
AEUNIVERSITET VI-SEN

københavns  univers itet

Universitetsavisen
02 027 05

Sort turnus 
Et forhadt lodtrækningssystem sender hvert
semester nyudklækkede medicinkandidater i
banken efter store lån. Gode turnuspladser
handles på det sorte marked til priser på op til
100.000 kroner.
SIDE 3

Litterært troldspejl
Litteraturstuderende Rachel Dalum Larsen har
skrevet et satirisk teaterstykke om mødet mellem
den akademiske elite og ‘den grå masse’.
SIDE 9

Patent på liv og død
WTO’s krav om patentaftaler på medicin skal
beskytte mod kopiprodukter, men det har også en
lang række negative konsekvenser for ulandene.
VIDENSKABET SIDE 10

Klar til
tango
Rektor Linda Nielsen vil gerne
danse med folk udefra og byder
nu Helge Sander og andre bejlere
op til tango – men tempo og trin
vil hun selv bestemme
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KUMMENTAR

Når dette læses har vi rundet den 1. maj, og
Universitetet har afleveret sit bud til viden-
skabsminister Helge Sander om hvordan vi

mener at linierne i en ledelsesreform for Universite-
tet bør lægges. Vores svar er blevet til efter intense
drøftelser i Konsistorium, stormøder på fakulteterne
og ikke mindst en skriftlig høring af Universitetets
enheder. Det har trods den meget korte tidsfrist ført
til mange udførlige og overraskende svar. 

Høringen har vist at der er et omfattende engage-
ment over alt på Universitetet. Det bekræfter os –
rektoratet – i at universitetsbefolkningen både er i
stand til at høre og ønsker at blive hørt. 

Tak til alle for konstruktive svar, det er dejligt at vi
kunne sende vores svar til ministeren med en stærk
fornemmelse af fællesskab og ikke kun den vidt-
spændende faglighed vi normalt plejer at fremhæve
som vores stærkeste egenskab.

Det er klart at når der konkurreres på viden og
kompetence, så spiller universiteterne en ganske

særlig rolle. Det er baggrunden for at videnskabsmi-
nister Helge Sander med udgangspunkt i regerings-
grundlaget om tid til forandring, har lanceret foran-
dringer i universitetsverdenen der efter hans eget
udsagn ikke er set magen til i Københavns Universi-
tets 523-årige historie. 

Hans universitetspolitiske vision kan vi i rektora-
tet sagtens tilslutte os. Den går nemlig ud på at dan-
ske universiteter også i fremtiden skal være et natur-
ligt valg for kvalitetsbevidste unge studerende og de
fremmeste forskere i ind- og udland. Og at universi-
teterne også skal være en selvfølgelig strategisk
partner for dansk erhvervsliv. 

Københavns Universitets medarbejdere har i dag
et omfattende samarbejde med både dansk og inter-
nationalt erhvervsliv og er sammen med de øvrige
universiteter et vækst- og velfærdslokomotiv for hele
det danske samfund.

Det interessante spørgsmål er naturligvis hvilke
forandringer der er nødvendige. Nu har vi haft

mulighed for at påvirke ministerens arbejde med en
ny universitetslov, Konsistoriums forslag til hoved-
linjer i et nyt lovforslag er sendt (se omtalen andet-
steds i avisen) og der har været afholdt en (for) kort
høringsrunde samt stormøder på fakulteterne om
reformplanerne. 

Vi der netop er valgt på et program om fortsat
universitetsdemokrati og valg til lederposter, har na-
turligvis været glade for den interesse der har været

vist fra alle sider, og har lagt stor vægt på at komme i
direkte dialog med så stor en del af Universitetets
engagerede medarbejdere som muligt. 

Den lære som kan uddrages af alle høringssvar og
de personlige synspunkter vi har hørt på møder-

ne, er at der overalt findes en vidtstrakt vilje til for-
andring. Der er fuld enighed om at en markant for-
øgelse af eksterne medlemmer der er indstillet på at
yde en indsats i vore ledelser, er til fordel for univer-
sitetet. Det er meget svært at få øje på den be-
røringsangst over for det omgivende samfund som
vi påduttes. Tværtimod, det vrimler med konstrukti-
ve forslag til at forny universitetets kontrakt med
samfundet og det politiske system. 

Også en styrkelse af ledelsesstrukturen er der
bred opbakning til. Det gælder også for institutterne
hvis kompetence foreslås forøget samtidig med at le-
delsen på dette niveau i højere grad end i dag skal
støttes af en professionel administration. På den an-
den side har vi også igen og igen hørt det synspunkt
at en ny ledelsesstruktur, hvordan den end skrues
sammen, stadig skal kunne sikre og respektere den
fundamentale akademiske frihed, forskningens uaf-
hængighed og dermed Universitetets troværdighed.

Vi har i de seneste hektiske uger spejdet efter det
vi har kaldt Universitetets hjerteblod. Valg og ud-
pegning af ledere kan finde sted på mange måder,
men skal Universitetet kunne fungere som kuvøse
og vækstlokomotiv, så skal der værnes om forsk-
ningsfriheden og retten til at publicere uafhængigt
af kortsigtede markedsinteresser. Det er både hjerte-
blodet og betingelsen for at gå sejrrig ud af den glo-
bale videnskonkurrence. 

Nu har vi høring og stormøder bag os, og vi har
læst, lyttet  og lært. Lært at om end der er mange

synspunkter på Universitetet, hvilket ikke forbavser
nogen, så er der også en stærk vilje til at præsentere
noget i fællesskab. Det gælder også i Konsistorium
som fortjener stor tak for en konstruktiv debat og en
udtalt vilje til at prioritere fællesskabet. 

Det vi har hørt, gør det til et indlysende valg at
fortsætte med den direkte inddragelse af universi-
tetsbefolkningen i det videre arbejde. Her og nu er
bolden  spillet over til ministeren, men vi skal ikke
gå i stå. Arbejdet fortsætter, og vi skal forberede os
til efterårssemesteret hvor ministeren har lovet et
lovudspil, formentlig i form af en rammelov der så
skal blive til virkelighed på Universitetet gennem
nye debatter, diskussioner og høringer.  ■

KU NOTER ▼  
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Universitetsavisen

Stor høringsdebat om 
universiteternes fremtid  

Fællestillidsmandsværket, de studerende og Dansk Magisterfore-
ning står bag et debatarrangement for alle universitetets studeren-
de og ansatte. Der kommer deltagere fra politisk side, erhvervsli-
vet, de offentlige aftagere og universitetets egne rækker med korte
oplæg fra forskningsordfører Hanne Severinsen, Venstre, rektor
Linda Nielsen, Margrethe Vestager og forskningschef Lene Lange,
Novo. 
Oplæggene og den efterfølgende paneldebat vil rejse spørgsmåle-
ne: I hvilken retning skal universiteterne bevæge sig for fremti-
den? Hvordan skal vi forholde os til økonomien de kommende år?
Hvordan skal ledelsesformerne på universiteterne ændres? Hvor-
for er politikerne så utilfredse med universiteterne? Hvad vil er-
hvervslivet med universiteterne? Og hvad er universiteternes egne
holdninger til disse spørgsmål?

Debatten foregår den 16. maj kl. 14-17 i Lundsgaard Auditoriet på
Panum Instituttet.

Sonningprisen 2002

FNs højkommissær for menneskerettigheder,
Mary Robinson, bliver modtager af årets Sonning-
pris den 19. juni 2002 ved en højtidelighed i Uni-
versitetets Festsal. Sonningprisen der er på en
million kroner, uddeles hvert andet år af Køben-
havns Universitet for et fortjenstfuldt arbejde til

gavn for den europæiske kultur. Mary Robinson tildeles prisen
fordi hun gennem hele sit professionelle og politiske virke som
advokat, Irlands præsident, og nu som FNs højkommissær for
menneskerettigheder har kæmpet utrætteligt for menneskelig
værdighed.  

Mere samarbejde end antydet

Samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv i Medicon Val-
ley/Øresundsregionen er bedre end debatten i den senere tid har
antydet, siger Niels Gerner Larsen fra Medicon Valley. Ni ud af ti
ledende universitetsansatte i Øresundsregionen siger at deres in-
stitut samarbejder med en eller flere virksomheder i området. Det
viser en analyse som Medicon Valley har lavet. Også biotekvirk-
somhederne i Øresundsregionen ser universiteterne som attrak-
tive samarbejdsparter. To ud af tre biotekvirksomheder samarbej-
der således med et eller flere universiteter i Øresundsregionen. 

Viden vækst og hovedstad

For at sikre den fortsatte vækst og vidensudvikling i Øresunds-
regionens erhvervsliv, har Københavns Universitet og Københavns
Kommune indledt et formelt samarbejde. Formålet er at forpligte
hinanden til at gode ideer også bliver ført ud i livet. Derfor får
både rektor Linda Nielsen og Jens Kramer Mikkelsen sæde i kon-
taktgruppen sammen med deres respektive embedsmænd.

HØRT

Af Linda Nielsen, rektor, 

og Jørgen Olsen, prorektor

Moderne ledelse
Det er næppe tilfældigt at mange andre former for vidensvirk-

somheder som fx revisionsfirmaer, advokatkontorer, arkitekter,

læger og rådgivende ingeniører, er organiseret i en form hvor

centrale medarbejdere har afgørende indflydelse på ledelsen i

form af fx partnerskaber. 

Henrik Toft Jensen, formand for Rektorkollegiet. 

Politiken den 29. april 2002. 
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Af David Højmark

Et forkætret lodtræknings-
system sender hvert seme-
ster nyudklækkede medi-

cinkandidater i banken efter
store lån. Gode turnuspladser
handles på det sorte marked til
priser på op til 100.000 kroner. 

Det erkender både de stude-
rende, Sundhedsstyrelsen og
Amtsrådsforeningen – de tre
parter som skal samarbejde om
at gøre turnusuddannelsen for
nyudklækkede medicinkandi-
dater så god som mulig. 

»Jeg mener principielt det er
uetisk at handle. Vi opfordrer
folk til ikke at gøre det og i ste-
det være solidariske med deres
kollegaer,« siger Peter Sven-
ningsen, formand for turnusud-
valget i Foreningen af Danske
Lægestuderende (FADL). 

»Men handlen er skabt af sy-
stemet. Hvis vi kunne finde en
ideel turnusordning, ville den
ikke finde sted. Sortbørshandlen
er nemlig kun en del af proble-
met – den er ikke kernen i det.«

Årsagen til at nogle vælger at
betale sig til en anden turnus-
plads er ifølge Peter Svenning-
sen ønsket om at blive i de store
byer. Kandidater med familie
og børn bosat i København er
ikke interesserede i at flytte til
det nordligste Jylland, og der-
for vælger nogle løsningen med
lån i banken så de kan købe sig
til en plads i hovedstaden.

»Derfor skal det gøres mere
attraktivt at komme til yderam-
terne. Højere løn og flere tillæg
vil få flere til at søge derhen og
dermed i nogen grad være med

til at fordele prioriteterne over
hele landet,« siger Peter Sven-
ningsen.

Helt urealistisk
Det er amterne der står for fi-
nansieringen af turnuskandida-
ternes løn, og forslaget om løn-
tillæg i yderamter skydes på
forhånd ned af Amtsrådsfore-
ningen. 

»Det er helt urealistisk. Hvis
en højere løn skulle trække en
medicinkandidat med børn og
familie fra den ene del af landet
til den anden, skulle den være
markant højere. Og det er der
slet ikke penge til. Jeg kan hel-
ler ikke se grunden til at man
skulle have en lavere løn på en
universitetsafdeling end på et
lokalt sygehus lidt længere
væk,« siger Bent Hansen, for-
mand for Amtsrådsforeningens
Sundhedsudvalg.

Han påpeger desuden at
turnusuddannelsen forhindrer
at man bliver placeret i samme
by gennem hele perioden.

»Vi kender jo godt til proble-
met med handel af turnusplad-
ser. Derfor er uddannelsen også
strikket sådan sammen at man
ikke bliver siddende i eksem-
pelvis Hjørring eller Tønder
gennem samtlige 18 måneder.
Nu skal man forbi et lokalt sy-
gehus, et centralt sygehus og en
universitetsafdeling,« siger
Bent Hansen.

»Rent uddannelsesmæssigt
ser jeg det også som en fordel
at komme til de mindre steder
når man er i turnus. Man får
mere ud af det end på de store
hvor der er flere om budet.

Kommer man ud lokalt, står
man også selv og skal tage et
større ansvar.«

Shotgun-politik
Den forklaring er Jacob Fisker
fra Odense ikke tilfreds med.
Han er medicinstuderende og
kommende turnuskandidat fra
Syddansk Universitet i Odense.

»Det kan godt være at der er
gjort forsøg på at forbedre tur-
nus. Der er også små lokale til-
læg nogle steder. Men pointen
er jo at det ikke er nok. For ord-
ningen går ikke op, så længe
der handles pladser som der
gør. Problemet er at handel sta-
digvæk er løsningen,« siger Ja-
cob Fisker som nævner Norge
som eksempel på at højere løn
kan trække folk væk fra storby-
erne.

»Hvis man bliver læge i øde-
markerne helt oppe i det nord-
ligste Norge, kan man tjene op
mod 50.000 kroner om ugen.
De ved at de er nødt til at lokke
med skyhøje lønninger for at få
folk derop. Det er jo slet ikke
samme målestok vi snakker om
her, men det er samme princip
– og det virker.«

Jacob Fisker har netop lance-
ret et forslag i de medicinstude-
rendes ugeskrift, MOK, der går
ud på at de studerende depone-
rer samtlige tilmeldinger til
turnus hos en advokat. 

»På den måde får vi lagt pres
på forhandlingsparterne. Sy-
stemet vil ikke kunne køre hvis
der lige pludselig mangler 400
tilmeldinger til turnus. Derfor
mener jeg vi har en trumf i lom-
men som vi kan smide ud.«

Han erkender at hans forslag
er drastisk, og han foretrækker
da også at det ikke kommer så
vidt.

»Jeg er godt klar over at dette
er shotgun-politik, og jeg håber
da også at FADL i sine forhand-
linger finder frem til en løs-
ning. Men jeg vil gøre opmærk-
som på muligheden – blandt
andet fordi lignende forsøg tid-
ligere er faldet til jorden, fordi
Sundhedsstyrelsen på forhånd
havde modtaget tilmeldinger til
turnus.«

Den yderste konsekvens
Foreningen af Danske Læge-
studerende kender Jacob Fi-
skers forslag. Man vil heller
ikke afvise at det i yderste kon-
sekvens kan komme så vidt at
man deponerer tilmeldingerne
hos en advokat. Men i første
omgang ønsker man at åbne
debatten.

»Problemet er at mange me-
dicinstuderende kun forholder
sig til at de skal videre på næste
semester og at de en dag er fær-
dige. Pludselig går det op for
dem at de måske skal flytte til
Thisted eller Viborg, og så er
det for sent at gøre noget ved
det. Vi forsøger at få dem til at
tage stilling tidligt i studiet, og
få dem til at spørge sig selv om
det er værd at engagere sig i,«
siger Peter Svenningsen.

FADL arbejder med en tre-
trins raket hvor første trin er at
få de studerende til at engagere
sig, andet trin er forhandlinger
om turnusuddannelsen – mens
det sidste trin kun bliver be-
trådt hvis alt andet glipper.

»Men hvis vi ikke får en dia-
log og nogle resultater – hvis
for eksempel der ikke lyttes til
vores ønske om at amterne ska-
ber flere turnuspladser for på
den måde at øge valgfriheden
for kandidaterne – så er en ak-
tion i form af at deponere til-
meldingerne hos en advokat en
mulighed.«

Han tilføjer at når det ikke
kan lade sig gøre nu, skyldes
det også at det ganske enkelt er
for sent.

»Tilmeldingerne fra de kom-
mende turnuskandidater blev
afleveret i sidste uge, og hvis vi
skal have noget ud af det, skal
idéen præsenteres i god tid så
vi får alle studerende med,« si-
ger Peter Svenningsen og an-
slår at ‘den yderste konsekvens’
først kan blive en realitet fra ef-
teråret 2003.

Yderamter sorteper 
Allerede nu vækker forslaget
dog harme hos modparten på
forhandlingsbordet. 

»Den type trusler og metoder
kan man ikke arbejde med.

Sådan forhandler man ikke, og
sådan planlægger man ikke ud-
dannelsen af læger. Det er sa-
gen for alvorlig til. Vi forhand-
ler ikke under trusler,« siger
Bent Hansen, formand for
sundhedsudvalget i Amtsråds-
foreningen.

Han afviser samtidig FADL’s
ønske om at amterne skaber
flere turnuspladser for at øge
valgfriheden.

»Hvis vi gør det, bliver yder-
amterne jo sorteper. Så vil det
betyde at folk vil søge mod stor-
byerne, og så vil yderamterne
mangle turnuskandidater. Hvis
vi skal skabe flere pladser, skal
det være fordi det afpasses med
antallet af kandidater fra uni-
versiteterne. Der skal være en
balance.«

En form for balance kan sø-
ges når både FADL og Forening-
en af Yngre Læger mødes med
Sundhedsstyrelsen den 16.maj.
Her skal der blandt andet dis-
kuteres en ny bekendtgørelse
om turnusuddannelsen med
virkning fra foråret 2003. ■

dah@adm.ku.dk

Fakta om turnusuddannelsen
Efter sidste eksamen på medicinstudiet skal cand.med’erne i

turnusuddannelse. Denne består af i alt 18 måneders ansæt-

telse fordelt med tre perioder á seks måneder som reserve-

læge på intern medicinsk afdeling, på kirurgisk eller orto-

pædisk afdeling og hos en praktiserende læge.

Turnuspladserne fordeles efter lodtrækning hvor de der

trækker de bedste numre, har mulighed for at få deres første

prioritet opfyldt. Inden lodtrækningen har de studerende og-

så afleveret underskrevne tilmeldinger til turnus.

Efter gennemført turnusuddannelse udsteder Sundhedsstyrel-

sen efter ansøgning tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Den sorte
uddannelse
Det kræver penge at få en
hvid kittel – nogle gange
sorte penge. Når kandidat-
graden er hjemme, kan
udgifter til bøger og andet
materiale nemlig vise sig
blot at være en del af den
samlede udgift på læge-
studiet. Prisen på den fore-
trukne turnusplads kan
løbe op i 100.000 kroner
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LOMMESMERTER – Er man uden held i lodtrækningen, kræver

det mere end lommeuld at opnå turnusplads hvor man gerne vil.

Hvert semester handles der pladser til tusindvis af kroner.

Blackmail
»Med en reel trussel om en landsdækkende og historisk turnus-

lægemangel i hånden kan vi opnå penge til de åbenlyst nød-

vendige tillæg der skal til for at trække turnuslæger frivilligt til

yderamterne. Sidegevinsten vil være et absolut punktum for

handel med turnusnumre.«

Jacob Fisker, indlæg i MOK, 17. april 2002.LÆGEUDDANNELSE ▼  
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Af Line Aarsland

Cirka 150 mennesker
mødte op og plantede
hjertet og fødderne midt

i debatten – som chefredaktør
Karsten Madsen udtrykte det –
da Berlingske Tidende i sidste
uge markerede afslutningen på
deres 14 dages lange tema om
»Viden, vækst og velfærd«. 

»De spildte muligheder?« lød
overskriften på invitationen til
høringen ‘om universiteternes
samspil med erhvervslivet.’ 

