
Fra Nørre Allé 

til Mars

Har Sander 
bestået?
Rektor Linda Nielsen har ikke givet Helge San-
ders universitetsreform dumpekarakter, frem-
går det af dagspressen. Men hvilken karakter
skal den så have? Læs universitetets hørings-
svar og døm selv
SIDE 2 OG 3

Sig 
navnet!
Der tiskes og hviskes i krogene på Københavns
Universitet om hvem der skal sidde med ved
bordet i en ny universitetsbestyrelse

SIDE 4

Det er fandeme 
uhyggeligt, du!
Universitetsdirektør Else Sommer forudser at
en ny bestyrelse vil fokusere på effektivitet og
kontrol. – Det bliver lidt ligesom på DSB’s tog-
stationer: Hyggen forsvinder, siger hun 

LÆS INTERVIEW SIDE 6

Futuristisk 
flæskesteg
En dag kommer juleflæskestegen måske fra et
laboratorium frem for en gris. Men hvad sker
der hvis vi ‘springer grisen over’? Der er proble-
mer både med etik og sprød svær, mener en fi-
losof og en biokemiker
LÆS SIDE 11

På H.C. Ørsted Værkstedet har de ansatte det
sidste år puslet med noget der skal sendes til
Mars efter nytår. Læs fortællingen om Køben-
havns Universitets bidrag til næste års store
Mars-ekspedition, SIDE 8-10
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Københavns Universitet afleverede sit hørings-
svar vedrørende forslag til ny universitetslov
den 2. december. Lovforslaget lever efter uni-

versitetets mening ikke op til de politiske intentioner
om øget selvstændighed og flere frihedsgrader til
universiteterne. 

Ilovudkastet søges selvstændighed og frihedsgrader
først og fremmest opnået ved at gøre universiteter-

ne til ‘selvejende institutioner’. En status der imid-
lertid er meget uklar uden tydeligt indhold og uden
tydelige gevinster. Det minder mest om ‘at sejle un-
der falsk flag’ da staten jo fortsat er ‘ejer’ i den for-
stand at der vil være statsligt tilsyn og statslig finan-
siering ligesom en meget lang række af statens reg-
ler fortsat vil gælde. 

Kombineret med den foreslåede ledelsesstruktur
kan perspektivet for universiteterne være en gli-

debane hvor staten gradvist fralægger sig ansvaret
for universitetsuddannelse og -forskning. Der åbnes
for en tiltagende markedsgørelse af uddannelse og
forskning med en åbenlys risiko for at brugerne
fremover betaler direkte for deres uddannelser der
således bliver til en vare og ikke længere er et al-
ment gode og at forskning væsentligst bliver finansi-
eret af fondsmidler og midler fra kontraktforskning
og lignende 

På den baggrund har Universitetet i sit høringssvar
ikke set anden mulighed end at ‘tage skarpt af-

stand fra væsentlige elementer i lovudkastet’ som vi
skriver. Det er ganske klar tale, men her handler det
jo ikke primært om os der dagligt færdes på Univer-
sitetet, men om selve den rolle universitetet skal
spille i morgendagens samfund og om de grund-
læggende værdier der skal lede alle vore aktiviteter.
Vi finder ikke at det foreliggende udkast skaber de
nødvendige forudsætninger for øget frihed og selv-
styre. Selvstyre skulle vel netop indebære at det bli-
ver institutionen der skal styre sig selv. Det udmøn-
tes imidlertid i lovudkastet på den måde at ministe-
ren snarere har fået endnu flere kontrolhåndtag at
styre med samtidig med at en eksternt domineret
bestyrelse får det overordnede ansvar for udviklin-
gen. Der bliver lavet så mange kontrolhåndtag at det
på sigt kan blive vanskeligt for universitetet at skabe
den dynamiske og innovative udvikling i videnska-
ben som samfundet mere end nogensinde har behov
for. Derfor de skarpe ord.

Og det er ikke kun Københavns Universitet der
har den opfattelse at udkastet til den nye uni-

versitetslov ikke ganske lever op til forventningen
om øget frihed og ansvar. Der er enighed blandt ho-
vedparten af universiteterne om at lovudkastet ikke
er udtryk for den ønskede rammelov, men er alt for
detaljeret. Lovudkastet giver ikke mulighed for at
universiteterne på trods af deres store indbyrdes for-
skellighed kan indrette sig forskelligt. Ligesom

Københavns Universitet udtrykker en stor del af sek-
toren i deres høringssvar betænkelighed ved den
form for selveje som lovudkastet præsenterer. Det
pointeres fra flere sider at selvejet med det nu-
værende indhold er alt for uklart. Flere af universi-
teterne har derfor i lighed med Københavns Univer-
sitet ønsket af forblive statsinstitutioner. 

Tilbage står nu spørgsmålet om hvilken effekt uni-
versiteternes høringssvar får. Det har været en

noget blandet oplevelse at følge med i og deltage i
debatten i den sidste uge. KU har som de øvrige uni-
versiteter udarbejdet fyldige høringssvar. Hvis uni-
versiteterne ikke kom med deres mening, ville de ik-
ke opfylde formålet med en høringsrunde, og vi ville
ikke være frie, selvstændige universiteter. Denne ret
og pligt til at udtale os gælder også selv om lovud-
kastet udmønter et politisk forlig. KU’s høringssvar
indeholder både klare synspunkter om den grund-
læggende politiske idé og en lang række synspunkter
om lovudkastet sådan som det nu foreligger. Det er
sådan vi oplever opgaven når vi bliver bedt om vores
holdning til lovudkastet om en universitetsreform.

Vi har på KU gennemført en omfattende hørings-
proces – med skriftlig kommentering fra fakulte-

terne, stormøder arrangeret af HSU’s medarbejder-
side og 3 lange og dybtgående drøftelser i konsisto-
rium – sidste gang søndag den 1. december, dagen
før høringsfristens udløb. Dette har vi gjort netop
fordi vi hele tiden har påpeget at den største fare
ved de idéer der er fremme om at reformere univer-
siteterne vil være at få en topledelse der er løsrevet
fra den virkelighed i forsknings- og undervisnings-
miljøerne der står for kreativiteten og innovationen.
Andet vil være for farligt idet det kan føre til priori-
teringer der ikke tager højde for de langsigtede fag-
lige perspektiver og derfor kan forårsage svært gen-
oprettelige skader. 

Bund og top må forblive forbundet – det afspejler
vores høringsproces, og det afspejles i vores svar.

Nu venter vi spændt på at ministeren kommer til
indholdet i vores og de andre universiteters svar. Vil
ministeren lade os forblive statsinstitutioner når vi
ikke finder selvejet attraktivt da det alligevel hver-
ken bliver til noget med ‘selv’ eller ‘eje’? Hvordan vil
ministeren præcisere den åbenhed der ‘i videst mu-
lig udstrækning’ skal præge ledelsesstrukturen med
den nye bestyrelse? Ser ministeren lovudkastet som
et skridt hen imod en forretningsgørelse af en af
hjørnestenene – universiteterne – i det danske sam-
fund og en stigende markedsgørelse af de mest basa-
le goder i samfundet – viden og uddannelse? Det
kunne være dejligt at få en saglig debat om disse
væsentlige spørgsmål.

Universitetets svar kan ses på www.ku.dk/led/ledelses-
reform/. De øvrige institutioners høringssvar kan findes
på rektorkollegiets hjemmeside, www.rks.dk.

Julefred på små KUA-institutter
Debatten om hvorvidt KUA’s 22 småinstitutter skal slås sammen i
seks-otte megainstitutter, er nu blevet udskudt til efter jul.
Dekanen på Humaniora, John Kuhlmann Madsen, fremlagde på det
seneste møde i fakultetsrådet et debatoplæg til hvordan det kan gøres.
Han idé var at oprette otte institutter med mellem 20 og 80 VIP’er.
Medlemmerne af fakultetsrådet var dog ikke begejstrede. De efterly-
ste flere forskellige forslag til strukturændringer – fx løsninger hvor
der er flere institutter end otte. Det blev pålagt dekanen at udarbejde
flere forslag og fremlægge dem i det nye år.

Ny studenterformand

Forenede Studenterråd har fået et nyt ansigt udadtil.
En lyshåret statskundskabsstuderende på 24 år ved
navn Mathilde Thornberg. Hun afløser sociologistude-
rende Katrine Møller der nu har siddet på posten i et
år.
Mathilde Thornberg har været aktiv i studenterpoli-
tik i næsten alle de fire år hun har læst på KU. Hun
har siddet i studienævnet på Statskundskab, i insti-

tutbestyrelsen på samme fag og sidder nu i fakultetsrådet på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet. Hun er desuden studenterrepræsentant i
diverse andre bestyrelser og udvalg, fx SU-rådet.
Engagementet i studenterpolitik har Mathilde Thornbjerg med hjem-
me fra byen Dronninglund i Nordjylland hvor hun er vokset op. Som
folkeskoleelev sad hun med i elevrådet, og i gymnasietiden på Dron-
ninglund Gymnasium var hun elevrådsformand.
Som ny formand for KU’s studerende vil Mathilde Thornbjerg blandt
andet sætte fokus på den nye universitetslov.
»Det er vigtigt at de vedtægter som skal vedtages for den nye universi-
tetsbestyrelse, bliver så gode som muligt set fra de studerendes syns-
punkt,« siger hun.
Desuden er hun meget optaget af det SU-forlig som skal vedtages i det
nye år. Her vil hun kæmpe for bedre SU-forhold for studerende på
barsel og studerende med børn samt for de handicappede.  

Nobelpristager taler på KU

En af årets nobelpristagere i fysik, den amerikansk-
italienske astrofysiker Riccardo Giacconi, holder of-
fentligt foredrag mandag den 16. december. Profes-
sor Riccardo Giacconi modtager prisen ‘for sin pio-
nerindsats inden for astrofysik der har ledt til opda-
gelsen af kosmiske røntgenkilder’. Han har desuden
været leder af det Europæiske Syd Observatorium
(ESO). På vej hjem fra nobelfestlighederne gæster

han Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik hvor alle
har mulighed for at høre en af giganterne i moderne astrofysik fortæl-
le om Topics in X-ray Astronomy. Foredraget finder sted på H.C.
Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, kl. 16 i auditorium 3.

Digitalt universitet
Hvad betyder det for de studerende og universitetet hvis eksamenstilmel-
ding, pensumlister og undervisning gøres elektronisk? Det er et af em-
nerne på konferencen ‘Den Digitale Dialog’ den 20. og 21. januar 2003. 
Det er Københavns Universitet som arrangerer konferencen i det nye
KUA hvor udannelsessteder og private virksomheder får mulighed for
at høre foredrag og deltage i workshops. Blandt oplægsholderne er
ekspert i brugervenlighed Rolf Molich og forfatter Ole Grünbaum
som spørger om IT virkelig er svaret på alle vores drømme.  
Det er målet at konferencen styrker dialogen både mellem de
studerende og KU samt uddannelsessteder og virksomheder imellem. 
Se www.punkt.ku.dk/konference for flere oplysninger.

Et skarpt svar
»Københavns Universitet tager skarpt afstand fra væ-

sentlige elementer i lovudkastet og dets bagvedlig-

gende tankesæt. Betragtet som helhed ligger der i

lovudkastet en overhængende risiko for afskaffelse af

universiteternes selvstyre og uafhængighed.«

Citat fra KU’s høringssvar til Videnskabsministeriet, 

den 3. december 2002.



versiteterne som selvejende
kan spare penge op fra et år til
det næste. 

Men Københavns Universitet
er ikke begejstret: 

»Spørgsmålet om selveje op-
fatter vi fortrinsvis som retorik
uden tydeligt indhold og uden
tydelige gevinster,« skriver uni-
versitetet i sit høringssvar. 

Rektor Linda Nielsen peger
på at en lang række statslige
regler fortsat vil gælde for uni-
versitetet – fx lov om statens
regnskabsvæsen og rigsrevisi-
on. Men fordi universitetet bli-
ver et privat foretagende skal
KU pludselig også have tilknyt-
tet et revisionsfirma og foretage
regnskabskontrol.

»Det vil være administrativt
dyrt med både privat revision
og rigsrevision. Det er udefine-
ret hvad der ligger i ‘institutio-
nelt selveje’. Jeg tror begrebet
er kommet med i lovforslaget
fordi det lyder flot og har en to-
ne af selvstyre,« vurderer rektor.

Regn af regler
Et andet hovedpunkt i kritikken
er at politikerne har snakket
om at give universiteterne mere
frihed og selvbestemmelse,
men i praksis præsenterer lov-
udkastet en masse nye regler.

Fx var den gamle universitets-
lov på 12 paragraffer, mens den
nye lister hele 44 paragraffer.

»Universitetet finder at lov-
udkastet skaber en langt højere
grad af detailstyring og bureau-
kratisering end det bagvedlig-
gende politiske forlig er udtryk
for,« står der i høringssvaret.

Og der lyder en opfordring til
politikerne om kun at skitsere
de regler de finder allermest
nødvendige – derefter vil uni-
versitetet gerne selv udfylde
rammerne. En idé er at afskaffe
det ‘institutionelle selveje’, for
så kunne cirka 12 af de 44 para-
graffer udelades, vurderer KU. ■

low@adm.ku.dk

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  18  . 2 0 0 2 3

UNIREFORM ▼  

Af Louise Witt

Det kan ikke siges tit nok:
Hele den politiske idé
med at reformere univer-

siteterne – indsætte ansatte le-
dere, en bestyrelse med et fler-
tal af forretningsfolk og gøre
universitetet til en selvejende
institution – er dybt forkert. 

Sådan lyder budskabet i Kø-
benhavns Universitets hørings-
svar til Videnskabsminister Hel-
ge Sander og hans politiske kol-
leger. Et svar på hvad universi-
tetet synes om politikernes ud-
kast til en ny universitetslov.

»Københavns Universitet ta-
ger skarpt afstand fra væsentli-
ge elementer i lovudkastet og
dets bagvedliggende tankesæt,«
lyder de første linjer i svarbre-
vet. Og den skarpe tone fort-
sætter:

»Lovudkastet sigter tilsynela-
dende på at indrette universite-
terne på en tiltagende markeds-
gørelse af uddannelses- og
forskningsområdet. Det sker
imidlertid uden at konsekven-
serne er gjort klare.« 

Videre lyder det: »Man begi-
ver sig med dette lovudkast ind
i et eksperiment med en af hjør-
nestenene i det danske sam-
fund.« 

Tænk på efterkommerne
Op til at brevet skulle afleveres,
har der været en intens diskus-
sion på KU om hvor skarpt uni-
versitetet skulle melde ud.

Dekan på Jura, Vagn Greve,
argumenterede for at universi-
tetet skulle nedtone kritikken af
den politiske idé og i stedet for-
holde sig til det konkrete lovud-
kast.

»Det er klart at vi ikke kan
påvirke politikernes idé nu. Det
løb er kørt. Men måske kan vi
påvirke lovgivningen. Vi skal
bruge vores kræfter på det det
er muligt at gøre noget ved –
komme med et konstruktivt hø-
ringssvar,« sagde han til et kon-
sistoriemøde i begyndelsen af
november.

Den holdning kunne dekan
på Teologi, Steffen Kjeldgaard-
Pedersen, ikke forstå.

»Det er svært at være kon-
struktiv når der er tale om vo-

res egen afvikling. Vi skal pro-
testere kraftigt,« mente han.

Den teologiske dekan blev
bakket op af VIP-repræsentant
Mogens Spang-Thomsen, lektor
ved Institut for Molekylær Pato-
logi:

»Vi bliver aldrig tilgivet af vo-
res efterkommere hvis vi ikke
stiller os op nu og siger hvad vi
mener,« vurderede han.

Den anden VIP-repræsentant
i konsistorium, Niels-Henrik
Topp, lektor ved Institut for
Statskundskab, var uenig.

»Vi må altså overveje om vi
vil vaske vores hænder i forhold
til eftertiden, eller om vi vitter-
ligt vil ændre noget,« sagde han.

Enden på det hele blev et
kompromis: KU afleverede et
høringssvar på 11 sider hvor de
tre første tager skarpt afstand
fra lovforslaget i overordnede
vendinger, og de sidste otte
kommer med konkrete input til
ændringer.

»Konsistorium har drøftet i
hvor høj grad KU skulle tage af-
stand fra lovudkastet og valgt
den skarpe løsning, men samti-
dig fremsat konstruktive æn-
dringsforslag. Virker vores ind-
vendinger, er det fint. Virker de
ikke, har vi i hvert fald sagt fra.
Og så kan videnskabsministeren
ikke bagefter komme og sige:
Jamen, I var selv med på den,«
vurderer prorektor Jørgen Olsen.

Selveje light
Hovedkritikken i KU’s hørings-
svar er rettet mod planen om at
gøre universiteterne til ‘selv-
ejende’ institutioner. 

Idéen med selveje har hele ti-
den været et af Helge Sanders
mantraer. Men da det blev ind-
ført på Danmarks Tekniske Uni-
versitet (DTU) opstod en række
uforudsete problemer. Det end-
te med et millionunderskud på
regnskabet. Finansministeriet
måtte træde til med ekstra 160
millioner.

De erfaringer har fået viden-
skabsministeren til at præsente-
re en ny form for selveje i udka-
stet til en ny universitetslov: En
slags ‘selveje light’ hvor univer-
siteterne ikke ejer egne bygnin-
ger, men lejer dem af staten.
Fordelen skulle fx være at uni-

Der gik ikke lang tid fra
KU havde mailet sit
høringssvar til Viden-

skabsministeriet til Helge San-
der (V) meldte ud at han var
dybt skuffet over rektor på KU,
Linda Nielsen. Skuffet over
hendes kritik af udkastet til en
ny universitetslov.

»Det virker ærlig talt som om
hun med sit udfald ikke accep-
terer det politiske forlig som er
grundlaget for udkastet til en
ny universitetslov,« skrev San-
der i en pressemeddelelse.

Desuden kritiserede viden-
skabsministeren længden af
KU’s høringssvar i Politiken:

»Jeg tror det er hårdt til-
trængt med mere beslutnings-
kraft i ledelsen på KU. Af de
500 sider høringssvar vi i alt
har modtaget, er de 120 fra
KU,« sagde han. 

Linda Nielsen var hurtig på
tasterne og svarede:

»Vi mener at vi har en demo-
kratisk forpligtelse til at pege
på de ting både i forliget og i
udkastet som efter vores bedste

overbevisning er problemati-
ske. Det må være op til politi-
kerne at overveje hvordan de
vil bruge vores input.«

Med hensyn til længden af
høringssvaret, påpegede rekto-
ratet at kun de 11 første sider
reelt var høringssvar. Resten
var bilag, blandt andet fakulte-
ternes svar, og blot medsendt
til orientering.  

Efter denne medietumult er
der nu planlagt et forsonings-
møde mellem Helge Sander og
KU’s rektor. ■

Skarpt svar 
til Sander
Hele tankegangen bag politikernes
forslag til en ny universitetslov 
er forkert, mener KU i hørings-
svaret til Videnskabsministeriet

Kom indenfor!
»Målet er at styrke universiteternes ledelse og at åbne yderligere for

folk udefra, så vi sikrer et tættere samspil mellem universiteterne og

det omgivende samfund.«

Om ny universitetslov på www.videnskabsministeriet.dk.

T E G N I N G :  B O B  K AT Z E N E L S O N

1. Oprettelse og nedlæggelse af universiteter skal

ikke være en ministerbeslutning, men en sag

for Folketinget.

2. Universiteternes formålsparagraf skal formule-

res tydeligere, fx er der for mange gentagelser

om at universitetet skal videreformidle sin vi-

den til offentligheden.

