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Giv universitetet 
tilbage til eliten
Kun studerende med over 10 i snit bør have adgang
til fremtidens universiteter, mener medlem af regerin-
gens forskningskommission, professor Hans Siggaard
Jensen.  LÆS SIDE 4-5

Bandlyst af det teologiske selskab
Professor Thomas Thompson på Insititut for Bibelsk Eksegese er
verdenskendt for sin kontroversielle teologiske og historiske forsk-
ning. Men amerikaneren Thompsons forskningsresultater har også
betydet at professoren var bandlyst fra det teologiske selskab i 
mere end ti år. I stedet for at forske i Det Gamle Testamente måtte
Thompson arbejde som maler for at tjene til føden.  
LÆS SIDE 12-13

KU taber terræn
For første gang i mange år har Københavns Universitet det største
fald i antallet af ansøgninger på landsplan. Især naturvidenskab,
teologi og sprogfagene har i år problemer med at få besat alle
pladser. Til gengæld har handelshøjskolerne og kortere videre-
gående uddannelser fået flere ansøgninger.  LÆS SIDE 6-7

Så sig dog noget!
Taleangst er tabu på universiteterne. De stude-
rende er bange for at gøre sig verbalt synlige i un-
dervisningen. Så bange at Studenterrådgivnin-
gen har taget konsekvensen og holder kurser i at
turde tale.  LÆS SIDE 8
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KUMMENTAR
Af Kjeld Møllgård, 

rektor

Visioner efter Sorø

Det moderne universitet var temaet for Un-
dervisningsministerens sommermøde først i
august på det traditionsrige Sorø Akademi.

Derfor var det godt at Københavns Universitet var
talstærkt repræsenteret. Ingen er i tvivl om at KU
er landets største og ældste universitet, men er vi
også - det moderne universitet? 

På mødet fremførte Hans Siggaard Jensen, som
er forskningsdirektør for Learning Lab Den-

mark, med stor overbevisning det synspunkt at de
store gamle universiteter skal slagtes og skæres op
i flere mindre enheder. Et moderne universitet er
en slank organisation der har løst problemet med
at få op mod 70 procent af en ungdomsårgang
gennem en form for postgymnasial uddannelse
ved at slå døren i for hovedparten af disse menne-
sker og lade dem blive siddende i gymnasiet i yder-
ligere to år. Hvis moderne betyder at KU skal væl-
ge den grundlæggende uddannelse fra og koncen-
trere sig om elitestuderende, forskning og forsker-
skoler, så bliver vi forhåbentlig aldrig et moderne
universitet.

Derimod er jeg langt mere enig i den vision der
kom fra de studerende der på mødet indtræn-

gende talte for at bevare og stå ved forskellighe-
derne og undgå ensretning af uddannelserne. Uni-
versitetet skal selvfølgelig åbne sig mod samfun-
det. Uddannelserne skal rumme en praktisk an-
vendelsesorienteret vinkel på alt det teoretiske
stof, og forskningen skal formidles bedre og brede-
re, men universiteter er ikke erhvervsvirksomhe-
der og skal ikke styres af udbud og efterspørgsel.
Vi har ikke på KU nogen berøringsangst over for
erhvervslivet, men det betyder selvfølgelig ikke at
vi kritikløst overtager dets ledelsesmodeller. Et
universitet skal ledes af sine forskere, sine stude-
rende - og øvrige ansatte. 

Jeg er også enig med den studerende der sagde at
universiteterne skulle betragte det som en til-

lidserklæring fra de studerende når de vælger at
tage en uddannelse hos os. Omvendt har vi brug
for selvransagelse når tilliden svigter, og søgnin-
gen falder. På mødet blev uddannelsestaxameter-
systemet diskuteret. Jeg ser gerne en reform hvor
andre ting end beståede eksaminer bliver beløn-
net. Det kunne fx være en særlig indslusningsind-
sats eller yderligere forskningsaftryk ikke mindst
på  grundundervisningen, sikret gennem et forsk-
ningstaxameter i kombination med de nuværende
taxametre.

Debatten om universitetsledelse, som for alvor
blev skudt i gang først på sommeren med Soci-

aldemokratiets debatoplæg, ‘Universiteter i Vi-
denssamfundet’, blev selvfølgelig også ført videre
på Sorømødet. Ministeren lagde ud med at slå
koldt vand i blodet på de mest ivrige fortalere for
en ansat topledelse. Hun slog fast at det er en illu-

sion at tro at alting automatisk vender sig til det
bedre bare vi får en anden ledelsesform. Det er ik-
ke nok at se på hvem der leder. Nok så vigtigt er
det værdigrundlag vi leder på. Og her kan jeg sag-
tens tilslutte mig en række af de grundlæggende
antagelser i Socialdemokratiets debatoplæg. Uni-
versiteterne skal bygge på demokrati, forsknings-
frihed og uafhængighed. Universiteterne skal leve-
re uafhængig ekspertviden og være med til at ud-
vikle demokratiet. Højere uddannelse skal ikke
være forbeholdt de få, men er for de mange.
Grunduddannelse, som det kaldes i oplægget, på
universiteterne skal være gratis.

Vi kan selvfølgelig ikke forvente at få de meget
store investeringer der er brug for hvis vi skal

leve op til disse mål og samtidig fortsat placere KU
fornemt på forskningens internationale landkort  -
med mindre vi kan overbevise politikerne om at vi
har orden i eget hus og kan prioritere og admini-
strere investeringerne og selvfølgelig også doku-
mentere resultaterne. Her er den udviklingskon-
trakt som jeg på KU´s vegne i 2000 har underskre-
vet med henholdsvis Undervisnings- og Forsk-
ningsministeriet, en udmærket model at arbejde
videre med. I kontrakter af den art har vi mulighed
for at opstille nye, også langsigtede, projekter og
indsatsområder. Samtidig forpligter vi os til at do-
kumentere i hvor høj grad vi indfrier målene. Og
pengene gives på betingelse af at resultaterne fak-
tisk skabes. Hermed kan politikerne forhåbentlig
overbevise deres vælgere om at de mange penge, i
skarp konkurrence med andre formål, er givet
godt ud, samtidig med at denne særlige form for
mål- og rammestyring bevarer et umisteligt frirum
for forskning og respekterer universitetets selvsty-
re.

Jeg er bestemt åben over for at vi også på KU skal
lære af ledere fra andre systemer, at vi skal i

endnu tættere forpligtende dialog med de ekster-
ne repræsentanter i vore nævn og råd, men det
kan sagtens ske inden for de eksisterende rammer.
Vi må arbejde mere systematisk med ledelsesud-
viklingsprojekter. En oplagt mulighed er at under-
søge hvordan administration og ledelse spiller
sammen på KU. En god leder skal ikke nødvendig-
vis også være en administrator, men han eller hun
har brug for ledelsesinstrumenter der blandt andet
stilles til rådighed af professionelle administrato-
rer. 

På Sorømødet nikkede jeg venligt til en af KU´s
mest succesrige valgte ledere og samtidig en

strålende administrator, nemlig KU´s 132. rektor
fra 1734  der tillige grundlagde det moderne Sorø
Akademi, professor Ludvig Holberg. Der var des-
værre ikke mulighed for en dybere dialog om det
moderne universitet.  ■

Læs artikel side 4-5.
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Universitetets nye ansigt
Det nye grafiske design for hele Københavns Universitet begynder i
denne tid at tage form og vise sig på diverse publikationer. Således
har Universitetsavisen fra dette nummer indført nyt bladhoved og ty-
pografi i overensstemmelse med det nye design, og vel at mærke uden
at der i øvrigt er ændret noget som helst i de redaktionelle principper
(se kolofon). 

Årskortene for 2001-2002 er også udsendt i det nye design, ligesom
fællesadministrationens og fakulteternes websider vil ændre udseen-
de fra 1. september til 15. oktober 2001. Brevpapir med det nye de-
sign skulle være taget i brug fra september, men på grund af tekniske
problemer er ibrugtagning udskudt til november. 

Designprogrammet blev iværksat fordi fakulteter og institutter i sti-
gende grad begyndte at udvikle deres egne grafiske identiteter i
manglen på en fastlagt fælles identitet. Derfor besluttede KU’s ledelse
i 1999 at iværksætte arbejdet med en fælles visuel identitet for hele
universitetet for at støtte den indre fællesskabsfølelse og den ydre
profilering. 

Designvirksomheden Kontrapunkt vandt i efteråret 2000 konkur-
rencen om en ny visuel identitet til Københavns Universitet. Det nye
design omfatter bl.a. et nyt segl med angivelse af både det oprindelige
indvielsesår 1479 og Christian 3s genindvielse efter reformationen i
1537. Samme konge er afbildet i seglet. Desuden indgår en farve for
henholdsvis rektorat/fællesadministrationen og hvert fagområde. 

Det Juridiske Fakultet har fået lavet sit eget logo - en lindorm som
symbol på kampen mod det onde, men da sejlet endnu ikke er god-
kendt, er det derfor ikke afbildet her. 

Læs mere på www.ku.dk/led/design

Rektor og Fællesadministrationen

Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet

Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet

Det Teologiske Fakultet
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som betaler taxameterpenge ef-
ter antal beståede eksaminer,
og forskningen leveres i stigen-
de omfang af mere eller mindre
permanente forskergrupper der
finansieres af udefrakommende
midler. Resultatet er at Køben-
havns Universitet fx råder over
omkring en fjerdedel af dets
midler selv. For resten af bud-
gettet udfører man opgaver for
andre, kan man sige.

Men hvad er problemet i det?
– Enheden i organisationen

forsvinder så den bliver umulig
at styre. Enhver strategi man
formulerer på et felt, vil være i
modstrid med nogle af de an-
dre opgaver man har. Det for-
stærkes af at universitetet er
delt op i mere eller mindre selv-
stændige fakulteter der hver
især stræber efter at blive end-
nu mere selvstændige. I fakul-
teterne deles medarbejdersta-
ben yderligere op mellem dem
der reelt kan forskningsfinansi-
ere sig selv og dem der ikke
kan. De førstnævnte bliver så

Universitetet som 
forskningshotel
Men hvad er det mere nøjagtigt
der er i vejen med masseuniversi-
tetet – og hvordan ytrer det sig
helt konkret på fx Københavns
Universitet?