Men det lille, forsonende
spørgsmålstegn var væk på de
papirer avisen uddelte på selve
dagen. 

»De spildte muligheder,« stod
der nu bare. 

Ikke mange var tilsyneladen-
de uenige i det. Med direktør
Asger Aamund, A J Aamund
A/S, i spidsen tilsluttede de fle-
ste sig den kritik som Dansk In-
dustri, fagforeninger og mere
end én regering har fremført i
stadig stærkere vendinger de
sidste par år: Billedet af univer-
sitetet som et elfenbenstårn der
er ude af stand til at samarbej-
de med det omgivne samfund i
en tid hvor viden er blevet er-
hvervslivets vigtigste råvare til
vækst, innovation og finansie-
ring af fremtidens velfærdssam-
fund. 

»Universiteternes ledelses-
struktur er ikke tidssvarende,
den offentlige forskning og de
højere uddannelser er bragt til
tiggerstaven af skiftende rege-
ringer, og samarbejdet mellem
erhvervslivets forskning og den
akademiske forskning mangler

i høj grad den frugtbare sam-
menkobling man ser i mange
andre lande,« opsummerede
Asger Aamund lakonisk hvad
der så ud til at være den frem-
herskende holdning på høring-
en. 

Han havde en lang ønskesed-
del med til politikere og univer-
siteterne som trin for trin be-
skrev vejen frem: Mange flere
penge til den offentlige forsk-
ning, økonomiske gulerødder i
form af patenter til forskere der
sælger deres ‘know how’, og an-
satte og udpegede ledere på al-
le niveauer som vel at mærke
»ikke skal være befolket af
pølsefabrikanter eller direk-
tører fra den sodsværtede indu-
stri der skal omdanne universi-
teterne til produktudviklings-
anstalter for erhvervslivet.« 

Rektors svar på tiltale
Aamunds bramfrie sprog og di-
rekte facon gik rent ind hos til-
hørerne – de fleste i hvert fald.
Rektor for Københavns Univer-
sitet, Linda Nielsen, gik til
gengæld til modangreb. 

Og om end stilen virkede de-
fensiv, beviste hun at akade-
misk argumenteren stadig står
distancen. Først fik Aamund
påskrevet at hans efterlyste
patentregler allerede er imple-
menteret, derefter henviste hun
til de mange eksisterende sam-
arbejder med erhvervslivets
tunge drenge og initiativer som
fx Biocenteret på Tagensvej,
Medicon Valley m.v. 

En undersøgelse fra Dansk
Industri der havde givet anled-
ning til Berlingske-rubrikken

‘Universiteter får dumpekarak-
terer’, blev skudt ned med hen-
visning til at datamaterialet i
den kvalitative undersøgelse
svarede til at man fx spurgte SF
Ungdom om de holder Ber-
lingske Tidende.

Og da Dansk Industri for nog-
le måneder siden slog alarm
fordi manglen på naturviden-
skabelige kandidater om nogle
år vil blive katastrofal, glemte
de at oplyse at samme under-
søgelse viste at man vil mangle
dobbelt så mange samfundsvi-
denskabelige kandidater.

»Måske kunne de lære noget
af universiteternes ‘man skal -
give et retvisende billede og
vise rettidigt omhu,’« sagde
Linda Nielsen og høstede gen-
kendelsens latter.

Rektoren mente at hun bliver
blæst tilbage med reformkrav i
øjeblikket selv om hun netop er
tiltrådt på et program der lover
forbedringer.

»Vi er allerede i gang med det
efterlyste – ledelsesreform, stu-
diestrukturændringer, mere
samarbejde med erhvervslivet –
og vi vil gerne have endnu mere
samarbejde, vidensdeling,
tværvidenskabelige centre,
grundforskning, efteruddan-
nelse, kompetenceudvikling.
Men i øjeblikket eksporterer vi
dygtige forskere fordi vi skærer
ned,« sagde rektor og spurgte
retorisk:

»Spildte muligheder? Nej.
Spørgsmålstegn? Ja. Vi vil hel-
lere end gerne have mere sam-
arbejde med erhvervslivet. Bare
kom an.«

Ikke pay back for ‘68
Som en indskudt bemærkning i
den holdningsladede debat kun-
ne professor i nationaløkonomi,
tidligere rigsstatistiker, Hans E.
Zeuthen, oplyse at hverken
dommedagsprædikanter eller
fortalere for status quo har ret.

»Enten taler man om at Dan-
mark er forfærdeligt bagud i
videnssamfundet eller om Dan-
mark som foregangsland. Men
sandheden er at Danmark til-
hører den grå masse. Det går
hverken skidt eller godt.«

Det var også tidligere under-
visningsminister, radikale
Margrethe Vestagers holdning.
Hun mente at mange bevidst
overser det universiteterne fak-
tisk kan og advarede om at en
kortsigtet erhvervsretning af
universiteterne hindrer grund-
laget for livslang læring og dan-
nelsen af ny viden.

»Fri os for et samfund hvor
erhvervslivet vil være universi-
tet og universitet erhvervsliv.«

»Det er mange år siden der
var en gold ørken mellem uni-
versiteter og erhvervsliv. Der er
masser af veje, brønde, vandbo-
ringer og oaser. Nu er vi ved at
høste frugterne af samarbejdet
mellem de to aktører,« sagde
Vestager. 

»Nogle gør sig stor umage
med at glemme det der allerede
eksisterer. Det er afgørende at
vi får skabt en anden dagsor-
den som ikke er den Berlingske
Tidende, Dansk Industri eller
Dansk Handel og Service sæt-
ter. Vi skal sætte en ny dagsor-
den, og vores er ikke ‘pay back
time’ for 1968.«

Det sidste var møntet på As-
ger Aamund der mente at 68-
oprøret i Danmark mødte så
lidt modstand at »universitets-
establishmentet væltede brat
om på siden og opgav ånden.« 

Derfor har universiteterne
ifølge Aamund lige siden måt-
tet trækkes med en tåget, kol-
lektiv ledelsesform som har me-
get på samvittigheden. 

»Vi får det samfund hvor er-
hvervslivet er universitetet og
omvendt, for det vil de unge
have,« replicerede Aamund til
Vestager. 

Over for Anna Valgårda fra
Forenede Studenterråd, Køben-
havns Universitet, manede han
alligevel til forsigtighed i for-
hold til erhvervslivet da hun
luftede studenterrådets ide om
et eksternt repræsentantskab.

»Vær forsigtige med er-
hvervslivet som vejledere. For
erhvervslivet vil helst have kan-
didater som de selv så ud for ty-
ve år siden,« sagde Aamund
som sammen med Margrethe
Vestager tog mange point for
retorikken. 

Regeringens prøve-
balloner
Videnskabsminister Helge San-
der (V) gentog derimod blot
den tale han har rejst rundt til
universiteter og medier med de
sidste par måneder. Han ville
ikke på nogen måde kommen-
tere de prøveballoner som han
har ladet sin forskningsord-
fører, Hanne Severinsen (V),
lufte i dagspressen – universi-
teter med tre karrierespor rettet
mod forskning, erhverv og

gymnasier. Eller som Politiken
kunne berette, en bonusord-
ning til universiteter med lavt
frafald og gode evner til at af-
sætte kandidater til arbejds-
markedet.

Til gengæld ville Sander godt
tale om flere motorveje.

»Vi skal ikke bare have veje i
ørkenen, men motorveje. Hvis
vi skal stå distancen er det af-
gørende at vi udvikler videns-
samfundet og sikrer rammerne
for forskere på universiteterne
og at det bliver interessant at få
private med.« 

Videnskabsministeren var
enig med stort set alle hørings-
deltagere i at den offentlige
forskning fattes penge og at der
er et stykke vej til EU-målsæt-
ningen fra Barcelona om at bru-
ge tre procent af BNP på forsk-
ning. Men øgede bevillinger
kræver folkelig forståelse, un-
derstregede han. 

Også chefredaktør Karsten
Madsen var inde på Fru
Jensens hofte-problemstillin-
gen allerede i velkomsttalen.
Det var blandt andet for at ind-
vie folket at Berlingske Tidende
havde valgt at sætte fokus på
viden i 14 dage. 

»Det er brug for folkelig for-
ståelse for hvor vigtigt viden og
vækst er. Det er overset i for-
hold til de folkelige emner der
normalt optager os, men det er
jo det vi alle sammen skal leve
af.« ■

liaa@adm.ku.dk

Berlingskes billede ukorrekt
»Konferencen blev afholdt under overskriften »De spildte muligheder?«,

og det blev dagen efter refereret som at der tegnede sig en kløft mel-

lem erhvervslivet på den ene side og politikerne og universiteterne på

den anden side. Jeg kan ikke genkende billedet. Det kan mine kolleger

fra de andre universiteter heller ikke. Universiteterne har i dag et om-

fattende samarbejde med dansk og internationalt erhvervsliv.«

Rektor Linda Nielsen i kronik i Berlingske Tidende 29. april.

Spildte
ord på
Balle-Lars
Der er ikke det der ikke er
galt med universiteterne i
øjeblikket. Fra alle sider
hagler kritikken ned over
‘elfenbenstårnet’ som ikke
evner at orientere sig mod
samfundet – enkelte for-
søger dog at trænge igen-
nem industri-retorikken
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RETORIK – »Det er afgørende at vi får skabt en anden dagsorden end den Berlingske Tidende, Dansk Industri eller Dansk Handel og

Service sætter,« sagde tidligere undervisningsminister Margrethe Vestager på Berlingske Tidendes høring om »Universiteternes samspil

med erhvervslivet.«

HØRING ▼  
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Af Richard Bisgaard

Er der noget Københavns Universitet ger-
ne vil, så er det at åbne sig yderligere
for omverdenen ved at give folk udefra

langt mere indflydelse på universitetets virk-
somhed end i den nuværende universitets-
lov. 

Sådan lyder det klare budskab i det udspil
til ny ledelsesreform som rektor Linda Niel-
sen afleverede onsdag 1. maj til videnskabs-
minister Helge Sander.   

Ikke alene lægges heri op til at fordoble
antallet af eksterne repræsentanter i Konsi-
storium. De skal også suppleres af et eks-
ternt repræsentantskab der kan fungere som
rådgiver og vejleder for rektor og Konsistori-
um – og som skal sammensættes bredt med
repræsentanter fra aftagere, dimittender, er-
hvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre
med særlig interesse i universitetsforhold.

Samtidig skal Konsistorium gøres mere
virksomt og effektivt ved at fratage dekaner-
ne deres pladser og skære antallet af med-
lemmer ned fra 15 til 13. Ifølge anbefalingen
vil det således fremover komme til at bestå
af en valgt rektor som formand, fire eksterne
medlemmer udpeget af repræsentantskabet,
samt fire VIP’er, to studenter og to TAP’er
valgt af universitetsbefolkningen. 

Fakultetsråd og institutter
Fakultetsrådene sammensættes efter samme
principper med dekan, fire eksterne, fire
VIP’er, to studenter og to TAP’er. De eksterne
medlemmer foreslås dog her udpeget af
Konsistorium efter indstilling fra fakultetsrå-
det. Baggrunden er at der ikke synes at være
den store interesse for at oprette repræsen-
tantskaber på dette niveau, om end mulig-
heden bør stå åben på linie med ideerne om
at oprette aftagerpaneler eller lignende.

Også på institut- og studienævnsniveau er
der lagt op til gennemgribende reformer.
Blandt andet overvejes at give institutterne
mulighed for at vælge mellem ansat og valgt
institutleder, at inddrage eksterne medlem-
mer i institutbestyrelsen med faglige kvali-
fikationer inden for instituttets område og at
etablere repræsentantskaber eller paneler
der kan fungere som brobygger imellem den
faglige ekspertise og det omgivende sam-
fund.

Samtidig skal institutterne styrkes ved at
skabe større og mere selvbærende enheder
og gennem ansættelse af professionelle in-
stitutadministratorer. Om studienævnene
også bør lægges ind under institutterne er
der meget delte meninger om, men også det
overvejes. ■

rjb@adm.ku.dk

Af Richard Bisgaard

Hun er ikke begyndt at gå
med håndtaske endnu,
Linda Nielsen, men tag

endelig ikke fejl. Bag rektors
smilende, imødekommende og
meget lyttende ydre skjuler sig
en yderst beslutsom frue der er
rede til at skære igennem og til-
sidesætte selv de mest magtful-
de dekaner hvis det skønnes
nødvendigt. 

Det demonstrerede hun til
fulde på Konsistoriums møde i
sidste uge hvor konklusionen
fra de seneste ugers heftige dis-
kussion om rektoratets udkast
til ledelsesreform skulle drages.
At den langt fra var givet på for-
hånd, fremgik med al ønskelig
tydelighed af diskussionen af
det ti sider lange udkast til brev
til Videnskabsministeriet som
rektoratet havde udarbejdet på
baggrund af stormøderne og de
mange skriftlige høringssvar
fra fakulteter og institutter. 

Indvendingerne var mange
og gik på kryds og tværs, og
havde Linda Nielsen ikke de-
kreteret rygepause for derefter i
hurtig rækkefølge at slå søm i
forskellige kompromisformule-
ringer, havde medlemmerne
siddet ovre i Konsistoriesalen
endnu.

Skæve hammerslag
Dekanen for Det Humanistiske
Fakultet, John Kuhlmann Mad-
sen, var dog langt fra tilfreds
med hammerslagene som efter
hans mening faldt alt for langt
fra de ‘kardinalpunkter’ som
han udtrykkeligt havde gjort
opmærksom på i første runde af
diskussionen. Og da Linda Niel-
sen på grund af de studerendes
indvendinger uden videre dis-
kussion lagde op til at fjerne
pinden om at slå studienævn
sammen med institutter trods
det udbredte ønske i hørings-
svarene om at etablere en en-
strenget struktur, var grænsen
nået.

»Hvad er det dog for en måde
at jappe tingene igennem på,«
afbrød han synligt irriteret Linda
Nielsen og spurgte om det ikke
var muligt for ham at bede hen-

de overlade mødeledelsen til
sin prorektor så punkterne kun-
ne få en ordentlig behandling

»Nej, det ved Gud du ikke
kan. Andre indvendinger. Godt,
næste punkt«.

Og sådan gik det slag i slag. 

Konsistoriums
sammensætning
Først var der formuleringerne
om Konsistoriums sammensæt-
ning. At TAP’erne burde have to
repræsentanter i stedet for som
foreslået blot én, kunne der
hurtig opnås enighed om. 

Værre var det med forslaget
om at rektor skal vælges ved di-
rekte valg. Repræsentanterne
for de studerende, TAP’erne og
de to eksterne argumenterede
for at rektor i stedet burde
ansættes af Konsistorium via
opslag, Vagn Greve fra Jura og
Tage Bild fra Samfundsviden-
skab for at det burde ske ved in-
direkte valg, mens resten gik
ind for direkte valg med henvis-
ning til ‘bottom-up’ princippet.
Især Ralf Hemmingsen fra
Sundhedsvidenskab vendte sig
skarpt mod indirekte valg som
minder alt for meget om et kon-
cernsystem med masser af in-
triger. »Så hellere ansatte lede-
re,« fastslog han. Eneste mulige
kompromisløsning herefter var
at slette ordet ‘direkte’ så for-
muleringen nu lyder at ‘rektor
vælges ved valg’.

At det skulle være fornuftigt
at fratage dekanerne deres
plads i Konsistorium, var nogle
af dekanerne absolut ikke enige
i. »Det vil jo blot resultere i at
Konsistoriums forhandlinger vil
foregå per stedfortræder. Hertil
kommer at de eksterne jo gerne
vil snakke med dem der kender
universitetets virksomhed,«
fremførte John Kuhlmann Mad-
sen og argumenterede for at
Konsistorium burde bestå af
rektor, syv eksterne og syv in-
terne bestående af dekanerne
for de fire største fakulteter, en
VIP’er, en TAP’er og en student.
Efter hans opfattelse ville det
give et mere dækkende billede
af universitetets faglige bredde
og samtidig kunne et repræsen-
tantskab undværes.

Den teologiske dekan Steffen
Kjeldgaard-Pedersen gik endnu
videre og karakteriserede det
som intet mindre end en ‘histo-
risk fejltagelse’ at fjerne deka-
nerne. Og at der ikke skulle
være plads til dekanerne for de
to mindste fakulteter, kunne
han slet ikke se. »Jeg er dybt
skuffet over at den humani-
stiske dekan mener at tingene
skal afgøres efter høveder i
stedet for hoveder,« understre-
gede han. 

De andre dekaner derimod
bakkede helt op om rektoratets
argument om at dekanerne
ikke både skal stå for for det
overordnede udviklingsansvar
på institutionsniveau og samti-
dig være ambassadører for fa-
kulteterne i Konsistorium. Til
gengæld kunne alle tilslutte sig
Kuhlmanns insisteren på at de-
kanerne mod at få frataget de-
res stemmeret i stedet får tildelt
en observatørpost med taleret.

Uklar kompetence
Tilbage står så spørgsmålet om
hvem der egentlig bestemmer
over hvem i den nye ledelses-
struktur. Eller som det nye eks-
terne medlem, rektor for Aure-
høj Gymnasium og formand for
gymnasierektorerne, Marianne
Zibrantzen, formulerede det:
Hvem fyrer hvem?

Det er ikke løst gennem for-
muleringen om at ‘rektor har
instruktionsbeføjelser over for
dekanerne’. For samtidig har
dekanerne instruktionsbeføjel-
ser over for institutlederne og
hvem refererer så egentlig til
hvem? Kan rektor fyre en de-
kan der er valgt af studerende
og ansatte på fakultetet?

»Så bliver der da først rigtig
ballade,« som John Kuhlmann
Madsen konstaterede.

»Netop«, replicerede de stu-
derende og den anden eksterne
repræsentant Torben Klein. »Vi
skal have en mere klar kompe-
tencefordeling og det får vi kun
hvis rektor refererer direkte til
Konsistorium og dekanerne di-
rekte til rektor. Det er nøjagtig
derfor vi går ind for ansatte le-
dere frem for valgte.« ■

rjb@adm.ku.dk

LEDELSESREFORM ▼  

Engagement afgørende
Det er for rektoratet vigtigt at fremkalde et direkte engagement i

omstillingsprocessen. Medarbejdernes og de studerendes engage-

ment er fundamentet for at kunne bevare universitetet som en

uafhængig vidensproducerende institution drevet frem af nysger-

righed, lærelyst, fordomsfri forskning og akademisk selvstændighed.

Citat fra Københavns Universitets udspil til ledelsesreform

KOM INDENFOR
– Rektor Linda Niel-

sen vil gerne danse

sammen med endnu

flere eksterne repræ-

sentanter, men vil ikke

jokkes over tæerne –

som da Dansk Industri

for to år siden under

overskriften ‘Der skal

to til tango’ tilbød at

erstatte Konsistorium

med en ren ekstern

bestyrelse. 

Mere magt til eksterne 
repræsentanter
Københavns Universitet siger nej til ansat ledelse,
men er med på at styrke de eksterne repræsen-
tanters indflydelse på bekostning af dekanerne

Kampen bag
kompromisset
Linda Nielsen måtte kæmpe bravt på
konsistoriemødet for at skaffe opbakning
til et samlet udspil til ledelsesreform
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Af Line Aarsland

Hvis den danske fødevare-
produktion fortsat skal
være i vækst, er det af-

gørende at branchen ikke for-
søger at afsætte JAKA-bov til
Seranoskinke forvænte spa-
niere eller fremstiller økonomi-
pakker til en stadigt voksende
singlekultur. 