3. Universiteterne skal have større frihedsgrader i

forhold til personale- og økonomibestemmelser.

4. Åbenhed om arbejdet i de nye universitetsbe-

styrelser kommer ikke af sig selv – det skal være

en lovbestemmelse.

5. Alle medlemmer i universitetsbestyrelsen –

også de eksterne –  skal have indsigt i basale

akademiske anliggender.

6. De nye lederes kompetencer skal afklares.

7. Uddannelsernes struktur skal ikke være alt

for detaljeret – der skal være mulighed for

fleksibilitet, fx at aflevere et bachelorprojekt

tidligere end foreskrevet.

8. Det skal stadig være ministeriet der beskik-

ker censorkorps til universiteterne – ikke

universiteternes studienævn.

9. Idéen med institutionelt selveje skal afskaf-

fes. Universitetet skal være statsejet.

10. Universitetet ønsker mulighed for større

økonomiske frihedsgrader, fx at etablere

anpartsselskaber og fonde. 

11. oktober 2002

Politisk aftale om ny universitets-

lov blev indgået mellem

regeringen, Socialdemokraterne

og Kristeligt Folkeparti.

3. december 2002

Sidste frist for aflevering af

høringssvar til udkast til ny uni-

Ti forslag til forandring i lovudkastet

Køreplan for ny universitetslov
versitetslov fra universiteter og

andre interesseorganisationer.

Uge 3 2003

Forslag til ny lov forventes 

fremsat.

1. juli 2003

Loven træder i kraft.

1. januar 2005

En ny bestyrelse med eksternt

flertal skal være nedsat.

1. maj 2005

Vedtægter for den nye besty-

relses arbejde skal være afleve-

ret til videnskabsministeren.

Forsoningsmøde 
mellem Sander og Linda
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Af Louise Witt

Det er ikke noget der bli-
ver snakket om på mø-
derne i Konsistorium. 

Men når medlemmerne står og
snakker sammen bagefter eller
følges ad på turen hjem, drøfter
de det. Og på fakulteterne og in-
stitutterne bliver der talt om
det i frokostpausen, og når folk
møder hinanden på gangene.

Det de snakker om, er den
nye bestyrelse – med et flertal
af eksterne medlemmer. Hvem
skal sidde i den? Hvad er det
for folk fra erhvervslivet, kul-
turlivet og andre samfundsin-
stitutioner som skal styre uni-
versitetet i fremtiden? 

Emnet er oppe fordi rektor
Linda Nielsen har bedt ledende
medarbejdere på universitetet
komme med konkrete forslag.
Og en gang imellem stikker de-
kaner, VIP-, TAP- og studenter-
repræsentanter hovedet inden-
for på rektorkontoret og kom-
mer med deres bud.

For få egnede
Det virker måske som om KU er
tidligt ude. Den nye universi-
tetslov er ikke vedtaget endnu.
Og universitetet har for få dage
siden sendt høringssvar af sted
til Videnskabsministeriet hvor
KU tager afstand fra tanken om
en universitetsbestyrelse med
eksternt flertal. I princippet
kan politikerne altså stadig nå
at ændre mening. 

Og hvis de så holder fast i
tanken om eksternt dominere-
de bestyrelser, skal den første
bestyrelse først nedsættes se-
nest den 1. januar 2005. Og
rektor Linda Nielsen har gen-
tagne gange sagt at universite-
tet skal udskyde beslutningen
om at nedsætte en bestyrelse så

længe som muligt. Det giver tid
til at få vedtægterne for den
nye bestyrelse på plads først. Så
hvorfor alt det hastværk og nav-
negætteri i korridorerne?

Problemet er – efter hvad
Universitetsavisen erfarer – at
mange er bekymrede for at der
bliver kamp om at få fat i de
bedste folk. 

Ni af landets 11 universiteter
står over for at skulle nedsætte
en bestyrelse med eksternt fler-
tal – Danmarks Tekniske Univer-
sitet og Danmarks Pædagogiske
Universitet har allerede gjort
det. Bekymringen går på at der
ikke er nok kvalificerede folk. 

»Der er et forholdsvist be-
grænset antal egnede kandida-
ter, og det lægger op til en
uskøn klapjagt,« siger dekan på
Det Teologiske Fakultet, Steffen
Kjeldgaard-Pedersen.

Rektor på KU, Linda Nielsen,
prøver i øjeblikket at fabrikere
en liste over egnede kandidater.

Personer af ånd
Ingen af dem Universitetsavisen
har talt med, ønsker dog at afs-
løre hvem de har forslået. Med
henvisning til at det ville være
uprofessionelt. Rektor Linda
Nielsen skal have mulighed for
diskret at kontakte dem med en
forespørgsel – de skal ikke se
deres navn i Universitetsavisen.

Nogle er dog klar til at tale
om egenskaber. 

Dekan på Det Teologiske Fa-
kultet, Steffen Kjeldgaard-Pe-
dersen: 

»Jeg kunne godt forestille
mig fx digtere eller filosoffer
som medlemmer. Jeg synes det
er vigtigt at få personer af ånd
ind i bestyrelsen og ikke kun er-
hvervslivets forlængede arm.«

Dekan på Det Juridiske Fa-
kultet, Vagn Greve, lægger me-

get vægt på at kandidaterne har
et forhold til forskning.

»Det kan være folk der i en
periode af deres liv har været
forskere eller har været knyttet
til forskningsadministration. Til
det her job nytter det ikke at
være en nok så dygtig fagmand
hvis man ikke har indsigt i
forskningens væsen,« siger han.

Vagn Greve lægger netop
vægt på forskningselementet
fordi han tror det er lettere at
finde kandidater med indsigt i
undervisning.

Dekan på Sundhedsviden-
skab Ralf Hemmingsen siger:

»Det vil være naturligt at det
er mennesker med erfaring
med ledelse af store vidensor-
ganisationer.« 

I Børsen har direktør Asger
Aamund i øvrigt udtalt at han
seriøst overvejer at tage imod
tilbuddet hvis han bliver budt
med i en af de nye universitets-
bestyrelser.

Skandinaver
Ifølge lovudkastet kan nogle af
medlemmerne dog også kom-
me andre steder fra end Dan-
mark: »Udenlandsk forsknings-
og uddannelseserfaring bør
være repræsenteret i bestyrel-
sen,« står der.

Asger Aamund foreslår i Bør-
sen på at det kunne være en de-
kan fra Harvard eller en rektor
for Sorbonne i Paris. 

Det har rektor Linda Nielsen
dog tidligere afvist.

»Det vil være for stort et ar-
bejde at skulle til at oversætte
alle papirerne til engelsk. Det
bliver også alt for stort og
uoverskueligt for nogle der ikke
kender det danske system. Det
kræver at vedkommende taler
dansk eller er fra et nordisk
land,« foreslog Linda Nielsen. 

Drop navnelegen
En anden der ikke er blevet ind-
draget navnediskussionen er
Torben Klein, direktør for Akade-
miet for de Tekniske Videnska-
ber. Han er det ene af de to eks-
terne medlemmer der i øjeblik-
ket sidder i konsistorium på KU.

Torben Klein er ked af navne-
legen: »Det er helt forkert at be-
gynde at gætte på navne. Men
sådan går det ofte fordi det er
skægt,« siger han.

Han mener det er vigtigere at
tale om hvilke egenskaber besty-
relsesmedlemmerne skal have –
så kan navnene komme senere.

»Vi skal også tænke på at det
ikke er individualister KU skal
finde, men et hold. Det er meget
vigtigt at få et godt første hold.
Holdet bliver retningsgivende
når det først er sat i gang. Besty-
relsen er selvsupplerende og vil
højst sandsynligt udvikle sig i
samme retning som den er star-
tet – det fungerer ofte sådan at
medlemmerne udpeger nogle
nye medlemmer der minder om
dem selv,« siger Torben Klein.

Professor i selskabsret Jan
Schans Christensen er enig i at
der er andre opgaver at kaste
sig over før navnesnakken:

»Jeg mener ikke man skal be-
gynde med navnegætteri. Først
er det nødvendigt at definere
bestyrelsens opgaver, derefter
de enkelte medlemmers profil,«
siger han.

Hverken professoren eller
Torben Klein frygter at KU får
svært ved at tiltrække egnede
kandidater.

Torben Klein siger: 
»KU er flagskibet i den danske

universitetsverden. Det er et pre-
stigefyldt sted at sidde i bestyrel-
sen, og jeg tror ikke KU får svært
ved at tiltrække de rigtige.« ■

low@adm.ku.dk

BESTYRELSEN ▼  

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

Der tiskes og
hviskes i krogene
på Københavns
Universitet om
hvem der skal
sidde med ved
bordet i en ny
universitets-
bestyrelse

Sig 
navnet!

Ingen politiske ringvrag
»Universitetsbestyrelserne skal ikke være et sidste

hvilested for politiske ringvrag med gode forbin-

delser. Og de skal heller ikke være offer for det

danske organisationsvælde.«

Direktør Asger Aamund, Børsen, 

den 6. december 2002

Uenighed om 
bestyrelsens
størrelse
Der er stor uenighed på KU om hvor

mange medlemmer der skal være i

en ny universitetsbestyrelse.

I dag er der 16 stemmeberettigede

medlemmer i konsistorium. Ifølge

politikernes lovudkast skal der i den

nye ledelse mindst sidde ni medlem-

mer. Der skal være to studenter-

repræsentanter, en VIP og en TAP. 

Og hvis der skal være eksternt flertal,

giver det i alt ni personer.

Rektor Linda Nielsen taler for en lille

bestyrelse.

»Alle der har forstand på bestyrelser,

siger at den skal være så lille så mu-

ligt. Mindre end ni kan ikke gøre det,

og større end 15 kan jeg ikke fore-

stille mig,« har hun tidligere sagt.

Eksternt medlem i konsistorium,

Torben Klein, direktør for Akademiet

for de Tekniske Videnskaber, mener

bestyrelsen skal være så lille som

muligt.

»Hvis den bliver for stor, bliver an-

svarsfølelsen hos den enkelte for lille.

Der kan som følge af lovforslaget

ikke være mindre end ni, men bør

maksimalt være 11,« mener han.

Flere dekaner og repræsentanter for

VIP og TAP taler for en større be-

styrelse. TAP-repræsentant i konsi-

storium Ole Bested:

»Vi mener der skal være to VIP’er og

to TAP’er i bestyrelsen. Det vil sige at

vi skal have en bestyrelse på 13 eller

flere medlemmer. Ellers er jeg bange

for at de kommer til at repræsentere

to alt for store grupper og får svært

ved at melde ud,« siger han.

Lige løn til alle
I bestyrelser i det private erhvervsliv

får medlemmerne honorar for at

sidde med rundt omkring bordet.

Sådan bliver det nok også på KU 

når de eksterne repræsentanter gør

deres indtog.

Men der er usikkerhed om hvorvidt

interne repræsentanter fra univer-

sitetet også skal have penge for at

deltage i ledelsen.

På Danmarks Tekniske Universitet

(DTU) der for flere år siden fik en

bestyrelse med eksternt flertal, er 

der ingen løn til de interne. DTU’s

bestyrelse er på syv medlemmer. 

De eksterne får ifølge Universitets-

avisens oplysninger 50.000 kroner

hver. Dog får formanden 75.000

kroner for sit ekstra arbejde.

TAP-repræsentant i konsistorium 

Ole Bested taler for lige løn:

»De interne og de eksterne medlem-

mer kommer til at indgå i bestyrelsen

på lige fod. De har det samme ansvar,

så skal de også have det samme i

løn,« mener han. 

Professor i selskabsret ved KU Jans

Schans Christensen er enig.

»Hvis de skal udføre det samme

arbejde, så skal de også have det

samme i løn. Ellers kan det være

svært at motivere de interne med-

lemmer,« mener professoren.
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PSYKOLOGI  ▼  

Af Louise Witt

Psykologerne gik glade fra
det seneste møde i det hu-
manistiske fakultetsråd.

Her blev det lagt fast hvor man-
ge penge Institut for Psykologi
skal have med sig hvis det for-
lader Humaniora til fordel for
Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet. Og dermed er den
første forhindring ryddet af ve-
jen i forhold til en flytning.

Debatten om en flytning blev
sat i gang af psykologerne i
sommer. Deres argument lød at
psykologi benytter sig af fx
spørgeskemaundersøgelser og
feltstudier og har mere til fælles
med Samfundsvidenskaberne
end med de humanistiske fag
der beskæftiger sig med tekst-
analyse. Desuden er psykologi
en del af de samfundsvidenska-
belige fag på de fleste nordiske
universiteter.

Sagen blev imidlertid sat på
standby af Det Humanistiske
Fakultet der ville have et over-
slag over hvilke økonomiske
konsekvenser et farvel til det

næststørste institut ville få for
fakultetet.

Institutleder på Psykologi,
Arne Prahl, er glædeligt over-
rasket over at det er gået så
hurtigt med at nå til enighed
om pengespørgsmålet.

»Jeg er positivt overrasket.
Fakultetet har jo ikke just været
begejstret over at vi vil flytte.
Og vi havde forventet at det vil-
le blive et længere tovtrække-
ri,« siger han.

Generøse humanister
Beløbet som Psykologi skal ha-
ve med sig, lyder på 47 millio-
ner kroner – eller godt en otten-
dedel af Humanioras årsbudget
på cirka 408 millioner kroner. 

Cirka halvdelen af pengene
er taxameterpenge som Psyko-
logi får på baggrund af sin nu-
værende produktion af studie-
årsværk – det vil sige antallet af
studerende der består deres ek-
samener hvert år. Resten af be-
løbet kommer fra basisbevillin-
gen til Det Humanistiske Fakul-
tet; psykologernes andel af ba-
sisbevillingen er fundet ved at

se på hvor mange studieårs-
værk Psykologi leverer i forhold
til fakultetet som helhed. Det
udgør 13,2 procent.

Humanisterne synes de har
været generøse:

»Jeg synes det ser rimeligt ud
– og med en passende generøsi-
tet. Man kan godt forestille sig
at Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet vil have beløbet højere
op. Men vi skal ikke lade os pres-
se til at afgive yderligere millio-
ner,« sagde medlem af fakul-
tetsrådet og lektor på Historie,
Carsten Due-Nielsen, på mødet.

Den udlægning var medlem
af fakultetsrådet og lektor på
Psykologi Axel Larsen dog ikke
enig i: 

»Generøsitet og generøsitet –
det ved jeg nu ikke. Men det er
fair,« konstaterede han.

På mødet fik dekan på Det
Humanistiske Fakultet, John
Kuhlmann Madsen, fakultetsrå-
dets mandat til at gå ind i en
flytteforhandling med rektor
Linda Nielsen og dekanen på
Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, Tage Bild. 

I sidste ende er det konsisto-
rium der skal tage stilling til om
Psykologi skal have en skilsmis-
sebevilling fra Humaniora.

På lokalejagt
Endnu har dekan Tage Bild ikke
fået en officiel henvendelse i
sagen, men han følger psykolo-
gernes planer med spænding.

»Det er altid interessant når
nogen vil ind i vores lille, sam-
fundsvidenskabelige familie.
Jeg synes da Psykologi har en
faglig begrundelse, og jeg glæ-
der mig til at se nøjere på sa-
gen,« siger han.

Samfundsvidenskaberne har
i øjeblikket et årsbudget på 135
millioner kroner. At få Psykolo-
gi ind i folden ville betyde en
stigning i fakultetets budget på
35 procent om året.

Psykologerne har allerede
gjort sig tanker om hvilke loka-
ler de gerne vil bo i. Allerhelst
skal det være Kommunehospi-
talet.

»På den måde vil vi være tæt
både på Samfundsvidenskaber-
ne og på Sundhedsvidenskab.

realistisk at blive boende på
KUA. Det vil vi også være fint
tilfredse med til at begynde
med – og der er kvadratmeter
nok! Det vigtigste for os er at vi
kan opbygge en selvstændig
profil der er i overensstemmel-
se med hovedstrømningerne i
den psykologiske forskning; at
vi ikke er underlagt fakultetsrå-
det og dets strategiske priorite-
ringer der går i anden retning
end den vi ønsker. Så vores
forskning i højere grad drejer
mod sundheds- og samfundsvi-
denskab end mod humaniora,«
siger medlem af fakultetsrådet
for Psykologi Axel Larsen. 

Det har ikke været muligt at
få en kommentar fra dekanen
på Det Humanistiske Fakultet,
John Kuhlmann Madsen. ■

low@adm.ku.dk

Hvis der ikke er plads nok på
Kommunehospitalet, kunne vi
måske i en kortere overgangs-
periode dele Institut for Psyko-
logi i to dele: Én der er på Kom-
munehospitalet, og én der er på
Panum – det kan være de eks-
perimentelle dele af psykologi-
en der fx laver rotteforsøg. Det
er dog ikke optimalt at dele in-
stituttet i en længere periode,«
siger Axel Larsen. 

Dekan Tage Bild mener dog
ikke der er plads på Kommune-
hospitalet. »Men nu tager vi
først stilling til om de skal flyt-
te. Derefter ser vi på om de skal
flytte fysisk, eller om de kan
blive på Humaniora,« siger de-
kanen.

Psykologerne kan godt fore-
stille sig at blive på KUA. 

»På kortere sigt er det nok

INDKØBSPORTAL ▼  

Af Henrik Nordskilde

Det skal være slut med at
købe varer til overpris og
slut med at bruge en

masse tid på fakturering og
bogføring. Fremover vil Køben-
havns Universitet købe alt fra
kemikalier til kontorstole via
Den Offentlige Indkøbsportal,
DOIP, som er specielt udviklet
til institutioner i stat, amt og
kommune. 

Med systemet får den ansvar-
lige indkøber en overskuelig lis-

te over leverandører, produkter
og rabataftaler som kolleger al-
lerede har forhandlet på plads.
På den måde er man sikker på
at vælge den billigste løsning. 

Det bliver også lettere at lave
fællesindkøb via såkaldte koor-
dineringsaftaler; fx vil univer-
sitetet fremover købe kontor-
artikler i samarbejde med Un-
dervisningsministeriet. Også
internt har KU lavet aftaler med
de største leverandører så alle
institutter får en bestemt vare
til samme pris. 

Sidst men ikke mindst har
KU som den første statsinstitu-
tion i landet integreret DOIP
med sit økonomistyringssystem
hvilket gør det lettere at faktu-
rere og bogføre. 

»Universitetet har en meget
decentral indkøbspolitik som vi
ønsker at fastholde, men man-
ge forskere og undervisere
bruger megen tid på at lave ind-
købsaftaler. I stedet vil vi ud-
nytte vores stordriftsfordele og
sikre at universitetet som hel-
hed får mere fordelagtige afta-

ler,« siger Henrik Larsen som er
projektleder for implemente-
ring af e-indkøb på KU. 

Det er usikkert hvor meget
der kan spares, blandt andet
fordi ikke alle indkøb er egnede
til at foregå elektronisk, men
ifølge universitetsdirektør Else
Sommer vil KU årligt spare om-
kring fem procent af universite-
tets såkaldt e-handelsegnede
indkøbsbudget på 200 millio-
ner kroner.  

»Der har ikke været nogen
fælles indkøbspolitik på KU.

Det bliver anderledes nu med et
mere effektivt system som for-
mentlig vil kunne spare os for ti
millioner kroner fra 2005,« sag-
de Else Sommer i universitetets
festsal da hun på storskærm fo-
retog det første indkøb via por-
talen.

Besparelserne vil vise sig fra
regnskabsåret 2003, og den ful-
de effekt vil kunne ses fra 2005. 