Hans Siggaard Jensen: – Det
største problem er at det har
fået pålagt eller har påtaget sig
alt for mange opgaver der pe-
ger i forskellig retning. Univer-
sitetet har i løbet af et par årtier
udviklet sig fra egentlig at være
en ret lille institution med et
par tusinde studerende til i dag
at være et forskningstungt mas-
seuniversitet med 35.000 stu-
derende. På den ene side skal
det levere en massiv uddannel-
sesindsats på en lang række
områder samtidig med at det
skal være en dygtig forsknings-
institution som tager nye opga-
ver op. 

– Autonomi er der imidlertid
ikke meget tilbage af. Uddan-
nelserne leveres i regi af en art
kontrakt med det offentlige

gende set ud de fremmødte rek-
torer og andre universitetsfolks
synspunkt.

Som professor Brian Patrick
McGuire fra Roskilde Universi-
tetscenter udtrykte det:

– Det forslag kan ingen tage
seriøst – så kan vi ligeså godt
kunne lukke universiteterne
med det samme. De vil blive
forbeholdt eliten, og det vil
være synd for de mange unge
som ikke får en ordentlig kon-
takt med kompetente forskere.

Ikke desto mindre kom for-
slaget mere end noget andet til
at præge både diskussionerne
og presseomtalen fra Sorø-mø-
det. At Hans Siggaard Jensen så
i samme ombæring fik den
etablerede universitetssektor
på nakken, tager han ikke så
tungt.

– Det viser jo blot at jeg har
ramt nogle ømme punkter med
min kritik af masseuniversite-
tet, konstaterer han ugen derpå
i en samtale med Universitetsa-
visen. 

Universiteterne, som de
ser ud i dag, har ikke no-
gen fremtid. Danmark

får ikke nok ud af de ti milliar-
der kroner som årligt bruges på
universiteterne.

Forskningsdirektør for Learn-
ing Lab Denmark, professor
Hans Siggaard Jensen, lagde ik-
ke fingrene imellem da han på
Undervisningsministeriets årli-
ge Sorømøde lagde op til debat
om ‘Det moderne universitet’.
Hans analyse var ligeså skarp
som løsningen var kontroversi-
el.       

Afskaf masseuniversitet, for-
læng gymnasiet og overfør ho-
vedparten af de bachelorstude-
rende til de nye Centre for Vi-
deregående Uddannelser, lød
budskabet.

At det blev fremsat af en
mand der samtidig er formand
for Forskeruddannelsesrådet og
medlem af regeringens forsk-
ningskommission, gjorde det
ikke mindre opsigtsvækkende –
for ikke at sige direkte foruroli-

frikøbt til ren forskning med
ansvar over for eksterne bevil-
lingshavere. Tilbage bliver en
stor masseorganisation som le-
verer undervisning og som i
stor udstrækning er afhængig af
eksterne lektorer og andre
løstansatte. 

– Spørgsmålet er om det er
en særlig hensigtsmæssig struk-
tur. Kan man reelt påstå at være
et universitet hvis lærerstaben
kun udfører forskning i en
fjerdedel eller en tredjedel af ti-
den, afhængig af om vi snakker
om den totale lærerstab eller
blot de fastansatte? Hvis man
mener at forskning spiller en
vigtigere rolle i vidensamfun-
det, bliver man simpelthen
nødt til at finde en anden måde
at organisere tingene på. Vi kan
ikke leve med at de gode for-
skere er tvunget til at søge mid-
ler udefra for at frikøbe sig. Så
sker der jo reelt en afkobling fra
undervisningen, og universite-
tet bliver omdannet til hvad der
er blevet kaldt et forskerhotel.

Har I nogen lokaler, noget in-
frastruktur, nogen telefonsyste-
mer? I princippet kan forsker-
grupper jo lokalisere sig hvor
som helst, men det har jo ikke
meget med et universitet at
gøre. Det er en værtsinstituti-
on.

Den forskningsbaserede
undervisning er kernen  
Hvad kan man gøre ved det?

– Man bliver nødt til at tage
udgangspunkt i hvad de vigtig-
ste problemer for det nuværen-
de universitet er. Det er den
manglende mulighed for en le-
delse der lever op til omgivel-
sernes krav. Undervisningen er
for dårlig, administrationen for
ineffektiv, og universitetets
kendemærke, den forsknings-
baserede undervisning med
forskningsfællesseminarer, er
alt for lidt udbredt. 

– Det betyder for mig at se at
man eksplicit skal fokusere på
et universitet hvor forskerud-
dannelse og kandidatuddan-

Giv universitetet tilbage til eliten
Kun de bedste studerende bør have direkte adgang til fremtidens universiteter, 
mener medlem af regeringens forskningskommission, professor Hans Siggaard Jensen

INTERVIEW ▼  

SKARPRETTER - Det forsk-

ningstunge masseuniversitet er

umuligt at realisere. Nogle af op-

gaverne må skæres fra og univer-

siteternes organisation og ledelse

må ses efter i sømmene, mener

professor Hans Siggaard Jensen

Falsk dilemma
“Problemet med forslaget er at det stiller et falsk dilemma op. Ret beset står universitetet

nemlig ikke over for at skulle vælge enten at være en masseinstitution eller et elfenbens-

tårn. Det er meget sværere end som så. Det moderne universitets opgave er at det skal

være begge dele (...) Forskningen og den brede universitære uddannelse er nemlig to 

sider af samme sag.”

Leder i Politiken, 3.8.2001-08-21.
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nelse er hovedaktiviteterne på
undervisningssiden, og hvor
der genetableres et væsentligt
element af selvstyret uafhængig
forskning som en hovedaktivi-
tet. Universitetet skal derfor
heller ikke have så mange ba-
chelorstuderende som nu. Man
kan så gøre universiteterne til
rene “graduate schools”, som
det f.eks. er sket med Dan-
marks Pædagogiske Universi-
tet. 

– En anden mulighed er at
gøre som man gør ved de bed-
ste amerikanske universiteter –
der jo ofte fremhæves som rol-
lemodeller og idealer. De har et
bachelorprogram, men et lille
og eksklusivt ét, for ikke at sige
elitært. Det vil sige at kun de
bedste studerende kommer ind,
og der er så få studerende at de
faste, forskende lærere under-
viser disse studerende. Mange
af disse går typisk videre hele
vejen til forskeruddannelse.
Universiteternes kerneaktivitet
bliver så forskningsbaseret kan-
didatuddannelse og forskerud-
dannelse samt selvfølgelig egen
forskning plus arbejde for an-
dre.

Det lyder som om universite-
terne kun skal være for dem med
over 10 i studentereksamensgen-
nemsnit

– Ja, præcis. Men det betyder
jo så samtidig at andre dele af
uddannelsessystemet må udvi-
des tilsvarende for at varetage
de opgaver som universitetet
ikke længere tager sig af. Nogle
af de mere almene kvalifikatio-
ner inden for videnskabshisto-
rie, videnskabsteori, metode,
akademiske dyder og så videre
kunne overføres til gymnasiet
hvis det blev udvidet med et
fjerde og måske femte år. Sam-
tidig kunne man oprette en
række nye bacheloruddannel-
ser på de nye Centre for Videre-
gående Uddannelse der i dag
primært er udset til kun at skul-
le uddanne faggrupper som sy-
geplejersker og pædagoger –
det man kalder professionsud-
dannelser. Det svarer på sin vis
til systemet i Californien. Det
afgørende element er at man
deler studerende op i de, der er
gode nok til at gå direkte på ba-
cheloruddannelser på universi-
teterne, og de der tager bache-
loruddannelse på CVU’erne. 

Gymnasial tænkemåde
“Folk har det med at blive som man behandler dem. Hvis unge bliver

ved med at blive behandlet som gymnasieelever, vil de aldrig få mulig-

hed for at udvikle sig til selvstændige studerende. Siggaards forslag om

indførelsen af 4. og 5.g vil skolegøre universitetsstudiet og sænke det

faglige niveau på universitetet generelt.”

Lars Geer Hammershøj, ph.d.-stipendiat.

Søger du 
en verden af

viden?

Gør som tusindvis af studerende verden over – bliv medlem af Ma-

sters' Club, og du er godt på vej.

Masters' Club er et internationalt forum for dig, som gerne vil blive

bedre til SAS® og vil vide mere om SAS' anvendelse i erhvervslivet.

Du kan deltage i briefings, kurser og konferencer med emner inden

for alt lige fra gennerel ledelsesinformation, CRM, statistik og data

mining, BSC, økonomistyring, data warehousing, e-Intelligence og

meget mere.

Masters' Club giver dig en viden, som sætter dig i stand til at binde

din akademiske metodik sammen med erhvervslivets fortrukne ana-

lytiske software. Bliv gratis medlem og tilmeld dig efterårets intro-

duktionsbriefing på: www.sas.com/dk/academic

SAS og alle SAS Institute Inc.’s produkter og ydelser er varemærker eller registrerede varemærker af SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. ® indikerer re-
gistrering i USA og andre lande. SAS Institute A/S, København, er et datterselskab af SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. © Copyright 2000

Det lyder som ren elite-sorte-
ring?

– Indrømmet, det er en me-
get udansk forestilling. Men
hvis universiteterne alene fik
højt begavede og højt motivere-
de studerende på de første år,
ville undervisningssituationen
nok se anderledes ud. Frafaldet
måske også. 

Men hvad med de andre?
– De skulle selvfølgelig også

have mulighed for at fortsætte.
Vi skal jo ikke uddanne færre
på kandidatniveau, snarere
tværtimod. Måske skulle det
også kunne ske i andre former
– livslang uddannelse, e-learn-
ing, virtuelt universitet, åben
uddannelse eller lignende. Der

er mange muligheder. Det gam-
le princip om at alle der vil ha-
ve uddannelse, skal have det,
vil fortsat gælde, og måske
være endnu vigtigere i videns-
samfundet. ■

Læs kommentaren side 2.
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Af Allan Helleskov Kleiner
og Lise K. Lauridsen

Tallene taler deres tydelige
sprog - Københavns Uni-
versitet er ikke hvad det

har været. I hvert fald ikke
blandt dem som søger ind på en
videregående uddannelse. 

