: pbie@health.sdu.dk or

Torben Haghfelt, e-mail: 

bente.wichmann@ouh.fyns-

amt.dk.

Ion channels in the heart – mole-

cular and clinical studies at

Copenhagen Heart Arrhythmia

Research Centre, University of

Copenhagen. Contact Søren-

Peter Olesen, e-mail:

spo@mfi.ku.dk.

Application: Should include in-

formation about the specific

project proposed, curriculum

vitae and a copy of the ma-

ster’s degree certificate. Send

in 5 copies marked ‘Cardiovas-

cular PhD’ to the respective 

Faculty of Health Sciences.

Deadline for applications: 

15 January, 2004 at noon.

Studiepladser udland

Studiepladser ved Europa-
kollegiet i Brügge/Belgien
Målgruppe: Danske kandidater

fra de højere uddannelsesinsti-

tutioner el. ældre studerende

inden for fagene jura, økono-

mi, statskundskab, forvaltning

el.lign.

Indhold: Undervisningen gives af

eksperter, politikere, embeds-

mænd, forskere mv. og sigter

mod en specialisering i emner

om det europæiske samarbej-

de. De ca. 350 studerende bor i

studenterkollegier med et

stærkt tværnationalt fælles-

skab.

Sprog: Undervisningen er på en-

gelsk og fransk. 

Periode: Studieåret september

2004 - juni 2005. 

Ansøgning sendes til: Den Dan-

ske Komité for Europakollegiet

c/o Europarådets informations-

tjeneste, Bremerholm 6, 

1069 Kbh. K, tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 20/1-04.

Fuldt opslag: 

www.europabevægelsen.dk og

www.colerurop.be.

Studiepladser ved 
Europakollegiet i Natolin
ved Warszawa
Målgruppe: Danske kandidater

fra de højere uddannelsesinsti-

tutioner el. ældre studerende

inden for fagene international

politik, statskundskab, østeuro-

pastudier, historie, jura, økono-

mi, handelshøjskoler, sociologi

el.lign.

Indhold: Undervisningen gives af

eksperter, politikere, embeds-

mænd, forskere mv. og sigter

mod en specialisering i emner

om den europæiske udvikling i

central- og østeuropæisk per-

spektiv. De ca. 100 studerende

bor i studenterkollegier med et

stærkt tværnationalt fælles-

skab.

Sprog: Undervisningen er på en-

gelsk og fransk. 

Periode: Studieåret september

2004 – juni 2005. 

Ansøgning sendes til: Den Dan-

ske Komité for Europakollegiet

c/o Europarådets information-

stjeneste, Bremerholm 6, 

1069 Kbh. K, tlf. 3314 1141.

Ansøgningsfrist: 20/1-04.

Fuldt opslag: 

www.europabevægelsen.dk og

www.colerurop.be.
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F O T O :  S C A N P I X

Juleferie på Historie
Institut for Historie holder juleferie fra og med tirsdag den 23. decem-

ber 2003 til fredag den 2. januar 2004. For historiestuderende med 

behov for at bruge biblioteket i dagene mellem jul og nytår er der

ekspedition kl. 10-15. 



SÆRLIGE FORELÆSNINGER

To move or not to move... New insights in grain boundary 
migration processes from in-situ heating experiments of salt 
and metals
Dr. Sandra Piazzolo, University of Liverpool, UK

Tid: 21/1 kl. 14.30-15.30

Sted: Geologisk Institut, Østervoldgade 10, Aud. A, 3. sal

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab

Tiltrædelsesforelæsning: Nyt lys på dansk sprog
Prof., dr.phil. Hanne Ruus

Tid: 6/2 kl. 15.15-16.00

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Nordisk Filologi

Efter forelæsningen er der reception på instituttet i bygn. 22.2

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

STØTTE

Prisopgaver 

Forum for Offentlig 
Topledelse  
Målgruppe: Åben for alle.  

Støtte: Priskonkurrence med

spørgsmål inden for hvert af

temaerne: 

Samspillet mellem den politiske

ledelse og den professionelle

topleder om mål og strategier. 

Når faglighed, politik og ledelse

skal gå hånd i hånd. 

Topledelse og kommunikation i

vidensamfundet. 

Der udpeges en vinder blandt

hver af de tre kategorier.

Førstepriserne er på 50.000 kr.  

Frist: 1/8-04.  

Yderligere oplysninger:

www.publicgovernance.dk, 

Lise Balslev, e-mail: lba@kl.dk,

tlf. 3370 3317.  

Stipendier

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Fonden indkalder ansøg-

ninger til følgende stipendier:

Hallas-Møller Stipendium (fem-

årigt); Novo Nordisk Fondens

Seniorforsker Stipendium (fem-

årigt); Vilhelm Pedersen og

hustrus Seniorforsker Stipen-

dium  (femårigt); Kliniske For-

sker Stipendier – Danmark

(femårige); Kliniske Forsker 

Stipendier – Norden.

Ansøgning: Ansøgningsskema

med udførlig vejledning på

www.novonordiskfonden.

dk pr. 7/1-04. 