Henrik Larsen anslår at uni-
versitetet på tre år har brugt tre
millioner kroner på projektet. 
I løbet af næste år bliver DOIP

taget i brug på hele KU hvor godt
2.000 af de 6.500 ansatte bruger
en del af deres tid på indkøb til
universitetet. I første omgang
tester Retsmedicinsk Institut
portalen frem til 1. februar, og
resten af 2003 bliver der af-
holdt kurser for alle institutter.

Det er firmaet gatetrade.net
som har udviklet portalen der
kom i drift i januar i år. DOIP er
verdens første netbaserede ind-
købssystem for offentlige insti-
tutioner. ■

heno@adm.ku.dk

Det tager kun fem minutter... 
Ansatte på universitetet får en hurtigere og nemmere arbejdsgang 
når de køber ind til laboratorier og kontorer. Som første statsinstitution
har KU taget et nyt indkøbssystem på nettet i brug.

Andet end tekststudier
»Psykologiens særegne status i forhold til den humanistiske forskning

viser sig blandt andet i at hvor humanistisk forskning primært består i

tekststudier, betjener psykologiens forskning sig af en bred vifte af

empiriske metoder i forbindelse med både eksperimentelle studier og

feltstudier.« 

Fra Psykologis flytteanmodning sendt til den humanistiske 

dekan, John Kuhlmann Madsen, den 3. juli 2002. 

Psykologer rykker
Institut for Psykologi er nu kommet et skridt nærmere
en eventuel flytning fra Humaniora til Samfunds-
videnskaberne. Og den samfundsvidenskabelige dekan
er ikke afvisende over for tanken
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dynger om emnet der ligger
spredt på hylder og borde. Her-
til kommer alle de andre re-
formtiltag som fremgår af den
moppedreng af en udviklings-
plan som regeringen for nylig
udsendte  til alle offentlige
myndigheder og som nu ligger
opslået på Else Sommers møde-
bord til skræk og advarsel for
alle gæster.

Universitetsreform
slutsten på lang proces
»Se bare her«, siger Else Som-
mer og bladrer gennem pjecen
med de i alt 198 programpak-
ker som regeringens reformpro-
gram består af. 

»Her er den, nummer 163.
Institutionsreform lyder over-
skriften, men det er altså uni-
versitetsreformen. Herudover
er der alle de andre reformer
hvoraf mange kan forandre vo-
res verden lige så meget«, siger
hun og henviser fx til regerin-
gens store økonomireform der
har til formål at gøre offentlige
ydelser, herunder uddannelse
og forskning, direkte sammen-
lignelig med private ydelser (se
Kummentar i Universitetsavi-
sen nummer 18).

Ifølge Else Sommer er forsla-
gene i rapporten et led i hvad
hun kalder ‘firmatiseringen’ el-
ler ‘markedsgørelsen’ af den of-
fentlige sektor som startede for

mange år siden i Margaret
Thatchers England for siden
under navnet ‘new public ma-
nagement’ at brede sig til
blandt andet Danmark. 

At der er for meget ‘manage-
ment’ og for lidt ‘public service’
i den filosofi efter Else Som-
mers smag, lægger hun ikke
skjul på.

»Dermed ikke sagt at det har
været ufornuftigt at erstatte de-
tailstyring med mål- og ramme-
styring og statsregnskab med
virksomhedsregnskab. Men jeg
er yderst skeptisk over for troen
på at man kan løse alle proble-
mer på alle områder ved blot at
slippe markedskræfterne løs og
råbe synlig ledelse«, siger hun. 

VIP-kultur præger TAP 
At Københavns Universitets ad-
ministrationskultur måske på
nogle områder halter lidt efter
udviklingen andre steder i sam-
fundet, er hun dog ikke bleg for
at indrømme.

»Den administrative praksis
er i høj grad præget af den vi-
denskabelige kultur hvor kloge
hoveder styrer sig selv. Proble-
met er blot at dyderne for god
forskning ikke nødvendigvis
også er gode administrative dy-
der. Det er ikke særligt klogt at
basere sin administration på
nøglepersoner og enkeltindivi-
ders faglige dygtighed og evne

til at bringe sager igennem.
Som administrator skal man
tænke mere i strukturer og sy-
stemer. Den særlige udfordring
er at systematisere uden at
dræbe den enkelte medarbej-
ders kreativitet og arbejdsglæ-
de. I dag ønsker langt de fleste
TAP’ere at der er synlige udvik-
lingsmuligheder i jobbet og go-
de muligheder for kompetence-
udvikling for den enkelte.  Men
langt hen ad vejen er der sket
det at institutter, fakulteter og
fællesadministration har op-
bygget hver deres administrati-
ve kultur og system som det nu
passer bedst i de lokale miljøer
og med den givne arbejdsde-
ling – og derfor  tænker vi hel-
ler ikke nok på de fordele der
kan være i at trække i hinan-
dens erfaringer på tværs«, siger
hun. 

Men hvad er problemet mere
konkret?

»Jamen, det er fx ikke særlig
effektivt hvis man overlader det
til de enkelte om de vil registre-
re deres sygefravær eller ej. Så
sidder der en Rigsrevision bag-
efter og siger: Det var sgu da
underligt med de der VIP’er?
De er åbenbart aldrig syge –
hvordan kan det være?

Det nytter altså ikke noget at
vi er bange for at udstikke stan-
darder og krav til hvordan man
administrerer og gør det ene el-

ler andet. Vi er alt for tilbøjelige
til at overføre den beslutnings-
struktur som er helt relevant i
faglige og strategiske sammen-
hænge til også at gælde for ba-
sale administrative ydelser«, si-
ger Else Sommer der også er
godt træt af den evindelige dis-
kussion om centralisering ver-
sus decentralisering – altså om
opgaver klares bedst fra Frue
Plads, fakultetskontorerne eller
på institutterne.

»For mig at se er den diskus-
sion ikke særlig interessant.
Man kommer ofte ikke dybt
nok i diskussionerne på den
måde. Det bliver ofte positio-
nerne i stedet for hensynet til
hvordan vi samlet set opnår de
bedste løsninger der dominerer
debatten. Det drejer sig i stedet
om at finde ud af hvad vi skal
være fælles om, hvad vores fæl-
les krav skal være, og herudo-
ver skal der selvfølgelig være
individuelle løsninger tilpasset
de enkelte brugere eller områ-
der«. 

»Når man sidder på Frue
Plads kan diskussionen være
blokeret af at man inden man
overhovedet har åbnet munden
er stemplet som centralist. Jeg
har personligt absolut ingen
ambitioner om at opgaver skal
løses på Frue Plads, men jeg er
stor tilhænger af at vi får mest
muligt ud af at være et fælles-

INTERVIEW ▼  

NY KULTUR – Universitetsdi-

rektør Else Sommer vil fremme

gennemsigtighed og køber her en

kasse plastichandsker til Retsme-

dicinsk Institut via det nye e-ind-

købssystem, DOIP.
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Krav om evalueringer
»Universitetets ledelse skal forpligtes til at gennemføre og sikre opfølgning på interne og

eksterne evalueringer af både undervisning og uddannelse samt forskning. Det præciseres

nærmere i vedtægten hvordan dette konkret finder sted«.

Punkt 41 i Den politiske aftale om universitetsreformen, 

Tid til forandring for universiteterne.

Det er fandeme 
uhyggeligt, du!

Universitets-
direktør Else
Sommer forud-
ser at en ny 
bestyrelse vil 
fokusere på 
effektivitet og
kontrol. »Det 
bliver lidt lige-
som på DSB’s
togstationer –
hyggen forsvin-
der«, siger hun 

Af Richard Bisgaard 

Vi kender hende alle sam-
men, den søde institutse-
kretær der nurser de stu-

derende og hjælper forskere
med at skrive og redigere
ufuldstændige manuskripter.
Hun er prototypen på den særli-
ge TAP-kultur som i årevis har
hersket på universiteterne – og
som næppe vil overleve ret me-
get længere på Københavns
Universitet. 

»Vi kommer til at forandre
os, det er der ingen tvivl om.
Måske ikke det første eller det
andet år. Men der vil ske en ud-
vikling i den måde universitetet
fungerer på. Ikke bare på grund
af den ny universitetslov, men
også på grund af den generelle
samfundsudvikling«, forudser
Else Sommer der har været di-
rektør for Københavns Univer-
sitet siden 1998.

Vi har sat hende stævne på
hendes kontor for at få hendes
bud på hvilke konsekvenser
den nye universitetslov vil få for
driften af landets største ud-
dannelsesinstitution med
35.000 studerende og omkring
7.000 ansatte.

At arbejdet med universitets-
reformen allerede har kostet
utallige arbejdstimer i ledelses-
sekretariatet, fremgår af de
mange dokumenter og papir-
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The only source of knowledge is experience

Staff and Post Doctoral Positions: Experimental Plasma Physics

Risø's mission is to promote an environmentally safe and sustainable 
technological development in the areas of energy, industrial technology and 
bio-production through research, innovation and consultancy.

risoe.dk

The Optics and Fluid Dynamics Department at Risø
National Laboratory in Denmark has openings in fusion
plasma physics and in low temperature plasma physics.

Fusion plasma physics

This opening is in support of the fast ion collective Thomson
scattering programme. You will work in a multinational envi-
ronment with our collaborators from MIT, the Max-Planck-
Institute für Plasmaphysik and the Trilateral-Euregio-Cluster
(D, B, NL). Experiments will be conducted at the fusion
facilities ASDEX Upgrade and TEXTOR, both in Germany. 

Magnetically confined fusion plasmas contain highly non-
thermal populations of fast ions resulting from fusion reac-
tions and plasma heating. The considerable free energy
associated with these fast ions must be channelled into heat-
ing the bulk plasma, but can also drive waves and turbu-
lence, reducing plasma confinement. You will join an expan-
ding effort to understand the dynamics of fast ions in fusi-
on plasmas, developing and exploiting collective Thomson
scattering systems for diagnosing the fast ion populations.
More details are available at risoe.dk/euratom/cts

Low temperature plasma physics

The openings are in support of developing activities in
plasma polymerisation, plasma surface treatment and
plasma chemistry. These activities are pursued in close
collaboration with the Danish Polymer Centre and the
Plant Research Department, both at Risø. The activities
include development of bio-compatible structured poly-
mer surfaces and air pollution remediation. You should
be able to take a leading role in building up the plasma
generation and plasma diagnosis sides of the projects.
Tasks will include design and construction of experimen-
tal set-ups and guiding technical staff.

Qualifications

• Ph.D. in physics 

Terms of employment
You will be employed in accordance with the terms
valid for scientific staff at Risø National Laboratory.
Successful candidates will be offered positions at staff
or postdoctoral levels depending on qualifications. The
appointments will be for 3 years.

Application

If you are interested in the position, you should send
your application, including CV, list of publications and
reprints of maximum three representative publications to:

Risø National Laboratory, 226/227-02
Optics and Fluid Dynamics Department
Building 128
P.O. Box 49
DK-4000 Roskilde 
Denmark

The deadline for the application is 13 January 2003.

Further information

You are welcome to contact Henrik Bindslev, Head of
the Plasma and Fluid Dynamics Programme,
henrik.bindslev@risoe.dk. Departmental information is
available at risoe.dk/ofd/

Risø seeks variety and supports equal opportunities
irrespective of sex and ethnic background.

»Jamen, det er fx ikke særlig effektivt hvis man overlader det til de
enkelte om de vil registrere deres sygefravær eller ej. Så sidder der
en Rigsrevision bagefter og siger: Det var sgu da underligt med de
der VIP’er? De er åbenbart aldrig syge – hvordan kan det være?«

skab. Og jeg tror at mere gen-
nemsigtige administrative pro-
cesser er til fordel for os alle.«

Konsekvenser af den nye
universitetslov
Under alle omstændigheder er
der lagt op til store ændringer i
den administrative praksis hvis
Københavns Universitet som fo-
reslået bliver selvejende univer-
sitet i 2005, forudser universi-
tetsdirektøren.

»Jeg tror at det eksterne fler-
tal i den nye bestyrelse vil være
meget fokuseret på at trimme
infrastrukturen og skabe gen-
nemsigtighed. I dag skal vi be-
tjene nogle kollegiale organer
bestående af mennesker som
har hele deres daglige liv på
universitetet, det vil sige folk
der er inde i processerne  i for-
vejen. Når du skal betjene en
bestyrelse domineret af ekster-
ne, bliver du nødt til at gribe
tingene an på en anden måde«,
siger Else Sommer.

Hun er overbevist om at besty-
relsen vil stille krav om at kun-
ne gennemskue universitetets
organisation på en helt anderle-
des måde end tilfældet er i dag.

»Erfaringerne fra DSB, Post-
væsenet, Televæsenet og andre
offentlige virksomheder hvor
der er blevet indført bestyrel-
ser, er at der har været et kolos-
salt fokus på økonomistyring.
Det fremgår jo også af udkastet
til den ny universitetslov at de
eksterne medlemmer primært
skal have erfaring med økono-
mi og ledelse. Det ligger lige-
som i kortene at det er dér de-
res væsentlige opgave er«.

En bestyrelse for en selvejen-
de institution vil sikkert gøre
meget ud af helhedstænkning
og sikre sig at der også admini-
streres i yderste led efter nogle
udstukne principper, mener
hun.

»Så der er ikke kun tale om
øgede krav til det administrati-
ve personale, men også til VI-
P’erne om at lade sig admini-
strere, fx i forbindelse med sy-
gefravær og ferieregistrering«.

Også på uddannelses- og
forskningssiden vil der blive
stillet krav om øget gennemsig-
tighed.

»Jeg er ret overbevist om at
vi i udviklingskontrakter bliver
nødt til at blive bedre til at  for-
mulere hvad samfundet får for
de ressourcer der medgår til
forskning og uddannelse. Vi
har megen berettiget kritik af
forskellige opfølgninger og må-

leinstrumenter, men den store
udfordring ligger jo så i at vi
selv må finde nogle metoder til
at dække samfundets åbenlyse
behov for indsigt i hvad man får
for pengene«, siger Else Som-
mer.

Farvel til den flinke
institutsekretær
Mange af forandringerne ville
være kommet under alle om-
stændigheder. Nu bliver de ba-
re presset hurtigere igennem
end tilfældet ellers ville have
været, mener universitetsdirek-
tøren og ser med bange anelser
på at opgaver og organisation
vil ændre karakter i de kom-
mende år.

»Hvis man ikke tænker sig
meget om, vil kontrol- og res-
sourcehensyn komme til at do-
minere over hensynet til kvali-
tet (kendskab til brugeren, fag-
lig kompetence) og service (tæt
på brugeren). Jeg kunne godt
frygte at der vil blive lagt meget
vægt på at udvikle målesyste-
mer og kontrolsystemer så man
bedre kan følge op på udvik-
lingskontrakterne. Der vil være
meget fokus på at tingene fore-
går så rationelt som muligt«, si-
ger hun.

Hvilke konsekvenser vil det få
for TAP-gruppen?.

»Jeg tror at TAP-funktioner-
ne vil blive mere standardisere-
de og ensartede overalt på uni-
versitetet. I dag har den enkelte
TAP’er i meget vid udstrækning
formet de administrative vilkår
på instituttet hvorfor de også
føler sig stærkt knyttet til et be-
stemt institut og bestemte for-
skere. Jeg tror imidlertid at dy-
derne vil ændre sig og at TAP-
befolkningen vil blive udsat for
stadigt større professionalise-
ringskrav.« 

»Udviklingen bliver lidt lige-
som på togstationerne: Den
hyggelige betjening der engang
var om morgenen, er fuldstæn-
dig forsvundet. Til gengæld kan
du på nettet få oplyst hvordan
du lettest kommer  til et be-
stemt bestemmelsessted. Det er
en anden, og mindre personlig,
service.« 

Hyggen forsvinder på universi-
tet?

»Nu lyder jeg måske lidt me-
re sortsynet end jeg er. Hvis vi
bare er klar over hvor farerne
ligger, kan vi godt vende udvik-
lingen til noget positivt. Men
det kræver at vi tør tænke nyt
og se på vores egen organisati-
on med kritiske øjne«. ■



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

Af Louise Witt

Den ligner en madkasse, den gennemsigtige
plastikboks, der ligger på frokostbordet.
Men indholdet er ikke leverpostej- og

spegepølsemadder. 
Indeni er noget der måske ender på Mars. Den

røde planet der befinder sig en tak længere ude i
solsystemet end Jorden. 

Vi sidder blandt frokostspisende teknikere og
fysikere i køkkenet på Centralværkstedet, H.C.
Ørsted Instituttet. 

Her har ansatte og studerende de seneste to år
talt ned til en  begivenhed som rumforskere ver-
den over er optaget af: Den amerikanske rum-
fartsadministration NASA’s næste ekspeditioner
til Mars. Den 30. maj 2003. Og igen den 22. juni
2003.

Da bliver en raket skudt ud i rummet fra NA-
SA’s affyringssted, Cape Canaveral, Florida, med
destination: Den røde planet. Opsendelsen er et
samarbejde mellem forskere i USA, Tyskland og
Danmark. Og med ombord er noget dansk – fak-
tisk noget fra Københavns Universitet. 

Det drejer sig om magneter. Helt nøjagtig syv
af slagsen hver gang. Små, mørkegrå klodser som
er gjort fast på en robot der skal køre rundt på
Mars’ overflade. Magneterne skal tiltrække
støvkorn som forskerne skal undersøge. For de
små, rustrøde støvpartikler kan fortælle hvor det
vand man mener har været på Mars, kommer fra.

RUMFORSKNING ▼  

Mars med hjem
»Det er ikke sikkert at en souvenir fra Mars er rar at få med hjem. Måske indeholder den

bakterier som vi slet ikke er gearet til at håndtere. Og hvem ved hvad det kan få af konse-

kvenser for Jorden.«

Per Velk, projektleder på Experimentarium, til Jyllands-Posten 11. oktober 2002.

Fra Nørre Allé 

til Mars
På H.C. Ørsted Værk-

stedet har de ansatte det
seneste år puslet med 
noget der skal sendes 

til Mars i maj

DEN RØDE PLANET – Mars er altid 

blevet kaldt den røde planet. Farven skyldes 

at støvet på planeten består af jernoxider – 

det vil sige rust.
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Renset i alkohol
De danske magneter er allerede sendt af sted
over Atlanten til et NASA-laboratorium, Califor-
nien. Og det der ligger i den Tupperware-agtige
plastikboks, Nørre Allé, er reservemagneter. De
skal kun bruges i nødstilfælde – hvis fx første
sending bliver ridset eller ødelagt på anden må-
de.

Umiddelbart virker det som om der er meget
lang vej fra den københavnske frokoststue – hvor
plastikboksen står blandt madkasser, kaffekop-
per og et glas med syltede asier – og til Mars.

Og så alligevel. For da Universitetsavisens ud-
sendte vil have magneterne ud til et nærmere ef-
tersyn, lyder der et bestemt nej.

Magneterne der yderligere er pakket ned i
små, lyserøde poser, må ikke komme ud. De er
blevet fremstillet i steriliserede rum og har til
sidst været i alkohol og diverse andre stærke sa-
ger for at blive fuldstændig renset. 

»Der skulle jo nødig komme biologi fra Jorden
med ud på Mars. Så ændrer vi bare på forholdene
derude,« forklarer Morten Bo Madsen, lektor i fy-
sik på KU og leder af projektet.