Hvis man sammenligner med
1996, er hver femte ansøgning
udeblevet. Og i forhold til sidste
år er der kommet 14 procent
færre ansøgninger. Den dalen-
de interesse for at læse på
Københavns Universitet er i år
et fænomen som findes på alle
fakulteter. Det Naturvidenska-
belige Fakultet er dog hårdest
ramt, men også teologi og
sprogfagene på humaniora har
i år haft ledige pladser.

Naturvidenskab 
svinder ind
På naturvidenskab er det ikke
nogen nyhed at fag som mate-
matik, fysik og kemi har proble-
mer med at tiltrække de unge,
men i år rammes også fakulte-
tets populære fag som biologi,
geografi og idræt. Fakultetets
leder, dekan Henrik Jeppesen,
kan simpelthen ikke forstå
hvorfor.

– Det er dybt bekymrende at
vores samlede ansøgertal er fal-
det med 950 eller mere end 1/3
fra 1999 til i år. Og i år er det jo
også fag som biologi, geografi
og miljøkemi der har proble-
mer. Vi troede ellers det var po-
pulære fag med elementer om
at redde verden og miljøet.

Dekan Henrik Jeppesen me-
ner at årets optag må være et
udtryk for at de unge ønsker
endnu større valgfrihed siden
det er hele KU og de to andre
gamle universiteter i Århus og
Odense der oplever tilbagegan-
gen.

Årets optag får ikke umiddel-
bart økonomiske konsekvenser
for studerende og ansatte på
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet. Dekanen sætter sin lid til at
flere studerende vil gennem-
føre studierne på kortere tid.

Flere eksaminer betyder nemlig
flere penge i kassen på fakulte-
terne.

– Vi fortsætter anstrengelser-
ne med at få endnu flere igen-
nem ved mere vejledning, bed-
re undervisning og mere lærer-
kontakt. Også samarbejdet med
folkeskolen og gymnasiet i vo-
res nye ungdomslaboratorium
satser vi på ligesom vore andre
udadvendte aktiviteter, fortæl-
ler Henrik Jeppesen der dog er
en smule mismodig ved tanken
om at også fag som biologi og
geografi nu skal til at spekulere
i hvordan de kan rekruttere un-
ge. 

Tallene for de naturvidenska-
belige fag er værre end de
umiddelbart ser ud til. Op mod
tyve procent af dem der er op-
taget på de naturvidenskabeli-
ge studier takker nemlig nej el-
ler dukker slet ikke op på studi-
et den 3. september.

Ingen får flere
Færre ansøgninger behøver ik-
ke at være et problem så længe
de enkelte fag får det antal stu-
derende de har brug for. Og det
gør de fleste. 

Men der er faktisk intet fa-
kultet der rent antalmæssigt
har fået flere ansøgninger i år
sammenlignet med 1996 eller
sidste år.

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, som dækker over
lægevidenskab, folkesundheds-
videnskab og tandlægeuddan-
nelsen, har fået lidt flere
ansøgere, men hvis ansøgerne
fra de nordiske lande trækkes
fra, så har sundhedsvidenskab
også oplevet et fald.

Det Teologiske Fakultet ople-
ver også en dalende mængde
ansøgninger. I år har det fået
under 200 ansøgninger, men
teologi plejer at få fyldt plad-
serne op før studiestart allige-
vel.

– Det afgørende er hvor man-
ge kandidater vi producerer om
året. Vi har lovet biskopperne
omkring 55 kandidater om
året, og kan vi producere det,

så betyder optaget ikke så me-
get. Det er vigtigere at flere
gennemfører studiet end at ha-
ve mange studerende, siger de-
kan på teologi, John Strange.

Teologi har ry for at være
parkeringsplads for studerende
der ikke er blevet optaget på
deres 1. prioritet. Og det be-
kymrer selvfølgelig dekanen på
teologi.

– Vi har allerede diskuteret
hvad vi kan gøre. Men på den
anden side, så virker græsk og
latin på det første år som et fil-
ter. Det er her langt de fleste
studerende falder fra om det så
er fordi de venter på deres
drømmestudie eller ej. Efter det
første år er der ikke noget næv-
neværdigt frafald, siger dekan
John Strange.

Sprogfag skranter 
Selv om humaniora er et af de
mest søgte fakulteter, så er hver
10. ansøger udeblevet i år. Det
er især fremmedsprogene der
får færre ansøgninger. De fleste
små sprogfag har problemer,
men også store sprog som
fransk, italiensk og spansk har
oplevet et stort fald i antallet af
ansøgere.

Studieleder på fransk, Jonna
Kjær, mener at de ansatte og
studerende gør meget for at til-
trække flere ansøgere ved at
prøve at modernisere uddan-
nelsen.

– Vi har i år taget flere initia-
tiver som skal forbedre under-
visningen.Vi har blandt andet
forsøgt at styrke studiemiljøet
ved hjælp af en bedre tutorord-
ning, og vi prøver så at få gang i
en praktikordning for de stude-
rende hvor de kan prøve deres
færdigheder ude i den virkelige
verden, siger studieleder Jonna
Kjær.

Trods den svigtende søgning
regner Jonna Kjær med at alle
stole bliver besat den 3. sep-
tember.

På de sprogrelaterede fag
som sprogvidenskab og retorik
er hver tredje ansøgning ude-
blevet, men fagene får langt fle-

re ansøgninger end der er plads
til. Enkelte sprogstudier har
fremgang i ansøgertallet i år.
Men arabisk og koreansk er
desværre kun undtagelsen der
bekræfter reglen. Alle øvrige
sproguddannelser har haft en
tilbagegang i antallet af ansøge-
re.

Færre samfunds-
interesserede
Juridisk Fakultet har fået en
femtedel færre ansøgninger
end sidste år, men det skal ses i
lyset af at fakultet sidste år fik
13 procent flere ansøgninger. 

De ellers så populære sam-
fundsvidenskabelige fag har
også måttet undvære ansøgere.
I år har fakultetet oplevet et
samlet fald på 13 procent. Det
dækker over store forskelle
blandt fakultetets fag. Sociologi
har mistet hver femte ansøg-
ning, mens økonomi har fået
vendt udviklingen fra de sidste
par år med mange tomme stu-
diepladser, til en minimal tilba-
gegang. ■

ÅRETS OPTAG ▼  

Ansøgerne svigter 
Københavns 
Universitet
Bunken af ansøgninger til Københavns Universitet 
er blevet betydeligt mindre. Især naturvidenskab, 
teologi og sprogfagene har problemer med at få besat
alle pladser

HUS FORBI – Københavns Universitet har i år måttet undvære over hver tiende ansøgning 

om optagelse i forhold til sidste år. 
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Af Allan Helleskov Kleiner

Årets ansøgningsrunde er
gået hårdt ud over
Københavns Universitet.

Antallet af ansøgninger er fal-
det fra 17.200 sidste år til
14.900 i år. Det er det største
fald i mange år og et af de høje-
ste blandt universiteterne. Fal-
det i antallet af ansøgninger til
Københavns Universitet er på
14 procent.

Årsagen til faldet på Køben-
havns Universitet skyldes
blandt andet de små ungdoms-
årgange, men det er ikke hele
forklaringen. Københavns Uni-
versitets andel af den samlede
mængde ansøgere til de videre-
gående uddannelser bliver også
mindre.

– Tidligere har vi jo fået man-
ge ansøgninger fra folk som har
haft en anden uddannelse eller
været på arbejdsmarkedet i
nogle år. Det får vi ikke så me-
get mere. Det er blevet nemme-
re at få job, og det er derfor ik-
ke så nødvendigt at uddanne
sig som tidligere for at få et job,
siger Merethe Markvard, sous-
chef i Københavns Universitets
studieadministration.

Hun hæfter sig ved at Køben-
havns Universitet får langt flere
ansøgninger end der er pladser,
men erkender at faldet i antal-
let af ansøgninger er noget der
vil fortsætte.

– Vi må nok indstille os på at
der ikke vil være så mange
ansøgere som tidligere. Især de
nye korte videregående uddan-
nelser er populære, siger hun.

De to gamles 
problem
Universiteterne i Århus, Roskil-
de, Ålborg og Odense har også
oplevet en tilbagegang i antal-
let af ansøgere i forhold til sid-
ste år. Men ud af et samlet fald
på 3.300 ansøgninger for alle
de fem universiteter, så står KU
for 2.300 af de udeblevne
ansøgninger. 

På landets næstældste og
–største universitet i Århus har
de i år måttet undvære knap
hver tiende ansøgning. Det er
de samme fakulteter som ople-
ver tilbagegangen i antallet af
ansøgninger som på KU, altså
naturvidenskab, humaniora og
teologi. I år har humaniora på
Aarhus Universitet dog proble-

mer med at få fyldt sprogstudi-
erne op.

RUC klarer sig
Roskilde Universitetscenter
(RUC) klarer sig bedre end
København og Aarhus Universi-
teter. På RUC er feltet i år kun
30 ansøgere mindre end sidste
år. RUC har ikke bare opret-
holdt en status quo, men har
endda haft en fremgang på Den
Humanistiske Basisuddannelse
på 10 procent.

– Det er helt sikkert at vores
2-årige basisuddannelse, der
udskyder et egentligt fagvalg,
er en af årsagerne til at vi har
fået relativt flere ansøgninger
end de to store universiteter. Vi
har lavet undersøgelser der vi-
ser at mange ender med at stu-
dere noget andet end de egent-
ligt havde regnet med. Et stu-
dieskift i løbet af de første to år
sætter ikke én tilbage som på
andre universiteter, siger Inger
Rossing Jensen, studiechef på
RUC.

Hun mener desuden at en
anden årsag til at RUC har
næsten samme antal ansøgere
som sidste år også skal findes i
de nye uddannelsestilbud som
journalistik, kultur- og sprog-
mødestudier.

Men lidt malurt i bægeret er
der da også. Lige som på
København og Aarhus Universi-
teter har den naturvidenskabe-
lige basisuddannelse på RUC
oplevet en tilbagegang i antal-
let af ansøgere. Nedgangen i

ansøgertallet er på hele 14 pro-
cent. Det er noget man kender
til på de naturvidenskabelige
fag på de fleste universiteter –
undtagen på Syddansk Univer-
sitet (SDU). Efter flere års ned-
gang i antallet af ansøgere på
Det Naturvidenskabelige & Tek-
niske Fakultet har SDU i år op-
levet en fremgang i antallet af
ansøgere på syv procent.