Ansøgningsfrist: 9/2-04, kl. 16.00.

Legater

Birthe og Knud Togebys
Fond
Støtte: Til offentliggørelse af

danske videnskabelige arbej-

der (herunder lærebøger) om

emner inden for el. i tilknyt-

ning til romanske sprog og lit-

teraturer. Støtte gives kun til

selve trykningsomkostningerne

– ikke til sproglig revision af

manuskripter. Der er ca. 30.000

kr. til uddeling. 

Ansøgning: Vedlæg manuskript

og budget for udgivelsen. 

Ansøgningsfrist: 31/1-04.

Yderligere oplysninger: Birthe og

Knud Togebys Fond, Romansk

Institut, Njalsgade 128, 

2300 Kbh. S. 

Legatuddelinger

Landsretssagfører af 
Assens, A. M. Andersen og
hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 390.000 kr. i 26 portioner.

FORSVAR

Disputatsforsvar

On the regeneration of unmye-

lated and myelated peripheral

nerve fibres. Electrophysiological

and histological studies in the

rat and cat

Doktorand: Cand.med., ph.d.

Kåre Fugleholm.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Johannes Jakobsen og

prof., med.dr. Hans Hultborn.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Mar-

tin Lauritzen, tlf. 4323 2500.

Tid: 9/1-04, kl. 14.00.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, e-mail:

k.fugleholm@dadlnet.dk. Ind-

stillingen kan købes ved skrift-

lig henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.

Tachykinins in the gastro-

sintestinal tract

Doktorand: Cand.med., ph.d. 

Peter Thelin Schmidt.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Niels Qvist og prof.,

overlæge, dr.med. et scient.

Jens Fr. Rehfeld.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. dr.med. Morten Møller,

tlf. 3532 7258.

Tid: 23/1-04, kl. 14.00.

Sted: Hannover Aud., Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, e-mail:

peter.thelin.schmidt@medks.ki.

se. Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Fat metabolism in exercise –

with special reference to training

and growth hormone admini-

stration

Doktorand: Cand.med. Kai 

Lange.

Officielle opponenter: Prof. 

Michael Rennie og prof.,

dr.med. Arne Astrup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

Prof., overlæge, dr.med. 

Jesper Hastrup Svendsen, 

tlf. 3977 3977.

Tid: 28/1-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, Store-

vang 49, 3460 Birkerød. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Ph.d.-forsvar

Naturvidenskab

Diversity and phylogeny of Afri-

can freshwater gastropods –

with special emphasis upon the

molecular phylogeny of ‘Ancy-

loplanorbidae’ and Biomphalaria

and snail biodiversity within the

Great East African Lakes

Kandidat: Cand.scient. Aslak 

Jørgensen.

Tid: 16/1-04, kl. 11.00.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium, Jægersborg Allé 1D, 

2920 Charlottenlund.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på DBL.

Sundhedsvidenskab

Subjektiv og ekspressiv psyko-

patologi hos førstegangs ind-

lagte patienter inden for det

skizofrene spektrum. The 

Copenhagen Prodromal Study’s

inklusionsundersøgelse

Kandidat: Peter Handest.

Tid: 16/1-04, kl. 13.00.

Sted: H:S Hvidovre Hospital, 

Aud. 3 og 4.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, H.S

Hvidovre, psykiatrisk afd. 807,

e-mail: peter.handest@hh.

hosp.dk.

Humaniora

The Idea of Power or The Power

of Ideas? Russia, The European

Union and The Development of

The Common Foreign and Secu-

rity Policy 

Kandidat: Flemming Splidsboel

Hansen.

Tid: 19/12-03, kl. 13.00.

Sted: Snorresgade 17-19, lok. U5.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteksinformation på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst samt på

Østeuropainstituttet, Snorres-

gade 17-19.

A Meeting Place of Traditions. 

Ritual practice and leadership

strategies in an Islamic religious

institution in South India 

Kandidat: Søren Lassen.

Tid: 6/2-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst samt på

Institut for Religionshistorie,

Artillerivej 86.

Un i v e r s i t e t s av i s e n  2 0  . 2 0 0 3 15

DET SKER

Intracellular protein degradation: 
the ubiquitin-proteasome system
Symposium med oplæg af bl.a. Klaus B. Hendil, Dieter Wolf, Tyskland, Rasmus Hartmann-

Petersen og Kenneth Rock, USA

Tid: 23/1 kl. 13.00-17.00

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

Arr.: Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology Danish Immunological Society

Cellular aspects of interactions with tissue factor and the 
urokinase receptor
Symposium med oplæg af bl.a. Lars C. Petersen, Wolfram Ruf, USA og L. Vijaya M. Rao, USA

Tid: 29/1 kl. 13.00-17.00

Sted: Lundsgaard Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3

Arr.: Danish Society for Chemistry and Molecular Biology

RUSLAND OG UNIONEN – Ph.d.-forsvar af Flemming Splidsboel Hansen på Østeuropa-

instituttet med titlen ‘The Idea of Power or the Power of Ideas? Russia, The European Union and

The Development of The Common Foreign and Security Policy’.



Postbesørget blad
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