Han – der af ren fortælleiver glemmer at finde
sin madpakke og få frokost med kollegerne – kan
skrive flere Mars-ekspeditioner på cv’et. Blandt
andet deltog Morten Bo Madsen i teamet bag den
meget medieomtalte ekspedition ‘Pathfinder’ fra
1997 hvor en lille, fjernstyret robotbil ved navn
‘Sojourner’ blev sat ud på planeten.

Også dengang leverede Morten Bo Madsen og
det resterende KU-team  magneter til robotten. 

»Magneter er efterhånden blevet vores specia-
le. Vi får en del henvendelser fra folk der skal
bruge magneter til ekspeditioner i rummet. Det
er Jens Martins fortjeneste,« siger Morten Bo
Madsen, og der bliver nikket over madpakkerne
bordet rundt.

Marsmanden fra KU
Det fulde navn er Jens Martin Knudsen – bedre
kendt som danskernes Marsmand nummer ét.
Astrofysikeren der er landets fremmeste ekspert i
den røde planet og kan fortælle om himmellege-
mer og liv i universet så et propfyldt auditorium
holder vejret i spænding. 

Det var ham der i sin tid fik ideen med at sende
magneter med på ekspeditioner til Mars. Han vil-
le undersøge i hvor høj grad det røde støv lod sig
indfange, og altså hvor magnetisk det er.

For godt ti år siden kom han, på en konference
om Mars,  tilfældigvis til at sidde ved siden af en
af topfolkene i ESA, the European Space Agency,
over morgenmaden. Begejstret snakkede Jens
Martin Knudsen om hvor vigtigt det var at udfor-
ske Mars. Enden på morgenmaden blev at den
københavnske forsker blev inviteret til at udvæl-
ge de instrumenter der skulle med på den næste
Mars-ekspedition. Nu fik amerikanerne så øje på
den danske Marsmand, og han blev inviteret på
et NASA-besøg. Da Jens Martin Knudsen her luf-

tede sin magnetidé, meddelte NASA at det pro-
jekt ville man gerne være med til at realisere. Og
således blev det på Pathfinder-missionen i 1997. 

Konklusionen blev at næsten alt støvet på Mars
er magnetisk. 

Samtidig viste analyser at støvet består af jern-
oxid, det vil sige rust. Desuden kunne man kon-
kludere at støvet indeholder små partikler der
med meget stor sandsynlighed engang for mange
år siden har indgået i vand. Med andre ord: At
der har været vand og måske endda liv på plane-
ten.   

I dag er Jens Martin Knudsen pensioneret, fal-
det for aldersgrænsen på 70 år for en universi-
tetsunderviser. Men han kommer stadig på H. C.
Ørsted Instituttet og deltager meget aktivt i pro-
jekterne.

Mars bliver ganske enkelt en livsstil, siger Mor-
ten Bo Madsen.

Opdagelsesrejsende
»Vi lander på nye uberørte steder på Mars hver
gang. Og det er en fascinerende følelse at være
på et helt nyt sted, et sted hvor ingen har været
før. På den måde føler man sig som en opdagel-
sesrejsende. Vi er med til at skrive historie.« 

Efter Pathfinder-missionen for fem år siden of-
fentliggjorde NASA fx en liste med tyve punkter
over de nye data som missionen havde frem-
bragt. Én af sætningerne var resultatet af det
danske arbejde.

Morten Bo Madsen er opsat på at finde sætnin-
gen. Han hiver en bærbar computer op af tasken
og skriver sig ind på NASA’s hjemmeside og fin-
der punkt 1.

»Martian dust includes magnetic, composite
particles, with a mean size of one micron,« læser
han højt på danskerengelsk.

»Da listen blev offentliggjort, stod vi bare med
armene i vejret og jublede: Yes! Det er vores sæt-
ning – godt nok kun første halvdel, men allige-
vel.«

Også de studerende er entusiastiske. Nogle
skriver måske speciale om Marsemner, andre
skriver ph.d.-afhandlinger.

»Vores deltagelse betyder meget uddannelses-
mæssigt. Det giver de unge mennesker mulighed
for at deltage direkte i projekter af en type som
der ellers ikke er nogen mulighed for at gennem-
føre i Danmark alene. Fx skrev to specialestude-
rende i vores gruppe hele backup-programmet til
Pathfinder-missionens kamera. Hvis nu kommu-
nikationen til robotten ikke virkede, og robotten
ikke kunne fjernstyres når den landede: Hvad
skulle kameraet så foretage sig? Det program
skrev de.«

Sover på arbejde
Arbejdet som jordisk rummand er også hårdt.
KU-forskerne havde fx deadline for aflevering af
magneterne til NASA den 15. september i år, og
op til den dato arbejdede de nærmest i døgndrift.

Liv i universet
»Ønsket om at besvare det ultimative spørgsmål – findes der liv andre steder – er den væ-

sentligste motivation for at udforske planeten og sende missioner af sted.«

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle, Tycho Brahe Planetarium, til Politiken 5. oktober 2002.
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RENT FUP – Sådan ser den Exploration Rover ud der skal rejse til

Mars i foråret. Billedet er computerskabt. Den store, glatte overflade er

en solfanger som samler energi til robotten. 

PÅ VÆRKSTEDET – Til venstre er Henning Bro Pedersen bøjet

over drejebænken. Til højre diskuterer Jan Brinchmann og Morten Bo

Madsen forskellige udgaver af magneter.

MIKROMETER TÆLLER –
Ingeniørassistent Mogens Jæhger

står ved gnistbearbejdningsan-

lægget og laver mikrometersmå

markeringer i magneternes over-

flade. Hullerne skal hjælpe for-

skerne på Jorden med at måle

Marsstøvets tykkelse.  
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»De sidste to dage arbejdede jeg sammenlagt
40 timer. Vi har en sofa ovre i Center for Planet-
forskning. Jeg har ikke selv sovet på den om nat-
ten, men jeg ved at andre i gruppen gør,« siger
Morten Bo Madsen.

Når det gælder Mars, er der også god grund til
at være præcis. Faktisk er det sådan at sekunder
kan være afgørende for en vellykket mission.

Afstanden mellem Jorden og Mars varierer
meget: Fra 55 til 377 millioner kilometer. Og når
rumsonderne skal skydes af sted, skal det ske
nøjagtig i det sekund hvor planeternes positioner
og hastigheder passer præcis for at minimere
brændstofforbruget. Ellers er der simpelthen ikke
brændstof nok. 

Cirka hvert andet år ligger afstanden tæt på
det minimale, og derfor foregår Mars-ekspeditio-
ner med et interval på to år.

På selve dagen er der også kun et sekund som
kan bruges fordi jorden bevæger sig, og pludselig
er det for sent. Heldigvis er der dog omkring 20
dage at prøve i. 

»Så hvis computerne driller, eller der på anden
måde er tekniske problemer, må vi bare udskyde
opsendelsen til dagen efter. Det kan være frustre-
rende at man køber flybillet til en uges ophold i
USA, og så er der risiko for at man ikke oplever
opsendelsen,« siger Morten Bo Madsen.

Meter og fod
Turen til Mars tager et halvt år. Og når endelig
ekspeditionen er på vej, er der altid risikoen for

at det hele falder ned igen eller forsvinder i det
store rum.

En frygt der følger alle de involverede, fortæl-
ler værkstedsleder Jørgen Jørgensen som lige
kigger ind i frokoststuen.

»Jeg sidder som regel og følger ekspeditionen
på CNN. Engang kommenterede Jens Martin og-
så i radioen. Det er nervepirrende. Hele tiden,«
siger han og ryster hovedet.

Morten Bo Madsen nikker:
»Jeg sidder med hjertet helt oppe i halsen,« si-

ger han og holder hånden helt oppe under ha-
gen.

Flere gange er det nemlig sket at rumsonden 
er forsvundet eller brændt op i atmosfæren.

I 1999 forsvandt fx rumsonden Mars Climate
Orbiter. Var pist væk. Årsagen var en pinlig men-
neskelig fejl. Én ingeniør havde regnet i euro-
pæiske enheder, en anden i amerikanske. Derfor
zigzaggede sonden af sted i forkert retning, og
det blev ikke opdaget før det var for sent.

E.T. phone home!
Under den næste ekspedition, Mars Polar Lander,
styrtede sonden ned nær Mars’ sydpol hvor den
skulle have landet blødt.

Morten Bo Madsen sad dengang med i det
amerikanske kontrolrum og så tre års arbejde –
og i alt 150 millioner dollars – forsvinde op i den
blå luft.

»Jeg er optimist, og jeg blev ved med at håbe at
vi igen på et tidspunkt ville modtage et signal – vi

Med på teamet bag KU’s bidrag til Mars-ekspeditio-

nerne er i alt cirka 20 mennesker. Det tal dækker alle

lige fra specialestuderende til grundlæggeren af

gruppen: Jens Martin Knudsen.

Eksempler på arbejdsopgaver er fx den detaljerede

udformning af magneterne. Et andet eksempel er

eksperimenter med magneterne hvor man simulerer

forholdene på Mars.

Udformningen af magneterne er blevet regnet ud,

designet og gennemarbejdet på Center for Planet-

forskning, Ørsted Laboratoriet og Centralværkste-

det. Herefter er magneterne blevet bestilt og produ-

ceret af en fabrik i Tyskland. Fatningen som magne-

terne er placeret indeni, er blevet fremstillet af det

tekniske personale ved drejebænkene, CNC-maski-

nen og gnistbearbejdningsanlægget i Centralværk-

stedet, Nørre Allé.

prøvede noget lignende med Pathfinder. Vi mi-
stede forbindelsen, men fik den igen. Nogle
prøvede at lette stemningen lidt. En amerikansk
forsker gav os alle et skilt med et bogstav, og til-
sammen dannede vi ordene: MPL (Mars Polar
Lander, red.) phone home, og det billede blev
sendt ud gennem webkameraerne,« griner han.

»Men spøgen blev efterfølgende kritiseret af
amerikanske chefer. De syntes ikke det var sjovt.
Vi ventede og hørte ikke noget. Det var en trist
oplevelse. Men jeg havde nu mere ondt af mine
amerikanske kolleger end af os danskere. De er
ansat specielt til den mission, jeg har mit job
uanset om en mission fejler eller ej,« siger han. 

Det danske holds opgave i USA var at deltage i
styringen af to kameraer monteret på Mars-ro-

TO MARSMÆND – Manden

der fik idéen om at sende mag-

neter til Mars, professor Jens

Martin Knudsen (til højre), er i

dag pensioneret. Men han kom-

mer ofte på KU og arbejder sam-

men med sin efterfølger: Leder af

Mars-gruppen Morten Bo Madsen

(bagest).
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botten samt at analysere billederne af det støv
magneterne opfanger. 

Det vil Mars-gruppen gerne være med til igen
når den næste rumsonde lander på Mars. Men
pengene mangler indtil videre. Gruppen har søgt
forskningsråd og private fonde om støtte og
håber.

»Hvis vi ikke får lov, kunne jeg godt finde på at
skifte til et andet og bedre betalt job. Hvor løn-
nen og arbejdsindsatsen hænger bedre sammen,«
siger han, men tilføjer efter en tænkepause.

»Helt ærligt, så ved ikke hvad jeg ellers skulle
lave. Det er svært at forestille sig noget der er lige
så tilfredsstillende.« ■

low@adm.ku.dk

Jordens nærmeste familie

Mars er den planet i solsystemet der ligner Jorden mest.

Et Marsdøgn svarer næsten til et døgn på Jorden (24 timer, 37 minutter

og 22 sekunder). Mars har årstider ligesom Jorden – de er bare længere

fordi det tager Mars 687 døgn at løbe rundt om Solen. Temperaturerne

på Mars varierer fra minus 170 grader om natten til plus 20 grader om

dagen.

Liv i rummet

Da kikkerten kom frem i begyndelsen af 1800-tallet, kunne man pludse-

lig se til Mars og ane overfladeændringer på planeten. Folk troede det

var vandkanaler gravet af Marsboer og at der var liv på planeten. Det

førte til mange fantasier om Marsmænd, fx idéen om små grønne

væsner med følehorn og frygt for invasion fra rummet, fx beskrevet i

H.G. Wells bog ‘Klodernes Kamp’ (1896) .

I 1950’erne og 1960’erne kunne videnskaben dog med fotos dokumen-

tere at der ikke er beboere på Mars. Siden har man i 1990’erne konsta-

teret at der har været vand på Mars, og i stedet for grønne mænd leder

rumforskerne nu efter mikroorganismer.

Mennesker til Mars

Endnu er det ikke lykkedes at sende mennesker til Mars – kun ubeman-

dede fartøjer som er blevet deroppe. 

Det kræver store mængder brændstof at flyve til Mars, og hvis menne-

sker skal retur, kræver det så meget brændstof at det i sig selv er umu-

ligt at fragte. Desuden er det svært at lave nøjagtige, bløde landinger

på Mars, og risikoen er at fartøjet bliver smadret. Eventuelle Marsbe-

søgende skal derfor medbringe materialer og selv bygge deres retur-

raket og fx bruge solenergi.

Et problem er at astronauterne skal blive på Mars i to år før afstanden

igen er lille nok til at de kan vende tilbage. Her er der også stor risiko

for radioaktiv stråling.

NASA’s mål er dog at sende en bemandet raket til Mars i 2010.

Fakta om Mars

KU’s Mars-team

ET SMART TRICK – På ar-

bejdsbordet ligger to eksempler

på de magneter der skal sidde

som en slags forlygter på Mars-ro-

botten. Den ene har fire øjer, den

anden tre. Sådan har KU-folkene

designet dem så de kan være sik-

re på at kende magneterne fra

hinanden selv hvis de amerikan-

ske ingeniører skulle komme til at

bytte om på dem.
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TWIN PEAKS – Billedet her blev taget ved den succesfulde landing

med robotten ‘Sojouner’ i 1997. De amerikanske rumforskere har døbt

bjergene i baggrunden af landskabet ‘Twin Peaks’.

F O T O :  N A S A ,  J P L  O G  C O R N E L L  U N I V E R S I T Y

Kolonisér planeten
»Fundet af vand på Mars åbner nye muligheder for menneskets kolonisering af planeten,

for at etablere egentlige levesteder deroppe med både fisk, dyr og planter. Alt beskyttet

af en kunstig atmosfære.«

Uffe Gråe Jørgensen, lektor ved Astronomisk Observatorium 

til Ritzaus Bureau, 31. maj 2002.
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der de aminosyrer og nærings-
stoffer som findes i kød. Plan-
terne moses og blandes med
stamceller fra fx kyllinger, grise
eller køer. Det hele putter man i
en beholder og venter på at
massen er blevet til kød og vok-
set til den rigtige størrelse. 

Hanne Cathrine Bisgaard
som er lektor på Institut for Me-
dicinsk Biokemi på KU, mener
ikke det er urealistisk at jule-
maden en dag kan bestå af kun-
stigt fremstillet kød.

»Man arbejder på at lave or-
ganer til mennesker så man
kunne da godt forestille sig at
man også kunne lave den mu-
skel på grisen som en flæskes-
teg er. Måske om 10-15 år, men
der er mange faktorer der skal
spille sammen før det kan lade
sig gøre,« siger Hanne Cathrine
Bisgaard. 

Med hensyn til flæskestegen
er det et problem at den ikke er
en ensartet masse.

»Udfordringen er især at op-
nå den sprøde svær, for så skal
cellerne lave noget udover selve
kødet. Det er også vanskeligt at
få stegen til at smage rigtigt,
men måske kan de gensplejse-
de planter levere det. Man må

Af henrik Nordskilde

Når man sætter gaflen i ju-
leflæskestegen, kan tan-
ker om grisens tilværelse

frem til slagtedagen melde sig.
Det gør de tilsyneladende hos
mange danskere. I hvert fald er
medlemstallet i Dyrenes Be-
skyttelse næsten fordoblet på et
år, og i dag er der over 40.000
medlemmer. Det højeste antal
nogensinde.  

Hører man til dem der får
dårlig samvittighed fordi man
fravalgte den lidt dyrere fri-
landsgris da man stod bøjet
over køledisken, kan der være
håb forude. For hvad nu hvis
flæskestegen ikke kommer fra
en gris? Farvel til tankerne om
en trang bås på et industriland-
brug og tankerne om hvilke
mængder iltsvindsfremmende
grisegylle dyret har produceret. 

En amerikansk forsker fra
det multinationale biotekfirma
Aventis har lanceret en idé som
kan løse problemer både med
farlige bakterier i kødet, dyrevel-
færd og miljø: Kød produceret
uden brug af levende dyr. Han
forestiller sig at man dyrker gen-
splejsede planter der indehol-

sige at på et eller andet tids-
punkt kan alt lade sig gøre. Det
viser forskningen. For 10-15 år
siden fandt man ud af at dyrke
hudceller, men ingen havde fo-
restillet sig at man i dag nær-
mest kan lave det som fodbold-
baner og bruge det på brand-
sår,« siger bioforskeren. 

Indtil videre er det altså ikke
muligt at producere en steg
som vil blive accepteret af ret
mange. Med mindre man er
svensker. I broderlandet kan
danskere nemlig opleve et ikke
ubetydeligt kultursammenstød
når de får serveret flæskesteg
uden svær. 

Hanne Cathrine Bisgaard
selv er ikke begejstret for tan-
ken om en julesteg der ikke har
været tæt knyttet til en gris.

»Jeg ville næppe sætte tæn-
derne i en sådan en. Den skal
komme fra en gris hvis det står
til mig.« 

Hun regner med at USA vil
være foregangsland hvis labo-
ratoriemaden bliver virkelig-
hed. Der er nemlig ikke samme
restriktioner på forskningen
som i andre lande. 

Udover de bioteknologiske
problemer er det også spørgs-

målet om folk i det hele taget
vil spise high-tech flæskestege,
selv om de en dag kan laves så
smagen og sværen er som var
det et helt traditionelt stykke
gris. 

Nytte eller pligt
Nils Holtug som er forsknings-
lektor på Institut for Filosofi,
Pædagogik og Retorik på KU,
forklarer at der grundlæggende
er to værdisæt inden for dyree-
tik: Nytteetik og pligtetik. Nyt-
teetikken går ud på at vores
moralske forpligtelser over for
dyr består i at sikre deres
velfærd. 

»Umiddelbart kunne man jo
mene at ideen om at springe
grisen over og dyrke flæskeste-
gen i laboratoriet, er løsningen
på dyrenes velfærdsproblemer.
Man kan da heller ikke udeluk-
ke at mange dyr i dagens land-
brug egentlig var bedre tjent
med ikke at eksistere. Men man
kan alligevel sige at ideen om
laboratorieflæskestegen er en
velfærdsforringelse idet dyrene
ikke får muligheden for at leve
et bedre liv når de ikke slet ikke
eksisterer,« funderer Nils Holtug.  

På den anden side har vi

pligtetikken. Den siger at vi ik-
ke bør se dyrene som rene mid-
ler til at tilgodese vores interes-
ser. Fx er pligtetikerne konse-
kvent modstandere af alle dyre-
forsøg. Nils Holtug mener det
også er uklart hvad pligt-fløjen
vil mene om at springe dyret
over i produktionen. 

»I første omgang skal man jo
bruge biologisk materiale i
form af stamceller fra dyret
som udgangspunkt for at kunne
lave flæskestegen. Selve den
indsamling af biologisk mate-
riale adskiller sig ikke fra an-
den forskning der foregår i dag.
Der er dyret jo sådan set heller
ikke inde i billedet og behand-
les derfor heller ikke som et
middel,« siger Nils Holtug. 

Ligesom Hanne Cathrine Bis-
gaard er han ikke vild med tan-
ken om laboratoriestegen.