Andre uddannelser 
vinder frem
Også de andre universiteter har
haft en tilbagegang i antallet af
ansøgere. Det er institutioner
som Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole og Danmarks
Tekniske Universitet. 

Det gælder dog ikke Handels-
højskolen i København der har
fået knap 200 ansøgninger 
mere i år. Det er især de nye er-
hvervssproglige uddannelser
der tiltrækker mange ansøgere.
Også her skyldes den svage
stigning i antallet af ansøgnin-
ger nye uddannelser og flere
valgmuligheder.

– En af årsagerne til den øge-
de mængde ansøgninger skyl-
des sandsynligvis de mange
kombinationsmuligheder vi har
fået. Det har helt sikkert været
med til at tiltrække en helt ny
type af studerende. Tidligere
skulle man læse to sprog, men
det er der blevet ændret på, si-
ger rektor på Handelshøjskolen
i København, Finn Junge-
Jensen. ■

KU afviser stadig flertallet

A F S L AG  – To trediedele af ansøgerne til Københavns Universitet bliver afvist.
Det er i år gået ud over 9.200. Det høje tal står i tydelig kontrast til resten af lan-
det hvor der kun er blevet afvist knap 2.000 studerende. Af de 59.000 der har
søgt om optagelse på en videregående uddannelse bliver 3.000 afvist fordi de ik-
ke lever op til optagelseskravene. Antallet af afviste ansøgere er faldet med cirka
1.000 på landsplan. Det hænger blandt andet sammen med at der generelt er
kommet færre ansøgninger til de videregående uddannelser. I forhold til begyn-
delsen af 1990’erne er der dog næsten sket en halvering i antallet af afviste
ansøgere. Alligevel har næsten hver femte fået et afslag med posten. I år har an-
tallet af ledige studiepladser dog været rekordhøjt også på populære fag, så her
er der stadig håb for afviste ansøgere. 

I disse SMS-tider

T E L E FO N I  – 5.288 ansøgere fik i år tilbud om en studieplads på Københavns
Universitet. Som noget helt nyt kan de optagne bekræfte deres studieplads ved at
sende en SMS-besked med deres personnummer og en pinkode til universitetet.
Og det gjorde godt halvdelen af de kommende studerende. For Studieadmini-
strationen har den ny teknologi ikke bare gjort at tilbagemeldingen er gået langt
hurtigere, men også at de ansatte har haft det lidt sjovere når hilsner til mor eller
kæresten er kommet på gale veje. Her er et par af de sødeste: “Hej Mor.... Jeg er
blevet optaget på dansk på uni...” eller “Hej skat hvorn lyder kalkun- frikadeller
med salat, pasta og sovs/dressing? Jeg er nemlig også på kur, jeg vil prøve at få
en pæn hud. Jeg elsker dig meget kys kys”

Hejsan svenska!

L Æ G E ST U D I E T  – Om det er den svenske dekan der trækker eller Københavns
herligheder er ikke til at sige. Men antallet af svenskere der har søgt ind på læge-
studiet er i år næsten fordoblet. Efter forårets polemik og mistanken om at Sveri-
ge får uddannet sine kommende læger gratis i Danmark da over halvdelen af de
svenske studerende formodentlig rejser hjem igen, er der dog blevet strammet op
på adgangskravene for vort svenske broderfolk. Knap hver femte medicinstude-
rende kommer i år fra hinsidan. Sidste år var godt en femtedel af de nye medicin-
studerende svenske.

Flere kandidater fra naturvidenskab
FA RT  PÅ  – De studerende på matematik, kemi og fysik bliver hurtigere færdige
med deres uddannelse. I starten af 80’erne brugte de studerende gennemsnitligt
8,6 år på at blive kandidater. I dag er den gennemsnitlige studietid nede på 6,9
år. På trods af at interessen fra nye studerende har været støt faldende, så har
matematik, fysik og kemi haft en betydelig stigning i antallet af kandidater. Fra
1971 til 1984 blev der hvert år uddannet cirka 150 kandidater om året. I de sidste
par år har antallet af nyudklækkede kandidater ligget på over 500 om året. Stig-
ningen skyldes blandt andet nye fag.  
Læs mere på www.uvm.dk/nyt/pm/gik1.pdf

Par nummer ét er klar

R E K TO RVA LG  – En af de to tyvstartere på årets rektorvalg professor Peter
Gundelach på Sociologisk Institut har nu fundet sig en partner fra de våde fag.
Sammen med docent dr. scient på Geologisk Institut Nanna Noe-Nygaard udgør
de to nu par nummer ét i dansen om rektorposten. Prorektorkandidat Nanna
Noe-Nygaard forklarer pardannelsen med et spørgsmål om kemi og sammenfal-
dende ideer. De to har nemlig aldrig mødt hinanden før Gundelach tog kontakt
til Noe-Nygaard før sommerferien. På Det Naturvidenskabelige Fakultet er hun
kendt som et tidligere, men mangeårigt medlem af fakultetsrådet. Den anden
kandidat til rektorposten, professor i antropologi Kirsten Hastrup, har endnu 
ikke fundet en prorektorkandidat.  

Nye forskerskoler

P H . D . S KO L E R  – Efter indstilling fra Forskeruddannelsesrådet har Undervis-
ningsministeriet bevilget i alt 23,5 millioner til opbygning af seks nye forskersko-
ler ved Københavns Universitet. Ideen med forskerskoler er at styrke og forny for-
skeruddannelsen. Alle de nye forskerskoler samarbejder på tværs af fag, universi-
teter og institutioner uden for universiteterne. Blandt de nye forskerskoler på
Københavns Universitet er: Den Nationale Forskerskole i Medier, Kommunikati-
on og Journalistik, Den Regionale Forskerskole Øst i Sprogvidenskab, Maritime
History and Marine Environmental Research School, Den Danske Forskerskole i
Antropologi og Etnografi, Forskerskolen for proteiners struktur og biologi og
Copenhagen Global Change Initiative.

KU taber terræn

For første gang i mange år har Københavns Universi-
tet det største fald i antallet af ansøgninger på lands-
plan. Det er især handelshøjskolerne og kortere vide-
regående uddannelser der får flere ansøgninger

Færre studerende – færre penge

Hvorfor er optaget af nye studerende så vigtigt? Konsekvensen af
ikke at få fyldt pladserne på studiet op, kan være færre penge til
undervisning og forskning. Universitetet får nemlig penge efter
hvor mange studerende der består eksamen og er der fra starten
færre studerende – og et vist antal der falder fra – ja, så kan det be-
tyde at der er færre til at bestå eksamen. Derfor al snakken om tak-
sameter (måden universiteterne får tildelt penge på) og gennem-
førsels- eller STÅ-procenter (antallet af beståede). Og derfor vil de
enkelte fag selvfølgelig være interesserede i at få så mange nye (og
flittige) studerende som der er plads til, optaget. På mange insitut-
ter bliver der også gjort meget for at flere gennemfører studiet. 
I modsat fald betyder det nemlig at fakulteterne må fyre folk eller
skære ned på undervisningen.

KU NOTER ▼  
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Af Kirsten Haagensen

Angsten for at gøre sig
verbalt synlig i undervis-
ningen er et problem

mange studerende kender til.
Bare det at præsentere sig selv
på et nyt hold kan give svedige
hænder og mavepine. Studen-
terrådgivningen har taget kon-
sekvensen og udbyder kurser i
at turde tale.

Københavns Universitet er
dækket af Studenterrådgivnin-
gen i København, og her ople-
ver både rådgiverne og de stu-
derende at taleangst er et tabu.

– Det er ofte dygtige og per-
fektionistiske studerende der
har de største problemer om-
kring taleangst, siger social-
rådgiver Josephine Evald fra
Studenterrådgivningen i
København.

Angsten har mange former.
De studerende kan gå helt i
sort. Det kan være nervøsitet
over for alt fra oplæg i under-
visningen til det at skulle præ-
sentere sig selv for en forsam-
ling.

– Det er så slemt at nogle helt
overvejer at springe fra kurset
eller melde sig syg hvis de skal
holde oplæg, fortæller Josephi-
ne Evald.

De studerende med turde-ta-
leproblemer har en form for ka-
tastrofetanker. De kan komme
helt der ud hvor de har opkast-
ninger før de skal holde oplæg
og heller ikke kan sove om nat-
ten. Kurserne i at turde tale gi-
ver de studerende en større
selvtillid, og det tager en stor
del af nervøsiteten.

– Første gang er de studeren-
de så nervøse at man kan se
det, men de gør hurtigt frem-
skridt når de først kommer i
gang med at turde tale, siger
Josephine Evald.

Kampen om de kloge ord
Kurserne foregår i grupper hvor
de studerende øver sig i at tale
over for en forsamling. De stu-
derende holder små oplæg for
hinanden og bliver samtidig op-
taget på video. Efterfølgende
deltager alle på holdet i en fæl-
les evaluering af oplægget.

– De studerende bliver meget
chokerede når de hører hvad

turde-talegrupperne går ud på.
Det er nemlig dybt grænseover-
skridende for dem, men vi sør-
ger for at forberede dem inden
de møder første gang, siger Jo-
sephine Evald.

Første øvelse er et interview
med en af de andre kursister og
en efterfølgende præsentation
af interviewpersonen for resten
af gruppen.

– Ofte har de studerende in-
gen fornemmelse af hvordan
det gik, men det kan de så se på
videoen, siger Josephine Evald. 

Opgaverne som skal løses,
minder om hinanden, men er
samtidig individuelt tilpasset
de enkeltes problemer og be-
hov. Det betyder at de stude-
rende har mulighed for at af-
prøve individuelle grænser
samtidig med at der er en kon-
stant udvikling i opgaveløsnin-
gen. 

Josephine Evald tør ikke sige
noget generelt om årsagen til at
mange studerende lider af tale-
angst. Hun tror dog ikke pro-
blemet er relateret til dårligt
studiemiljø eller dårlige under-
visere.

– Problemet skyldes først og
fremmest at det at læse på uni-
versitetet er anderledes i for-
hold til gymnasiet, siger Jose-
phine Evald.