Helst skal fødevarebranchen
kende til fremtidige indkøbsva-
ner længe før forbrugerne selv

gør det. Det kan humanistisk
forskning hjælpe dem med. 

Formand for Det Humanisti-
ske Forskningsråd Poul Holm,
professor i historie på Syddansk
Universitet, nævner fødevare-
branchen som ét eksempel på
hvor der er brug for humani-
stisk forskning i den traditio-
nelle industri. 

Et andet eksempel er at den

største vækst i erhvervslivet i
dag foregår i virksomheder in-
den for vidensservice i den nye
økonomi som i høj grad lever af
at deres medarbejdere har den
bedste og mest opkvalificerede
viden.  

Det kræver øget humanistisk
forskning, mener Det Humani-
stiske Forskningsråd som netop
har lanceret en storstilet plan
der skal få humanistisk forsk-
ning ind i virksomheder og ud
på gaden. Det skal ske i et for-

maliseret samarbejde med
Dansk Handel og Service som
også Det Humanistiske Fakultet
på Københavns Universitet del-
tager i for at få kortlagt hvilke
krav virksomhederne stiller til
fremtidens humanister. Det er
også planen at oprette et Aka-
demi for Humaniora i stil med
Akademiet for Tekniske Viden-
skaber som i 65 år har arbejdet

for at bygge bro mellem forsk-
ning og erhverv. Samtidig skul-
le humanioras lidt støvede ry
gerne blive forbedret i en tid
hvor regeringen favoriserer den
traditionelle industri.

»Som historiker tager jeg
nogle længere briller på end en
tilfældig regering og ser på de
strukturelle udviklingstræk, og
de har de sidste 15 år været
båret af en stor vækst i videns-
industrien. Det er paradoksalt
at denne vækst ikke er støttet af
en tilsvarende forskning på uni-
versiteterne,« siger Poul Holm.

Ifølge Dansk Handel og Ser-
vice aftager de vidensbaserede
virksomheder i dag to tredjede-
le af alle kandidater fra danske
universiteter der får privat
ansættelse. 

I år 2000 var der fx 107.000
beskæftigede inden for IT, kom-
munikation, rådgivning, re-
klame m.v., mens 38.000 arbej-
dede i den traditionelle indu-
stri. 

»Vi kan ikke stærkt nok adva-
re imod at man kun satser på
de hårde naturvidenskaber. I et
moderne samfund er der brug
for mange forskellige slags
kompetencer – både de bløde
og de hårde. Det er meget vig-

tigt at holde for øje når man
planlægger fremtidens uddan-
nelsessystem. De bløde områ-
der er i vækst – både på ledel-
sesområdet og det faglige
plan,« siger chefkonsulent Me-
rete Daniel Nielsen, Dansk
Handel og Service. 

Danmark ikke 
et industriland
»Vores øvelse i øjeblikket er at
vi skal væk fra opfattelsen af
Danmark som et industrisam-
fund. Mindre og mindre i sam-
fundet handler om hvordan
man betjener en maskine og
mere og mere  om hvordan vi
organiserer os i forhold til hin-
anden, kulturelle valg og ad-
færdsmønstre. Og når det er
dér den største økonomiske
vækst finder sted, så er huma-
niora en kernekompetence i
fremtiden,« siger Poul Holm og
henviser til at vidensprodukti-
on i dag er gået over til den
såkaldte ‘mode 2’ hvor det
handler om at lave tværdiscipli-
nære forskningssatsninger i for-
skerteams der er i tæt dialog
med det område eller emne der
bliver undersøgt. 

»Dermed er vi gået fra en si-
tuation hvor vi kunne foregive
at det gav mening at befinde sig
i elfenbenstårnet. Men det er
for længst brudt ned. Vi befin-
der os ude på gaden nu,« siger
Poul Holm. 

Men også det omgivende
samfund skal vænnes til at bru-
ge humanisterne. Fx kan de
små virksomheder der er orga-
niseret under Dansk Handel og
Service, slutte sig sammen i an-
delsselskaber for at få råd til at

finansiere forskningsprojekter i
samarbejde med Det Humani-
stiske Forskningsråd. 

»Det er vældigt nemt at sky-
de efter humanister og sige at
vi ikke er opmærksomme nok
på samfundets og erhvervsli-
vets behov. Det modsatte gør
sig også gældende at virksom-
hederne simpelthen ikke har
erkendt at de er nødt til at inve-
stere ikke kun i det der umid-
delbart kan omsættes til pro-
dukter, men også i den mere
langsigtede forskning.« 

Hvis planen skal lykkes,
kræver det en forøgelse af de
offentlige forskningsmidler på
50 millioner kroner så det sam-
lede budget for Det Humanisti-
ske Forskningsråd bliver på 144
millioner kroner. Men andre vi-
denskabsgrene har forsøgt at få
flere penge på humanioras be-
kostning med henvisning til en
undersøgelse fra sidste år, ud-
ført af regeringens rådgivende
organ, Danmarks Forsknings-
råd, som viste at Danmarks
forskningsbevillinger til huma-
niora lå over de andre nordiske
lande, siger Poul Holm.

»Undersøgelsen har skadet os
umådelig meget. Vi er blevet
martret med den selv om den
ikke holder en halv meter fordi
den ikke tager højde for at i
Danmark omfatter humaniora
fag som i andre lande ligger på
andre fakulteter fx psykologi,
antropologi, pædagogik og ar-
kitektur. I absolutte tal har Sve-
rige en meget større investe-
ringsgrad.« ■

liaa@adm.ku.dk

KUA samarbejder med erhvervslivet
»Der er en stor interesse blandt humanistiske studerende for at blive enten

selvstændige eller ansat i det private erhvervsliv. Faktisk er fokus skiftet så

meget at vores studievejledere ligefrem er nødt til at gøre de studerende

opmærksomme på at de jo også kan vælge at blive lærere eller forskere.«

Dekan John Kuhlmann, Det Humanistiske Fakultet, KU.

Berlingske Tidende den 12. april 2002.

Humanister vil
også samarbejde
med erhvervslivet

To tredjedele af alle kandidater til
det private arbejdsmarked havner i
vidensbaserede virksomheder – og
ikke de gammeldags, industrielle
som regeringen satser på. Humani-
sterne indleder nu et formaliseret
samarbejde med erhvervslivet

VIDEN – Reklamebranchen og andre

vidensservicefag har langt større vækst end

den traditionelle industri. Derfor har Det Hu-

manistiske Fakultet og Det Humanistiske

Forskningsråd netop indledt et samarbejde

med Dansk Handel og Service som skal skabe

større interaktion.
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»Som historiker tager jeg nogle længere briller på end en
tilfældig regering og ser på de strukturelle udviklingstræk.
Og de har de sidste 15 år været båret af en stor vækst i
vidensindustrien. Det er paradoksalt at denne vækst ikke er
støttet af en tilsvarende forskning på universiteterne.«

HUMANIORA ▼  
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Af Julie Lindholm

Trods manglende kendskab
til at lave websites satte to
studerende sig for at lave

deres speciale elektronisk. Efter
tusindvis af arbejdstimer og et
rent 11-tal er www.holocaust-
uddannelse.dk netop offentlig-
gjort.

»Ideen om at lave et under-
visningsmateriale om holocaust
– på internettet – opstod efter
timers surfing på internettet. Vi
fandt hurtigt ud af at dansk-
sprogede hjemmesider med
gods i simpelthen er en mangel-
vare,« siger Brian Larsen, den
ene af de to studerende bag
projektet.

»Og så ville vi bare lave noget
utraditionelt,« tilføjer han.

Peter Vogelsang, den anden
studerende bag projektet, ind-
skyder:

»Vi syntes netop det kunne
være spændende at lave et an-
derledes speciale der i stedet
for at stå og samle støv på hyl-
derne kunne bruges aktivt.«

Heldigvis bakkede Studie-
nævnet for Historie og vejlede-
ren Karl Christian Lammers
dem op og gav dem tjenstvilligt

dispensation til projektet. Og så
gik de to fyre i gang. Det var i
starten af januar sidste år. 
Nu kan resultatet ses på www.
holocaust-uddannelse.dk. 

Projekt med muligheder
Websitet er primært udfærdiget
som et undervisningsmateriale
– en elektronisk undervisnings-
bog med andre ord.

Et materiale til lærere og ele-
ver ved ungdomsuddannelser-
ne til brug i undervisning om
holocaust. 

Der er lagt vægt på reel infor-
mation om holocaust i katego-
rien ‘Emner’ hvor alt fra antise-
mitisme over udryddelseslejre
til retsopgøret i Nürnberg er
gennemgået.

Derudover indeholder sitet
en kategori med undervisnings-
forslag og forløb beregnet til
lærerne mens en kategori giver
tip og fælder til eleverne i for-
bindelse med holocaust-opga-
veskriveri – og brugen af sitet.
Det interaktive medium giver
desuden mulighed for interakti-
ve quizzer, tidslinjer, links og
en stor samling on-line doku-

menter og øjenvidneberetnin-
ger oversat til dansk.

Desuden virker sitet som den
officielle informationsportal
om holocaust – der hvor menig-
mand søger hen for at få svar
på sine spørgsmål.

»Det var en af grundene til at
Dansk Center for Holocaust- og
Folkedrabsstudier, DCHF, støt-
tede og ønskede projektet fra
starten,« siger Peter Vogelsang.

Svær start
Men det har været hårdt og til
tider frustrerende at stable et
alternativt undervisningsmate-
riale på benene.

»Især var der et par lektorer
på instituttet der på det kraftig-
ste advarede os imod at gå i
gang. De var bange for at vi vil-
le bruge alt for meget tid på det
tekniske,« fortæller Peter Vogel-
sang.

Alligevel tog de chancen.
Første trin var at finde en plat-
form for websitet. Her spillede
DCHF den altafgørende hoved-
rolle.

“To specialestuderende har
jo ikke de store muligheder for

at finansiere og gøre et website
offentligt kendt,” siger Brian
Larsen.
Men deres henvendelse til
DCHF’s direktør, Uffe Øster-
gaard, og den undervisningsan-
svarlige, Otto Rühl, resulterede
i at de kunne producere websi-
tet i DCHF’s regi.

»Det var vores held,« siger
Brian Larsen.

»Det kostede nemlig mere
end 40.000 kroner at bruge en
programmør til de tunge pro-
grammeringer. Og jeg tror fak-
tisk ikke projektet ville være
blevet til noget uden den øko-
nomiske støtte fra DCHF.«

Mange specialer i ét
Ud over de finansielle grubleri-
er medvirkede emnet holocaust
i sig selv til en vis nervøsitet og
intensitet. 

»Vi skulle både sætte os ind i
holocaust som historisk begi-
venhed, formidle det via inter-
nettet, bruge de rette pædago-
giske virkemidler til målgrup-
pen og ikke mindst tackle 
alskens praktiske problemer,«
fortæller Peter Vogelsang.

Tidsforbruget tør de to stude-
rende ikke rigtig udtale sig om.

»Jeg tror ikke at vi skal lave
regnskab over hvor mange ti-
mer vi sammenlagt har brugt
det sidste år på at lave websitet
og arbejdsrapporten. Den tek-
niske dimension tog ustyrligt
meget tid selv om vi altså havde
professionel assistance,« siger
Peter Vogelsang. 

»Faktisk vidste vi ikke en
pind om at lave websites. Til
gengæld vidste vi hvad websitet
skulle indeholde og hvordan
det skulle se ud og fungere. Det
tekniske måtte vi lære hen ad
vejen. Og heldigvis kunne vi
købe os til eksperthjælp,« til-
føjer Brian Larsen.
Ud over produktionen af websi-
tet skulle de to historiestude-
rende skrive en arbejdsrapport
over projektet. Arbejdsrappor-
ten blev næsten 120 sider lang
og indeholder, som et normalt
speciale, blandt andet forsk-
ningsgennemgang, metodeaf-
snit samt afsnit om pædagogik,
internettet som formidlingsme-
dium og holocaust som emne.
Selve websitet fylder næsten

300 sider hvis man vælger at
udskrive rub og stub.

»Vi føler faktisk at vi har lavet
mange specialer i ét speciale,«
siger Peter Vogelsang.

At han under halvdelen af
forløbet boede i Chicago, USA,
gjorde heller ikke tingene nem-
mere. Heldigvis er e-mailen op-
fundet.

Fremtidsplaner
Adspurgt om fremtidsplanerne
er Peter Vogelsang og Brian
Larsen enige.

»Noget med kommunikati-
on,« udbryder de samstemmen-
de. Brian Larsen uddyber. Han
kunne forestille sig at speciale-
projektet bliver en løftestang til
lignende projekter om andre
emner. 

Peter Vogelsang ønsker der-
imod ikke at røre internetfor-
midling foreløbig. Han drøm-
mer om en god kommunika-
tionsstilling i erhvervslivet hvor
der er mindre fokus på de tek-
niske aspekter. ■

Julie Lindholm er historiestude-
rende på Københavns Universitet.

Interaktivt speciale 
om holocaust
For første gang på historiefaget har et website afløst en traditionel
specialeopgave. To historiestuderende valgte at udfærdige deres
speciale som en elektronisk undervisningsbog om holocaust

WWW – Brian Larsen (billedet)

og Peter Vogelsangs speciale 

på Historie blev en elektronisk 

undervisningsbog om holocaust.
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Hvad var Holocaust?
Holocaust er blevet den foretrukne betegnelse for nazisternes

systematiske folkemord på omkring seks millioner jøder under

2. Verdenskrig. Selv anvendte nazisterne eufemismen »den

endelige løsning på det jødiske spørgsmål«, mens Shoah er

den nutidige jødisk-hebraiske betegnelse for »katastrofen«.

Tekst fra hjemmesiden www.holocaust-uddannelse.dk
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Af David Højmark

De studerende vil have
mere vejledning. Når
bøgerne lukkes for sidste

gang, er de kvalificerede til en
plads på arbejdsmarkedet, men
de har ikke den rette viden om
hvordan de bedst muligt kom-
mer ud i det virkelige liv.

Det mener Forenede Studen-
terråd ved Københavns Univer-
sitet. De ønsker en sammen-
hængende strategi for hvordan
erhvervsvejledning skal foregå.

»På Københavns Universitet
er erhvervsvejledningen elen-
dig. Der står godt nok i vejled-
ningsbekendtgørelsen at det er
pålagt de enkelte uddannelses-
institutioner at foretage en vej-
ledning mod slutningen af stu-
diet, men jeg har ikke hørt om
nogen steder på Københavns
Universitet hvor det fungerer
som det skal,« siger Mathilde
Thornberg, levevilkårssekretær
i Forenede Studenterråd ved
Københavns Universitet.

Diskussionen om erhvervs-
vejledning har allerede været
oppe på flere fællesrådsmøder,
men i den kommende tid for-
venter Mathilde Thornberg at
der vil komme mere fokus på
problemet.

»Vi regner med at debatten
kommer snart. Derfor forbere-
der vi os allerede nu.«

Ifølge Mathilde Thornberg
mangler Københavns Universi-
tet en sammenhængende stra-
tegi for hvordan vejledningen
skal foregå.

»De institutter der er beriget
med en form for vejledning, er
dem hvor fagforeninger går ind
og varetager den. Fx DJØF som
varetager noget af kandidatvej-
ledningen på Statskundskab,
Økonomi og Jura. Det er ikke
selve universitetet der står for
vejledningen. De fleste steder
kan man komme til en form for
kandidatvejledningskurser
hvor man – hvis man er rigtig
heldig – lærer at skrive en job-
ansøgning. Men det er stort set
det hele.«

Mathilde Thornberg mener
dog at billedet er det samme på
andre universiteter. 

»Kun på Aalborg Universitet
har man ansat erhvervsvejlede-
re. Jeg tror ikke nødvendigvis
at det er løsningen hos os at ha-
ve en fastansat til at vejlede de
studerende på dette område,
men man skal helt klart tænke
over hvordan man løser proble-
met. Man skal være opmærk-
som på det ude på de enkelte
fakulteter.«

Synlige erhvervsvejledere
Vibeke Bak Christensen er den
ene af to erhvervsvejledere på
Aalborg Universitet. Udgifterne
til hendes løn dækkes dog ikke
udelukkende af universitetet
som sådan, men finansieres og-
så gennem indtægtsgivende ar-
rangementer som en nyligt af-
holdt karrieremesse hvor regio-
nens erhvervsvirksomheder be-
talte for at medvirke.

»Noget af det vigtigste for de
studerende er individuel vejled-
ning. Som erhvervsvejledere
skal vi være synlige for de stu-
derende så vi bedre kan komme
til at kende deres behov. Det
forsøger vi at være i det omfang
vi overhovedet kan,« siger Vibe-
ke Bak Christensen om er-
hvervsvejledningen i Aalborg.

»Lige nu har vi omkring ti in-
dividuelle henvendelser om
ugen. Det lyder måske ikke af
så meget, men det er nogle me-
get omfattende samtaler vi
kører. Det handler nemlig både

om en afklaring om jobmulig-
heder og om feedback og re-
spons på jobansøgninger,« siger
hun.

Hun understreger desuden at
erhvervsvejledning ikke kun er
vigtig for studerende der er tæt
på afslutningen af studiet, men
at det er nødvendigt at vejlede
om karrieren allerede på de tid-
lige semestre.

»Samtidig vil jeg også sige at
vores informationer ikke kan
nå ud til de studerende hvis de
eksempelvis blot leveres i pjece-
form. Vi har selvfølgelig sendt
en præsentation af os selv ud til
alle, men de studerende er me-
get individuelle, og der er man-
ge forskellige ting de gerne vil.
Så vi kan umuligt proppe al in-
formation ned i én skrivelse.
Der er det nødvendigt at lægge
vægt på det mundtlige.«

Ingen grund til alarm
Hos studievejledningen på
Københavns Universitet mener

man ikke at Aalborg Universitet
kan bruges som sammenlig-
ningsgrundlag.

»De har jo en særlig stilling
deroppe. For det første er det et
nyt universitet, og for det andet
er det blevet oprettet på det
nordjyske erhvervslivs præmis-
ser og ønsker. Man har et uni-
versitet hvor mange af uddan-
nelserne indeholder praktikop-
hold som en integreret del, og
erhvervslivet i Nordjylland er
ret gode til at bakke op om
praktikpladser til de studeren-
de. Det giver jo en hel uvurder-
lig kontakt til erhvervslivet som
vi ikke har i København,« siger
Merethe Markvard, leder af stu-
dievejledningen på Københavns
Universitet.

»Samtidig kan vi slet ikke ha-
ve en central erhvervsvejled-
ning hos os. Den skal være i de
faglige miljøer, for universitetet
har alt for mange facetter til at
den kan foregå et enkelt sted.«

Merethe Markvard mener ik-

ke at situationen med erhvervs-
vejledning er alarmerende.

»Jeg ved ikke om vi behøver
nye løsninger hos os, for
spørgsmålet er jo hvor mange
af vore kandidater det er der ik-
ke får job. En stor del af dem
oplever helt klart en periode
uden job, men som regel bliver
de ansat et sted i løbet af højst
et år. Det er jo ikke sådan at vi
udklækker en hel masse stude-
rende som samfundet ikke kan
bruge. Der er brug for dem,
men for nogle af dem kan det
tage et stykke tid at finde be-
skæftigelse.«

Hun gør dog opmærksom på
at der netop nu bliver sat mere
fokus på erhvervsvejledning.
Sammen med Akademikernes
Arbejdsløshedskasse og Magi-
strenes Arbejdsløshedskasse er
studieadministrationen i gang
med at undersøge beskæftigel-
sessituationen hos kandidater
der blev uddannet for et par år
siden. 