»Hvis jeg var overbevist om
at det var ufarligt vil jeg ikke
udelukke at spise det, men vi
skulle nu hellere skabe bedre
vilkår for dyrene i landbruget
og fortsat få maden derfra.« 

Spørger man ekspertisen på
KU, er grisen altså kommet for
at blive. ■

heno@adm.ku.dk

Futuristisk flæskesteg
En dag kommer juleflæskestegen måske fra et laboratorium og ikke en gris. 
Men hvad sker der hvis vi ‘springer grisen over’. Der er problemer både med
etik og sprød svær, mener en filosof og en biokemiker

REAGENS-
GRIS – Den

futuristiske

flæskesteg skal

ikke tilbringe

tid i stalden og

springer slagte-

ren over, men

får drop og

plejes af klinik-

laboranter

med plastik-

handsker.   
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Fra alle os
Universitetsavisen ønsker alle en varmegnistrende jul

og et elektrisk nytår. Mandag den 13. januar er vi til-

bage på redaktionen i Krystalgade, og den første

avis i 2003 udkommer den 31. januar.JUL ▼  
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Af Mogens Müller

De skrifter der kom med i Det Nye Testamen-
te, var ikke de eneste der forelå. Overleve-
ringerne om Jesus og hans apostle stand-

sede ikke med de fire evangelier og Apostlenes
Gerninger. Der var en vækst som vi i øvrigt kan
iagttage allerede ved at sammenligne Markus-,
Matthæus-, Lukas- og Johannesevangeliet. 

Det ældste, Markusevangeliet, fra omkring år
70 fortæller hverken om Jesu fødsel eller om til-
synekomster af den opstandne. Det rådes der bod
på i Matthæus- og Lukasevangeliet der begge
bygger på Markusevangeliet. Måske har Lukase-
vangeliet desuden endda haft Matthæusevangeli-
et blandt sine kilder.  Forfatteren nævner i hvert
fald at flere før ham har forsøgt at skrive om Jesu
liv. Og er Lukasevangeliet og dets anden del,
Apostlenes Gerninger, relativt sene, dvs. fra en-

gang i begyndelsen af det 2. århundrede, har for-
fatteren måske endda kendt Johannesevangeliet. 

Der er med andre ord tale om en overleverings-
proces. Og fra begyndelsen har det desuden været
en fortolkningsproces der ville gennemlyse det for-
talte med dets betydning for menneskers frelse.
Så selv hvor det ældste stof også rummer histo-
risk erindring, er det præget af en teologisk tolk-
ning der tit giver sig udtryk i overnaturlige træk. 

Og den der læser om Jesu fødsel i henholdsvis
Matthæus- og Lukasevangeliet, må i hvert fald

undre sig over at det er to ret forskellige historier
der her bliver fortalt. På sine punkter er de endda
uforenelige. Men fælles for dem er at de er sær-
deles fåmælte omkring Jesu barndom. Kun Lu-
kasevangeliet kan berette om en episode, nemlig
om Jesus som tolvårig i templet, hvor han impo-
nerer de lærde med sin indsigt. 

Her var et tomrum der kaldte på at blive ud-
fyldt. Det samme gælder Jesu apostle. For Apost-
lenes Gerninger fortæller praktisk taget kun om
Peter og Paulus som ifølge dette skrifts forfatter
slet ikke var apostel da han ikke opfyldte ‘apo-
stelprofilen’, at have vandret sammen med Jesus
fra hans dåb i Jordan og indtil han blev optaget i
himlen. 

Der måtte være noget at fortælle om de andre
apostle også. Samt adskilligt mere om Paulus
hvis martyrdød Apostlenes Gerninger tier hård-
nakket om. At vejen til den stærkt opbyggelige

legendedannelse var kort, viser allerede Apost-
lenes Gerninger. For her berettes rundhåndet om
dødeopvækkelser og andre mirakler. Og også
blandt de øvrige skrifter i Det Nye Testamente
finder vi forsøg på at forlænge nogle af de afdøde
kirkegrundlæggeres liv ved at skrive breve i deres
navn. I bedste mening forstår sig.

Ucharmerende frelser
Der blev altså skrevet adskilligt flere evangelie-
skrifter end de fire, og Apostlenes Gerninger blev

også suppleret med en række skrifter om de for-
skellige apostle. Ikke så få har overlevet i flere
tilfælde dog i mere eller mindre lemlæstet skik-
kelse. Hos kristne teologiske forfattere i det 2., 3.
og 4. århundrede finder vi desuden henvisninger
til og citater fra ellers tabte skrifter – samt drøf-
telser af deres eventuelle ægthed. 

Det endte jo i det 4. århundrede med stadfæs-
telsen af det udvalg der blev til Det Nye Testa-
mente, og det betød samtidig et mere eller min-
dre effektivt fravalg af en efterhånden anseelig
mængde af skrifter der genremæssigt lagde sig
op af evangelierne, Apostlenes Gerninger, de
apostolske breve og Johannes’ Åbenbaring. 

Bestemmende for optagelsen blev det enkelte
skrifts udbredelse og almindelige brug i gudstje-
nesten. Nogle blev dog tolereret uden for guds-
tjenesten mens andre blev heftigt bekæmpet på
grund af deres ‘afvigende’ teologi.

Nu foreligger der imidlertid på dansk et re-
præsentativt udvalg af de ældste og vigtigste af
disse såkaldte Nytestamentlige Apokryfer, over-
sat, indledt og forsynet med noter af Jørgen Le-
det Christiansen og Helge Kjær Nielsen og smukt
nok udgivet af Det danske Bibelselskab (569 si-
der. Pris indbundet 400 kr.). Flere af disse apo-
kryfer (dvs. skjulte, hemmelige) har foreligget på
dansk tidligere. Den sidste samling af evangelie-
lignende skrifter er dog fra 1886. Så det er i høj
grad en nyttig udgivelse og på sine steder lige-
frem underholdende læsning. 

Den historiske værdi forstået som kilde til Je-
sus’ liv, herunder især hans fødsel og barndom og
til apostlenes færden og skæbne, er stort set lig
nul. Til gengæld er disse skrifter en uvurderlig
kilde til sider af de tidlige kristne menigheders
fromhedsliv. 

Samlingen medtager foruden en række Jesus-
ord overleveret uden for Det Nye Testamente tre
evangeliefragmenter og de sparsomme rester af
nogle formodentlig jødekristne evangelier, i alt
atten ‘titler’. 

Der er uden for Jesus-ordene meget lidt lære-
stof og refleksion over evangeliet. Langt det me-
ste er fortællestof der vil tilfredsstille nysgerrig-
heden efter oplysninger om det der ikke bliver
sagt i Det Nye Testamente.

I Jakobs Forevangelium hører vi for eksempel
om Marias forældre Joakim og Anna og deres
sørgelige barnløshed. Den bliver dog afhjulpet på
underfuld vis. Og om Maria selv understreges det
stærkt at hun var jomfru ved fødslen af Jesus
hvad hun også forblev siden hen. Jesu brødre
stammede fra Josefs tidligere ægteskab. 

Jakobs Forevangelium er gennemgående en
smuk poetisk fortælling. En jordemoders forsøg
på at konstatere at Maria også efter fødslen var
jomfru, kommer dog det hellige for nær og fører
næsten til en katastrofe. 

I Thomas’ Barndomsfortælling får vi et noget
blandet billede af barnet Jesus (en af kilderne til
Selma Lagerlöfs Kristuslegender). Jesus er her ik-

VIDENSKABET
TEOLOGI

Ny udgivelse af bøger om Jesus
og hans apostle udfordrer
kanon i Det Nye Testamente. 
Her udfolder en afvigende
teologi et andet syn på 
blandt andet Jesus 

»Jesus er her ikke skildret som nogen rar kammerat. Indtil flere 
af hans jævnaldrende der generer ham, kommer derved 
ulykkeligt af dage. Han driver desuden flere tjenstivrige lærere 
til fortvivlelse.«

Bøger fra den 
forbudte hylde

T E G N I N G :  L A R S  R E F N
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ke skildret som nogen rar kammerat. Indtil flere
af hans jævnaldrende der generer ham, kommer
derved ulykkeligt af dage. Han driver desuden
flere tjenstivrige lærere til fortvivlelse. 

På den anden side kan han dog også hjælpe
tømreren Josef for eksempel da han står med et
for kort bræt. Det forlænger Jesusbarnet uden vi-
dere. Og han kan da også af medlidenhed mang-
foldiggøre hvede til de fattige og opvække en ny-

født død og en død bygningsarbejder. Dette skrift
ender med fortællingen om Jesus som tolvårig i
templet.

Medtaget er naturligvis Thomasevangeliet der
blev fundet sammen med et lille gnostisk biblio-
tek i Nag Hammadi i Egypten i 1945. Det spiller
en stor rolle i debatten i dag om den historiske
Jesus da en række forskere hævder at det er gam-
melt og en selvstændig kilde til Jesu forkyndelse.
I så tilfælde har Jesus da også været adskilligt
mere åben for en gnostisk fortolkning end de
øvrige evangelier lægger op til.  Men denne tid-
ligdatering er dybt problematisk og nok udtryk
for ønsketænkning fordi man gerne vil kunne
konstruere en mere filosofisk Jesus. Thomase-
vangeliet har intet handlingsforløb, men består
udelukkende af Jesus-ord, i alt 114, der for man-
ges vedkommende har paralleller i de nytesta-
mentlige evangelier. Grundtendensen er dog
over alt gnosticerende: Det gælder om at nå den
rette kundskab om tingenes sande sammenhæng.

Omvendt erotisk
Det skrift der vel kommer nærmest på den genre
som vi møder den i Det Nye Testamentes evan-
gelier, er Apostlenes Brev der til dels består af be-
kendt stof. Det er ord af den opstandne, men
møntet på apostlene til videre forkyndelse og
suppleret med konkrete forudsigelser blandt an-
det om Paulus som den store hedningemissionær.

Udvider Jakobs Forevangelium og Thomas’
Barndomsfortælling billedet af forhistorien til Je-
su optræden, så består det såkaldte Petersevan-
gelium af en stærkt supplerende udgave af histo-
rien om Jesu lidelse og død på korset samt om
hans opstandelse hvor de bevogtende soldater
ligefrem bliver vidner til at to engle fører Jesus
ud af graven. Det er fortrinsvis Matthæusevan-
geliets udgave der ligger til grund.  

Blandt disse apokryfer er der også breve her-
under et par brevvekslinger. Dels mellem Jesus
selv og kong Abgar af Edessa hvor Jesus bliver
indbudt til at komme. På grund af presserende
opgaver i Israel kan han dog ikke, men lover at
sende Thomas. Dels er der en brevveksling mel-
lem Seneca og Paulus på fjorten numre. Des-
værre bliver det ikke til meget andet end høflig-
heder. De to skulle dog ellers have haft mere
dybsindige ting at udveksle meninger om.

Særlig interesse påkalder de såkaldte Apostel-
akter sig. Det er en række skrifter der har fået
navn efter en af apostlene som her Andreas, Jo-
hannes, Paulus, Peter og Thomas. Her vrimler
det med undergerninger som helbredelser og dø-
deopvækkelser, og her toner kristne kvinder frem
der lader deres fromhed finde udtryk i seksuel
afholdenhed – noget der ikke rigtig faldt i deres
mænds smag. Det er ind imellem en slags erotisk
litteratur med omvendt fortegn. Apostlenes magt
over guddommelige kræfter er imponerende,
men den skabte dem ikke kun venner.

I Johannesakterne læser vi om en kvinde i
Efesos Drusiana der som kristen ikke længere vil
gå i seng med sin mand og således besudle sit le-
geme. Hendes mand, Andronikos, akkviescerer.
Men ulykkeligvis vækker den kyske kvinde et
frygteligt begær i en anden mand, Kallimachos,
der er parat til hvad som helst for at få sin vilje.
Det bliver Drusiana så bedrøvet over at hun dør
af græmmelse. 

Så langt så godt. Men Kallimachos helmer ik-
ke. Han bestikker Andronikos’ forvalter til at
åbne graven så han kan få sin lyst tilfredsstillet
på den døde. Han får dog knap klædt liget
næsten af før der dukker en slange op der med et
enkelt hug dræber forvalteren og snor sig om
Kallimachos’ fødder så han falder om hvorefter
den lægger sig oven på ham. Hvad kunne Freud
ikke have fået ud af det? 

Johannes ved hvad der er sket, men tager alli-
gevel med manden ud til graven på tredjedagen
for at holde måltid. Der møder de en smuk ung
mand (Jesus) som stiller i udsigt at ville oprejse
Drusiana. De finder nu Kallimachos og slangen
samt den døde forvalter. Apostlen opvækker Dru-
siana der går i forbøn for Kallimachos som læser
skriften på væggen og omvender sig. Da Gud ikke
gør forskel, opvækker de desuden forvalteren.
Han er dog ikke et frelsens barn og flygter forfær-
det bort. Men så gør slangegiften sin virkning.
Skriftet ender med at Johannes lader en anden
grave sin grav hvorefter han stiger ned i den, be-
der en bøn og dør.

Quo vadis?
Også i Paulusakterne går det hedt til. Første del
handler især om kvinden Thekla der ved at høre
Paulus vælger at ville forblive jomfru – til ikke
ringe fortrydelse for forloveden der vil have Pau-
lus ryddet af vejen og Theklas mor der vil have
datteren brændt i teatret fordi hun ikke vil leve
op til sin pligt som kvinde. Det lykkes dog hver-
ken at komme Paulus eller Thekla til livs. Et kraf-
tigt haglvejr slukker bålet, og Paulus forjages. 

Siden i en anden by føres Thekla nøgen for de
vilde dyr da hun igen viser sig uvillig over for en
mand. Men de bliver helt tamme ved synet at den
nøgne jomfru, og da hun får øje på et vandbassin
med sæler, kaster hun sig i det for at døbe sig
selv. Tilskuerne bliver forfærdede ved tanken om
at den smukke pige skal blive sønderrevet af de
vilde dyr, men de arme sæler ser et lynglimt og
svømmer i næste øjeblik døde rundt med bugen i
vejret.

Senere bliver Paulus selv kastet for løverne. En
stor løve farer imod ham, men lægger sig så ly-
digt ved hans fødder og siger med menneskerøst:
Nåde være med dig. Paulus gengælder dens hil-
sen. Det viser sig at være en løve som Paulus tid-
ligere har døbt, en hændelse der desværre ikke
berettes nærmere om. Paulus spørger den nu
hvordan den er blevet fanget og får svaret: På
samme måde som du, Paulus. Også denne gang
befrier et kraftigt haglvejr de troende. Paulus kan
sejle bort, og løven kan vende tilbage til bjergene
som det er dens natur.

Paulusakterne rummer endelig også det der
mangler i Apostlenes Gerninger nemlig en beret-
ning om Paulus’ martyrdød i Rom. Nero lader
Paulus fange idet kejseren tror at Paulus leder en
fjendtlig hær. Da han bliver halshugget, sprøjter
der mælk ud. Det fortæller soldaterne Nero, og
senere dukker Paulus også selv op og erklærer at
han ikke er død, men lever i sin Gud. Samtidig
forudsiger han Nero mange ulykker og stor straf.

Petersakterne er for en stor del optaget af
apostlens tvekamp i Rom med Simon Mager som
også kendes fra Apostlenes Gerninger kap. 8 og
som blev udlagt som gnosticismens fader. Det
skorter ikke på mirakler lige fra en talende hund
og en røget sild der kommer til at svømme rundt
igen til en regelret konkurrence på dødeopvæk-
kelser. 

Det går her rigtig godt for Peter. Imidlertid
kommer han galt af sted med sin kyskhedsprædi-
ken også for gifte. Det forbitrer en fornem romer
der bliver ramt så meget at han får Peter henret-
tet. Undervejs optræder den kendte historie hvor
Peter på flugt ud af Via Appia møder Jesus på vej

ind mod byen bærende på et kors. Peter stiller
det berømte spørgsmål ‘Quo vadis?’ – ‘hvor går
du hen?’ og får svaret at Jesus er på vej for at la-
de sig korsfæste i Peters sted. Hvorefter Peter
vender om og lader sig korsfæste med hovedet
nedad hvad der ikke forhindrer ham i en længere
tale.

Absolut afholdenhed
Thomasakterne er samlingens længste skrift
(over 100 sider) og på en måde det litterært og
teologisk mest interessante. Det er vel fra det 3.
århundrede og beretter om Thomas’ virksomhed
i Indien. Som i Johannesevangeliet har han til-
navnet Didymus, tvilling, hvad der udlægges der-
hen at han er Jesu tvilling – et motiv der dog kun
optræder sporadisk. 

Også i dette skrift dominerer forkyndelsen af
seksuel afholdenhed selv inden for ægteskabet.
Skal man tro apostelakterne var det altså et væ-
sentligt punkt i den tidligste kirkes forkyndelse.
Her understreges det tilmed hvor tvivlsomt et go-
de børn er. Thomasakterne rummer den berømte
Perlehymne om kongesønnen der glemmer sit
kongelige ophav, men af en perle bliver mindet
om det og vender tilbage til sit hjem.

Bindet afrundes med tre apokalypser. Esajas’
Himmelfart tager os på en rejse fra jorden op til
den syvende himmel hvor Esajas kommer til at se
hvad der skal ske i de sidste tider, det vil sige Je-
su komme til jord. Marias jomfrufødsel er her

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 sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

faktisk ikke nogen fødsel. Barnet er der bare
pludselig. 

Peters Åbenbaring måske allerede fra første
halvdel af det 2. århundrede beskriver først og
fremmest straffene i helvede. Den noget senere
Paulus’ Åbenbaring svælger også i helvedes ind-
retning og beboere. Målt på straffenes gruelig-
hed er kætteriet åbenbart den værste synd. Pau-
lus skuer dog også Paradis, og her kommer jom-
fru Maria og alle bibelhistoriens store ham i mø-
de med tak og pris. Afsættet er Paulus’ egen be-
skrivelse i 2. Korintherbrev 12, 2-4 af en henryk-
kelse indtil den tredje himmel. Disse skildringer
af især Helvede fandt en energisk aftager i Dante
i hans Guddommelige Komedie.

Paulus’ Åbenbaring er enestående i denne
samling ved at have en fundhistorie som dog an-

giveligt er en senere tilføjelse. Her henlægges op-
dagelsen til kejser Theodosius’ tid, nemlig 388,
hvor det på underfuld vis bliver fundet i Tarsus i
fundamentet til det hus som havde tilhørt Pau-
lus. 

Godt fundet på: Det var jo de skjulte forhold
omkring oprindelsen der kom til at fælde disse –
og mangfoldige senere – skrifter så de endte på
hylden med forbudte bøger. Men mon den for-
budne frugt helt har tabt sin smag? ■

Dr.theol., professor Mogens Müller er prodekan ved
Det Teologiske Fakultet.

»Hvad kunne Freud ikke have fået ud af det?«

»En jordemoders forsøg på at konstatere at Maria også efter 
fødslen var jomfru, kommer dog det hellige for nær og fører
næsten til en katastrofe.«

Ph. D.-stipendium
Inden for forskningsprogrammet: „Forbedring af social-
og sundhedshjælperes og -assistenters arbejdsmiljø“ op-
slås hermed et 3-årigt Ph.D.-stipendium.

Fokus i Ph.D.-projektet skal være inden for: „Lænderyg-
besvær hos social- og sundhedsassistenter og -hjælpere“.

Projektet skal bl.a. indeholde undersøgelse af  relevante
fysiske ressourcer som styrke, kondition, motorisk kontrol,
proprioception mm. hos social- og sundhedsassistenter
og -hjælpere. Registrering af disse ressourcer ønskes an-
vendt i epidemiologisk designet undersøgelse.