De studerende der i gymnasi-
et var ivrige og aktive i under-
visningen, møder nu andre stu-
derende med samme aktivitets-
niveau og kundskaber. Det be-
tyder at konkurrencen i klasse-
lokalet er blevet større. Samti-
dig er kampen om de kloge ord
og de høje karakterer blevet
hårdere og mere ambitiøs end
tidligere.

Tigerspring
Man skal være forberedt på
hårdt arbejde når man vil lære
at turde tale. Hvis man ikke
deltager aktivt, er det spildt ar-
bejde. Til gengæld er det en
utrolig stor hjælp at møde an-
dre med samme problemer. 

Det betyder meget at se an-
dre i samme situation som en
selv. Det hjælper at se andre
rødme og opleve at det ikke gør
noget at en oplægsholder er
nervøs. Og så kommer hjælpen
hurtigt til de studerende der
pludseligt tør.

– Vores erfaringer med grup-
perne er at der sker et tiger-
spring. Det er jo ofte meget
dygtige studerende der lider af
taleangst. De tror bare ikke på
sig selv, siger Josephine Evald. 

Videooptagelserne fungerer
som bevis for at nervøsiteten ik-
ke betyder noget, og så er den
et godt redskab til den fælles
evaluering.

– I grupperne handler det
meget om at give hinanden
feedback. De studerende vil
gerne have negativ kritik fordi
de tror at de vokser ved det.
Men de opdager at de vokser
bedre ved positiv kritik – meget
mere end de troede, siger Jose-
phine Evald.

Rådgiverne på kurset for-
søger at gøre opgaverne så rea-
listiske som muligt, og de taler
med de studerende om hvor-
dan de kan arbejde med deres
taleangst ude i ‘det virkelige
liv’.

Desuden følger kursuslede-
ren fra gang til gang grundigt
op på hvordan det går i det dag-
lige – om de studerende nu og-
så får sagt noget i undervisnin-
gen. 

Ligesom løbetræning
Studerende kan også gøre me-
get selv for at afhjælpe og fore-
bygge problemer relateret til ta-
leangst. Konstruktiv og positiv
respons fra andre studerende
og fra underviseren efter et stu-
denteroplæg hjælper for ek-
sempel på angsten for næste
oplæg.

En anden mulighed er hele
tiden at sætte sig selv små mål.
Hvis man aldrig siger et ord, er
det at sige en hel sætning en
stor ting. Det kan derfor være
nok bare at sige et enkelt ord,
for eksempel ‘ja’, fortæller Jose-
phine Evald.

– Man skal tage bitte små
skridt ad gangen fordi de store
skridt får en til at falde i, og det
gør det bare endnu værre. Det
handler om at få succesoplevel-
ser, siger Josephine Evald.

At lære at turde tale i under-
visningen og foran en større
forsamling er ligesom løbe-
træning. Jo bedre man bliver, jo
større mål kan man sætte sig.
Men det kræver også at man
bliver ved med at træne.

Flere af grupperne mødes
stadig efter de er færdige med
kurset. Det er ifølge Josephine
Evald en rigtig god idé fordi det

betyder at de studerende fort-
sat arbejder med at komme af
med angsten.

Som afslutning på kurset skal
de studerende skrive et brev til
hver af de andre deltagere.

– Her skal de skrive hvad de
andre i turde-talegruppen var
gode til og hvad de kan arbejde
videre med. Brevene kan de så
bruge som en slags pep-breve
inden de skal holde oplæg
næste gang, siger Josephine
Evald. ■

Rådgivning til studerende
Har du problemer som studerende, kan du altid henvende dig til Studenterrådgivningen i

København. Rådgivningen dækker alle SU-berettigede videregående uddannelser i Køben-

havnsområdet og har 11 ansatte dækkende alt lige fra socialrådgivere til psykologer, psy-

kiatriske konsulenter og sekretærer. Henvendelse: Studenterrådgivningen i København,

Kompagnistræde 21, tlf. 3312 1911 eller på KUA, lokale 18.1.80, tlf. 3532 9380. 

Fire typer angst
De studerende der henvender sig til Studenterrådgivningen
med taleangst kan inddeles i fire grupper:
1) De stille og oversete
2) De overbeskyttede
3) De perfektionistiske og overambitiøse studerende der

kræver for meget af sig selv. 
4) De der kan og gerne vil, men ikke tør fordi de er bange for

at blive hængt ud efter janteloven

De to første typer har det svært ved pludselig at skulle stå på
egne ben. De to sidste typer har det modsat, de er bange for
at virke for gode og kloge.

Så sig dog noget!

Taleangst er tabu på universiteterne. 
De studerende er bange for at gøre sig 
verbalt synlige i undervisningen. 
Så bange at Studenterrådgivningen 
har taget konsekvensen og holder 
kurser i at turde tale



Un i v e r s i t e t s av i s e n  12  . 2 0 01 9

Af Kirsten Haagensen

The Øresund Summer University har givet
en god balance mellem fagligheden og
det sociale, og det intense forløb har

været meget givende, siger Robert Saronson
der læser neurobiologi på Cornell University i
New York.

Sammen med 200 andre studerende fra he-
le verden har han deltaget i The Øresund
Summer University under Øresundsuniversi-
tetet, hvor han har læst Biotech på Køben-
havns Universitet.

Det er kun anden gang at Københavns Uni-
versitet har været med til at arrangere et som-
meruniversitet. Første gang var under Kultur-
by 1996. I år er Københavns Universitet for-
mand for Øresundsuniversitetet og har af den
grund lagt lokaler til sommmeruniversitetets
sekretariat og dermed den største del af plan-
lægningen. 

Igennem seks uger har 200 studerende,
heraf 50-60 studerende fra Sverige og Dan-
mark, gået på fem forskellige studielinjer: Bio-
tech, IT, Skandinavian Studies, Environment
Studies og Food Science.

– De kurser jeg har fulgt, har været meget
interessante. Blandt andet har det været
spændende at lære om befolkningen i Skan-
dinavien og Europa, siger Patrick Emanuel 
fra USA der har studereret Skandinavian 
Studies.

Alle studerende på sommeruniversitetet
har afsluttet deres kurser med en eksamen
der i bestået udgave giver de studerende 12
ECTS points med hjem i rygsækken. Det sva-
rer til knap et halvt semester som kan merit-
overføres til deres uddannelse i hjemlandet.

Copenhagen Campus
Den sommerinspirerede række af sociale ar-
rangementer gav sammen med det meget
koncentrerede studieforløb på kun seks uger

en intens campusstemning som Københavns
Universitet til daglig går og sukker efter.

De ugentlige caféaftener og de gratis ud-
flugter rundt i Øresundsregionen gav de stu-
derende mulighed for lære hinanden at kende
uden for skolebænken.

– De studerende har virkelig skabt relatio-
ner på tværs af nationalitet, kurser og regio-
ner i Ørestaden, og det giver jo gode mulighe-
der for fremtidige netværk, siger Trine Sand
Moalem, projektkoordinator på The Øresund
Summer University.

Patrick Emanuel og Robert Saronson for-
tæller at de har fået mange danske venner,
men at det også har været interessant at møde
studerende fra sommeruniversitetets brede
spektrum af nationaliteter.

Sommeruniversitetet har været et spænden-
de tilbud til studerende der gerne vil kombi-
nere universitetsstudiet med en billig og inter-
nationalt inspireret ferie, mener Patrick Ema-
nuel.

– Nogle af mine danske venner her fra som-
meruniversitetet har mødt  unge fra hele ver-
den, fået merit til deres eksamensbevis og det
uden at betale en krone, fortæller Patrick
Emanuel

Netop det aspekt, mener han, har været en
helt uventet fordel både for arrangørerne og
de regionale studerende fra Sverige og Dan-
mark. ■

Akademiker i 
sommervarmen

KRONBORG – Turen var kold og blæsende, men så 

kunne danske rugbrødsmadder og de evigt internationale

sandwich heldigvis mætte de sultne maver.

The Øresund Summer University er slut. 
Og 200 studerende fra hele verden er nu 
taget hjem med knap et halvt semesters 
merit på eksamensbeviset
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Af Lise K. Lauridsen

Boligkaos før studiestart”.
“Ny rekord i boligafslag til
studerende”. “Studerende

raser over manglen på boliger”.
Vi kender historien på forhånd.
Hver eneste sommer breder 
desperationen sig op til studie-
start blandt de nye studerende.
Og i år er situationen – igen –
værre end nogensinde før. 

Godt 10-15 procent af de
mange tusinde nye studerende
skønnes at have problemer med
at finde et sted at bo. Det svarer
til mellem 500 og 800 stude-
rende på Københavns Universi-
tet.

Men hvad er egentlig proble-
met? Vi har de mindste ung-
domsårgange i mange år. Flere
og flere vælger at blive under
mor og fars vinger lidt længere.
Danmark er et af de lande i ver-
den der har flest boliger og kva-
dratmeter per indbygger. Dertil
kommer et offentlig støttet hus-
lejesystem der skulle komme de
mindst bemidlede til gode. Alt i
alt skulle der altså være god
plads til alle.

Kræsne studerende
En del af årsagen til de stude-
rendes problemer er for høje
krav til størrelse og især belig-
genhed, mener seniorforsker
Hans Skifter Andersen fra Sta-
tens Byggeforskningsinstitut. 

Masser af mennesker med
flere penge og langt bedre for-
bindelser end de studerende vil
gerne bo i down-town Køben-
havn. Men er man ikke bange
for at køre med S-toget eller
bussen, så skulle det være mu-
ligt at finde noget at bo i for-
stæderne. 

De studerende mener dog at
argumentet med kræsne stude-
rende er fuldstændig irrelevant. 

– Ingen har jo dokumentati-
on for at der findes masser af
ledige boliger uden for Køben-
havn. Selvfølgelig findes der
kræsne studerende, men der
findes langt flere som med glæ-
de ville sige ja til et værelse i
forstæderne. Men som ny i by-
en er det utrolig svært at få
overblik over hvordan du kan få
en bolig. Og så er det jo stadig-
væk forbundet med en del
transporttid og -udgifter at bo

langt fra sin uddannelse, siger
Katrine Møller, levevilkårsse-
kretær for Forenede Studenter-
råd på Københavns Universitet.