»Vi forsøger at finde ud af
hvor de har fået job og om de
har fået kvalifikationerne fra
universitetet eller andre ste-
der.«

Ideologisk skridt i rigtig
retning
Også fra anden side bliver der
større fokus på erhvervsvejled-
ningen. Thorkil Damsgaard Ol-
sen, prodekan på Det Humani-
stiske Fakultet, var formand for
det udvalg under Rektorkollegi-
et som i januar udgav en rap-
port om emnet.

Her var en af konklusionerne
at institutionernes ledelser bør
påtage sig et overordnet ansvar
og udstikke de økonomiske
rammer for erhvervsvejlednin-
gen.

»Tidligere har holdningen
været at universitetet kun hav-
de til opgave at bidrage med vi-
den og uddannelse til de stude-
rende, mens det der foregik ef-
ter studiet i høj grad var deres
egen sag. Der har man altså nu
indset at det er en institutions-
forpligtelse. Det er et væsentligt
ideologisk skridt,« siger Thorkil
Damsgaard Olsen.

Han betragter det som meget
afgørende at erhvervsvejled-
ning foregår fra starten af stu-
diet. Den studerende skal tid-
ligt vurdere hvilken jobtype
han er i gang med at uddanne
sig til.

»Ikke sådan at han binder
sig, men den studerende skal
opleve sig selv som noget andet
end en der bare læser dansk –
han skal have fokus på hvad
han vil bruge det til,« siger han.

»Nøgleordet for den gode er-
hvervsvejledning er efter min
mening at man går tidligt i
gang og at det er intimt forbun-
det med det faglige. Det skal
altså ikke være noget uvedkom-
mende ved siden af studiet –
sådan en slags skadestue man
opsøger når man ikke kan finde
et job. Det skal være en integre-
ret del af det daglige studium.«

Rektorkollegiet har netop
nedsat en ny arbejdsgruppe om
erhvervsvejledning. Igen med
Thorkil Damsgaard Olsen som
formand.

»Jeg vil sige at der foregår
meget på området. Gode tiltag
går selvfølgelig aldrig hurtigt
nok, men vi er på rette vej. Det
vil i øvrigt være rigtig lækkert
hvis de studerende kommer
med et udspil i debatten. For de
skal selvfølgelig tages med på
råd.« ■

dah@adm.ku.dk

Det store spring
Overgangen fra studium til arbejdsmarked er mere end
studietidens sidste sommerferie. Ikke alle er forberedt
på det nye liv i den virkelige verden. Debatten om er-
hvervsvejledning vil blusse op i de kommende måneder 

Rektorer om vejledning
Institutionerne kan med fordel overveje hvordan erhvervsvejlednin-

gen kan blive langt mere offensiv i forhold til aftagerne. Det er af

væsentlig betydning for processen at også aftagerne inddrages og

får lejlighed til at kvalificere debatten.

Rektorkollegiets rapport om erhvervsvejledning, december 2001ERHVERVSVEJLEDNING ▼  
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Af Kirsten Haagensen

Jeg har altid haft en forfatter
i maven og en kærlighed til
bøger,« afslører Rachel Da-

lum Larsen beskedent. 
Hun føler sig tydeligvis godt

hjemme i sine fiktive universer
og vil gerne fortælle om dem.
Og de vil også godt fortælles. 

Rachel Dalum Larsen læser
Litteraturvidenskab på Køben-
havns Universitet og supplerer
sin SU ved at skrive ugeblads-
noveller til blandt andet Hjem-
met og Hendes Verden. Det er
to modsætninger som hendes
omverden og især universitetets
litterære miljø har svært ved at
forene, men som hun selv lever
fint med.

Foreningen udmønter sig
blandt andet i et spirende for-
fatterskab, stærkt inspireret af
hendes eget absurde liv.

»Mine forældre er mormo-
ner, og da det religiøse blev for
meget, flyttede jeg på ung-
domspension som 16-årig,« for-
tæller hun.

Det førte til et møde med li-
vets barske realiteter og et tid-
ligt voksenliv. Et liv hun har
lært af.

Rachels møde med universi-
tetets elitære verden har også
været med til at sætte skub i
forfatterskabet. De to første år i
finkulturelt selskab har givet
inspiration til hendes første tea-
terstykke som Farcisterne, en
teatergruppe på Københavns
Universitet, har premiere på i
begyndelsen af maj. Med styk-
ket ‘Grænser for galskaben’
vandt hun Farcisternes manu-
skriptkonkurrence, og går det
godt, kan det blive forspil til en
forfatterkarriere.

Lilla gulvtæpper
Interessen for litteraturen og
bøgerne stammer fra barn-
domshjemmet på Amager. Mo-
rens bogreol med Barbara Cart-
land og Georgette Heyer og fa-

rens ditto med Shakespeare og
Oscar Wilde varmer stadig i Ra-
chels hjerte når hun fortæller
om en ellers barsk barn- og
ungdom.

Hun er en forsigtig pige, men
ilden og livsengagementet
brænder bestemt bag den ydre
skrøbelighed. Styrken kommer
fra hende selv og fra barndoms-
hjemmet og er skabt af et sam-
menstød mellem modsætninger.

For det var ikke bare i bog-
reolen at forældrenes modsæt-
ninger mødtes. Morens interes-
se for boligindretning udmøn-
tede sig i lilla gulvtæpper og
storblomstret engelsk tapet.
Hendes mor var hjemmegåen-
de og har først uddannet sig i
en sen alder. 

Hendes far er stadig folkesko-
lelærer. Moren har fortsat en
forkærlighed for triviallittera-
tur og douce farver mens faren
elsker spejderture og har hang
til ødemarker og nedlagte dyr. 

Dertil kommer forældrenes
religion der hverken dengang
eller nu passer med det liv Ra-
chel vil leve.

»Mit barndomshjem var me-
get patriarkalsk, og der var en
masse regler, for eksempel ingen
drenge på værelset og kirke-
gang hver søndag. Det var ab-
surd, der var mange kontraster,
men alligevel er jeg på en eller
anden måde sat sammen af mi-
ne forældres modsætninger.«

Gambiansk narkokvarter
Da Rachel var 16, blev det reli-
giøse imidlertid for meget. Hun
kontaktede selv de sociale myn-
digheder, og et par måneder se-
nere flyttede hun på ungdoms-
pension.

»Det var en brat omvæltning
fra et mormonhjem. Der var
Johnny på 16 der var alkoholi-
ker, og gangsterbitchen Gloria
med sin sexede dans. De boede
på værelserne lige ved siden
af.«

Ungdomspensionen bestod

af to grupper med seks til syv
unge i hver. Det var meget teen-
ageagtigt, for eksempel var det
kult at besejre pædagogerne,«
mindes Rachel. 

»Jeg kan huske at nogen en-
gang kørte helt vildt på en
pædagog indtil hun begyndte at
græde.«

Beboerne på ungdomspensi-
onen skulle selv købe ind, lave
mad og lære at klare sig selv.

»Alligevel var vi inde i et sy-
stem. Der var handleplaner for
alt, planer for hvem der skulle
vaske op og hvem der skulle la-
ve mad. Jeg prøvede på et tids-
punkt at flytte på kollegium,
men det måtte jeg opgive. Først
senere opdagede jeg at det var
fordi jeg havde brug for faste
rammer.«

Efter ungdomspensionen le-
vede Rachel ekstremen helt ud.
Hun flyttede ind hos en venin-
de der boede på Vesterbro i det
gambianske narkokvarter. Der
var gang i det vilde natteliv, og
der blev røget hele tiden, men
det var dér vennerne var. Så
Rachel blev indtil hun blev
uvenner med veninden.

»Da jeg var 20, blev jeg gra-
vid, og det ændrede alt. Det gav
mig et ordentligt spark. Selv
om jeg ikke er religiøs som mi-
ne forældre, sad det alligevel så
dybt i mig at jeg ikke skulle ha-
ve en abort.«  

Det værst tænkelige – en gra-

viditet – viste sig at blive det
bedste der kunne ske. På et
halvt år stoppede Rachel det
vilde natteliv. Hun flyttede på
Egmontgården, en institution
for unge enlige forsørgere, og
da sønnen Silas var ti måneder,
begyndte hun på hf. Efter at ha-
ve droppet ud af gymnasiet to
gange, bestod hun nu hf med
glans og et snit på 11,3.

Det var også på det tidspunkt
at hun begyndte at skrive for al-
vor. Den første ugebladsnovelle
blev solgt da hun begyndte på
hf, og skolen kom til at fungere
som hendes egen private forfat-
terskole.

Troldspejl
Efter et års pause med alminde-
ligt kontorarbejde, begyndte
Rachel på Litteraturvidenskab,
og det blev noget af et kultur-
chok.

»Jeg kom og troede at jeg
vidste noget om litteratur, men
ret hurtigt følte jeg mig bare ik-
ke særlig klog.«

Alle akademikerbørnene, og
dem var der mange af, havde
ikke meget tilovers for Rachels
arbejde med og kærlighed til
ugebladenes litteratur.

»Min første oplevelse med
universitetet var da jeg som
russer skulle spise morgenmad
med de andre nye studerende.
Vi skulle fortælle hvad vi lave-
de, og da jeg fortalte at jeg

skrev skønlitterære noveller til
ugeblade under mit eget navn,
var de andre meget nedladende
over for det. Det var mit møde
med avantgarden.«

Den akademiske elites pro-
blem med livet uden for mure-
ne og det den selv kalder for
den grå masse, er også temaet i
Rachels stykke ‘Grænser for
galskaben’. Stykket handler om
Lilly og Johannes. Hun er syge-
plejerske, og han læser på uni-
versitetet, men når man hele ti-
den siger det rigtige, går i det
rigtige tøj og er meget bevidst
om sin kulturelle kapital, kan
man ikke have en kæreste der
er sygeplejerske.

Mere vil Rachel ikke fortælle,
men hun vil godt røbe at hun
har sat et spejl op for den uni-
versitære verden og at der er
kommet sorte satiriske billeder
ud af det.

»Der sker virkelig noget når
man sætter mennesker uden for
universitetet sammen med folk
inden for murene og lader dem
gennemgå typiske konflikter
fra ugebladsnovellerne, for ek-
sempel kærestesorger og opda-
gelsen af hvem ens virkelige
forældre er. Så går det hen og
bliver rigtigt krydret,« siger Ra-
chel.

Hellere lykkelig
Ligesom stykkets Lilly har Ra-
chel heller ikke selv en kulturel

tilbedelse af intellektet. Det
første halve år prøvede hun at
blive ligesom de andre. Nu er
hun blevet sig selv. 

»Var det ikke Nietzsche der
sagde, hvis mennesket virkelig
ønskede lykken, så ville idioten
være slægtens smukkeste ek-
semplar? Det tolker jeg som at
jo mere intelligent man er, jo
mindre lykkelig er man.

Jeg har efterhånden fået et
had-kærlighedsforhold til mit
studie. Nogle gange mener jeg
at den og den teoretiker er ge-
nial, og at den teori kan jeg
bruge. Andre gange tænker jeg
at mit studie er en luftboble.«

Hver dag føler Rachel at hun
bliver en bedre forfatter, og det
er blandt andet universitetets
skyld. Det sker dog tit at hun
overvejer at droppe videnska-
ben og søge noget mere hånd-
værksrettet. Men indtil videre
bliver hun.

»Studiet gør mig til en bedre
forfatter, og jeg skal jo gerne
have noget at vifte med i kon-
kurrencen.«

Måske er det ikke alene eksa-
mensbeviset hun taler om. For
hjemme i computeren ligger en
næsten færdig bog. Et psykolo-
gisk portræt. En udviklingshi-
storie. Om det er Rachels egen
historie, vil hun dog ikke af-
sløre. ■

klh@adm.ku.dk

FORFATTERSPIRE
– Rachel Dalum Lar-

sen har vundet teater-

gruppen Farcisternes

manuskriptkonkur-

rence, og i begyndel-

sen af maj har hendes

stykke, ‘Grænser for

galskaben’, premiere.

Litterært 
troldspejl
Litteraturstuderende Rachel Dalum
Larsen har sat et spejl op for universi-
tetet og skrevet et satirisk teaterstykke
om mødet mellem eliten og det den
selv kalder for den grå masse 
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Drømmebarometer
»Jeg vil meget nødig fremstå som ekspert i kvinders længsler,

men triviallitteraturen er måske et meget godt barometer for

samfundets drømme. Triviallitteraturen tager sig jo den frihed

at formulere drømme, mens den fine litteratur mere handler

om alt det der går galt i livet.«

Flemming Mortensen, magister i litteratur og fiktionsredaktør 

på ugebladet Hjemmet. Information den 8. marts 2001.
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Af Christian Friis Bach

Debatten startede for alvor med 39 store
medicinalvirksomheders retssag mod Syd-
afrika. Sydafrika påstod at adgangen til

medicin var vigtigere end patenter mens medici-
nalvirksomhederne sagde at patenter var vigtige
– ja – for adgangen til ny medicin. 

Medicinalvirksomhederne trak sig til slut fra
retssagen, men resultatet var at verdens lande
satte sig for at finde en politisk løsning på proble-
met ved topmødet i Verdenshandelsorganisatio-
nen, WTO, i Doha i november sidste år. 

Det er nemlig i WTO-aftalen
om intellektuelle ejendomsret-
tigheder, TRIPs-aftalen, at de
globale patentregler er formu-
leret. Resultatet af topmødet i
Doha blev en erklæring om de
internationale patentregler og
offentlig sundhed. Den erklæ-
ring løste en del af problemet 
i TRIPs-aftalen, men ikke det
hele. 

Verdens fattige lande fik lidt større fleksibilitet
til at udnytte de indviklede undtagelsesbestem-
melser i TRIPs-aftalen hvis der er tale om alvorli-
ge sygdomsepidemier som fx AIDS, tuberkulose
eller malaria. 

Det har medvirket til at prisen på AIDS-medi-
cin i verdens fattige lande er raslet ned. Fra at ha-
ve kostet 30-40 dollars om dagen for få år siden
koster det nu under en dollar om dagen at be-
handle AIDS i Afrika, og behandlingen er lang-
somt ved at komme inden for rækkevidde for de
millioner af AIDS-smittede mennesker.

Retssagen og erklæringen fra Doha er historisk
fordi de internationale patentregler ellers kon-
stant er blevet strammere og stærkere lige siden
de første patenter blev givet i Italien i det femten-
de århundrede. 

Med erklæringen om patenter og medicin har
det internationale samfund for første gang er-
kendt at den udvikling er gået for vidt. 

TRIPS-aftalen
Den aftale som en stor del af striden drejer sig
om, er TRIPS-aftalen fra 1994 der skal sikre et
højt og ensartet beskyttelsesniveau for intellektu-
elle ejendomsrettigheder for alle medlemmer af
WTO. Samtidig blev reglerne gjort bindende og
genstand for sanktioner.

Aftalen omfatter blandt andet patenter, copy-
right ©, varemærker ™, geografiske indikationer

og beskyttelse af plantesorter. For medicin er det
patentreglerne som er relevante, og her skal be-
skyttelsen vare i 20 år.  

TRIPs-aftalen trådte i kraft i 1996 for de rige
lande mens ulandene fik en frist til år 2000 til at
indføre de nye regler. De allerfattigste ulande
skal først have reglerne på plads i år 2015. For
mange lande vil det føre til omfattende ændrin-
ger. 

Ud af 98 ulande der i 1994 blev omfattet af
TRIPs, havde 25 fx slet ingen patentregler for far-
maceutiske produkter og 56 lande havde kortere
patentperioder end 20 år.

Intellektuelle ejendomsrettigheder skal sikre
en passende balance mellem på den ene side at
alle nye produkter bliver spredt så hurtigt og bil-
ligt som muligt og på den anden side at der er et

passende langsigtet incitament til at forske og
udvikle. Rettighederne skal med andre ord sikre
en passende balance mellem forbrugere/konkur-
renter og opfindere. 

Der er ikke tvivl om at patenter er en del af
motivationen for at forske. Men det er en ud-
bredt misforståelse at ingen vil forske hvis der ik-
ke er en stærk patentbeskyttelse. 

Faktisk spiller patenter i en række erhvervsgre-
ne en mindre rolle for hvem der klarer sig bedst. 

Det drejer sig i langt højere grad om at være
bedst på forkant med forskningen hele tiden.
Herudover er der en række andre muligheder, ud
over patenterne, for at beskytte nye opfindelser. 

Varemærker, hemmeligholdelse, kopierings-
omkostninger, produktionsbesparelser, distribu-
tionskanaler, image og alene det at komme først
giver mulighed for at hente udviklingsomkost-
ningerne ind igen. Et patent er således kun én ud
af mange former for ‘beskyttelse’ af nye opfindel-
ser. En verden uden patenter er ikke en verden
uden opfindelser.

Derfor er behovet for patenter også meget for-
skelligt i forskellige brancher og for forskellige
produkter. Patentregler burde derfor tage hensyn
til de faktiske udviklingsomkostninger og den
samfundsøkonomiske effekt.

En forsker der, fordi han sjusker med rengø-
ring af en stak petriskåle, opfinder penicillin skal
måske ikke belønnes i 20 år. En forsker der bru-
ger et helt liv på at opfinde en kur mod kræft,
skal måske belønnes til overflod. Men sådan er
systemet ikke i dag. Alle får samme beskyttelse.

Samtidig er det også tydeligt at den optimale
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
burde hænge sammen med et lands indkomst og
teknologiske kapacitet. Men i stedet forsøger vi
nu at indføre samme patentregler for alle lande.

Patenter ingen fordel
Det argument som ulandene møder, er at mange

virksomheder ikke vil investere i ulandene hvis
de ikke har en god patentlovgivning.

Den påstand understøttes af enkelte studier
der viser at medicinalvirksomheder fremhæver
patenter som et vigtig parameter i en investe-
ringsbeslutning. Herudover fremhæver den far-
maceutiske industri en række enkelttilfælde hvor
stærkere patentregler angiveligt har ført til sti-
gende investeringer.

Men der er også eksempler på præcis det mod-
satte. I 1995 var Kina det uland i verden som
modtog flest udenlandske investeringer på trods
af at landet havde en meget svag patentlov – som
endda ikke blev håndhævet effektivt. De sektorer
der blev investeret mest i, var kemikalieproduk-
tion og medicinalindustrien.

Selv om Brasilien i perioden 1949 til 1969
gradvist afskaffede patenter på medicin, så var
det netop i medicinalindustrien at landet i
1970’erne oplevede en af de stærkeste stigninger
i investeringer. Det samme skete da Tyrkiet i 1961
afskaffede patenter på medicin. 

En af grundene kan være at patenter ofte bru-
ges til at blokere for kopiproduktion i ulandene
og for import af kopiprodukter. Når medicinal-
virksomhederne ikke kan blokere for lokal pro-
duktion ved at tage patenter, vælger de ofte at gå
ind og producere lokalt. 

Argumentet om at ingen vil investere i ulande-
ne hvis de ikke har stærke patentregler, er derfor
i modstrid med både teori og empiri. Sammen-
hængen er langt mere indviklet. 

Det andet argument ulandene møder er at pa-
tenter vil gavne forskningen i landene og sikre
dem adgang til ny teknologi.