Der skal som minimum indsendes en interessetilkende-
givelse på 1–3 sider, der i hovedtræk beskriver  hvorledes
de ønskede områder inddrages i Ph.D.-projektet samt 
en detaljeret redegørelse for den faglige baggrund for at 
udforme og gennemføre et Ph.D.-forløb. Endvidere ved-
lægges et CV inklusiv evt. publikationer. 

Yderligere oplysninger kan fås hos programleder Bente
Schibye, tlf. 3916 5200. Læs mere om AMI på www.ami.dk

Aflønning efter aftale mellem Finansministeriet og AC
om lønnede Ph.D.-stipendiater.

Ansøgning mrk. „Ph.D.- lænderygbesvær“ skal være 
Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Parkallé 105, 2100 Køben-
havn Ø i hænde senest den 10. januar 2003 kl. 12.00.

AMI er Beskæftigelsesministeriets

sektorforskningsinstitut.

AMI er et forskningsfagligt

samlingspunkt og videncenter.

Opgaverne er forskning og

udvikling, dokumentation,

rådgivning, formidling, videre-

uddannelse samt forskerud-

dannelse.

AMI har ca. 140 medarbejdere.

www.ami.dk
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at finde besparelser, men også
for at finde alternativer til de
offentlige tilskud. I den forbin-
delse kan privatfinansierede
masteruddannelser vise sig at
blive en vigtig indtægtskilde på
samme måde som privat-spon-
soreret forskning i en årrække
har været en vigtig indtægtskil-
de for KU.

Set i det lys er det positivt at
studenterbevægelsens protester
i foråret og efteråret tvang re-
geringen til at opgive dens spa-
replaner der for KU’s vedkom-
mende indebar et indtægtsfald
på knap 300 millioner kroner
om året. Omvendt er det foru-
roligende at regeringens nye
plan for reform af universiteter-
nes ledelse indebærer at repræ-
sentanter fra det private er-
hvervsliv kan få absolut flertal i
konsistorium. 

Hvis det bliver tilfældet må
man frygte at antallet af bru-
gerbetalte uddannelser på uni-
versiteterne vil ekspandere
med negative konsekvenser for
demokratiet og velfærdsstaten
til følge. ■

Nicolai Lind Bentsen, 
statskundskabsstuderende.

IUniversitetsavisen 19-02 kunne
man læse at Københavns Uni-
versitet (KU) nu har oprettet

to nye masteruddannelser og at
man overvejer at oprette tre me-
re således at der i alt vil være
syv masteruddannelser på KU.

Oprettelsen af disse efterud-
dannelsestilbud på universitets-
niveau går fint i tråd med ideer-
ne om livslang læring og er et
nødvendigt element i videns-
og informationssamfundet.
Problemet med disse masterud-
dannelser er dog at de er pri-
vatfinansierede. Således skal
de studerende betale mellem
50.000 og 125.000 kroner for
disse uddannelser.  

Dette indebærer et meget al-
vorligt brud på en årelang
dansk tradition for gratis ud-
dannelse. Indtil for ganske ny-
ligt var det sådan at det eneste
der afgjorde om man blev opta-
get på en uddannelse, var ens
faglige kvalifikationer. Med
indførelsen af brugerfinansiere-
de masteruddannelser bliver
dette princip nu ophævet. 

Det er således ikke de faglige
kvalifikationer der bestemmer
om man optages på en af KU’s
masteruddannelser. I stedet er

uddannelserne forbeholdt de
personer der enten er så rige at
de selv kan betale uddannelser-
ne eller personer som af den
ene eller anden grund kan få
deres arbejdsgiver til at finansi-
ere deres uddannelser, typisk
fordi de varetager centrale
ledelsesfunktioner for arbejds-
giveren. Med andre ord er det
primært personer fra samfun-
dets økonomiske elite som har
adgang til disse uddannelser.
Det har en række uheldige kon-
sekvenser for det danske sam-
fund. 

Det hjælpeløse universitet
Et af de afgørende forhold der
bestemmer menneskers leve-
standard, er deres uddannel-
sesniveau. Derfor kæmpede ar-
bejderbevægelsen i sin tid for at
uddannelse i lige høj grad skul-
le være tilgængelig for folk fra
arbejderklassen og folk fra bor-
gerskabet, og gratis uddannelse
betragtes i dag som et af kerne-
elementerne i velfærdsstaten.
Med indførelsen af betalingsud-
dannelser får de velstillede i
samfundet atter fortrinsret til
uddannelse og dermed til høje-
re levestandard. 

Uddannelse regnes tillige for
en af de helt afgørende forud-
sætninger for at mennesker kan
deltage i den demokratiske de-
bat og de politiske processer.
Indførelsen af betalingsuddan-
nelser indebærer derfor at det i
endnu højere grad bliver eliten
som kommer til at dominere de
politiske beslutningsprocesser.  

Som landets førende univer-
sitet burde KU ikke indføre pri-
vatfinansieret uddannelse, men
i stedet stille sig i spidsen for et
forsvar for det offentligt finan-
sierede uddannelsessystem.

Jeg vælger at tro at når dette
ikke er sket, så skyldes det ikke
at universitetets ledere mangler
at gennemskue at oprettelsen
af privatfinansierede masterud-
dannelser er udtryk for en reak-
tionær tendens der undermine-
rer velfærdsstaten og demokra-
tiet, men at det alene skyldes
universitetets dårlige økonomi. 

Gennem de sidste mange år
har skiftende regeringer skåret
i universiteternes budgetter.
Således er KU’s bevillinger per
studerende faldet med 20 pro-
cent alene siden 1997. Dette
sætter naturligvis universitetets
ledelse under pres ikke bare for

■ MASTERUDDANNELSER

Brugerbetaling på 
Københavns Universitet?

Læsere af sidste nummer af Universitetsa-
visen (19-02) vil vide at dagbladet Dagen
mandag den 25. november bragte en sen-

sationsartikel om forskere på Københavns
Universitet der havde få publikationer i det of-
fentligt tilgængelige PUF register. 

Jeg var en af de forskere der blev hængt ud
med navns nævnelse. Det eneste korrekte i
omtalen af mig var imidlertid at mit navn var
stavet rigtigt. Eftermiddagen før, det vil sige
søndag eftermiddag, blev jeg ringet op privat
af en journalist fra Dagen. 

Han greb mig så at sige midt i forskningen.
Jeg havde netop som led i min velfærdssam-
fundsforskning skrevet et afsnit om hvorvidt
der findes en balance mellem sociale rettig-
heder og individuelle incitamenter som er
optimal for et samfunds produktivitet. Jour-
nalisten sagde hurtigt sit efternavn, at Dagen
var i gang med at undersøge forskerpublice-
ring og at jeg figurerede med få publikationer
på en liste han havde. Jeg sagde at hvis han
var interesseret i hvad jeg arbejdede med lige
nu kunne han finde det offentligt tilgængeligt
på min hjemmeside.

Så sluttede den korte samtale. Journalisten

fortalte ikke hvad formålet var og spurgte ikke
om han måtte citere mig.

Efterfølgende har jeg set på Dagens hjem-
meside at journalisten er Frederik Wiede-
mann som er cand.polit. fra 1997. Han var en
af mine hjælpelærere 1994-95 da jeg i en læn-
gere periode havde ansvar for undervisningen
i nationaløkonomi på politstudiets første års-
prøve i en tid hvor der årligt startede 400 stu-
derende. 

Da han ringede op sagde han ikke hej og at
han kendte mig fra sin tid som instruktor.
Måske var han for skamfuld over sit ærinde til
at give sig til kende. Men han havde brug for
en kort telefonsamtale for at kunne skrive at
han havde været i kontakt med mig.

Journalistisk makværk
Samtlige oplysninger Dagen bringer om mig
er faktuelt forkerte. 

Dagen skriver at jeg er professor, forkert,
jeg er lektor. Dagen skriver at jeg ikke har op-
trådt i et videnskabeligt tidsskrift i ti år, for-
kert, jeg har blandt andet skrevet i National-
økonomisk Tidsskrift. Dagen skriver at jeg
ikke har publiceret noget i tre år, forkert, i år

har jeg fået udgivet antologibidrag og publi-
ceret videnskabelige anmeldelser, og ikke
mindst har jeg afsluttet mit værk om Velfærd-
samfundets Teori. Det ligger offentligt til-
gængeligt på min hjemmeside hvor der på det
seneste har været ekstra mange besøg. Som
bekendt kan dårlig omtale være god reklame.

Der er således tale om elendigt journalistisk
arbejde. Alt tyder på at journalisten har været
presset. Han har ikke forelagt mig hvad han
ville skrive så fejlene kunne blive påpeget. I
farten har han husket sin gamle lærer som
professor.

Eller var det en bevidst fejl? Det var nyhe-
den om en professor der ikke havde skrevet
noget i ti år der blev citeret i Radioavisen
mandag morgen. Dagbladet Dagen er formo-
dentligt desperat efter omtale i de andre me-
dier – specielt efter at få en historie citeret i
morgenradioavisen. Det lykkedes denne gang,
men kun ved at bryde grundlæggende journa-
listiske etiske regler. 

Det er uanstændigt ikke at informere en
person man vil bruge som case i en reportage
om formålet med henvendelsen og undlade at
spørge om tilladelse til at citere svarene. 

Det er i strid med de presseetiske regler ik-
ke at forelægge personen det bladet vil bringe
så fejl kan blive korrigeret.

Det er uanstændigt og i strid med de presse-
etiske regler for sensationens skyld eller for at
skabe opmærksomhed at hænge mere eller
mindre tilfældigt valgte navngivne enkeltper-
soner ud udelukkende på grundlag af offent-
ligt tilgængelige summariske lister. Det er
blandt andet uanstændigt fordi der bag sum-
mariske data kan ligge mange forklaringer og
eventuelt personlige forhold som offentlig-
heden ikke kan eller bør få kendskab til.

Det bør tilføjes at den ansvarlige ikke er den
pressede unge journalist, men Dagens
ansvarshavende redaktør, Kresten Schultz
Jørgensen, der sagt med en vis beklagelse og-
så har sin uddannelse fra Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet.

Axel Mossin er lektor i økonomi og socialpolitik,
djøf tillidsrepræsentant og næstformand for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultets Samarbejds-
udvalg.  

SYNSPUNKT

Af Axel Mossin

Grebet midt i forskningen

Amtssygehuset i Glostrup

kø benhavns  amt
Information
om amtet:
www.kbhamt.dk

Overlæge
med tilknytttet klinisk profes-
sorat til Klinisk Biokemisk
afdeling, Amtssygehuset i
Glostrup. Afdelingen har 75
medarbejdere og udfører
900.000 biokemiske analyser
på 130.000 blodprøver per år.
Afdelingen er opdelt i fem
sektioner inden for biokemi,
hæmatologi, genetik, farma-
kologi og bioinformatik. 

Vi lægger vægt på, at ansøgerne
har dokumenteret en høj grad
af original videnskabelig pro-
duktion på internationalt
niveau inden for biokemi og
molekylær biologi og har bi-
draget væsentligt til den viden-

skabelige udvikling. Herudover
kræves faglig indsigt inden for
klinisk biokemi, erfaring i
forskningsledelse samt under-
visningsmæssige kvalifikationer.

Stillingen er en overlægestilling
med tilknyttet klinisk professo-
rat i klinisk molekylær biologi
med start snarest muligt. 

Ansættelse i overlægestillingen
er betinget af, at du kan an-
sættes i det kliniske professorat. 

Ansøgningsfrist: 6. januar 2003

Læs mere om stillingen og
ansættelsesproceduren på 
www.kbhamt.dk under
jobnummer ka50053

10 år med ph.d.-uddannelsen 
»Tildelingen af ph.d.-stipendier ter sig som en talentjagt, men viser sig i

endnu højere grad at være en talentslagtning.«

Professor, dr.phil. Kerstin Eksell i Politiken, 6. december 2002.
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■ NULFORSKERE

Jeg tilhører ludervidenskaben

Man blev på det bestemteste henvist til at søge
sine egne oplysninger gennem de åbne (sic!) kil-
der i Universitetets Årbøger eller i DanDok, og en
del tydede på at dekanen havde retten på sin side
med påstanden om at det er stridende mod gæl-
dende lov fra fakultetskontoret at udlevere per-
sonoplysninger om hin enkeltes forskningsind-
sats til tredjemand.

Ovennævnte rejser unægtelig spørgsmålet om
det er ønskeligt, endsige lovligt, at lægge den en-
kelte forskers publikationsliste ud på nettet. En-
ten var ovennævnte dekan på vildt vildspor eller
også er KU det nu. Begge parter kan umuligt ha-
ve ret. 

Jeg vil gerne advare lidt mod den igangværen-
de tivolisering man kan opleve rundt omkring.
Borte har taget den borhske ydmyghed, og lige-
som man taler om luderjournalistik, så vil jeg fo-
reslå det nye ord ‘ludervidenskab’, for det dækker
meget godt de nuværende forhold der så at sige
har taget os bagfra. 

Jeg tilhører selv ludervidenskaben fordi jeg
henvender mig til offentligheden samt frivilligt
har lagt mine personlige fortræffeligheder ud på
nettet i det forfængelige håb at slippe for de man-
ge evalueringer og forskningshøringer vi udsæt-
tes for i mange sammenhænge hvert eneste år. 

Ak oh ve, sådan spiller klaveret ikke. Min
hjemmeside eksisterer dog fortsat fordi når man
selv lægger den ud på nettet, så er der ingen som
læser den. Men nu har KU så taget initiativet for
hele det videnskabelige personale og lagt ganske
personfølsomme oplysninger ud på nettet uden
at spørge folk. 

Herefter er banen kridtet op til en diskussion
af hvor tit man er på i pressen, ens undervis-
ningsegnethed og så videre – huhej hvor det går.
Mit juleønske er at nogle folk stille sætter sig ned
og gennemtænker alle disse ting når julefreden
sænker sig over land. Der er både lidt etik og fa-
getik heri, så det må være en oplagt sag for vores
rektor Linda Nielsen der nu er formand for os og
ikke længere for etikerne i Etisk Råd.

Lektor Niels Kristian Højerslev, Niels Bohr Institut-
tets geofysiske afdeling.

der er også et projekt om religi-
onens betydning for identitets-
dannelse under kulturmødet
mellem unge danskere og mus-
limers religionsforståelse. 

For Det Teologiske Fakultet er
det således oplagt at tænke tvær-
fakultært. Hvorfor ikke lave fly-
dende enheder der ligesom er-
hvervslivet hele tiden kan be-
væge sig i den retning hvor der
er flest fisk? Som bryder med
de vante forestillinger om hvad
der foregår på de forskellige
fakulteter og institutter og i
stedet viser den rigdom som i
sandhed har været svær at sæl-
ge til offentligheden indtil nu? 

Det bliver spændende at se
om den kommende bestyrelse
formår at tænke så kreativt at
den konstant formår at styre
denne enorme videnskapacitet
ind på nye markeder hvor vores
viden giver et umiddelbart af-
kast. Ud over at denne bestyrel-
se ønskes held og lykke med at
finde den krystalkugle der kan
fortælle hvilken vej de nye
trends går, så bliver det spænd-
ende at se om den kan følge
med når universitetets ansatte
for alvor viser hvor mangfoldi-
ge veje deres forskning går. For
nu skal vi frem i skoene. Lad os
tænke tværfakultært! ■

Ph.d.-studerende Camilla Sløk,
Det Teologiske Fakultet.

Helt tilbage i Manchester den 12. juni 1912
skrev Niels Bohr følgende i et brev til sin
bror Harald (som har givet navn til univer-

sitetets undervisningspris, Årets Harald): 
»Jeg har udarbejdet en lille Theorie, der selv

om den er meget lille, maaske dog kan kaste lidt
Lys over nogle Ting med Hensyn til Atomers Byg-
ning.« 

Den lille teori viste sig imidlertid at være volu-
minøs, og vejlederen Rutherford, som ingen til-
syneladende var på fornavn med, fandt da også
artiklen for lang og for germansk i sin opbygning.
Den skulle ‘skrives ned’, så Bohr hakkede den i
stedet over i tre dele der siden gav både genlyd,
laurbær, nobelpris samt betalt villa i Valby. Den
bohrske overhakning praktiseres den dag i dag,
men nu ud fra andre motiver.

Jeg er akademisk opdraget i den bohrske tra-
dition hvor man på det nærmeste ikke regner
sine egne arbejder for meget, men gerne gør en
dyd ud af at fortælle at nok er ens videnskabelige
arbejder af beskeden art, men alligevel dog en
anelse bedre taget i forhold til andres arbejder. 

Man ved meget vel at træer ikke vokser ind i
himlen og at der er noget som hedder hybris og
guders vrede. Jeg ved således fra mig selv at jeg
kuns er et svagt kar der aldrig bliver helt færdig i
den store videnskabelige sammenhæng, men al-
tid tvinges til at sætte det afsluttende punktum
inden forskningsvogtningen rammer mig som en
tordenkile. 

Og alle ved vi at tingene altid kan gøres bedre,
men at tiden ikke altid rækker. Forskning er
nedslidende på linie med hårdt fysisk arbejde, og
det giver altid arbejdsskader for den seriøse for-
sker. Det kan alle se ved blot at se sig omkring i
forskningslandskabet.

Borte har taget Bohr
Med den ny stil på Københavns Universitet er vi
nu landet i den modsatte grøft. Vi behøver ikke
at gå tilbage til 1912, ti år tilbage i tiden rækker.
Da kunne man ikke drive den naturvidenskabe-
lige dekan Henrik Jeppesen og hans juridiske
embedsværk til at udlevere så meget som en en-
kelt oplysning betræffende KU-forskernes publi-
kationsliste.  

■ UNIVERS ITETSVALG

Demokratisk fallit 

Så er der endnu engang valg til de sty-
rende organer på Københavns Univer-
sitet. I sidste nummer af Universitets-

avisen (19-02) kan man så læse valgpro-
grammerne for de opstillede med deres bud
på hvorfor vi lige skal vælges dem.

I en tid hvor den nye universitetslov alli-
gevel fjerner enhver form for demokrati fra
universitetet, tillader jeg mig alligevel at
stille spørgsmål til demokratiet i den nu-
værende form for valgafholdelse.

Et væsentligt element i den demokratiske
proces er den frie debat. Altså den demokra-
tiske dialog mellem vælgerne og de folke-
valgte/opstillede. Det kan derfor ærgre mig
at jeg som vælger ikke får mulighed for at
stille spørgsmål til og få svar fra de opstille-
de via et åbent forum fx Universitetsavisen. 

Sådan som valget afholdes tidsmæssigt,
får man som vælger ikke mulighed for at yt-
re sig før valget er omme hvilket er til stor
skade for den demokratiske proces.

Jeg skal således egenhændigt opsøge de
opstillede for at få svar på mine spørgsmål. 

Såsom eksempelvis: 
Hvordan kan Juridisk Diskussionsklub

bedrive studenterpolitik når listen nu er
upolitisk og dermed ikke har en mening om
noget som helst? 

Hvilke fordele er der for universitetets
studerende i at studenterrepræsentanterne i
konsistorium ikke har en fælles holdning,
som skitseret af Juridisk Diskussionsklub,
Rigtige Biokemikere og Reformklubben?

Hvordan har de alternative lister til For-
ende Studenterråd tænkt sig at varetage for-
holdene for alle studerende på KU når de ik-
ke har et repræsentativt bagland i form af
fagråd og så videre på hele universitetet? 