En økonomisk forklaring
Kloge økonomiske hoveder har
i årevis haft en forklaring på
hvem synderen på det danske
boligmarked er: Huslejeregule-
ringen.

Den betyder at de fleste an-
delsboliger, dele af det private
og hele det almene udlejnings-
marked har kunstigt lave husle-
jer i forhold til resten af bolig-
markedet. Prisen for at købe sig
til et sted at bo stiger ganske
vist mod himlen, men til
gengæld får boligejerne hjælp
til at klare terminen i form af
lavere skat.

De heldige beboere i billige
og gode boliger har ingen til-
skyndelse til at flytte. Det gør
ventelisterne til de mest attrak-
tive, billige boliger nærmest
livslange, fremmer penge un-
der bordet og tendensen til at
forbindelser er afgørende for at
få et godt sted at bo, mener
økonomerne altså. 

Sekretariatschef i Økonomisk
Råd, Peder Andersen, forklarer
at argumentet for offentlig støt-
te selvfølgelig er et spørgsmål
om ligestilling: 

– Problemet er bare at det er
de nyeste og svageste i systemet
som får mindst ud af den of-
fentlige støtte, mens parcel-
husejeren i Hellerup og det æl-
dre ægtepar i villaen på 350 m2

står sig godt ved at boligmarke-
det er indrettet som det er nu,
forklarer Peder Andersen.

Seniorforsker Hans Skifter
Andersen er uenig. 

– Økonomerne fordrejer tin-
gene ved at sige at de bedst stil-
lede lejere har størst fordel af
tilskuddene til lejeboliger. Det
kan godt være at de bedst stille-
de får mere ud af det end de
dårligst stillede fordi de bor i de
største lejligheder. Men ser
man på befolkningen som hel-
hed, går langt de fleste fordele
til de dårligst stillede fordi det
generelt er dem der bor til leje,
siger Hans Skifter Andersen. 

Han mener det er rigtigt at
de billigste og bedste boliger
generelt går til dem med de go-
de forbindelser. For de almene

boliger, ungdomsboliger og kol-
legieværelser er adgangen re-
guleret af et hav af regler som
skulle lægge en dæmper på den
tendens, og her bor oftest også
dem med de laveste indkom-
ster. Andelsboliger, anden of-
fentlig og privat udlejning er
derimod ikke underlagt be-
stemmelser om behov, så her
betyder forbindelser meget.  

Skifter Andersen mener ikke
at billige huslejer er nok til at
blive boende i en upassende bo-
lig: 

– Det er sjældent huslejen
der gør om folk bliver boende
eller ej. De fleste har helt andre
årsager til at flytte, fx at de bli-
ver skilt eller får børn.

Når du bliver gammel
– Selvfølgelig ville de studeren-
de få flere muligheder hvis bo-
ligmarkedet var mere frit. Men
det ville sikkert også betyde en
fordobling af huslejen mange
steder. Derfor ville de studeren-
de jo få brug for mere boligsik-
ring eller mere i SU, siger Hans
Skifter Andersen. 

Det ville der ifølge økono-
merne imidlertid snildt blive
råd til, nemlig ved at spare de
30 milliarder kroner der hvert
år går til indirekte boligstøtte til
både rig og fattig.

Peder Andersen understreger
dog at det stadig vil være nød-
vendigt at reservere specielle
boliger til unge og studerende. 

Der dog ingen tegn på at hus-
lejereguleringen, som blev op-
rettet før 2. verdenskrig af frygt
for boligmangel, med ét bliver
afskaffet. Men der er ingen
grund til at fortvivle. Efter al
sandsynlighed skal du som bo-
lighungrende studerende bare
vente. Om ti-femten år er det
nemlig med lidt flid, fedt og
snyd dig der sidder på den fede
lejlighed.

Indtil da er der udsigt til
camping, containerlejligheder,
plejehjem, fremlejede værelser
og alskens godt fra den køben-
havnske boligjungle. ■

Det Økonomiske Råds Vismands-
rapport kan læses på:
www.dors.dk

Læs alt om boligsøgning på:
http://www.bm.dk/unge/forsi-
de.asp.

Sommervarmens bolignød-
deknækkere hedder Fælles
4’ere, containere, husbåde

eller tomme kommunale byg-
ninger. Umiddelbart skulle alt
vel gøre godt, men de studeren-
de er langt fra begejstrede. 

Det dyreste og mest ambi-
tiøse af de nye boligtilbud er
By- og Boligminister Lotte
Bundsgaards Fælles 4’ere (læs
også debatindlæg s.19). Efter
planen skal der bygges 3.750
over fem år. Alle unge skal have
ret til at bo der, og som navnet
fortæller skal der være fire
værelser med fælles køkken og
bad.

Formand for Centralindstil-
lingsudvalget der uddeler kolle-
gieværelser og ungdomsboli-
ger, RUC-studerende Lau Mar-
kussen er skeptisk overfor ide-
en: 

– Al erfaring viser at der er
store problemer med sådanne
boliger. I Urban-planen på
Amager har man netop brugt
100 millioner kroner på at byg-
ge boliger der minder om Fæl-
les 4’ere om for. De Fælles 4’ere
lyder måske hyggeligere end

lange kollegiegange, men det
viser sig ofte at der er et meget
skrøbeligt, socialt miljø i så små
fællesskaber, fortæller Lau Mar-
kussen.

Han undrer sig over hvorfor
man ikke har draget brug af
den store erfaring med den ty-
pe boliger eller lyttet til hvad de
unge efterspørger. Fælles
4’eren er en fiks ide og ikke en
fremtidssikret bolig som vil
være attraktiv om 20-30 år, me-
ner Lau Markussen. 

Lige til containeren
Forslaget om at bruge containe-
re som midlertidig opbevaring
af boligløse studerende, er de
studerende på Københavns
Universitet ikke vilde med.

Men når flygtninge kan bo
der, så kan I vel også?

– At bo i en container er ikke
en rimelig løsning for nogen
som helst befolkningsgrupper.
Der er brug for permanente
løsninger. Og selv om politiker-
ne siger at containerne kun er
midlertidige, så har vi ingen ga-
ranti for at få et andet sted at
bo før efter et år eller to. Og så

Svær start
“Det er i forvejen svært nok at starte på universitetet. At stå uden bolig

vil for nogle betyde at de løber sur i studierne, og det kan i yderste

konsekvens medføre at de helt opgiver at studere - stort set inden de er

kommet i gang.”

Studiechef på Københavns Universitet og formand for Ungdoms-

boligrådet Jakob Lange i Politiken d. 3. august 2001BOLIGBESVÆR ▼

Flid, fedt og snyd
Årets bolignød blandt nye studerende er igen værre
end nogensinde. Men kan det virkelig være rigtigt 
at et af verdens rigeste lande - også på boligareal per
indbygger - ikke kan finde et par ledige kvadratmeter
til studerende? 

En fiks ide
Nye boliger til unge og studerende er 
dårligt gennemtænkt
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er det ikke nogen midlertidig
bolig længere, siger Katrine
Møller, levevilkårssekretær i
Forenede Studenterråd på KU.

Selv om havudsigten lokker,
så tror de studerende ikke på
ideen om at bo på husbåde. Er-
faringer fra Sverige viser at
værelserne er for dyre og for
dårlige. Og det nuværende til-
bud fra en privat hotelskibsejer
ser da heller ikke ud til at blive
til noget. 

Til gengæld har Københavns
overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen gjort sine mange
medarbejdere opmærksomme
på boligsituationen og opfor-
dret dem til at leje værelser ud
til de nye studerende. Og selv-
om der nok er mere valgflæsk
end værelser i det, så er tanken
da god, mener Katrine Møller. 

Hvad de studerende er be-
gejstrede for, er til gengæld til-
tag hvor plejehjem eller andre
tomme kommunale bygninger
bliver ombygget til permanente
studenterboliger. ■

likl
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Af Allan Helleskov Kleiner

På den varmeste sommer-
dag i ni år havde Forenede
Studenterråd (FSR) ind-

kaldt til sit traditionelle RUS-
arrangement på Panum Insti-
tuttet. Omkring 800 nye stude-
rende var mødt frem for at høre
om deres nye studie. Og de fik
både løftede pegefingre og pep-
talk med på vejen. Dagens gen-
nemgående budskab til de nye
studerende var: Det er dit eget
ansvar at din uddannelse på
Københavns Universitet bliver
god.

Som en velvalgt introduktion
til Københavns Universitets
(KU) veje og vildveje, skulle de
nye studerende først finde det
rette auditorium i hvad der en-
gang var Danmarks største en-
keltstående bygning, Panum.
Selv om der var sat skilte op
tøvede mange studerende alli-
gevel inden de begav sig op af
de mange trapper og ind af de
endeløse gange. 

Som KU’s mest kendte mand,
Jakob Lange, sagde til stor mor-
skab for tilhørerne:

– Det kræver nogle gange tre
studerende eller flere at finde
ud af hvor undervisningen fore-
går.

Men efter en kort indledning
var det slet ikke så morsomt.
Det var lige på og hårdt.

– Velkommen til jeres nye an-
svar!

Så enkelt slog Anna Vallgår-
da fra FSR situationen fast for
de nye studerende. Og så inden
studiet overhovedet var be-
gyndt.

– I er meget forskellige. Der
er ingen af jer der vil komme i
gennem det samme uddannel-
sesforløb mens I går på Køben-
havns Universitet. Derfor er det
jeres ansvar at den uddannelse

I får er den I ønskede. Det er je-
res ansvar at studiemiljøet er i
orden. Det er jeres ansvar at
uddannelsen bliver brugbar,
fortsatte Anna Vallgårda.

Tilhørerne så ikke ud til lige-
frem at glæde sig til det nye an-
svar. For mange var dagen på
Panum det første møde med
universitetet.

– Hvordan formidler man sin
utilfredshed? Hvordan lever
man op til sit ansvar?, sluttede
hun med at spørge.

Det havde FSR også et bud
på. 

Brug evalueringerne
De studerende skal ikke regne
med bare at kunne læne sig til-
bage med korslagte arme og
ben og passivt modtage når de
begynder på universitetet. De
skal deltage aktivt i undervis-
ningen og være med til at gøre
uddannelsen bedre, lød bud-
skabet fra den næste studenter-
politiker på talerstolen.