Men de sammenhænge er heller ikke enkle. På
den ene side vil intellektuelle ejendomsrettighe-
der medvirke til at øge den lovlige overførsel af
ny teknologi og viden. Omvendt vil en stærk pa-
tentlovgivning hindre den uformelle, ‘ulovlige’
overførsel af teknologi og viden der kopieres og

VIDENSKABET
MEDICIN

»En forsker der, fordi han sjusker med rengøring af en
stak petriskåle, opfinder penicillin skal måske ikke
belønnes i 20 år. En forsker der bruger et helt liv på
at opfinde en kur mod kræft, skal måske belønnes til
overflod. Men sådan er systemet ikke i dag. Alle får
samme beskyttelse.«

Patent på liv og død
WTO’s krav om patentaftaler på medicin skal beskytte mod
produktion og import af kopiprodukter, men det har også en
lang række negative konsekvenser for ulandene 

Nord-Syd Satsningsområdet på Københavns Universitet inviterer den 

6. maj til den internationale konference Medical Patents: Global Ethical and Econo-

mic Perspectives for Developing Countries. 

Deltagelse er gratis, men der er kun et begrænset deltagerantal. 

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt Stine Jessen, Center for Afrikastudi-

er, e-mail: stj@teol.ku.dk, tlf. 3532 4599.



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  7  . 2 0 0 2 11

imiteres. Samtidig har det i en række tilfælde
været vanskeligt at påvise en positiv effekt af
stærkere patenter på forskning og udvikling, og
ofte er banebrydende opfindelser gjort i offentli-
ge forskningsinstitutioner.

Det traditionelle resultat i økonomiske artikler
har været at stærke patentregler giver flere opfin-
delser. Men i de seneste år er der fremkommet
studier der ligefrem finder at en stærk patentbe-
skyttelse kan føre til færre opfindelser. Et nyt og
meget omfattende studie af de 60 største lande
over 150 år kunne således ikke påvise en positiv
sammenhæng mellem patentlovning og antal op-
findelser inden for et land. Tværtimod. Tilsvaren-
de kunne en undersøgelse fra Japan ikke vise at
udgifterne til forskning og udvikling eller antal
opfindelser steg efter at landet styrkede patent-
beskyttelsen i 1988.

Kopier skaber vækst
I et bredere historisk lys tyder meget på at fra-
været af patenter ofte har stimuleret til økono-
misk udvikling. Succesrige lande som Sydkorea
og Taiwan indledte deres utrolige vækstperioder
med at kopiere produkter fra USA og Europa.

Selv Japan der ellers tidligt
fik en patentlovgivning, fast-
holdt længe patentregler der var
tilpasset landets status som tek-
nologiimportør. Lovgivningen
favoriserede mindre, gradvise
opfindelser og havde et meget
begrænset beskyttelsesniveau
og omfang. Nationale lægemiddelpatenter blev
fx først indført i 1970’erne. Det sikrede at virk-
somhederne kunne kopiere og forbedre viden og
opfindelser fra udlandet. 

Det samme har gjort sig gældende i en række
andre rige lande. I Danmark blev lægemiddelpa-
tenter først indført i 1983, og den patentbeskyt-
telse der eksisterede på lægemiddelområdet ind-

til da, var målrettet mod nationale industripoliti-
ske hensyn.

En virksomhed som Novo Nordisk startede
som kopiproducent. For 100 år siden var Schweiz
der i dag huser nogle af verdens største kemiske
virksomheder, faktisk en af de argeste modstan-
dere af patenter fordi landets medicinalvirksom-
heder levede af at kopiere opfindelser fra især
Tyskland. 

Tilsvarende kan kopiproduktion i ulandene bi-
drage til at lokale virksomheder kan udvikle sig
og begynde at forske i de sygdomsproblemer som
er særligt akutte i den del af verden. Kopiproduk-
tion kan dermed give mere og bedre forskning på
længere sigt. Det er den højt udviklede farmaceu-
tiske industri i Indien et nyere eksempel på.

Endelig er argumentet for at også ulandene
skal have stærke patentregler at den globale me-
dicinalindustri ellers vil lide store tab ved kopi-
produktion i verdens fattigste lande. Men selv for
den globale medicinalindustri vil fraværet af pa-
tenter i verdens fattigste lande kun påvirke inci-
tamentet for at forske begrænset da de lande ud-
gør en lille del af markedet. I år 2000 udgjorde
Latinamerika seks procent og Afrika og Asien 5,9

procent af det samlede lægemiddelmarked som i
øvrigt det år voksede med ti procent til det høje-
ste niveau, US$ 354 milliarder, nogensinde. Mu-
lighederne for at indtjene forsknings- og udvik-
lingsomkostninger er større end nogensinde –
selv uden markedet i de fattigste lande.

Samtidig betyder privatiseringen og patente-
ringen af forskningen at det i stigende grad bliver

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med mel-

lemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

»Vi har brug for et opgør med den kollektive vildfarel-
se at flere og strengere patentregler er nødvendige
for at skabe udvikling.«

mulighederne for indtjening der driver forsknin-
gen, og ikke behov.

Ud af US$ 56 milliarder brugt på forskning og
udvikling i medicinalindustrien gik således kun
0.2 procent til lungebetændelse, diarrebetingede
sygdomme og tuberkulose selv om de udgør 18
procent af de globale sygdomstilfælde. Forsknin-
gen i Malaria var i 1993 kun på US$ 84 millioner
selv om det skønnes at 1.1 millioner mennesker
hvert år dør af sygdommen.

Tilsvarende er det usandsynligt at patenter
kan sikre forskning i vacciner mod sygdomme
der er særligt udbredt i verdens fattigste lande, fx
malaria. Her er der brug for en langt stærkere of-
fentlig forskning. 

Global ulighed
Derudover tyder alt på at de globale patentregler
vil føre til øget global ulighed. Helt konkret vil
TRIPs-aftalen betyde at ulandene skal betale af-
gifter til de rige lande som ejer over 90 procent af
alle verdens patenter. Medicinalbranchen har
estimeret tabet fra manglende håndhævelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder til US$ ni mil-
liarder i slutningen af 1990’erne. De penge skal
verdens fattige lande nu betale til de rige. 

Og en række studier viser at medicinen i ver-
dens fattige lande vil blive dyrere med de globale
patentregler. Medicin har været op til 15 gange
dyrere i Pakistan end i Indien fordi der var paten-
ter på medicinen i Pakistan og ingen patenter i
Indien, og priserne i USA og England på udvalgt
medicin har været mellem 10 og 57 gange højere
end i Indien. 

Hertil kommer at verdens fattige lande skal
uddanne jurister, etablere domstole og lave om-
fattende administrative ændringer for at hånd-
hæve patentreglerne. Det koster penge som ellers
kunne være brugt til at bekæmpe fattigdommen.

Endelig uddybes den ulige fordelingseffekt
idet TRIPs-aftalen ikke tildeler traditionel viden i

RASK – WTO's globale patentreg-

ler vil blandt andet betyde at mulig-

hederne for indtjening og ikke beho-

vet for medicin kommer til at styre

den medicinske forskning.
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ulandene samme beskyttelse som nyere forsk-
ningsresultater i den rige del af verden. Estima-
ter har vist at hvis ulandene fik blot to procent af
indtægterne fra medicin der er fremstillet på
baggrund af planter og viden fra oprindelige folk
i ulandene, skulle amerikanske medicinalfirmaer
af med mere end fem milliarder dollars om året
til ulandene. 

Konklusionen er at de globale patentregler vil
betyde en helt ny situation for verdens fattigste
lande. Men den udvikling er urimelig.

Kollektiv vildfarelse
Det historiske og det økonomiske argument for
ensartede og globale patentregler er svagt. Histo-
risk er beskyttelsen af intellektuelle ejendomsret-
tigheder fulgt efter industriudviklingen. Først
når verdens lande er blevet rige, har de indført
patentregler på niveau med TRIPs aftalen.

I verdens fattige lande forsøges nu det modsat-
te. Vi indfører patentreglerne og håber så de bli-
ver rige. Men i stedet kan det på kort sigt føre til
øget global ulighed, og det kan blive en væsentlig
hindring for udviklingen i verdens fattigste lande.

Derfor har vi brug for et opgør med den kollek-
tive vildfarelse at flere og strengere patentregler
er nødvendige for at skabe udvikling. Som ver-
den er i dag, ser det snarere ud som om færre og
mere fleksible patentregler er nødvendige for at
skabe udvikling. Intet sted er det mere tydeligt
end når det gælder bekæmpelsen af sygdomme i
verdens fattige lande. ■

Christian Friis Bach er tidligere formand for Mel-
lemfolkeligt Samvirke og lektor i International
Økonomi ved KVL, nu ansat som journalist ved DR,
Orientering.
Kronikken bygger på en videnskabelig artikel der
publiceres i NIR – Nordisk Immateriellt Rättskydd,
og som kan fås ved henvendelse til forfatteren på
Christian@FriisBach.dk.
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Ide seneste to universitetsavi-
ser har man kunnet læse en
masse om den nye studieord-

ning på Medicin.
Meget er skrevet om proble-

merne på den nye studieord-
ning, og meget af dette beror på
misforståelser. Studienævnet er
blevet stærkt kritiseret og ikke
alle kritikpunkter er retfærdige. 

Blandt andet kritiserede
Bjørn Quistorff i Universitetsa-
visen nr. 6 studienævnet for at
have besluttet at studiet skal af-
vikles på et semester mindre,
men det har studienævnet in-
gen som helst indflydelse på.

Vi er i Det Medicinske Stu-
denterråd (MSR) glade for de-
batten som ud over at have
været ført i Universitetsavisen
også har kørt på Panum Insti-
tuttet hvilket forhåbentlig fører
til flere aktive i studenterrådet. 

Desværre er der i debattens
hede blevet trådt over nogle
forkerte fødder på grund af
misforståelser og uvidenhed.
Jeg mener at det nu er på tide
at komme videre og få noget
konstruktivt ud af al denne de-
bat. 

Der er mange gode ting ved
den nye studieordning, og de

bliver ofte skubbet i baggrun-
den og let glemt når man får
øje på et problem. Der vil altid
være opstartsproblemer når
man laver en ny studieordning,
og det er forståeligt at de der er
forløbere, vil føle frustration
over altid at blive udsat for de
problemer.

Stærkt samarbejde
I øjeblikket er vi i gang med at
ændre på både 2. og 3. seme-
sters kursusopbygning hvilket
foregår i samarbejde mellem
MSR, semesterudvalg, undervi-
ser og studienævn, og ændrin-

gerne bliver udelukkende fore-
taget på baggrund af evaluerin-
ger foretaget af studerende og
undervisere.

Det er svært i debatten at få
øje på det gode samarbejde vi i
MSR ofte har med kursuslede-
re, institutter og studieleder, og
det er synd.

Vi håber at denne debat vil
trække flere aktive – især fra
den nye studieordning og gerne
nogle af forløberne – til Det Me-
dicinske Studenterråd da vi
med flere hoveder i MSR kan
tage hånd om flere problemer
og forhåbentlig blive bedre til

at forudse og forhindre fremti-
dige problemer.

Efter indlægget fra Anders
Asp og Rasmus Madsen kan jeg
med glæde oplyse at de to for-
fattere ligeledes er gået ind i
det studenterpolitiske arbejde i
MSR for at afhjælpe eventuelle
problemer med den nye studie-
ordning. ■

Stud.med. Bo Biering-Sørensen,
formand for Det Medicinske Stu-
denterråd.

holde mindre envejskommunikation og i ste-
det være såkaldt ‘studenteraktiverende’. 

Hertil kommer at tidligere suveræne (teo-
ri)fag integreres efter organismens naturlige
funktion. Altså ikke ‘anatomi og biokemi’ på
skemaet, men derimod organkursus i ‘ma-
ve/tarm’. Disse ændringer kræver et omfat-
tende arbejde fra institutside idet tidligere
faggrænser skal opblødes.

Men det kræver også noget af den enkelte
underviser som er nødt til at efteruddanne
sig pædagogisk, og det kræver
opbakning/krav fra ledelsesside (dekan og
institutleder) – hvilket også skal forbedres.

Arbejdet har været stort, og det har haft
én primær drivkraft: den tidligere studiele-
der Poul Jaszczak. Opgøret med århundre-
ders traditioner (pædagogisk/fagligt) har
Jaszczak taget uden skelen til personlige om-
kostninger. Det vil kommende læger være
taknemmelige for. 

Som studerende har vi deltaget aktivt i ar-
bejdet – og støttet den reelle modernisering
af uddannelsen. Der er dog lang vej endnu.
Der skal konstant evalueres og justeres, men
principperne om klinik, integration og en
aktiv studieform skal fastholdes.

Der er tale om en reform, og det er til det
bedre – nemlig et studium der uddanner til
kandidatens reelle hovedformål: arbejdet
som læge. ■

Stud.med. Simon Serbian, tidl. medlem af Stu-
dienævnet for Medicin.
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rig, engageret og faglig velgearet. Men det
afgørende er vel overordnet set at det virker
ilfredsstillende, at det giver mening. 

Hvis man fastholder sig selv i et skævt stu-
dievalg, bliver lysten til at læse selvsagt no-
get af det første der forsvinder. Men på læn-
gere sigt kan man også risikere at miste den
selvtillid og det overskud man opnår ved at
lave noget der optager en. 

I værste fald bliver den største udfordring
at udholde sin egen hverdag. Det er det kort
sagt ikke værd. Et studie er ikke bare noget
der skal overstås. Så hellere gribe chancen
og benytte sig af de mange andre muligheder.

Faldgruber og gode råd 
Hvad tvivlen angår, tror jeg det handler om
at mærke efter hvad man er for en størrelse
og hvad man har lyst til – lige nu.
Forsøg på at planlægge sit studie ud fra hvor
man befinder sig om 10 år, er som regel ikke
en god ide. Det kan vise sig som lidt af en
fælde hvis man senere ændrer mening.

Det er heller ikke særlig givtigt konstant at
sammenligne sig med andre og deres præfe-
rencer. De fleste interesserer sig jo for det de
selv beskæftiger sig med, og nogle har alt for
mange meninger om uddannelser de intet
kender til.

Derudover gælder det om at bruge den for-
gangne studietid positivt til at finde frem til
hvad man så har lyst til. Hvad kan man (ik-
ke) lide ved sit nuværende studie og hvorfor? 

Endelig er det en god idé at tage en større
revision af uddannelsesmulighederne i en
ferie eller at holde en pause med samme for-
mål. Det kan være svært at tage drastiske be-
slutninger når man har den næste opgave
hængende over hovedet. ■

Mona Damm, studerende på Statskundskab.

Den nye studieordning på medicin, der
trådte i kraft september 2000, er et
produkt af et langt og omfattende ar-

bejde påbegyndt i 1993. De seneste to numre
af Universitetsavisen har indeholdt i alt tre
læserbreve om emnet, men de tegner des-
værre et noget fordrejet billede af dels pro-
cessen og dels den nuværende situation. 

Hovedformålet med medicinstudiet er at
uddanne en såkaldt ‘basislæge’ – en kandi-
dat der er parat til at påbegynde videreud-
dannelse og virke som ung (turnus)læge.
Altså en person der er i stand til at omsætte
en omfattende mængde viden i konkret an-
vendelse fx på en skadestue. 

Desuden skal kandidaten være kompetent
inden for grundlæggende videnskabelige
metoder. For at imødegå hovedformålet med
uddannelsen, er studiet blevet omlagt på en
række områder. Der er sket en opprioritering
af klinikken (patientkontakt, undervisning
ved sygesengen, på operationsgang osv.) på
bekostning af de naturvidenskabelige teori-
fag. 

Reduktionen skal konkret udtrykkes i
mindre krav til detaljekundskab (‘pensumre-
duktion’), og det er desværre ikke i alle sam-
menhænge blevet meddelt de studerende
hvilket – forståeligt nok – resulterer i frustra-
tion over tidspresset. Denne kommunikation
skal rettes op så reduktionen bliver klar.

Pædagogisk omlægning 
giver bedre læger
En anden radikal omlægning er af pædago-
gisk art. Fremover skal undervisningen inde-

DEBAT ▼  

Tag og mærk efter

Så er der knap to måneder til absolut sid-
ste frist for at tilmelde sig et nyt studie –
et nyt liv. For en del af Universitetsavi-

sens læsere vil denne oplysning synes lige-
gyldig; det valg er truffet én gang for alle.
Men for mange studietvivlere, og der er sik-
kert flere end de fleste ved af, burde tidsfri-
sten sætte en mindre alarmklokke i gang.

Desværre varer det for ofte for længe før
man som studerende vedkender sig en seriøs
studietvivl. Det skyldes til dels at studietvivl
er tabu på mange studier. Det er ensbetyden-
de med at være usikker og uvis –  ikke lige
noget man reklamerer med på de ambitiøses
legeplads. 

Men studietvivl handler også om at stille
krav til sit studie i stedet for blot at fortabe
sig i den store arbejdsbyrde og andres for-
modede forventninger, om at få styr på sine
prioriteter i livet og om at være tro mod sig
selv. Om i visse tilfælde at indse at det man
havde udset som sin levevej bare ikke slog til
– og at turde vælge om.

Lyst skal der til
Et studieskift er aldrig den nemme løsning,
og det er fristende at forsøge at ignorere en
seriøs studietvivl og at udskyde beslutningen. 

Det holder bare sjældent i længden. Selv
om det på nogle virker for nemt at “give op” i
løbet af det første år, er det de færreste der
ændrer deres præferencer radikalt i løbet af
en sommerferie. 

Som tiden går, bliver det heller ikke nød-
vendigvis lettere at sige farvel til et studie
som man har brugt mange kræfter på. Men
helt ærligt; er en ny start ikke at foretrække,
frem for at spilde op mod 5 år af sin ungdom
på noget der inderst inde ikke engagerer en? 

Et godt studie skal for mig stimulere i
mange henseender, det skal gøre en nysger-

Skal vi så komme videre

At reformere lægeuddannelsen

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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Isit indlæg i sidste nummer af Universi-
tetsavisen gør Bjørn Quistorff sig til
talsmand for en nedlæggelse af studi-

enævnene og en overflytning af det un-
dervisningsmæssige ansvar til “fagene”.

Jeg er enig i BQ’s beskrivelse af de po-
sitive effekter af den nye studieplan. De
kan for en stor del tilskrives studienæv-
nets og den tidligere studieleder Poul
Jaszczaks arbejde for at vende “super-
tankeren”, det traditionelle lægeviden-
skabelige studie, til at være et moderne
studie som er maksimalt relevant for
den basislæge samfundet i disse år har
så hårdt brug for.

Det er lykkedes at ændre opfattelsen
fra at de studerende går på en lægeskole
til at de studerer medicin. Den ændring
skyldes blandt andet den nye studie-
plans organisation af fagene i integrere-
de organkurser og nye undervisnings-
former. 

Det var således nødvendigt at “gen-
nemføre mange forandringer på en
gang”. Forandringerne giver kun denne
gevinst fordi de indføres bredt på studi-
et og bliver alene initieret fordi der fin-
des et organ, studienævnet, hvor hensy-
net til den færdige kandidats profil vejer
tungest.

Disse forandringer møder naturligt
modstand på de enkelte fag fordi de
svækker den stærke enkeltfagsprofil
som kendetegner de fleste af
fagene/lærerne. 

Årsager?
BQ mener at den nye studieplan har
medført et øget frafald blandt de medi-
cinske studerende. Det er dog ikke
tilfældet når det gælder optaget af dan-
ske studerende. Det store frafald skyl-
des alene et stort frafald blandt det øge-
de optag af norske og svenske studeren-
de. Det problem søger studienævnet at
løse i samarbejde med dekanatet og
universitetet centralt.