Disse spørgsmål – og mange andre – og
svar kommer ingen andre end mig selv til
gode og tilsvarende spørgsmål og svar fra
medstuderende får jeg således ikke del i.

Det er ærgerligt at vi ved afslutningen af
en demokratisk æra på Københavns Univer-
sitet ikke kan gøre det lidt bedre. ■

Andreas Lundh, medicinstuderende.

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.

Når politikerne i Finansmi-
nisteriets rapport om
omkostningsbaserede

budget- og regnskabsprincipper
(se Linda Nielsens leder i Uni-
versitetsavisen 18-02) skriver at
man må anlægge “lønsomheds-
betragtninger på sammensæt-
ningen af produktionsfaktorer”
på universitetet, så får man som
universitetsansat endnu en-
gang den mistanke at et flertal
af politikerne dybest set ikke
anser universitetets forskning
og undervisning som værende
værdifuld i sig selv. 

De vil se universitetets viden
anvendt direkte og med det
samme på de problemer vi som
samfund altid står midt i. Politi-
kerne forestiller sig ikke at nog-
le problemstillinger inden for
forskningen simpelthen er en
organisk del af en større helhed
og derfor interessante i sig selv.

Som forsker er man imidler-
tid aldrig i tvivl om at de pro-
blemstillinger man sidder med
har en relevans for det eksiste-
rende samfund. Der må derfor
siges at være tale om en kløft
imellem den forståelse man

som forsker har af sit fags rele-
vans og den forståelse politiker-
ne har af relevans. 

For at vise at vi på universite-
tet faktisk foretager os sam-
fundsnyttige ting, er det således
nødvendigt at vi demonstrerer
dette aktivt. Vi kan ikke nøjes
med blot at formidle vores vi-
den gennem undervisning og
publicering. Vi må formulere os
politisk, og det kan vi blandt
andet gøre ved at foreslå nye
strukturer og profiler for vores
arbejde. 

Flydende enheder
I Universitetsavisen 18-02 blev
refereret til diskussionen om
sammenlægning af forskellige
institutter på Det Humanistiske
Fakultet. Hvorfor imidlertid ik-
ke tænke helt nyt hvis vi allige-
vel skal demonstrere vores løn-
somhed? Hvad med at tænke
fakulteterne på helt nye må-
der? Det Teologiske Fakultet var
det første fakultet, og det er der-
for ikke uden grund at de forskel-
lige discipliner inden for teolo-
gien rækker ind over andre fa-
kulteter og deres institutter. 

Vi har fire centre hvor de an-
satte samarbejder på tværs af
deres faggrænser omkring be-
stemte emner, nemlig Center
for Afrikastudier, Center for
Subjektivitetsforskning, Søren
Kierkegaard Forskningscenter
og Center for Middelalderritua-
ler.  Dertil samarbejder forsker-
ne på Det Teologiske Fakultet
med forskere fra andre fakulte-
ter og institutter blandt andet
med forskere på Jura om sam-
menhængen mellem juridisk
dogmatik og teologisk tænk-
ning, med Sociologi, Religions-
videnskab og Carsten Niebuhr
Instituttet om religion i sam-
fundet, med Filosofi og Retorik
i forbindelse med et større pro-
jekt om Aristoteles’ retorikbe-
greb i sammenligning med an-
dre retorikbegreber i dag, og

■ UNIVERS ITETSREFORM

Nu skal der tænkes tværfakultært



● BOLIGER

Bolig søges ▼

København 

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: Min. 40 kvm. 

Udstyr: Ingen særlige krav. 

Beboer: Akademiker med fast

indtægt, ingen børn/husdyr. 

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: pomfritte@hot

mail.com, tlf. 2048 7302.

København

Periode: Fra jan/feb/marts for

min. 6 md.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: K studerende, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:

signe.ravn@mail.dk, tlf. 3323

2503, 6170 3024.

København

Periode: Snarest og senest pr. 1/1-

03.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: Studerende, par.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3332 2237, 2214

8108, e-mail: cptychsen@com

paqnet.dk.

Byttelejlighed

Haves: Lejelejlighed, 41/2 vær. i

Århus C. 4.300 kr. pr. md.

Ønskes: Lejlighed, min. 3 vær. i

København.

Permanent bytte pr. 1/2-03.

Kontakt: Jakob Stobbe, tlf. 8618

8674, e-mail: jast@mail.djh.dk.

Boliger udlejes ▼

Hvidovre

Periode: For 3-6 md. med mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm., i

villa (delvist kælder).

Udstyr: Møbleret med stereo og

tv. Køkken/alrum med vaske-

maskine/tørretumbler. Have.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. Varme,

el og vand 1.400 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: 

myrup@hotmail.com. 

Frederiksberg

Period: From 15/1 to 31/6-03.

Size: 2 rooms, share kitchen-di-

ning room and bathroom.

Equipment: Fully furnished, free

laundry.

Rent: 4.000 kr. per month incl. wa-

ter and heating, excl. electricity.

Deposit: 5.000 kr.  

Contact: E-mail: 

sine.bak.josefsen@get2net.dk. 

Frederiksberg 

Periode: Fra 1/3 til 31/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 120 kvm., 5

vær. i 2 plan. 

Udstyr: Møbleret med op- og vas-

kemaskine m.m. For- og bag-

have.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug, licens, etc.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

aellerbaek@hotmail.com.

Ved Hareskoven

Periode: Snarest og til 28/2-05. 

Størrelse: Hus, 235 kvm., 5 vær.

Udstyr: Møbleret med flygel.

Værksted, vaske- og fyrkælder

og fotolaboratorium. Grund på

6.500 kvm.

Husleje: 16.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

martinagge@msn.com.

Birkerød

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. og

køkken/alrum.

Udstyr: Balkon.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, el og varme.

Kontakt: Lars S. Netteberg, tlf.

4581 9079 el. 2089 7250.

Amager

Periode: Fra 10/1 til 10/4-03.

Størrelse: 1. og 2. sal i byggefore-

ningshus, 90 kvm. 

Udstyr: Møbleret med op- og va-

skemaskine. Lille have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Annette Lassen, e-mail:

anlass@hum.ku.dk, tlf. 3254

3827.

Christianshavn

Periode: Fra 3/1 til 15/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. tv,

stereoanlæg og vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr md. inkl. var-

me, el og vand.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Benedicte Pedersen, 

tlf. 6060 5590, e-mail: 

Benedicte@mail.dk.

Indre Nørrebro

Størrelse: Værelse med adgang

til spisekøkken og bad.

Beboer: Gæsteforsker el. pendler,

ikke-ryger.  

Husleje: 3.200 kr. pr. md. 

Depositum: 3.200 kr.

Kontakt: E-mail:

bierlich@post11.tele.dk.

Indre By

Periode: Snarest og for 1 år med

mulighed for forlængelse i op

til 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 89 kvm., 4

vær. Evt. tillige et værelse, 50

kvm., i baghus med direkte ad-

gang fra lejligheden.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, fri vaskemaskine.

15.000 hvis værelset i baghuset

også lejes.

Kontakt: E-mail: m.zander@dadl

net.dk, tlf. 3312 7242 el. 5123

6765.

Amager

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

Størrelse: Lejlighed, 75 kvm., 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret m. skri-

vebord, spisebord, reoler, skab,

køkkenudstyr og vaskemaskine.

Beboer: Fortrinsvis til gæsteforsker. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og gas.  

Kontakt: Anna Frandsen og

Tobias Nygaard, tlf. 3254 4333,

e-mail: frandsenanna@hot

mail.com.

Indre Nørrebro 

Periode: Fra 20/1 til 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 45

kvm.

Udstyr: Møbleret. Mikroovn, mi-

niovn og køleskab. Garderobe

(3 kvm.) og altan. Vaskekælder,

elevator.

Husleje: 3.500 kr. pr. md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Martin T. Risom, e-mail:

Martin_trier@mailcity.com, tlf.

3583 3755 (kl. 17-19).

Hellerup

Periode: Snarest og for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Opvaskemaskine, køle-

skab/fryser, badeværelse med

karbad og gæstetoilet. Stor

fælles have. 

Husleje: 9.800 kr. pr. md. ekskl.

varme (ca. 700 kr.). 

Kontakt: Tlf. 3961 0819 el. 

2613 7608.

Vesterbro

Periode: Pr. 15/12-02 el. 1/1-03.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i lej-

lighed der deles med udlejer.

Udstyr: (U)møbleret. 

Husleje: 3.700 kr. pr. md. inkl.

varme, el, gas, telefon, kabel

og vaskeri m.m.

Kontakt: Tlf. 2728 6052.    

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2 til 1/5-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 64

kvm. med bad og køkken. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og gas. 

Depositum: 6.000 kr. 

Kontakt: E-mail: karinu@bot.ku.dk.

Copenhagen N

Period: From 9/1 to 3/7-03.

Size: Apartment, 2 rooms, 56

sqm. with kitchen and bath.

Equipment: Furnished. Washing

machine in basement.

Tenant: Guest researcher, non-

smoker.

Rent: 3.200 kr. per month.

Deposit: 3.200 kr.

Contact: Tel. 3583 8351, e-mail:

kristin_lassen@hotmail.com.

Indre Østerbro

Periode: 11/2 år. 

Størrelse: Værelse, 25 kvm. i 115

kvm. delelejlighed.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf 2091 5294.

Nørrebro 

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

Størrelse: 2 værelser, i alt 35 kvm.

i bofællesskab.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Studerende el. gæste-

forelæser.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. el,

gas, varme og vand. 

Kontakt: Aino, tlf. 2466 7410. 

Vesterbro

Period: From 1/2 to 30/6-03.

Size: Room in 3 room flat to share

with female smoker and two

cats. 

Equipment: Furnished.

Rent: 2.550 kr. per month all incl.

Contact: E-mail: mhp@ifs.ku.dk

or birgitte.hjort@jp.dk.

Amager

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 61 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til va-

skefaciliteter, kabel tv.

Beboer: Ikke ryger, ingen husdyr. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 3259 4226, e-mail:

mettenorup@wanadoo.dk.

Valby

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 65 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til vas-

kefaciliteter, kabel tv.

Beboer: Ikke ryger, ingen husdyr.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Tlf. 3646 1946, e-mail:

heidi.d.p@mail.tele.dk.

Helsingør

Periode: Snarest og til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 75 kvm.

Udstyr: Brændeovn, køkken m.

hårde hvidevarer, bad. Evt. del-

vist møbleret.

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

og varme.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Hans-Henrik Bünner, tlf.

5631 2281, e-mail: habu@tdc

space.dk.

København V

Periode: Fra 1/3 til 30/6-03, evt.

31/7.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær. med

altan, 122 kvm.

Udstyr: Møbleret, tv, op- og va-

skemaskine, internet.

Beboer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 7.000 kr. samt 1.300 kr. i

a conto beløb til forbrug, i alt

8.300 kr. pr. md.

Depositum: 24.900 kr.

Kontakt: E-mail: kim.tegner@

get2net.dk, tlf. 2834 4668.

Bispebjerg

Periode: Fra 1/2 til 31/5-03 (evt.

31/6).

Størrelse: Lejlighed, 2,5 vær. med

altan.

Udstyr: Møbleret, vaskefacilite-

ter, bad, toilet, køkken.

Beboer: ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl.

varme, el, gas, vand.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Søren Bonde, e-mail: 

soren_bonde@yahoo.dk, tlf.

3581 3934.

Vesterbro

Periode: Fra 1/2 til 1/7-03.

Størrelse: Femkantet værelse, ca.

24 kvm. i lejlighed.

Udstyr: Møbleret med adgang til

fælleskøkken og -bad. Gratis

adgang til adsl og eget tv.

Husleje: 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 4052 3606. 

Søerne/Fælledparken 

Periode: Fra 23/1 til 15/5-03 el.

1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 42 kvm., 2

vær., med spisekøkken og toilet. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, elektricitet.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail: lonenorup@

hotmail.com, tlf. 3542 5073.

Paris

Periode: Pr. 1/2-03 for 3 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., ca. 33

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

kenudstyr osv. 

Beboer: Primært for 1 pers. el. par.

Husleje: 615 euro pr. md. ekskl. el

og tlf. 

Depositum: 615 euro. 

Kontakt: E-mail:

cstrandsbjerg@hotmail.com.

● KOLLEGIER

Elers Kollegium
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet el.

DTU med dokumenteret 2 års

normeret studietid. Evt. slægt-

ninge af fundator el. dennes

hustru har fortrinsret. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde med 20 alumnepladser

fordelt på alle universitetets

fakulteter. Hovedparten af

driften varetages af alumnerne

selv, og det forventes at kom-

mende alumner engagerer sig i

dette arbejde. Værelserne er

på mellem 12 og 22 kvadrat-

meter og til kollegiet hører

bl.a. bibliotek, computerrum,

sauna og have med kroketba-

ne. Der er tilknyttet enkelte

mindre legater.

Husleje: 1.150 kr. pr. md. for al-

mindelige studerende og 1.725

kr. pr. md. for kandidater samt

et bidrag på 125 kr. til kollegie-

kassen.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for De gamle Kollegier.

Vedlæg skriftlig motivation

samt dokumentation for evt.

fortrinsret. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-03.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270. 

Regensen
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet el.

DTU med beståede eksaminer

med mindst 8 i gennemsnit

svarende til 2 års normerede

studier. Særlige optagelsesbe-

rettigede er grønlændere og

færinger. Der kan tildeles re-

gensplads direkte efter bestået

studentereksamen.

Kollegiet: Centralt beliggende i

indre by med plads til 100 stu-

derende. Hunde og katte ikke

tilladt.

Huslejen 1.150 kr. pr. md. inkl. te-

lefonabonnement samt 75 kr.

til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for De gamle Kollegier.

Vedlæg skriftlig motivation

samt dokumentation for evt.

fortrinsret. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-03.  

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Humanistiske Fakultet på Kø-

benhavns Universitet der har be-

stået to års normeret studietid.

Periode: Pr. 1/1-03 bliver en alum-

neplads ledig.

Kollegiet: Ligger i St. Kannikestræ-

de 12. Bibliotek, flygel, festsal,

tv-stue, vaske- og tørrerum, ha-

ve med tilhørende kroketbane. 

Husleje: 1.150 kr. pr. md. smat

200 kr. i husskat.

Depositum: 1.150 kr. 

Ansøgning: Skema fås på Køben-

havns Universitet, Stipendie-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K. Dokumentation for to

års bestået studietid vedlægges.

Ansøgningsfrist: 19/12-02.

Yderligere oplysninger:

www.borchskollegium.dk. 

Valkendorfs Kollegium
Målgruppe: En studerende fra Det

Humanistiske Fakultet med be-

stået to års normeret studietid.

Kollegiet: Pr. 1/1-03 søger er et af

de 22 værelser ledige. Kollegiet

ligger i Sankt Peders Stræde og
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Bente Klarlund Pedersen 

Prof., overlæge og dr.med. Bente Klarlund 

Pedersen ved Center for Muskelforskning samt

Epidemiklinikken på Rigshospitalet har fået 1

million kr. fra Lundbeckfonden. Midlerne skal

hun sammen med sin forskningsgruppe bruge til grundforskning

i proteinet IL-6. Bente Klarlund Pedersen har tidligere påvist at 

IL-6 produceres i meget store mængder i arbejdende muskler og

derefter frigives til blodet. Formålet med den nye undersøgelse

er at fastlægge den biologiske funktion ved hjælp af forsøg på

både dyr samt raske og syge mennesker. Det er sandsynligt at IL-6

eller stoffer der stimulerer IL-6, vil kunne anvendes i behandlin-

gen af patienter med fedme og insulinresistens.

Juleafslutning
Studentermenigheden ved Trinitatis byder på gløgg,

æbleskiver og julesalmer den 19. december kl. 15.15

i St. Kannikestræde 8.



MEDDELELSER FRA
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har en stor have. Kollegiet har

selvstyre så beboerne i fælles-

skab står for husets daglige drift.

Husleje: 1.150 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171  Kbh. K. Vedlæg doku-

mentation for at to års bestået

studietid samt et brev hvor du

fortæller om dig selv og din

motivation (1 side). 

Ud fra ansøgningerne udvælges

et antal ansøgere som vil blive

indkaldt til en samtale på kol-

legiet med eforen og tre bebo-

ere den 20/12-02 fra kl. 14.00.

Ansøgningsfrist: 17/12-02. 

● STILLINGER

Teologi ▼

Adjunkter
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: 2 stillinger. Et 1-årigt ad-

junktur med særlig henblik på

projektstyring/udvikling af

fjernundervisning og it-baseret

undervisning inden for det

teologiske fagområde. Et 3-

årigt adjunktur i Ny Testamen-

tes Eksegese.

Ansøgningsfrist: 17/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.teol.

ku.dk/phd/default.htm.

Sundhedsvidenskab ▼

Professorat i neurologi
Sted: Institut for Kliniske Neuro-

fag og Psykiatri.

Indhold: 5-årigt klinisk professo-

rat i neurologi specielt med

henblik på forskning i epilepsi.

Professoratet er sammensat af

en overlægestilling i H:S og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Rigshospitalet, Neurocen-

tret, Neurologisk Klinik og et

honorarlønnet professorat ved

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet. Det forudsættes at

der opnås ansættelse i begge

dele af stillingen. Derfor er det

en betingelse at ansøgere ind-

sender både en ansøgning til

fakultetet (professordelen) og

en ansøgning til Rigshospitalet

(overlægedelen). Arbejdsopga-

ver omfatter patientbehandling

og udvikling af epilepsiområdet

i samarbejde med Neurologisk

Kliniks øvrige lægestab og fag-

grupper. På det kliniske områ-

de indebærer stillingen særligt

ansvar for epilepsibehandling.

Desuden omfattes udvikling af

fagområdet, forskning, publi-

cering/videnskabelig formid-

ling og prægraduat undervis-

ning, forskeruddannelse, be-

dømmelsesarbejde m.v. Forsk-

ningsområdet omfatter epilepsi.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk

el. www.laegejob.dk. Persona-

le og Jura, tlf. 3532 2645 el.

Rigshospitalets Personalekon-

tor, tlf 3545 6482. 

Klinisk lektor
Sted: Klinisk biokemisk afdeling,

Amtssygehuset i Herlev.

Kvalifikationer: Ansættelse som

klinisk lektor i biokemi forud-

sætter at vedkommende er an-

sat ved en af de sygehusafde-

linger der varetager undervis-

ningen af lægestuderende i

kliniske fag, at den pågælden-

de er speciallæge i det relevan-

te fag samt bliver erklæret

kvalificeret af et fagkyndigt

bedømmelsesudvalg. 

Omfang: Fra 1/2-03 til 31/1-06/08.

Mindst 3 år. Genansættelse kan

finde sted.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645.

Instruktorer
Sted: Medicinsk-anatomisk Institut.

Indhold: Undervisning i fagene

Anatomi, Dissektion, Cellebio-

logi, samt Grundkursus i basal

humanbiologi.

Omfang: Forårssemestret 2003.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskema og nærmere stil-

lingsbeskrivelse fås ved hen-

vendelse til Anatomisk Institut,

tlf. 3532 7213.

Overtandlæge
Sted: Tandlægeskolen, Afdelin-

gen for Tandsygdomslære.

Indhold: Tilrettelæggelse af den

kliniske virksomhed i samarbej-

de med den videnskabelige

stab, klinisk udvikling af fag-

området sammen med forske-

re. Varetage særlige kliniske

undersøgelses- og behand-

lingsopgaver og klinisk (og

teoretisk) undervisning.