– Man er ikke længere for-
bruger som mange måske var i
gymnasiet. Man har ansvar for
sin uddannelse. Man er sit stu-
dium og sit fag, sagde Mads 
Biering-Sørensen fra FSR.

For at gøre uddannelsen bed-
re, skal de studerende bruge
evalueringerne som er deres
redskab til at vurdere undervis-
ningens kvalitet (Læs også de-
batten side 18). Biering-Søren-
sen gennemgik de forskellige
muligheder og former for eva-
luering af uddannelsen. Det var
især muligheden for at evaluere
de enkelte kurser der var i fo-
kus. De nye studerende blev og-
så gjort opmærksom på deres
egen rolle i den sammenhæng.

– I skal spørge jer selv: Er jeg
selv aktiv nok, gør jeg nok og
gør de andre studerende nok?
Vær kritisk overfor studiet, men

vær fair, sluttede Mads Biering-
Sørensen.

Få netværket i orden
Scenen var nu klar til den sidste
taler. Chef for studieadmini-
strationen på Københavns Uni-
versitet, Jakob Lange. Han hav-
de et par gode råd med i posen
om det at være studerende og
erklærede også de studerendes
forbrugermentalitet død.

– I er ikke kunder der står i
en forretning. I er en aktiv del
af fællesskabet, sagde han. Og
opfordrede de studerende til at
komme i læsegrupper allerede
fra den første dag, komme i god
tid til timerne for at snakke
med de andre studerende samt
deltage i rus-arrangementerne.

Jakob Lange fortalte så et par
morsomme anekdoter fra sin
egen og andres studietid. Men
han havde også et par advarsler
med om studielivet.

– Der er uendelige mange
sten på vejen. Det er hårdt ar-
bejde at studere. Sørg for ikke
at komme bagud fra begyndel-
sen. Mange kommer bagud lyn-
hurtigt. Hvis man er væk tre
uger på grund af en efterårs-
kærestesorg, så forstår man lige
pludselig ingenting. De andre
taler sort!

Han opfordrede også de nye
studerende til at planlægge
dagligdagen.

– Studerende har mange
overspringsaktiviteter. Man
skal lige vaske op, se tv-avis el-
ler ringe til sin gamle mor. Det
går ikke. Få styr på jeres dag,
rungede det mod plankevægge-
ne.

Mange studerende falder fra
eller skifter studium. Det be-
kymrer chefen for studieadmi-
nistrationen på Københavns
Universitet. Så han formanede
også de studerende til at tænke

sig grundigt om inden de giver
op.

– En tredjedel af jer er væk
igen næste år på samme tid. Alt
for mange falder fra. Hvis I
overvejer at springe fra, så
overvej det igen. Og overvej det
så igen. I vintermørket kan man
blive i tvivl. Det skal man blive.
Skyd det væk og klø på, lød
peptalken fra Jakob Lange:

– Det er som med et
spædbarn: Det første år er det
farligste. Hvis I kommer igen-
nem det første år, så bliver I
hængende. Der er utrolig få der
falder fra efter det første år, for-
talte Jakob Lange.

Efterårets valg på 
dagsordenen
En kort tale om efterårets rek-
tor- og dekanvalg blev der også
tid til. Men selv om det skete
mere afdæmpet end hos de
øvrige talere, var der heller ik-
ke her tvivl om budskabet.

– Når valget kommer til efte-
råret, skal I stemme. Det er i
bund og grund jeres interesse. I
skal stemme, for på universite-
tet har de studerende stadig-
væk en enorm indflydelse, sag-
de Robert Poulsen, næstfor-
mand i Forenede Studenterråd,
med henvisning til den debat
om universiteternes styreform
som foregår i øjeblikket.

Da talerne i auditoriet var
overstået blev de studerende
inddelt i grupper alt efter stu-
dieretning. Nogle var kun tre
studerende – andre fyldte et
mindre auditorium. Så var op-
bygningen af de enkelte insti-
tutters fagråd på dagsordenen.
Kun enkelte studerende stillede
spørgsmål til studenterpoliti-
kerne om universitetspolitik in-
den det var tid til at tage hjem
og planlægge sit nye liv og løfte
noget ansvar. ■

Forbrugeren er død
Tag jer sammen, drop overspringshandlingerne og deltag aktivt 
både i det sociale og faglige miljø. Det var budskabet på Forenede 
Studenterråds RUS-arrangement 2001 på Panum Instituttet

RUS ▼  

RUSARRANGEMENT – 800

nye studerende var mødt frem til

Forenede Studenterråds RUS-ar-

rangement 2001 hvor både de

formanende pegefingre og pep-

talken blev taget i brug.

GODE INFORMATIONER – Henrik Chri-
stoffersen, musikvidenskab, mente at

han fik nogle gode informationer om li-
vet som studerende. Også viden om

hvordan man kan påvirke sit studium
syntes han var interessante.

MED FRA STARTEN – Jeg er kommet for
at være med helt for begyndelsen for-
talte Anne Nielsen. Efter et års sabbat

begynder hun på økonomistudiet.

SE SKOLEN – Charlotte Larsen fra biolo-
gi var kommet for ikke at gå glip at no-

get og for at se hvor hun skal gå i skole.

INFORMATIONER OM STUDIET – Jeg er
kommet for at få lidt information om

hvordan det hele kommer til at foregå,
fortalte Sebastian Hennings der skal be-

gynde på religionsvidenskab.
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Af Lise K. Lauridsen

Som faunen i C.S. Lewis’
Narnia byder han velkom-
men til sit lille paralleluni-

vers på Institut for Bibelsk Ek-
segese. Amerikaneren Thomas
Thompson bruger eventyret om
drengen der går gennem garde-
robeskabet og ind i en eventyr-
verden når han underviser de
studerende i Det Gamle Testa-
mente. For efter hans mening
kan eventyret eller myten lære
os lige så meget om vores liv
som historiebogen.

Thompsons virke som forsker
handler også om at finde sand-
heden i myten. Og det er hvad
historierne om Kong David,
Moses og Abraham er for den
katolske professor på Køben-
havns Universitets Teologiske
Fakultet. 

At Biblen og især Det Gamle
Testamente ikke er noget histo-
risk dokument, men snarere
fiktion skrevet under indflydel-
se af en fjern fortid, overrasker
nok ikke særligt mange i dag.
Men indtil midten af 80’erne
har sådan et synspunkt været
kontroversielt blandt store dele
af den vestlige verdens teolo-
ger. Og det er det stadig i mere
konservative kristne, jødiske og
muslimske trossamfund. 

Siden oplysningstiden har ar-
kæologi, teologi og historie-
skrivning været tæt sammen-
vævede discipliner når det dre-
jer sig om studiet af Palæstinas
oldtid. Arkæologiske studier er
blevet baseret på Det Gamle Te-
stamentes beskrivelser. Og teo-
loger og præster har omvendt
brugt arkæologien til at under-
bygge Det Gamle Testamentes
troværdighed som et historisk

dokument bygget på virkelige
begivenheder. Og det er med
Thomas Thompsons ord histori-
cering af et fiktivt univers.

– Min primære interesse i Bi-
blen har altid været af litterær
art. Den har aldrig virket speci-
elt historisk på mig. Men især i
USA brugte videnskabsfolk og
præster biblen som en historisk
overlevering. For eksempel
mente man at Abrahams van-
dring i Det Gamle Testamente
var et eksempel på den tids fol-
kevandringer. Og Abrahams
vandring kunne dateres helt
præcist til 1912 f.v.t. Koblingen
til arkæologien kunne legitime-
re kristendommen og biblen i
en moderne tid. I dag er det
vanskeligt at forstå at det var
nødvendigt. Men samfundet
blev i stigende grad tømt for re-
ligion, så derfor havde kirken
brug for et bevis som alle kun-
ne acceptere, fortæller Thomas
Thompson.

Skizofren videnskab 
Den tids teologer var lige så
meget arkæologer og historike-
re der skulle være med til at do-
kumentere Biblens historiske
begivenheder i en videnskabe-
ligt acceptabel form. 

– Det var en noget skizofren
beskæftigelse at være nødt til at
læse tre-fire af oldtidens sprog
og at arbejde med den gamle
Orients historie for at kunne
læse og forstå Biblen. Det vi
egentlig er interesseret i, er at
forstå Biblens intellektuelle og
religiøse verden, og ikke den
tids historie. Men vi blev faktisk
nødt til at sætte myterne ind i
en kontekst for at forstå dem
fuldt ud. Men mens den histori-
ske baggrund blev studeret

nøje, blev de litterære og teolo-
giske værdier i Biblen neglige-
ret. Og jeg tror at det var den
slags skizofreni der fik mig til at
prøve at skille det historiske fra
Biblen. Simpelthen for min
egen sjælefreds skyld, fortæller
Thompson.

Den videnskabelige tradition
Thompson var trådt ind i 60’er-
nes og 70’ernes USA og Vest-
tyskland gav ham også alle red-
skaberne til at bevise det mod-
satte af den herskende praksis:
At Biblen er mere fiktion end
fakta.

Blasfemisk forskning
Og det gjorde han med sin dok-
torafhandling fra 1971. Men at
påstå at Biblen ikke var en hi-
storisk lærebog, var dengang at
betragte som noget nær blasfe-
mi. Midt i de frigjorte halvfjerd-
sere var der i hvert fald i kon-
servative teologiske kredse ikke
plads til Thomas Thompsons
teorier om at patriarkernes –
Abraham, Isak og Jakobs – hi-
storie var pure opspind. 

Og Thompsons afhandling
The Historicity of the Patriarchal
Narratives sendte ham på en ti
år lang ørkenvandring uden for
det pæne teologiske selskab.

I løbet af de ti år begyndte
teologerne langsomt at splitte
Biblen og historien op i to ad-
skilte verdner der ikke nødven-
digvis havde noget med hinan-
den at gøre. Palæstinas arkæo-
logi vristede sig fri af teologer-
nes greb, og forskning i det
gamle Palæstinas historie var
nu en selvstændig disciplin ba-
seret på flere kilder end Biblen. 

Biblen blev i langt højere
grad set som litteratur der højst
kunne have paralleller til forhi-
storien. Og fra midten af firser-
ne blev Thompsons doktoraf-
handling lærebog i teologiske
studier af Det Gamle Testamen-
te verden over. 