Det har været et kardinalpunkt i for-
bindelse med indførelsen af den nye
studieplan at fagene skulle integreres
frem for at doceres alene. Jeg er enig
med BQ i, at man skal være “faglig før
man kan være tværfaglig”.  

Men lægelige problemstillinger er
lægefaglige, det vil sige tværfaglige i for-
hold til de fag studiet består af. Der er
derfor på studiet behov for at tage ud-
gangspunkt i ægte lægefaglige problem-
stillinger som skal opøve den studeren-

de i at søge baglæns og i dybden – til vi-
den fra basisfagene. De studerende skal
have den relevante mere end den syste-
matiske viden. 

En del af usikkerheden blandt de stu-
derende skyldes den række falske rygter
om blandt andet “kæmpe beskæringer
af fag” og manglende lydhørhed i studi-
enævnet. Vi har ikke været gode nok til
at informere om realiteterne, og skal i
fremtiden forbedre informationen fra
vores side.  

Ansvaret for uddannelserne
BQ mener at ansvaret for undervisnin-
gen varetages bedre af fagene end af et
overordnet studienævn. 

Institutterne har traditionelt forsk-
ningen som højeste prioritet og selv om
BQ oplever at der er opstået en øget re-
spekt om undervisningsarbejdet, er der
langt til at det bliver sidestillet med
endsige prioriteret over forskningen på
institutterne.  

Og der er langt til at fagene ser sig
selv mere som medspillere i kampen om
at skabe et sammenhængende kompe-
tencegivende studie med det mål at ud-
danne den bedste basislæge end som
monofaglige fagkombattanter.

Uden studienævnet vil ingen have an-
svaret for at se på studiet i sin helhed og
på den endelige kandidats behov for
kompetence. Fagenes “rettigheder” til
dele af studiet kan frygtes at blive af-
gjort af deres
størrelse/indflydelse/magt på det forsk-
ningsmæssige område. 

Det er ikke sikkert en sådan fordeling
af fagindhold harmonerer med den vi-
den som den færdige læge har behov
for. De studerende gør et stort arbejde i
studienævnet. De vil blive rene gidsler
på institutterne hvis de kun må være in-
volveret i undervisningsspørgsmål som
vedrører det fag de lige om lidt skal til
eksamen i. De hjælper os til at se helhe-
den og ved “hvor skoen trykker”.

En afskaffelse af studienævnene er en
nedprioritering af uddannelserne. Kun i
studienævnet har den overordnede ud-
dannelse status af at være det væsent-
ligste. Derfor, for uddannelsernes skyld,
må studienævnene eller en lignede
overordnet uddannelsesansvarlig in-
stans bevares. ■

Lektor Pernille Due, studieleder for Medi-
cin.
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En nedlæggelse af
studienævnene er
en nedprioritering
af uddannelserne!



● BOLIGER
Boliger søges ▼

Københavnsområdet

Periode: Fra 1/9-02 til 31/8-03.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ung M teologistuderen-

de i praktik hos Den Interna-

tionale Kirke.

Kontakt: Jennie Gunnarsen, 

tlf. 3258 8095, e-mail:

jennie.gunnarsen@c.dk.

Københavnsområdet

Periode: Fra 15/6 til 15/11-02.

Størrelse: Kollegieværelse el. lign.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K gæsteforsker. 

Husleje: Maks. kr. 2.000 pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3940 1010 el. 

2142 7485. 

Københavnsområdet

Periode: Fra sommeren 2002 til

sommeren 2003. Evt. bytte

med hus i Århus i samme pe-

riode.

Beboere: Hollandsk forsker fra

Aarhus Universitet med fami-

lie. I alt 4 pers. 

Kontakt: Tlf. 8694 9996, e-mail:

p.sjouwerman@get2net.dk.

København

Periode: Fremleje søges snarest

muligt.

Størrelse: Helst 2 vær.

Beboere: Par, ikke-rygere. 

Kontakt: Niels, tlf. 6130 9079, 

e-mail. ratones@ehp.dk.

Københavnsområdet

Periode: Pr. ca. 1/9-02 fra 6 md.

indtil 1-2 år.

Størrelse: Lejligheder.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboere: Nordiske stipendiater

og udenlandske gæsteforske-

re. 

Husleje: Kr. 3.000-7.000 pr. md.

Kontakt: NORDITA, Ellen Peder-

sen, tlf. 3532 5289, e-mail: 

pedersen@nordita.dk. 

Storkøbenhavn vest/

Roskilde

Periode: Fra 1/8-02 til 30/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., el.

hus. 

Beboere: Islandsk ægtepar, ikke-

rygere. 

Kontakt: Vilhjalmur og Anna, 

tlf. (354) 551 2627, e-mail: 

neshagi@strik.is.

Holte/Virum/København

Periode: Pr. 1/8-02 og for ca. 

11-12 md.

Størrelse: Hus el. lejlighed.

Beboere: Gæsteforskerfamilie

med 2 børn.

Kontakt: Ellen A. Karlsen Jensen,

e-mail: eje@gh.gl, tlf. 

3288 0164 el. 4071 3581.

Københavnsområdet

Periode: Snarest og min. 1 år.

Størrelse: Min. 75-80 kvm.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md. 

Kontakt: Sanne Hindsbo, 

tlf. 3393 1283 el. e-mail:

shi@adm.ku.dk.

Copenhagen near Panum

Period: From 1/9-02 to 30/3-03.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished with ac-

cess to kitchen/bathroom. In-

ternet connection appreciated.

Tenants: Japanese guest 

researcher and wife.

Rent: Around kr. 5.000 per

month.

Contact: Takehiko Shiraishi, tel.

2421 7129, e-mail:

shiraishi@imbg.ku.dk.

København Ø/K/

Hellerup/Gentofte

Periode: Pr. 1/8-02 for min. 4 md.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: U- el. delvist møbleret.

Køkken, bad og gerne altan el.

adgang til have.

Beboer: Østrigsk gæsteforsker.

Kontakt: Inge Holm, CMRC, 

tlf. 3545 7621, e-mail:

cmrc@rh.dk. 

Boliger udlejes ▼

Vesterbro

Periode: Fra 1/5 til 1/8-02, evt.

længere/permanent.

Størrelse: Værelse i delelejlighed. 

Beboer: Gerne gæstestuderende.

Husleje: Kr. 2.100 pr. md.

Depositum: Kr. 2.100.

Kontakt: Tlf. 2871 8887 el. 

3323 7028.

København

Periode: Fra 1/5 til 31/9-02. 

Størrelse: Værelse, 10 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til

stue, køkken, bad, vaskemaski-

ne.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: E-mail: tifnagel@

hotmail.com, tlf. 3333 8005.

Frederiksberg

Period: From 1/6-02 and for 

1-2 years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Unfurnished, but

with fully equipped kitchen.

Rent: Kr. 7.000 per month.

Contact: E-mail:

oudyk@hum.ku.dk.

Frederiksberg

Period: From 15/5 to 15/11-02,

other arrangements can be

made.

Size: Room, 13 sqm.

Equipment: Furnished. Access to

kitchen, bathroom, washing

machine and internet.

Rent: Kr. 2.500 per month.

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: Tel. 3537 3338.

Amager

Periode: Snarest og for min. 

6 md.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i

delelejlighed med fælles stue.

Udstyr: Køkken, toilet, brus, va-

skemaskine, kabel tv mm.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Rygning tilladt.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. for 1

pers., kr. 4.500 for 2 pers. inkl.

varme og el. 

Depositum: Kr. 5.000 som retur-

neres ved fraflytning. 

Kontakt: Tlf. 3297 3316.

Amager

Periode: Pr. 1/6-02.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i hus.

Udstyr: Bad og toilet, køkken.

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Ikke-ryger foretrækkes.

Husleje: Kr. 3.600 pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: Kr. 9.000.

Kontakt: Tlf. 2662 4447 el. 3284

0609.

● STILLINGER

Teologi ▼

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold: Hebraisk I og Hebraisk

II; 2 stillinger a 4 timer/uge i 13

uger. 

Indhold: Tekstgennemgang over

Deuteronomium kap. 12-26; 1

stilling a 2 timer/uge i 13 uger. 

Indhold: Tekstgennemgang/øvel-

se efter nærmere aftale med

det nytestamentlige undervis-

ningsudvalg; 1 stilling a 2 ti-

mer/uge i 13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistent/
ekstern lektor – vikariat
Sted: Institut for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold: Tekstgennemgang/øvel-

se efter nærmere aftale med

det nytestamentlige undervis-

ningsudvalg. 

Omfang: 1 stilling a 2 timer/uge i

13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter/
eksterne lektorer 
– vikariater
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Forelæsninger over ho-

vedlinier i kirkens historie efter

1600.

Indhold: Øvelse over Luthers for-

hold til den antikke og middel-

alderlige tradition.

Omfang: 2 stillinger a 2

timer/uge i 13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Eksterne lektorer 
– vikariater
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Kirke- og Dogmehisto-

rie: Kunst og Kristendom. 

Kvalifikationer: De der ansættes,

skal kunne varetage timer ved

semesterkurset “Kunst og Kri-

stendom i Europa I”, ved øvel-

sen “Romansk kunst” samt ved

øvelsen “Arkitektur og kristen-

dom” i samarbejde med andre

undervisere. 

Omfang: 2 stillinger. Timetal ef-

ter aftale.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Eksterne lektorer 
– vikariater
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Dogmatik med Økume-

nisk Teologi I.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi

I: Religionsfilosofi. 

Indhold: Almen Filosofi.

Omfang: 3 stillinger. Timetal af-

hænger af fag.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Kursus i “Introduction

to Kierkegaard”.

Indhold: Øvelse over centralt

dogmatisk emne.

Indhold: Øvelse over centralt

etisk emne.

Omfang: 3 stillinger. Timetal af-

hænger af fag.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor – vikariat
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Øvelse over “Israel og

kristen mission med udgangs-

punkt i Rom 9-11”. 

Omfang: 1 stilling a 2 timer/uge i

13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Jura ▼

Ledere af studiegrupper
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: At følge et forelæs-

ningshold i Formueret, 1. år

samt lede og strukturere fagli-

ge diskussioner af ca. 1 times

varighed i studiegrupper på

baggrund af forelæsningen.

Herudover forberedelse, mø-

der med fagleder og kolleger.

Kvalifikationer: Godt eksamens-

resultat i Formueret. 

Omfang: 6 timer/uge fra uge

38/2002 og resten af forårsse-

mestret 2003. 

Ansøgning: Mrk. j.nr. 601-414-

53/00.

Ansøgningsfrist: 13/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/studerende/

stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Lektor i sociologi
Sted: Sociologisk Institut, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Med særlig henblik på

sundhed og samfund. Til stillin-

gen er knyttet undervisning på

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab og Sociologisk Insti-

tut. 

Kvalifikationer: Erfaring med un-

dervisning i sociologiske fag og

udvikling af undervisningsfor-

løb.  

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger:  Vita

Christiansen, tlf. 3532 3948, 

e-mail: vita.christiansen@

sociology.ku.dk.

Adjunkt i sociologi
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Der vil blive lagt vægt

på om ansøgeren kan forestå

undervisningen i almen socio-

logi og udvikling af undervis-

ningsforløb.  

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Vita Christiansen, 

tlf. 3532 3948, e-mail: vita.

christiansen@sociology.ku.dk.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Statskundskab,

Københavns Universitet.

Indhold: Et antal lektorater i fa-

get Metode: kvalitative og

kvantitative metoder samt vi-

denskabsteori og kildekritik

Kurset indeholder et antal skri-

veøvelser og afsluttes med en

mundtlig eksamen.  

Omfang: 4 timer/uge i både for-

års- og efterårssemestret. 

Yderligere oplysninger: Merete

Watt Boolsen, tlf. 3532 3430.

Indhold: Et antal lektorater i In-

ternational Politik med under-

visning på grunduddannelsen i

2003-2204. 

Omfang: 2 timer/uge 8 gange i

efterårssemesteret og 4 timer/

uge i foråret.  

Yderligere oplysninger: Fagkoor-

dinator Peter Viggo Jakobsen,

tlf. 3532 3392. 

Indhold: Et antal lektorater i For-

valtning. 

Omfang: 2 hhv. 4 timer/uge på

grunduddannelsen el. overbyg-

ningsuddannelsen med 

2 timer/uge.

Yderligere oplysninger: Carsten

Greve, tlf. 3532 3401.

Indhold: Et antal eksterne lekto-

rer til Politologisk grundkursus.

Den enkelte eksterne lektor

varetager i samarbejde med en

instruktor undervisningen af et

hold. 

Kvalifikationer: Ansøgere som

enten kan undervise i demo-

kratiteori el. i international po-

litik/EU foretrækkes. 

Omfang: 2 timers undervisning i

13 uger i et semester. 

Yderligere oplysninger: Tim

Knudsen, tlf. 3532 3411.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen samt yderligere

kvalifikationer i form af særli-

ge specialer og kundskaber

samt undervisningsmæssige

kvalifikationer.

Til besættelse: 1/9-02. 

Ansøgning: Stiles til rektor. Ved-

læg publikationsliste over vi-

denskabelig produktion samt

oplysninger om tidligere un-
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● NAVNE

Dansk zoolog får fornem 
russisk pris

Dr. Claus Nielsen, Zoologisk Museum,

Københavns Universitet, har fået tildelt

Alexander Kowalevsky Medaljen af 

St. Petersborg Naturhistoriske Selskab

som “en af det tyvende århundredes

mest fremtrædende naturvidenskabs-

mænd inden for sammenlignende zoo-

logi og evolutionær embryologi.”

Claus Nielsen har skrevet en række afhandlinger, især om larve-

udvikling og om dyrerigets evolution. Navnlig er hans bog Ani-

mal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla blevet højt

rost i mange internationale tidsskrifter som en grundig og pæ-

dagogisk fremstilling af de seneste 150 års resultater inden for

sammenlignende zoologi, dvs. både foster- og larveudvikling. 

Claus Nielsen kan kontaktes på tlf. 3532 1066 el. e-mail: 

cnielsen@zmuc.ku.dk. 

Se også www.zmuc.dk/InverWeb/staff/cnielsen.htm.
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dervisningsvirksomhed.

Sendes til: Studielederen, Institut

for Statskundskab, Rosenborg-

gade 15, 1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, 

kl. 12.00. 

Hjælpelærere
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Undervisning i Mikro-

og makroøkonomi 1, øvelser

og Erhvervsøkonomi, øvelser

(1. årsprøve); Mikroøkonomi 2,

øvelser (2. årsprøve); Opera-

tionsanalyse, øvelser og Empi-

riske metoder, øvelser (3. års-

prøve); Økonometri, øvelser

(kandidatdelen).

Til besættelse: 1/9-02.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2., 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Samfundsbeskrivelse og

Matematik (1. årsprøve.

Ansøgere med gymnasieerfa-

ring el. med erfaring i under-

visning af økonomer foretræk-

kes). Makroøkonomi 2 (2. års-

prøve) og Økonomien på hhv.

lang og kort sigt og Teoretisk

statistik (1. el. 2. årsprøve.) BA-

projektvejledning (3. årsprøve).

Datamatik (kandidatdelen).

Samt økonomiske øvelser: Fi-

nansieringsteori; Værdifastsæt-

telse af danske virksomheder;

Den internationale politiske

økonomi bag udviklingen i

EU’s fælles udenrigs- og sikker-

hedspolitik.

Til besættelse: 1/9-02.

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves og vedlæg oplysnin-

ger om faglige og pædagogi-

ske kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2., 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Kurserne inkluderer vej-

ledning og opgaveretning i et

begrænset omfang i efterårs-

semesteret 2002.

Kursus: Regional etnografi på 

1. semester.

Kvalifikationer: Ansøgere med

Mellemøsten som område fo-

retrækkes. 

Omfang: 2 stillinger a 100 kon-

frontationstimer el. 1 stilling a

200 timer.

Kurser: a) Udvikling på 3. seme-

ster. b) Kompleksitet på 3. se-

mester. 

Omfang: 2 stillinger a 80 kon-

frontationstimer (tutortimer).

Ansøgning: Vedlæg CV. Evt. ho-

vedstilling skal oplyses. Stiles til

studielederen.

Sendes til: Antropologisk Institut,

Frederiksholms Kanal 4, 

1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-02, 

kl. 12.00.  

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Ulla Andersen,

tlf. 3532 3467 el. studieleder

Birgitte Refslund Sørensen, 

tlf. 3534 3263.

Sundhedsvidenskab ▼

Assitant/Associate 
Professor Positions
Place of employment: Glycobio-

logy Laboratory, School of

Dentistry.

Contents: Functional Glycomics.

Lead role(s) in establishing the

human glycome – genes invol-

ved in glycosylation. The pro-

ject is part of the Consortium

for Functional Glycomics 

(http://glycomics.scripps.edu\),

and will be conducted in close

cooperation with groups in 

Europe and US.

Qualifications: PhD/MD or equi-

valent and experiences in

glycobiology/bioinformatics. 

Period: Several positions are

available for 3-5 years.

Applications: Submit inquiries

and requests for instructions of

formal procedures to Henrik

Clausen, e-mail:

hc@odont.ku.dk.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

stillinger/ or ask for it at the

Personnel and Legal Depart-

ment, tel. +45 3532 2645.

Kliniske lektorer
Sted: Klinisk Universitetscenter,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Klinisk lektor sats A: 

Varetagelse af 60 konfronta-

tionstimer/år. Desuden kan fa-

kultetet pålægge den kliniske

lektor andre arbejdsopgaver

op til 200 timer/år. Såfremt det

ikke sker kan konfrontationsti-

metallet forhøjes til 100 timer/

år. Klinisk lektor sats B: Vareta-

gelse af 30 konfrontationsti-

mer/år. Desuden kan fakultetet

pålægge den kliniske lektor

andre arbejdsopgaver op til

100 timer/år. Såfremt det ikke

sker kan konfrontationstime-

tallet forhøjes til 50 timer/år.

Kvalifikationer: Forudsætter

ansættelse ved en af de syge-

husafdelinger der varetager

undervisningen af lægestude-

rende i kliniske fag, at den

pågældende er speciallæge i

det relevante fag og erklæres

kvalificeret af et sagkyndigt

bedømmelsesudvalg.

Til besættelse: Fra 1/8 el. 1/9-02

til 31/7 el. 31/8-05/07.

Omfang: Et antal stillinger som

kliniske lektorer (sats A og sats

B). Ansættelse for min. 3 og

maks. 5 år. Genansættelse kan

finde sted.

Ansøgning sendes til: Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N. Stiles til Deka-

nen og sendes i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 22/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Afdeling for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Epidemiologi.

Til besættelse: 1/9-02. 

Omfang: 3 stillinger a 15 under-

visningstimer fordelt over uge

37-39 i 2002.

Ansøgningsfrist: 6/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori II, kon-

centreret omkring klinisk beto-

nede emner, klinisk metode-

lære, forskningsmetodologi og

etik. Omfatter 14 konfronta-

tionstimer på 8. semester samt

opgaveretning.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurset i

Medicinsk Videnskabsteori, fo-

retrækkes.

Til besættelse: Fra efterårsseme-

stret 2002.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer samt oplysning

om hvorvidt hovedstilling ha-

ves.