Kvalifikationer: Klinisk uddannel-

se på specialtandlægeniveau,

videnskabelige kvalifikationer

på ph.d.-niveau, dokumenteret

undervisningserfaring på såvel

præ- som postgraduat niveau

samt supplerende pædagogisk

efteruddannelse. Dokumente-

ret ledelseserfaring påkrævet.

Ansøgningsfrist: 15/1-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500 el. e-mail:

nef@odont.ku.dk.

Fysiker/ingeniørstilling
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik/NMR-Centret.

Indhold: Stillingen omfatter ser-

vice og vedligeholdelse af cen-

trets instrumenter samt delta-

gelse i de igangværende pro-

jekter som omfatter forskning i

metabolisk biokemi og forud-

sætter anvendelse af og vide-

reudvikling af NMR-baserede

metoder, herunder udvikling af

apparatur og metoder som

forskningsprocessen giver an-

ledning til.

Kvalifikationer: Teknisk/ingeniør-

mæssig viden. Erfaring med

anvendelse af NMR teknik

og/el. RF teknologi.

Sendes til: Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik, Att.: pro-

fessor Bjørn Quistorff, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 31/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Prof.,

dr.med. Bjørn Quistorff, e-mail:

bq@imbg.ku.dk. 

Humaniora ▼

Eksterne lektorer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Musikhistorie (renæssance

og pop/rock).

Indhold: Musikhistorie.

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk. 

Ekstern lektor
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Arabisk,

Cairo-dialekt, grammatik.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og pædagogisk

erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Hebraisk,

Jødisk historie frem til Haskalah.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og publikatio-

ner samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Det mo-

derne Tyrkiets historie og sam-

fund.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og publikatio-

ner samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorres-

gade 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Ægyp-

tens religion. 

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og publikatio-

ner samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 4 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teater, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: Undervisning i rumana-

lyse og arkitekturens teknik og

terminologi.

Sendes til: Studienævnet for

Kunsthistorie, Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/1-03 kl 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Henrik Oxvig, tlf. 3532 9273.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teater, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: Undervisning i arkitek-

turanalyse.

Sendes til: Studienævnet for

Kunsthistorie, Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/1-03, kl 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Henrik Oxvig, tlf. 3532 9273.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teater, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: Undervisning i moderni-

tetens billeder.

Sendes til: Studienævnet for

Kunsthistorie, Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Henrik Oxvig, tlf. 3532 9273.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teater, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: Undervisning i kunst og

kunstteori fra første halvdel af

det 20. århundrede.

Sendes til: Studienævnet for

Kunsthistorie, Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Henrik Oxvig, tlf 3532 9273.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Institut.

Indhold: Undervisning i faget ryt-

misk korledelse på kandidatud-

dannelsen.

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk. 

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Institut.

Indhold: Undervisning i faget ryt-

misk musikledelse på kandidat-

uddannelsen.

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.
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MI-jazz 
MI-jazz er Københavns Universitets bidrag til Copenhagen

Jazzfestival. Sidste år havde vi stor succes med 2 scener, 20

bands og ikke mindre end 750 gæster over tre dage.

Spiller du/I jazz og har tilknytning til Københavns Universitet el-

ler et af Danmarks Musikvidenskabelige Institutter, vil vi meget

gerne høre fra jer. Vi tilbyder 1-2 timers spilletid samt et mindre

honorar.

Har I lyst til at prøve jeres musik af på et godt publikum? Så

send straks jeres demo til: MI-jazz, Musikvidenskabeligt Institut,

Klerkegade 2, 1308 Kbh. K senest 15. januar 2003, kl. 15.00. 

Plakatkonkurrence
Igen i år søger MI-jazz et nyt og spændende design til vores pla-

kat, program, hjemmeside og lignende. Designet skal være med

logo – MI-jazz 2003 – der kan fungere selvstændigt. Hvis desig-

net er i farver skal det desuden kunne fungere i gråtoner. De-

signet afleveres gerne på en CD-rom, men modtages dog også

på papir. Ud over at få din idé til skue for masserne, vinder du

også to flasker god rødvin samt et partoutkort til alle tre MI-

jazz dage. Forslag skal sendes til MI-jazz senest 1. februar 2003,

kl. 15.00.

Skriv til MI-jazz2003@groupcare.dk hvis du har spørgsmål.
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Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk. 

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Institut.

Indhold: Undervisning i fagene

rotation og rytmisk musikledel-

se på BA-uddannelsen.

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk. 

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Middel-

ægyptisk C, tekstlæsning. 

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og publikatio-

ner samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Arabisk,

Cairo-dialekt, samtale.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse, pædagogisk

erfaring og kendskab til ara-

bisk på modersmålsbasis.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Hjælpelærer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Assyrio-

logi, Akkadisk A.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse samt pædago-

gisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Hjælpelærer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Nærorientalsk Arkæolo-

gi. Undervisning i teknik og

metode.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse og publikatio-

ner samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Hjælpelærer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Undervisning i Middel-

ægyptisk A.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på dokumenteret relevant fag-

lig uddannelse samt pædago-

gisk erfaring.

Til besættelse: Forårssemestret

2003.

Omfang: 2 timer/uge.

Sendes til: Studienævnet, Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorresga-

de 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Adjunktur i mykologi
Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Stillingen omfatter

forskning i molekylær biologi

og svampe samt undervisning

fra bachelor- til ph.d.-niveau.

Til besættelse: 1/5-03.

Ansøgningsfrist: 4/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

www.bot.ku.dk/vacancies.asp.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Øjvind Moestrup, tlf.

3532 2290.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Molekylærbiologisk Institut,

Afdeling for Biologisk Kemi

Indhold: Regneøvelser i biokemi 2.

Kvalifikationer: Cand.scient. i

biokemi.

Omfang: 4 konfrontationstimer/

uge i 10 uger i forårssemestret.

Ansøgning sendes til: Biokemisk

studienævn, Øster Farimags-

gade 2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Gert Dandanell, tlf.

3532 2025.

● TAP-STILLINGER

Første klinikassistent
Sted: Tandlægeskolens klinik-

sektion. 

Indhold: Daglig ledelse af klinik-

assistenter og klinikmedhjælpe-

re, deltagelse i tilrettelæggel-

sen af elevers kliniske uddan-

nelse, ansvar for sterilisation,

materialer, medikamenter, en-

gangsartikler m.v. og vedlige-

holdelse af klinikkernes instru-

menter.

Til besættelse: 1/3-03.

Sendes til: Tandlægeskolen, Att.:

Klinikchef Bodil Riis, Nørre Allé

20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Charlotte

Hegelund, tlf. 3532 6950 el. se

fuldt opslag på

www.ku.dk/led/stillinger.

Barselsvikariat 
– klinikassistent
Sted: Tandlægeskolen, klinik-

etage 1.

Indhold: Klinkassistentopgaver/-

uddannelse. 

Til besættelse: 1/2-03 eller snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 3/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Pia Rim-

hoff, tlf. 3532 6930 el.

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinikassistentelev 
Sted: Tandlægeskolen.

Omfang: Pr. 1/2-03 el. senere. I

tidsrummet 7.30-18.00 uden

for skolens ferier.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensbeviser, udtalelser m.m.

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Tandlægeskolen, Nørre Allé 20,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 1. Klinik-

assistent Charlotte Hegelund,

tlf. 3532 6950 el. 1. Klinikassi-

stent Pia Rimhoff, tlf. 3532

6930.

● PH.D. -
STIPENDIER 

Naturvidenskab ▼

Københavns Universitet.
Indhold: Et antal ph.d.-stipendier

er ledige til besættelse 1/5-03.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan fås på www.nat.ku.dk el.

på Det naturvidenskabelige Fa-

kultetssekretariat, Øster Vold-

gade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk. 

● STIPENDIER

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

fra de højere uddannelsesinsti-

tutioner el. ældre studerende

inden for fagene Jura, Økonomi,

Statskundskab, Forvaltning o.l. 

Indhold: I studieåret september

2003 – juni 2004 er der pladser

ved Europakollegiet. Undervis-

ningen gives af eksperter, poli-

tikere, embedsmænd, forskere

m.v. og sigter mod en specialise-

ring i emner om det europæiske

samarbejde med henblik på kar-

riere inden for det europæiske.

Undervisningen er på engelsk

og fransk. De studerende bor i

studenterkollegier med et stærkt

tværnationalt fællesskab. 

Ansøgning sendes til: Den Danske

Komité for Europakollegiet,

c/o Europarådets

Informationstjeneste, Bremer-

holm 6, 1069 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/1-03.

Yderligere oplysninger: www.co

lerurop.be og www.europabe

vaegelsen.dk.

Studiepladser ved 
Europakollegiet i Natolin,
Warszawa 
Målgruppe: Danske kandidater

fra de højere uddannelsesinsti-

tutioner el. ældre studerende

inden for fagene International

Politik, Statskundskab, Østeu-

ropastudier, Historie, Jura, Øko-

nomi, Handelshøjskoler, Socio-

logi o.l.

Indhold: I studieåret september

2003 – juni 2004 er der pladser

ved Europakollegiet. Undervis-

ningen gives af eksperter, poli-

tikere, embedsmænd, forskere

m.v. og sigter mod en speciali-

sering i emner vedr. den euro-

pæiske udvikling i central- og

østeuropæisk perspektiv med

henblik på en internationalt

orienteret karriere. Undervis-

ningen er på engelsk og

fransk. 

Ansøgning sendes til: Den Danske

Komité for Europakollegiet,

c/o Europarådets

Informationstjeneste, Bremer-

holm 6, 1069 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/1-03.

Yderligere oplysninger: www.co

lerurop.be og www.europabe

vaegelsen.dk.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Birthe og Knud Togebys
Fond
Støtte: Ca. 30.000 kr. til uddeling

til offentliggørelse af danske

videnskabelige arbejder (herun-

der lærebøger) om emner inden

for el. i tilknytning til roman-

ske sprog og litteraturer. Støtte

gives kun til selve trykningsom-

kostningerne – ikke til sproglig

revision af manuskripter. 

Ansøgning: Vedlæg manuskript

og budget for udgivelsen. 

Sendes til: Birthe og Knud Toge-

bys Fond, Romansk Institut,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 31/1-03.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Autobiographical 
memory and emotion
Ph.d.-seminar that examines the

interrelationship between

emotion and autobiographical

memory, with specific regard

to memory of trauma. The fo-

cus will be cognitive, but with

links to clinical and social psy-

chology. A substantial part will

consist in short representations

and discussions of students’ pro-

jects. Applicants should there-

fore include a 150 word ab-

stract of their project and indi-

cate wether they would give a

short presentation to the group.

Lecturers: Dorthe Berntsen, Uni-

versity of Aarhus, Sven-Åke

Christianson, Stockholm Uni-

versity and David Rubin, Duke

University.

Time: 18-21 March 2003.

Venue: Dept. of Psychology,

University of Aarhus.

Deadline for applications: 

14 January 2003.

Additional information: Lone

Hansen, tel. 8942 4916, e-mail:

lone@psy.au.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Overlæge Hanne Tønnesen

Titel: Alcohol abuse and postope-

rative morbidity. 

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Christian Glud og

prof., overlæge, dr.med. Tor-

ben V. Schroeder. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., klinikchef, dr.med. Pre-

ben Kirkegaard, tlf. 3545 3545.

Tid: 16/1-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, indgang 50,

Bispebjerg Hospital (indkørsel

ved Sygeplejeskolen, Tuborgvej.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Klinisk Enhed

for Sygdomsforebyggelse,

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg

Bakke 23, 2400 Kbh. NV, tlf.

3531 3947, e-mail: ht02@
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Kom i form efter julemaden og
få opfyldt dine nytårsforsæt
Det kan nås endnu, der er stadig ledige pladser i USG, Univer-

sitetets Studenter Gymnastik, inden for næsten alle aktiviteter:

badminton, fodbold, squash, volleyball, aerobic, ballet, dans,

gymnastik, exercise, karate, aikido, qi gong, yoga, vægttræ-

ning, svømning, bueskydning m.m. Se de ledige pladser under

programmet på hjemmesiden: www.usg.dk.

Priserne bliver sat ned til næsten halv pris efter juleferien. 

USG-kontoret åbner igen mandag den 6/1-03 kl.14 og holder

åbent til kl. 20. Sæsonen varer til den 1/5-03 og medlemskabet

gælder også til sommeraktiviteter.

Tilmeld dig på kontoret, Nørre Allé 53 kl. 12 – 18.

Hænger tilværelsen som
studerende ikke sammen
økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis

du fx

•  har opbrugt dine SU-muligheder

•  er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

•  er blevet mor eller far 

•  føler at din gæld vokser dig over hovedet

•  har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på

dine økonomiske forhold, hjælpe dig med at få et overblik

over din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig

cigarkasse med penge, men vi kan give dig en solid og anonym

vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 2850. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SØ-vejlederen på SA-studoe-

kon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejle-

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit stu-

dium hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.
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bbh.hosp.dk. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Første reservelæge 

Lene Meldgaard Knudsen

Titel: Mobilization, harvest and

engraftment of peripheral

blood stem and progenitor

cells in autologous transplan-

tation with special emphasis

on B cell malignancies.

Officielle opponenter: Docent,

overlæge, med.dr. Bo Björks-

trand og overlæge, dr.med.

Christian H. Geisler.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., klinikchef, dr.med. Keld

Danø, tlf. 3545 5715. 

Tid: 24/1-03, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Herlev Ringvej, Lille Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås fra 27/12-02 ved

henvendelse til forfatteren,

Bakkedraget 5, 3400 Hillerød.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Overlæge Torben Callesen

Sted: Inguinal hernia repair: 

anaesthesia, pain and conva-

lescence.

Officielle opponenter: Prof. Odd

Søreide, FRCS, FACS og klinisk

lektor, ledende overlæge,

dr.med. Tom Pedersen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Flem-

ming Stadil, tlf. 3545 2120.

Tid: 3/2-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62, Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 3545 1340,

e-mail: callesen@rh.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Naturvidenskab ▼

Troels Aagaard

Titel: Beach Morphodynamics:

two Danish case-studies

Officielle opponenter: Prof. Da-

vid A. Huntley og Dr. Andrew

D. Short.

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding inden forsvarets begyn-

delse hos leder af forsvaret.

Tid: 31/1-03, kl. 13.00.

Sted: Geocenter, Øster Voldgade

10, Aud B.

Yderligere oplysninger: Eksemplar

af disputatsen fås ved skriftlig

henvendelse til doktoranden

på e-mail: taa@geogr.ku.dk.

Indstillingen fra bedømmelses-

udvalget kan fås ved henven-

delse til Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet, tlf. 3532 4256 el.

e-mail: gin@adm.ku.dk.

● PH.D. -FORSVAR

Teologi ▼

Ingrid Hjelm

Titel: Jerusalem`s Rise to Sove-

reignty in Ancient Tradition

and History.

Tid: 20/12-02, kl. 13.00.

Sted: Aud. HO 10, Nørregade 10.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling er til gennemsyn på Insti-

tut for Bibelsk Eksegeses sekre-

tariat, Købermagergade 44-46.

Sundhedsvidenskab ▼

Mikala Klok Jørgensen

Titel: Development and evalua-

tion of molecular biological

methods for identification and

isolation of recombinant anti-

gens for use in serodiagnosis

of autoimmune diseases.

Tid: 19/12-02, kl. 10.30.

Sted: Statens Seruminstitut,

bygn. 89, Artillerivej 5.

Yderligere oplysninger: Afhandling

kan fås ved henvendelse til for-

fatteren på e-mail: mct@ssi.dk.

Elisabeth Anne Wreford

Andersen

Titel: Family Studies Based on

Routine Register Data.

Tid: 9/1-03, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut,

Artillerivej 5, foredragssalen,

bygn. 43. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling kan fås på e-mail:

ewa@biostat.ku.dk, tlf. 3532

7911 el. til Inger Kristina

Meder på e-mail: IKM@ssi.dk,

tlf. 3268 3957.

Humaniora ▼

Margrethe Heidemann Andersen

Titel: Engelsk i Dansk. Sproghold-

ninger i Danmark. Helt vildt

sjovt eller wannabeagtigt og

ejendomsmæglerkækt?

Tid: 20/12-02, kl. 12.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og på Det

Kgl. Bibliotek, læsesal Øst, Slots-

holmen samt på Institut for

Dansk Dialektforskning, KUA.

Lisbeth Marstrand

Titel: Cognitive deficits associated

with posterior cerebral artery

infarcts.

Tid: 28/1-03, kl. 14.00.

Sted: KUA lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og på Det

Kgl. Bibliotek, læsesal Øst,

Slotsholmen samt på Institut

for Psykologi, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Jens Pedersen

Titel: Rumlige relationer mellem

rovdyr og bytte i relation til

prædation.

Tid: 16/12-02, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet, Marinbiologisk

Laboratorium, Strandpromena-

den 5, 3000 Helsingør.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: jensog

jane@mail.tele.dk.

Birgitte Nissen Friederichsen

Titel: Role of STAT5 (Signal Trans-

ducer and Activator of Trans-

cription 5) in Growth Hormo-

ne/Prolactin-Induced Prolifera-

tion of Insulin-Producing Cells.

Tid: 10/1-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Aud., Gothers-

gade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

sekretær Anne Gade Nielsen,

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk. 

Cand.scient. Dorthe Lennert

Almholt

Titel: Single cell Imagimmunology.

Tid: 15/1-03, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Aud., Gothers-

gade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

sekretær Anne Gade Nielsen,

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.
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Feriefondens
lejemål i Paris 
Ophold i perioden fra 9. ja-

nuar – 11. maj kan bestilles

fra mandag den 16. decem-

ber 2002 kl. 12.30 på tlf.

3532 2791. Mandag den 16.

og tirsdag den 17. decem-

ber tages kun imod telefon-

bestillinger på tlf. 3532

2791.

Lejligheden kan kun lejes af

ansatte på KU. Priser:

Søndag – søndag: 3.000 kr.

Søndag – torsdag: 1.720 kr.

Torsdag – søndag: 1.290 kr.

Yderligere oplysninger:

www.ku.dk/ferie.

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

37 år i mikrobiologi – fortid, nutid og fremtid
Vibeke Thamdrup Rosdahl

Tid: 17/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Tiltrædelsesforelæsning: Krigens uundgåelighed i historieforskningen
Prof. Gunner Lind

Tid: 19/12 kl. 11.00

Sted: KUA, lok. 8-1-13

Arr.: Institut for Historie

Kan man stadig finde nye kilder fra Danmarks fortid?
Knud Ottosen

Tid: 19/12 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den sorte diamant, Blixen-Salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, www.humanities.dk. Tilmelding på center@humanities.dk

Samtaler om kærlighed
Caroline Beck

Tid: 30/1 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud, Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

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

Med forestillingen om den ‘romantiske kærlighed’ har vi overdraget ansvaret for vores liv til os selv.

Vores følelser og kærlighedsvalg er blevet demokratiseret sådan at vi oplever retten til at selv at vælge

den anden, men også mærker pligten til at føle og træffe de rigtige valg. Kærlighedslivet er blevet en

nødvendig og uafbrudt samtale mellem mennesker. Caroline Beck tager udgangspunkt i sit feltarbejde.

Forskningsprojekt om kvinder og rus
I forbindelse med forskningsprojekt, kommende konference og udstil-

ling indsamler Kvindemuseet i Danmark viden om kvinder og rus og

vil derfor meget gerne i kontakt med kvinder som vil fortælle om at

beruse sig. Fuld anonymitet om ønsket.

Kontakt Carina Serritzlew, Kvindemuseet i Danmark, 

e-mail: info@womensmuseum.dk, tlf. 8613 6144/2617 0507.
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