Sendes til: Afd. for Medicinsk 

Videnskabsteori, Att.: Studie-

sekretær Kirsten Kjær, Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/5-02.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori, fortrins-

vis almen videnskabsteori, me-

dicinsk filosofi og etik, omfat-

tende 13 konfrontationstimer

fordelt på 4 uger samt evalue-

ring. Kurset indgår i det inte-

grerede metodekursus på 

3. sem.

Til besættelse: Fra efterårsseme-

stret 2002.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer samt oplysning

om hvorvidt hovedstilling ha-

ves.

Sendes til: Afd. for Medicinsk 

Videnskabsteori, Att.: Studie-

sekretær, Kirsten Kjær, Panum

Instituttet, bygn. 22.3.5, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/5-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934. 

Humaniora ▼

Lektorat i medievidenskab
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Kvalifikationer: Dokumenterede

forskningsmæssige kvalifika-

tioner inden for audiovisuelle

medier (tv og/el. computerme-

dier) og humanistiske og sam-

fundsvidenskabelige teorier og

metoder af betydning for stu-

dier af medier. Der skal endvi-

dere dokumenteres undervis-

ningsmæssige kvalifikationer

og anden formidlingserfaring i

forhold til fagets undervis-

ningsområder.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. 

senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-529/02-

4421.

Ansøgningsfrist: 29/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ib Bondebjerg, tlf. 

3532 8102. 

Eksternt lektorat
Sted: Audiologopædi.

Indhold: Medicinsk audiologi er

en del af faget audiologi på

overbygningsdelen. Sammen

med underviserne i teknisk og

pædagogisk audiologi skal den

ansatte koordinere den audio-

logiske undervisning.

Kvalifikationer: Medicinsk audio-

log/otolog, stillingen kan evt.

varetages af et team. 

Omfang: Ca. 30 konfrontationsti-

mer/år pt. samlet i efterårsse-

mesteret. 

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator for Audiologi, studiele-

der Lars von der Lieth, studie-

nævnet for Audiologopædi og

Sprogpsykologi, IAAS, Njals-

gade 80, tlf. 3532 8655.

Naturvidenskab ▼

Instruktorer
Sted: Botanisk Institut. 

Indhold: Øvelsesundervisning i

Biologi 2, Planteanatomi.

Omfang: I ugerne 36-46, 2002. 

Ansøgningsfrist: 22/5-02, 

kl. 14.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: E-mail: 

liseb@bot.ku.dk.

Instruktorer
Sted: Studienævn for Matemati-

ske fag.

Indhold: Kurserne Dat A; Stat 0A,

1MS, 1B, 2B; FM0-L, FM1-L,

FM2-S; Mat DL1, 2AN, 2KF,

3AL, 3GT, 3RE, 3NA, F1, bio,

geo; Makroøkonomi 1, Ma-

kroøkonomi 2, Dynamisk Øko-

nomi, Operationsanalyse, 

Matematisk finansieringsteori

samt Økonometri.

Omfang: Efterår 2002. 

Ansøgning: Skemaer og supple-

rende oplysninger kan fås hos

studienævnets sekretærer, Uni-

versitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 17/5-02, 

kl. 12.00.

Undervisningsassistenter 
Sted: Marinbiologisk Sommerkur-

sus i Frederikshavn, Afd. for Al-

ger, Botanisk Institut.

Indhold: Undervisning af et hold

på 14 studerende på Marinbio-

logisk Sommerkursus, botanisk

del. 

Kvalifikationer: Solidt kendskab

til makroalger.

Omfang: 2 stillinger a 14,4 kon-

frontationstimer i perioderne

18 – 20/6-02 og 22 – 24/7-02.  

Ansøgning: Mrk. ‘Frederikshavn’.

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Aase Kristiansen, tlf 3532 2304,

e-mail: aasek@bot.ku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Ferskvandsbiologisk Som-

merkursus i Salten Skov, Afd.

for Alger, Botanisk Institut. 

Indhold: Undervisning på Fersk-

vandbiologisk Sommerkursus.

Kvalifikationer: Solidt kendskab

til ferskvandfytoplankton og

ferskvandsmakrofytter. 

Omfang: 1 uge med 28,8 kon-

frontationstimer i juli måned. 

Ansøgning: Mrk. ‘Salten Skov’. 

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Prof.

Øjvind Moestrup, tlf. 3532

2290, e- mail:

moestrup@bot.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Kontorfuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skrivning, redigering og

opsætning af manuskripter,

lærebøger m.m.; opbygning og

vedligeholdelse af hjemmesi-

der og andre digitale hjælpe-

midler til undervisning og

forskning; administration i f.m.

undervisning; tilrettelæggelse

af møder og kurser; div. fore-

kommende sekretæropgaver

for de videnskabelige medar-

bejdere.

Kvalifikationer: Nogle års er-

hvervserfaring, evt. fra offent-

lig administration el. advokat-

kontor; dygtig til dansk ret-

skrivning og gerne kendskab

til juridisk terminologi; erfa-

ring med brug af internet til

informationssøgning; fortrolig-

hed med Word og Power

Point; fortrolighed med en-

gelsk.

Ansøgningsfrist: 16/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/

Fuldmægtig
Sted: Fakultetssekretariatet, de-

kansekretariatet, Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Planlægnings- og udvik-

lingsopgaver på fakultetsni-

veau; sekretær for fakultetsrå-

det, fakultetets samarbejdsud-

valg og ledermøder m.v.; op-

følgning vedr. fakultetets poli-

tikker og udviklingsplaner,

bl.a. fakultetets IT-handlings-

plan og Universitetets udvik-

lingskontrakt; Øresundsuniver-

sitetet og samarbejde med

Lunds Universitet; fakultetets

nyhedsbrev.

Kvalifikationer: Juridisk el. anden

samfundsvidenskabelig kandi-

datuddannelse.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Tidsbegrænset indtil

udgangen af 2003, evt. mulig-

hed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 15/5-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Eva Bjer-

rum Madsen, tlf. 3532 3531.

Forskningsadministrator/
kontorfuldmægtig
Sted: Institut for Statskundskab,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Sproglig revision af ma-

nuskripter, arrangering af

forskningskonferencer og

forskningsseminarer, udarbej-

delse af regnskabsrapporter

for eksternt finansierede pro-

jekter, udarbejdelse af projekt-

ansøgninger til SSF, EU m.fl.

samt udarbejdelse af forsk-

ningsstatistik og forskningspla-

ner.
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Nyt netværk for økonomer

Politforeningen er en ny officiel alumneforening for økonomer

fra Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Forenin-

gens hovedformål er at udvikle medlemmernes faglige profil

gennem en gensidig kontaktflade, ved informationsvirksom-

hed samt diverse faglige og sociale arrangementer. 

Læs mere på www.politforeningen.dk eller kontakt formand

Morten Busk på tlf. 2120 5895.



Kvalifikationer: Kontoruddannet

el. korrespondent med rele-

vant efteruddannelse. Gode

dansk- og engelskkundskaber.

Kendskab til Word, Excel og

Microsoft Outlook, statens

regnskabsregler og SSF’s og

EU’s forskningsstøtteprogram-

mer.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. efter

aftale.

Ansøgningsfrist: 22/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Institut-

administrator Flemming Juels-

holt, tlf. 3532 3377, e-mail:

fj@ifs.ku.dk. 

Registrator/
Museumsassistent
Sted: Afdeling for Medicinhisto-

rie, Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab.

Indhold: Registrering af museets

samlinger; overføring af eksi-

sterende registreringer til ny

database med ansvar for data-

basen; hjemtagning og pak-

ning af genstande; fremtag-

ning af genstande i f.m. udstil-

ling og lån; ansvar for museets

magasiner; opbygning af

særudstillinger og tilsyn med

de permanente udstillinger;

researchopgaver.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse og et bredt kendskab til

museums- og arkivrelateret ar-

bejde; erfaring med udstillings-

opbygning, genstandshåndte-

ring og registreringsopgaver

samt specifik viden om edb og

databaser. Kørekort et krav.

Ansøgningsfrist: 10/5-02, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Museumsleder Frank Allan

Rasmussen, tlf. 3532 3800.

Laborant/laboratorie-
tekniker – vikariat
Sted: Geografisk Institut, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Daglig tilrettelæggelse

af arbejdet i laboratoriet, her-

under styring af budget, delta-

gelse i uddannelse af laborant-

praktikanter samt analyse af

jord, vand og sedimenter.

Kvalifikationer: Uddannelse som

laborant el. laboratorietek-

niker.

Omfang: 6 måneder.

Ansøgningsfrist: 6/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Labora-

torieleder, ph.d. Lars Krogh, 

tlf. 3532 2500 el. 3532 2515.

Laborant
Sted: Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi, Pa-

num Instituttet.

Indhold: ELISA, bindings- og pro-

tein-analyser m.m. hos det pro-

teinkemiske team.

Omfang: Stillingen er tidsbe-

grænset til 1 år med mulighed

for forlængelse.  

Ansøgning sendes til: Prof. Søren

Buus, Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi, Pa-

num 18.3.22, Blegdamsvej 3B,

2200 Kbh. N, tlf 3532 7885, e-

mail: sb@immi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Sekretær
Sted: Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi, Pa-

num Instituttet.

Indhold: Skrivning, journal, data-

base, regnskab, etc.

Kvalifikationer: Erfaren EDB-bru-

ger og regnskabskyndig sekre-

tær. 

Omfang: 32 timer/uge i 1 år med

mulighed for forlængelse.

Ansøgning sendes til: Prof. Søren

Buus, Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi, Pa-

num 18.3.22, Blegdamsvej 3B,

2200 Kbh. N, tlf 3532 7885, e-

mail: sb@immi.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Studievejleder
Sted: Danskstudiet, Institut for

Nordisk Filologi.

Indhold: Vejledning af potentiel-

le studerende, dvs. revidering

af informationsmateriale, af-

holdelse Åbent Hus-arrange-

menter o.l.; personlig vejled-

ning ang. optagelse m.m.; vej-

ledning af fagets egne stude-

rende bl.a. vejledning i studie-

mæssige valg og planlægning

samt vejledning i studieordnin-

ger, eksamensordninger,

dispensationer mv. både indivi-

duelt og ved større informati-

onsmøder og Tilvalgsdag. Des-

uden en række yderligere ad-

ministrative opgaver.

Kvalifikationer: Danskstuderende

på 3. el. 4. år, gerne med erfa-

ring inden for studenterpoli-

tisk el. administrativt arbejde.

Til besættelse: 1/6-02.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse. 400 timer/år inkl.

ca. 4 åbningstimer/uge i studie-

vejledningen. Ekstra arbejds-

byrde omkring semesterstart

samt arbejde uden for normal

arbejdstid i f.m. arrangemen-

ter, kurser m.m. må påregnes.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Dansk.

Ansøgningsfrist: 16/5-02.   

Kontorelev med IT som 
speciale
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Uddannelsen vil bl.a. in-

debære en god og praktisk op-

læring i at planlægge, udføre

og følge op på mange forskel-

lige administrative opgaver, ar-

bejde med budgettering og

regnskabsføring, foretage ind-

køb, sælge bøger, noter m.m.

samt servicere mange stude-

rende m.fl. Meget arbejde med

Microsoft NT-officepakken og

Internet Explorer.

Til besættelse: 1/8-02.

Ansøgningsfrist: 24/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk.led/stillinger/.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Kandidat til ph.d.-projekt
Sted: Finsenlaboratoriet, Rigs-

hospitalet.

Indhold: Gennemførelse af pro-

jektet “Molekylær-histologiske

studier af matrix nedbrydende

proteaser ved primær carcino-

mer og metastaser”. Det for-

ventes at kandidaten selv

søger et ph.d.-stipendium.

Første års løn garanteres af

Finsenlaboratoriet.  

Kvalifikationer: Kandidat inden

for biologi el. medicin.

Til besættelse: Pr. 1/6-02 eller

snarest.

Ansøgning sendes til: Seniorfor-

sker Boye Schnack Nielsen, 

Finsenlaboratoriet (RH 8621),

Strandboulevarden 49, 

2100 Kbh. Ø.   

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.finsenlab.dk.

Yderligere oplysninger: Prof.

Keld Danø, tlf. 3545 5615 el.

seniorforsker Boye Schnack

Nielsen, tlf. 3545 5727.

Medicinstuderende til 
blodprøvetagning
Sted: Klinisk Biokemisk afdeling,

Amtssygehuset i Glostrup.

Indhold: Blodprøvetagning i 

hospitalets ambulatorier, dag-

afsnit og sengeafsnit.

Kvalifikationer: Medicinstuderen-

de på det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet.

Til besættelse: Pr. 1/6-02.

Omfang: Oplæring, varighed af

ansættelsen, arbejdstid og mø-

detid aftales nærmere.

Ansøgning sendes til: Klinisk Bio-

kemisk afdeling, Att.: Ledende

bioanalytiker Kristina Rasmus-

sen, Amtssygehuset i Glostrup,

2600 Glostrup. 

Yderligere oplysninger: Kristina

Rasmussen, tlf. 4323 2460, 

e-mail: kr@dcb-glostrup.dk.

Kokke til feltkursus
Sted: Terrestrisk Biologisk Som-

merkursus på Brorfelde ved

Holbæk.

Indhold: Madlavning til ca. 24

personer. To personer kan evt.

dele jobbet.

Kvalifikationer: Studerende med

evner inden for kokkefaget og

kørekort.

Omfang: 8 timer dagligt i perio-

den 23 – 26/6. 

Ansøgning: Kontakt Jes Søe

Pedersen, Afd. for Populations-

økologi, Zoologisk Institut, 

e-mail: JSPedersen@zi.ku.dk,

tlf. 3532 1239 (tor.-fre.) el. 

8621 2881 (lør.-ons.).

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendium 
i antropologi
Sted: Institut for Antropologi,

Københavns Universitet.

Indhold: Projekter som relaterer

sig til Universitetets Nord-Syd

Satsningsområde, vil blive fore-

trukket, se

www.teol.ku.dk/northsouth/.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen. 

Til besættelse: 1/9-02.

Ansøgning: Skema, ph.d.-be-

kendtgørelsen mv. kan fås fra

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, St. Kannikestræde 13,

1169 Kbh. K, tlf. 3532 3538.

Mrk. j.nr. 201-233-74/02-2411.

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se 

www.anthro.ku.dk og

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekretær Jørgen Pedersen, 

tlf. 3532 3468.

● STIPENDIER

Alexander von Humboldt
Foundation Fellowships and
Awards
Målgruppe: Forskere med en

ph.d.-grad på maks. 40 år.

Støtte: Fra Den tyske Ambassade

i København har Det internati-

onale Kontor via CIRIUS mod-

taget information om oven-

nævnte stipendier til forsk-

ningsophold på 6-12 md. ved

universiteter og forskningsin-

stitutioner i Tyskland.

Ansøgning: Betingelser, procedu-

re, skema og frist findes på

www.humboldt-foundation.de

el. www.humboldt-foundati-

on.de/de/programme/stip_aus/s

tp.htm.

● LEGATER

Brødrene Jensens 
Mindelegat
Målgruppe: Landmandssønner

og -døtre hjemmehørende i Ri-

be Amt, fortrinsvis Ansager

Sogn som studerer lægeviden-

skab, jura, til dyrlæge el. land-

brugskandidat.

Støtte: Et beløb på kr. 6.200 er til

uddeling.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for opfyldelse af betingel-

serne.

Sendes til: Ribe Amt, Amtsgår-

den, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Ansøgningsfrist: 3/6-02.

Ellen Hartmanns rejselegat
Målgruppe: Kvindelige studeren-

de som studerer nordisk filolo-

gi el. har dansk som hovedfag.

Legatet skal anvendes til studi-

eophold ved Uppsala Universi-

tet eller Stockholm Högskole.

Støtte: 1 portion a kr. 66.000.

Ansøgning: Skema fås på

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

index.html el. ved henvendelse

til SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-02.

Kaj Hanssons legat
Målgruppe: Ubemidlede, flittige

medicinske studerende der har
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Københavns Universitets
Almene Fond
Formål
Fondens formål er at fremme Københavns Universitets virke in-

den for forskning og uddannelse og som kulturinstitution i

bred forstand. Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til

formål og projekter der falder ind under fondens formålsbe-

stemmelse. 

Støtte
Fonden kan søges af alle studerende og ansatte ved universite-

tet. Der kan fx ydes støtte til forskning i ind- og udland, studie-

rejser og -ophold, udvekslingsrejser, kunst og kultur.

Hovedprincippet er at støtte virksomhed med et bredere sigte,

i mindre grad enkeltpersoner. Fonden skal fremme aktiviteter

for grupper eller hele universitetet. 

Bestyrelsen lægger vægt på at støtte fx projekter der er fælles

for to eller flere fakulteter og sociale eller kulturelle aktiviteter

der kan blive til glæde for større dele af universitetets studeren-

de og ansatte. Der kan søges om støtte til kunstneriske/dekora-

tive formål hvis disse når ud til en større kreds på universitetet.

Ansøgninger om støtte til studierejser og -ophold kan søges af

såvel videnskabelige som administrative medarbejdere. Af øko-

nomiske årsager vil studerendes ansøgning om tilskud til indi-

viduelle studierejser normalt ikke kunne imødekommes.

Bestyrelsen vil ved vurderingen af ansøgningerne prioritere de

aktiviteter højest der ikke kan støttes af universitetets traditio-

nelle driftsmidler og som er nye og ikke har modtaget støtte

før. Støtte til dækning af egentlige driftsudgifter ydes kun i

særlige tilfælde.

Ansøgningsprocedure
Der skal ved ansøgningen anvendes et skema der rekvireres i

Budget- og Planlægningsafdelingen, Kvikservice, tlf. 3532 2755

eller 3532 2747.

Ansøgninger indsendes til Københavns Universitet, Budget- og

Planlægningsafdelingen, Nørregade 10, Postboks 2177, 1017

København K og skal være universitetet i hænde senest den

23. maj 2002.

Fondens uddelinger finder sted én gang årligt – i 2002 i maj/ju-

ni måned – og kun i specielle tilfælde vil ansøgninger der er

kommet i løbet af året, blive imødekommet.

Kan du ikke få studier og økonomi til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem end studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller er usikker på hvordan du bedst benyt-

ter den SU du har til rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller hvad du vil tale med

SØ-vejlederen om – så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejledere på dit studie hvis du har generel-

le spørgsmål omkring SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør hvis

man vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygnin-

gen eller lignende.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

taget en god 1. del af lægevi-

denskabelig embedseksamen.

Støtte: 2 portioner a kr. 23.000.

Ansøgning: Skema fås på

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

index.html el. ved henvendelse

til SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-02.

Legatuddelinger ▼

Hotelejer Anders Månsson
og Hustrus Legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 90 portioner a kr. 10.000.

● MØDER

Det danske skattesystem
under pres
Indhold: Politisk ordfører og tidl.

minister Mogens Lykketoft (S),

Koncernchef Eric Rylberg, ISS

Group samt professor Peter

Birch Sørensen, Økonomisk 

Institut, KU vil komme med de-

res syn på det danske skattesy-

stem. Der er lagt op til en varm

debat mellem politikeren, er-

hvervsmanden og professoren.

Seancen modereres af lektor

Claus Thustrup Kreiner, Økono-

misk Institut, Københavns Uni-

versitet. Se debatoplægget på

www.politforeningen.dk. 

Tid: 7/5-02, kl. 17-19.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

1-3. 

Tilmelding: På hjemmesiden. 

Arrangør: Politforeningen.

Møde i Middelaldercentret
Indhold: Stud.mag. Line Hansen,

litteraturvidenskab, KU, holder

oplæg med titlen Rejse-begre-

bet i visionslitteraturen – Med

udgangspunkt i ‘Visio Tundali’

behandles temaer i det 12.

århundredes visionslitteratur.

Tid: 13/5-02, kl. 12-13.

Sted: Institut for græsk og latin,

lok. 2.2.21.

Arrangør: Center for europæiske

middelalderstudier,

www.igl.ku.dk/CENTRE.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Konference om forskning i
fædre og spædbørn
Indhold: Konferencen afholdes

som afslutnings- og formid-

lingskonference for forsknings-

programmet Fædres relationer

til deres spæd- og småbørn –

femårigt samarbejdsprogram

imellem Enhed for Psykologi,

Pædagogik og Socialrådgiv-

ning på Rigshospitalet og 

Center for Spædbørn på

Københavns Universitet.

Oplæg: Fædre og fødsler ved

Marianne Tolstrup; Fædre og

fødselsforberedelse ved Signe

Hoffmann Pedersen; Farfædre

og deres sønner som fædre

ved Bodil Hoffmann-Petersen;

Fædres umiddelbare udsagn

om at vente og at få barn ved

Hanne Munck; Fædres billeder

af og indlevelse i spædbørn

ved Dennis Lind; Faderskabets

betydning/fædres modeller for

spædbarnsomsorg ved Svend

Aage Madsen; Fædres place-

ring i børneforskningen og

børnepolitikken ved Per

Schultz Jørgensen; Faderskap i

tid och rum: Fadersforskning

under ett halvt decennium ved

Phillip Hwang, Sverige; Fader-

skab i det moderne samfund

ved Dion Sommer; Historiske

og psykologiske vanskelighe-

der og udfordringer for fædre

med spædbørn ved Per Are

Løkke, Norge.

Tid: 30/5-02, kl. 9-17.

Sted: KUA, lok. 8.1.13.

Tilmelding: Blanket og program

fås hos chefpsykolog Svend

Aage Madsen, afsnit 4074,

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø el. lektor Hanne

Munck, Institut for Psykologi,

KUA. Tilmelding på e-mail: 

svaam@rh.dk senest 10/5-02.

Arrangør: Fædreforskningspro-

grammet på Rigshospitalet og

Københavns Universitet.

Konference om 
forskningspublicering
Oplægsholdere: Bo-Christer

Björk, Swedish school of Eco-

nomics and Business Admini-

stration, Helsinki; Peter Boyce,

American Astronomical Socie-

ty; Declan Butler, Nature; John

Cox, John Cox Associates; 

prof. Jens Chr. Djurhuus, Presi-

dent of The Danish Medical 

Research Council; Ole Drags-

bæk Madsen, Head of Hage-

dorn Research Institute; Jean-

Claude Guédon, University of

Montreal; Ken Frazier, Director

of Libraries at University of

Wisconsin; Michael Grossberg,

Editor, American Historical

Review; Natalia Grygierczyk,

Project Manager for the Figaro

Project, Utrecht University;

Peter Kurtzhals, Senior Vice

President for Discovery at Novo

Nordisk A/S; Manfredi La Man-

na, Reader in Economics at St

Andrew University, Scotland;

Ingegerd Rabow, Lund Univer-

sity Libraries, Head Office; 

Eric van der Velde, Director of

Library Information Techno-

logy, Caltech Library System,

USA; Jan Velterop, Publisher,

BioMed Central.

Tid: 22 – 24/10-02.

Sted: Dels i Lund og dels på Novo

Nordisk i Bagsværd.

Arrangør: Danmarks Elektroniske

Forskningsbibliotek (DEF), Dan-

marks Forskningsbiblioteksfor-

enings tidsskriftinteressekreds

(DF), Novo Nordisk og Lunds

Universitetsbibliotek,

www.lub.lu.se/ncsc2002/

invitation.html.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Teologi ▼

Sognepræst, ph.d. 

Åge Rydstrøm-Poulsen 

Titel: The Gracious God. Gratia in

Augustine and the Twelfth

Century.

Tid: 14/5-02, kl. 13.00.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneksauditorium A. 

Officielle opponenter: Prof.

Stephen F. Brown, Boston 

College, Massachusetts og

prof. Tarald Rasmussen, Oslo

Universitet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret el. til forsvarslederen før

forsvarshandlingen. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udgivet fra Akade-

misk Forlag og ligger til gen-

nemsyn på Institut for Kirke-

histories sekretariat, Købma-

gergade 44-46. 

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Torben Moos

Titel: Brain Iron Homeostasis.

Tid: 17/5-02, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-historisk Mu-

seum, Bredgade 62. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Jens Zimmer Rasmus-

sen og prof., dr.med. Nils 

Henrik Diemer.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Tom Bolwig,

Rigshospitalet, tlf. 3545 6236.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Medicinsk-ana-

tomisk Institut, sektion B, 

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3 B, 2200 Kbh. N. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Cand.med. Bent Klug

Titel: Evaluation of some tech-

niques for measurement of

lung function in young chil-

dren.

Tid: 24/5-02, kl. 14.00.

Sted: Frederik V’s Vej 11, Teilum

Bygningen, Aud. A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Peter O. Schiøtz og

overlæge, dr.med. Jann 

Mortensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. Niels

Henrik Valerius, Hvidovre 

Hospital, tlf. 3632 2820.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ny Strandvej 57,

3060 Espergærde. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Cand.med. Gitte Gleerup Fornitz

Titel: Platelet function and fibri-

nolytic activity in borderline

and mild hypertension. The in-

fluence of age, exercise, 

smoking and antihypertensive

therapy.

Tid: 24/5-02, kl. 14.30.

Sted: Medicinsk-historisk 

Museum, Bredgade 62. 

Officielle opponenter: Adm.

overlæge, dr.med. Steen E.

Husted og overlæge, dr.med.

Sten Rasmussen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. Hans

Ibsen, KAS Glostrup, tlf. 4323

3215.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Cort Adelers

Gade 7, 4., 1053 Kbh. K. Indstil-

lingen kan købes ved skr. hen-

vendelse til Fakultetssekreta-

riatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Birgitte Holst

Titel: Activation of 7TM receptor.

Tid: 8/5-02, kl. 14.00.

Sted: Store Mødesal, Panum Insti-

tuttet, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Farmakologisk

Institut, tlf. 3532 7602. 

Thomas Lund

Titel: Associations between

Health and Work Disability.

Tid: 4/6-02, kl. 14.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet, 

Lersø Parkallé 105, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 3916 5290,

e-mail: tl@ami.dk.

Anders Michael Galløe

Titel: Computerised systolic time

interval analysis.

Tid: 7/6-02, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Aud.    

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

a.galloe@dadlnet.dk. 

Jens Schiersing Thomsen

Titel: Itch models and effect of

topical antipruritic substances.

Tid: 12/6-02, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Lille Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 3977 3864,

e-mail:

jeth@gentoftehosp.kbhamt.dk.

Humaniora ▼

Cand.psych. 

Torben Elgaard Jensen 

Titel: Performing Social Work.

Competence, orderings, spaces

and objects.

Tid: 7/5-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Psykologi, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. 

Sebastian R. Sørensen

Titel: Metabolism of phenylurea

compuonds by indigenous

bacteria from aquifer chalk,

agricultural soil and stream 

sediment.

Tid: 17/5-02, kl. 14.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. B.

Cand.scient. Anders Frankild

Titel: On Gorenstein- and Cohen-

Macaulayness.

Tid: 17/5-02, kl. 16.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet, 

Aud. 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

frankild@math.ku.dk.

Cand.scient. 

Gertrud Malene Hjortø

Titel: Elk3 – a Ternary Complex

Factor with Strong Transcrip-

tional Repressor Activity.

Tid: 21/5-02, kl. 15.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade 

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, tlf. 3232 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.
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Nationalisme, Racisme og Populisme 
i dansk og europæisk politik 

Seminar den 23. maj kl. 9.30 – 17.00 på Handelshøjskolen, Sol-

bjerg Plads 3, i lokale SP 205. Er den store opbakning til højre-

fløjen de underprivilegerede og ‘overflødiges’ oprør, og bør

denne opbakning dermed ses som en ny dynamisk og velmotive-

ret demokratisk strømning i de europæiske samfund? 

Seminaret spørger hvem og hvad højrefløjen definerer sig i for-

hold til og om højre/venstre-skalaen fortsat kan betegnes som

en væsentlig referenceramme i forhold til politisk identitetsdan-

nelse eller om den er afløst af en elite/folk skala. 

Der vil blive sat spørgsmålstegn ved om højrefløjspartierne kan

betegnes som racistiske og om den nationalisme – og racisme? –

vi ser i dag adskiller sig fra den tidligere. 

De inviterede oplægsholdere er Lasse Dencik, Ulf Hedetoft, Da-

vid Trads, Mehmet Necef, Adam Holm, Göran Dahl og Erik Meier

Carlsen. Seminaret er arrangeret af COS, www.cos.dk, og man

kan tilmelde sig med en e-mail til Nationalisme@cos.dk. 
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TRIUMF – Højreekstremisten Jean-Marie Le Pen, skaberen af

Den Nationale Front, fik hver femte stemme ved første valgrun-

de i Frankrig i april. 
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

The Character of Leadership in Scientific Life: 
P.M.S. Blackett and Modern British Physics
Horning Prof. Mary Jo Nye, Dept. of History, Oregon State University at Corvallis

Tid: 13/5 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 21, Aud. M

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

Animal Relatives, Difficult Relations
Barbara Herrnstein, Duke University

Tid: 14/5 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. 8.1.44

Arr.: Engelsk Institut

Bakhtin in Boeotia: Fredy Neptune and the Verse Novel
Professor Emeritus Bruce C. Ross

Tid: 14/5 kl. 14.00

Sted: KUA, The teachers’ common room

Arr.: Dr.phil. Svetlana Klimenko, tlf. 3532 8596

Immunkemiske Pesticidanalyser
Leif Bruun, Autoimmunafd., SSI

Tid: 14/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Holocaust Denial
Lektor J. Blum, RUC og ph.d.-stud. E. Bøggild, Lund

Tid: 14/5 kl. 16-18

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5.

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

Peter den Stores Ophold i Danmark juli-oktober 1716
Lektor Hans Bagger, Københavns Universitet

Tid: 15/5 kl. 11-13

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

Arr.: Østeuropainstituttets Foskningsudvalg

Discourse analysis: an application to the study of 
national identity and eugenics
Lecturer Veronique Mottier, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge

Tid: 6/5 kl. 15-17

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO 8

Arr.: Institut for Statskundskab, Olaf Corry, oc@ifs.ku.dk

Presence of clone-specific markers at birth in children with ALL
Lisa Hjalgrim, Epidemiologisk Forskning, SSI

Tid: 7/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Wittgenstein’s philosophical grammar
Elisabeth Rigal

Tid: 8/5 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Home Truths: Textual Constructions of Welshness in the Welsh Diaspora
Prof. Nikolas Coupland, University of Cardiff, Wales

Tid: 10/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tanken er en märklig känsla
Psykolog Ulf Stålberg, Skåne

Tid: 10/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat, Friederike Unger, tlf. 4541 1020

Entré: Ikke-medlemmer kr. 50

Struggling with Jazz. Writing History in the Wake of Ken Burns
Ph.D. Scott DeVeaux, McIntire Department of Music, University of Virginia, USA

Tid: 13/5 kl. 13.15

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, Aud. 112

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, Fabian Holt
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Ong Keng Sen og Search: Hamlet på Kronborg
Dramaturg Alette Scavenius

Tid: 13/5 kl. 17-19

Sted: KUA, lok. 9.2.121

Arr.: Kulturkreds Asien, Gunhild Borggren, 

tlf. 3532 8228

Den 16. august har den singapore-kinesiske instruktør Ong Keng Sen premiere på sin

nyfortolkning af Hamlet på Kronborg, Search: Hamlet, hvor sceniske kunstnere fra 5

asiatiske lande optræder side om side med danske og svenske kunstnere. Ong Keng Sen

er kendt fra sine store interkulturelle Shakespeare-forestillinger som Lear og

Desdemona. Alette Scavenius er dramaturg på forestillingen og i færd med at skrive en

bog om forløbet. 

I sit oplæg fortæller hun om de asiatiske kunstneres arbejde med en moderne kunst-

form i forankring med deres klassiske uddannelse.

På billedet til venstre ses komponisten og sangeren Dicte bag Ophelias slør under en

prøve på forestillingen. Til højre er det den japanske stjerne Charlotta Ikeda som Ham-

lets far, Genfærdet.
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Mæglingsråd og traditionel ret – et antropologisk studie af Sydægypten
Forskningsadjunkt, dr. Hans Chr. Korsholm Nielsen, Aarhus Universitet

Tid: 15/5 kl. 16.30

Sted: Snorresgade 17-19, 1. sal, U3

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni

Does Religion Need a Political Alibi? 
The Shari`ah Debate in North Nigeria and the West
Lamin Sanneh, Yale University

Tid: 16/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

I en verden af fremmede ord: Mit liv med Bachtin 
Lektor Nina Møller Andersen, Institut for Nordisk Filologi, formand for Bachtinselskabet i Danmark

Tid: 16/5 kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr.: Bachtinselskabet

Amazoniske udvekslinger – et antropologisk perspektiv 
på indiansk indpasning i det moderne samfund
Mag.scient. Hanne Veber

Tid: 16/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, Blixen-salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, tlf. 3532 3920, iw@humanities.dk. Tilmelding nødvendig

Studiet af den gamle og den europæiske paideia
Dr.phil. Johnny Christensen

Tid: 16/5 kl. 19.30

Sted: Studenterkredsen, Farvergade 27

Arr.: Studenterkredsen, www.stud.hum.ku.dk/studenterkredsen/program.htm

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Myrer, planter og bladlus
Lektor Hans Dreisig, Zoologisk Institut

Tid: 16/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Pikareskes Erzählen im deutschen Roman der 1990er Jahre
Ph.d.-stip. Mirjam Gebauer

Tid: 17/5 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Tiltrædelsesforelæsning: Forvaltningsretlige udfordringer 
i det 21. århundrede – Fra reguleringsstat til markedsstat?
Prof., dr.jur. Carsten Henrichsen

Tid: 17/5 kl. 14.00

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Retsvidenskabeligt Institut B, tlf. 3532 3222
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The global environment in the 21st century from Rio to Johannesburg
Svend Auken, former Danish Minister for the Environment

Tid: 15/5 kl. 17-19

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO 2

Arr.: Institut for Statskundskab
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Af Gry Gaihede

Thomas Strøbech har længe
gået og puslet med idéen,
men kæresten tog det

egentlig ikke alvorligt når han
sagde han ville oprette en
hjemmeside der formidler
transnationale ægteskabskon-
takter. 

Men den 24. april bragede
budskabet igennem i Politiken
under overskriften Haarder-an-
sat opfordrer til proformaægte-
skab. 

Artiklen handler om Thomas
Strøbech: studerende, studen-
termedhjælp i Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration, tredive år, familiefar
og med en drøm om at blive
operainstruktør. 

Thomas spøgte nemlig ikke,
og han har nu søsat sin hjem-

ge omgående opnå dansk stats-
borgerskab uden at skulle igen-
nem lange og opslidende juridi-
ske procedurer.«

I nederste højre hjørne er der
lidt brushet grafik med en fly-
vemaskine.

»Nej, det er ikke en skinke,«
svarer Thomas småleende.

»Min ven og jeg fandt det på et
pladecover fra halvfjerdserne.«

Bekymrede mødre
På siden kan danske profiler til-
byde sig til udlændinge og ud-
lændinge kan efterlyse danske
ægtefæller. Thomas lagde sin
egen profil ud som den første. 

Jeg vil gifte mig med hvem
som helst og ser især gerne at
pakistanere, tyrkere og somali-
ere lægger billet ind, sagde
Thomas til Politiken. De folk er
som bekendt Birthe Rønn

meside www.ticket-to-den-
mark.dk der opfordrer danske-
re og udlændinge til at gifte sig
i rå mængder. Hans drøm er at
holde en kæmpe bunkebryl-
lupsfestival i Fælledparken.  

Thomas har oprettet sin da-
tingside i protest mod regerin-
gens stramninger på udlændin-
geområdet. På startsiden – un-
der en fotofrise med en frisk,
vårgrøn bøgeskov – står: 

»Nationer er en truet art der
hele tiden overgår sig selv i for-
færdelig behandling af fremme-
de mennesker (derfor) må indi-
vider tage kreative strategier i
brug for at omstøde den politi-
ske autoritet.« 

Startsiden efterlader et so-
bert og æstetisk indtryk, kun en
dansende streamer forvirrer
øjet med budskabet:

»Via ægteskab kan udlændin-

Hornbechs yndlingsaversioner.
Samme aften stillede han op

i studiet til DR1s rivegilde 19-
direkte. Dér sad han, en følsom
intellektuel og forklarede at
den Morten Korch-lignende il-
lusion om et etnisk rent Dan-
mark der dikterer lovgivningen,
må brydes med alle midler.

Redaktionen slap et par kvin-
der igennem live der forarget
spurgte til Thomas’ kærestes re-
aktion på at han vil aflægge
helligt løfte til en fremmed.

»Jeg har fået mange reaktio-
ner. Et par trusler om landsfor-
ræderi er det blevet til, men og-
så fanbreve. Og alle mine ven-
ners mødre spørger bekymret til
min kæreste,« fortæller Thomas.

Nok til en fest
På siden kan man vælge at op-
rette en ordknap profil hvis

man vil bruge sit statsborger-
skab som en udlændings billet
til Danmark. Men man kan og-
så vælge et narrativt skema –
hvor man både kan udfolde sin
personlighed, spisevaner og
yndlingskunstnere – hvis man
længes efter kærlighed.

»70 mennesker har oprettet
en profil i løbet af den første lil-
le uge. Lige mange mænd og
kvinder. De fleste danskere er
mænd der har udfyldt ‘kærlig-
hedsskemaet’, de leder efter en
passende match. Til gengæld
efterlyser kun hver tredje ud-
lænding en kærlighedspartner,«
fortæller Thomas.

Jeg spørger hvor mange æg-
tepar der skal til før sensom-
mer-bunkebrylluppet bliver en
realitet.

»Nok til at holde en fest. Hvis
der er for få, må vi fylde op

med skuespillere. Jeg får travlt,
indtil videre er jeg jo soloarran-
gør,« svarer Thomas.

»En søgning i Polfotos elek-
troniske billedbase afslører at
dit portræt blandt andet er ar-
kiveret i kategorien ‘forbrydel-
ser’...« 

»Er det rigtigt? Godt resear-
chet,« ler Thomas.

»Er det din eneste reaktion?«
»Hvad kan der ske? Jeg er ik-

ke bange for at blive retsfor-
fulgt hvis det er det du mener,«
slutter han.

Thomas Strøbech havde sin
første arbejdsdag i ministeriet
oven på mediefuroren efter re-
daktionens slutning, derfor kan
vi ikke fortælle hvordan han
blev modtaget dér. Vi ønsker
ham alt godt og glæder os til fe-
sten. ■

gbg@adm.ku.dk 

Studerende står bag ny
hjemmeside der opfordrer
til transnationale
proformaægteskaber

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  
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SEARCH – Måske skulle hun kigge efter www.ticket-to-

denmark.dk hvis hun drømmer om dansk statsborgerskab.

Bunkebryllup 
i Fælledparken