Teologerne afskrev dog ikke
hele Det Gamle Testamente
som det rene og skære opspind.

– I midten af firserne blev
teologerne enige om et kom-
promis. Første del af Det Gamle

Testamente byggede ikke på
virkelige begivenheder som
blev genspejlet i fortællingerne.
Men fra beretningen om Kong
David der skulle have grund-
lagt staten Israel og frem, var
der stadig tale om ‘rigtig’ histo-
rie i Biblen, fortæller Thomp-
son.

En ren historiebog
Thompson var tilbage som fuld-
tidsforsker og inspireret af
blandt andet den kommende
københavnske kollega Niels Pe-
ter Lemche, gik Thompson i
gang med en ren historiebog.
Den historiske interesse var dog
ikke udelukkende et valgfrit
forskningsprojekt.

– Min interesse for teologien
har altid hvilet på spørgsmålet
om hvordan er vi kommet til at
tænke som vi gør, og hvorfor 
Biblen er blevet skrevet på den
måde den er. Men de fleste ste-
der udenfor Danmark er det
dog nærmest umuligt at få
forskningsmidler til den slags
teologiske studier. I USA ville

det være det samme som at sta-
ten støtter en bestemt trosret-
ning fordi skillelinien mellem
stat og kirke er langt skarpere
trukket op end i Danmark, siger
han.

Men at skrive om det tidlige
Israels historie var en anden og
langt mere forskningspolitisk
spiselig sag. Allerede som
ph.d.-studerende og forsk-
ningsadjunkt ved Tübingen
Universitet i Vesttyskland hav-
de Thompson beskæftiget sig
med at konstruere kort over
bronzealderens Palæstina og
Sinai udfra historiske, geologi-
ske og arkæologiske observatio-
ner.

Thompson ville prøve at re-
konstruere hvornår bevidsthe-
den om Israel som et folk med
et land opstår som vi kender
det fra Biblen. Det blev en hi-
storiebog baseret på arkæologi-
ske fund i deres geografiske
kontekst og tekster fra jernal-
deren. En historie om land-
brug, skift i klima, bopladser og
skift af bopladser.

Biblen er bare en god historie

Professor Thomas Thompson er
verdenskendt for sin kontroversielle
teologiske og historiske forskning.
Ud over at provokere den vestlige
verdens religiøse establishment har
den katolske amerikaner været
med til at revolutionere opfattelsen
af Biblen som et historisk doku-
ment13

Brikker der flytter
Evindelige klager over nedskæringer, produktion af studerende som på en pølsefabrik og

anklager om manglende forskningsindsats blandt de fastansatte. Ind imellem tegnes et

temmelig trøstesløst billede af Københavns Universitet. Men puslespillet er ikke komplet

hvis man ikke også fortæller historien om den fremragende forskning der er en lige så stor

del af hverdagen på den store institution. Universitetsavisen bringer historier fra de seks

fakulteter om professorer der leverer forskning på verdensplan.TEOLOGI  ▼
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Det viste sig imidlertid at Pa-
læstina ikke på noget tidspunkt
før den persiske periode, år 500
f.v.t, havde været et samlet
samfund. 

De oprindelige bosættelser
og småstater i jernalderens Is-
rael og Judæa var ikke nogen
historisk enhed. En anden vig-
tig pointe var at Jerusalem slet
ikke eksisterede før i det 9.
århundrede.

– Det betød at Kong David ik-
ke kunne have grundlagt staten
Israel i det 10. århundrede
f.v.t., som man hidtil havde
været enige om i bibelsk arkæo-
logi, siger Thomas Thompson.

Og den konklusion skulle vi-
se sig at være måske endnu me-
re kontroversiel end konklusio-
nerne i Thompsons første bog. 

Mere storm 
The Early History of the Israelite
People blev offentliggjort i
1992. Konklusionen var at der
ikke kunne have været et fore-
net folk i det vi kalder Israel i
jernalderen.

På grund af agurketider blev
anmeldelsen af bogen blæst op
på forsiden af den britiske avis
The Independent on Sunday. Ny-
heden om at Kong David aldrig
havde eksisteret var godt stof
og gik verden rundt. Igen hag-
lede kritikken ned over Thomp-
son, men denne gang også fra
de højreorienterede jøder både
i USA og Israel. Kong Davids
herredømme er nemlig ud-
gangspunktet for zionisternes
ideologi. Og Kong Davids eksi-
stens har legitimeret deres hi-
storiske ret til staten Israel og
ikke mindst til at have Jerusa-
lem som hovedstad. 

– De milde versioner gik på
at jeg var inkompetent, mens
de lidt mere ubehagelige kriti-
kere har kaldt min bog antise-
mitisk. 

Denne gang sendte polemik-
ken ikke Thompson lige lukt til-
bage til et liv uden for akade-
mia. Fra Niels Peter Lemche fik
han at vide at der stod en stil-
ling åben som underviser og
forsker i Det Gamle Testamente
på Københavns Universitet. Og
stormen om Thompsons forsk-
ning blæste ham nu endelig til
København. 

Københavnerskolen
Thomas Thompson lagde
grundstenen til den såkaldte
Københavnerskole inden for
teologien – vel at mærke uden
selv at vide det – med sin dok-

torafhandling fra 70’erne der
konkluderede at Biblen ikke er
noget historisk dokument.
Først tyve år efter hans kontro-
versielle doktorafhandling om
Det Gamle Testamente kom
Thompson til København.

Siden da har Lemche og
Thompson arbejdet tæt sam-
men for at forstå en af vores
kulturhistories største skrifter. 

I dag omfatter Københavner-
skolen en række kendte forske-
re fra Sheffield, Rom og Tel Av-
iv som genskriver oldtidens hi-
storie og genlæser Biblen på ny.
I dag er der også en pæn hånd-
fuld yngre forskere bundet til
Institut for Bibelsk Eksegese
som bygger på denne forsk-
ninglinie.

– Spørgsmålet er hvordan vi
kan begynde at genlæse Biblen.
Jeg har prøvet at se tilbage
igennem den akademiske histo-
rie for at finde ud af hvad det er
for en litterær verden enhver
forfatter benytter sig af. Hvad
er den litterære funktion af de
tekster vi kan læse i det gamle
testamente? I stedet for at sige
at her har vi historien om David
og Goliat, så spørger jeg hvor-
for forfatteren fortæller histori-
en sådan her, siger Thompson.

– Efter dette arbejde er jeg
overbevist om at det Nye Testa-
mente ikke er mere historisk
end det gamle. Budskab og my-
ter er de samme, men måden
det er fortalt på er mere detal-
jeret, mere etisk og pietistisk.
Det gamle testamente er langt
mere sjovt: voldeligt og fyldt
med menneskelige fejl. 

Og forholdet mellem Det
Gamle og Nye Testamente er
netop hvad Thompsons nye bog
kommer til at handle om. For
Thompson fortsætter ihærdigt
sin mission ikke kun i den krist-
ne del af verden, men også i
den arabiske verden hvor
Thomas Thompsons bøger si-
den 1995 er blevet læst med
stor interesse. 

– Jeg tror faktisk at der er fle-
re folk i den arabiske verden
der læser mine bøger i dag end
i den vestlige verden. Og jeg
håber så de studerende kan
læse mellem linierne. Nok
handler det om kristendommen
og jødedommen, men selvom
kritiske studier af Koranen er
undervejs, så er det stadig for-
bundet med stor risiko at an-
fægte de religiøse dogmer i lan-
de hvor stat og religion er
vævet tæt sammen. ■

T oogtres-årige Thomas
Thompson er oprindelig
kandidat i historie og filo-

sofi fra Duquesne University i
USA. Han fortsatte studierne i
middelalderens filosofi på
Oxford Universitet og tog deref-
ter til Tübingen Universitet i
Vesttyskland for at studere He-
gel. 

En gratis udflugt til Paris lok-
kede den unge Thompson til et
kursus i bibelsk arkæologi, og
han blev så fascineret af den ty-
ske professor Kurt Galling at
han besluttede at skifte over til
Det Teologiske Fakultet med
Det Gamle Testamente som ho-
vedfag i 1963.

I starten af 70’erne havde
den dengang 32-årige Thomp-
son tilbragt tolv år på det vest-
tyske Tübingen Universitäts ka-
tolske fakultet. Her arbejdede
Thompson med rekonstruktion
af kort over bronzealderens Pa-
læstina og Sinai ud fra arkæolo-
giske og geologiske fund – også
kaldet Der Tübingen Atlas des
vorderen Orients. Her publicere-
de han to bøger og syv kort om
Bronzealderens bosættelses- og
landbrugshistorie.

Arbejdet havde givet ham an-
ledning til at tro at dele af Det
Gamle Testamente ikke kunne
bygge på historiske begivenhe-
der. Og forholdet mellem histo-
rie og litteratur var hovedtema-
et bag Thompsons doktoraf-
handling fra 1971 som startede
en heftig strid om Thompsons
forskning i teologiske og reli-
giøse kredse i mange år frem. 

Først tre år efter udkom dok-
torafhandlingen som bog under
titlen The Historicity of the Pa-
triachal Narratives. Men dok-
torgraden lod vente på sig.
Først to år senere, da Thomp-
son var vendt tilbage til USA,
lykkedes det ham at erhverve
doktorgraden i religionsviden-
skab på Temple Universitet i
Philadelphia på baggrund af sin
doktorafhandling. Men en fast
stilling kunne der under ingen
omstændigheder blive tale om.

Lyst i band
– Jeg var sat på den sorte liste
fordi striden om mit arbejde

havde været så barsk og var så
velkendt. Jeg fik mine breve
med jobansøgninger tilbage
uåbnede og blev mere end én
gang bedt om at trække min
ansøgning tilbage, fortæller
Thompson.

Så Thompson valgte at forla-
de den akademiske verden. I de
næste ti år tjente professoren i
bibelsk eksegese – det vil sige
studier af Det Gamle Testamen-
te – til føden ved at arbejde som
maler.

– Det er nok nogle af de vre-
deste år af mit liv, lyder det la-
konisk fra Thomas Thompson:

– Min far var maler og jeg
havde netop ønsket at uddanne
mig for at undgå den slags ar-
bejde. Men den periode lærte
mig at det hele ikke drejede sig
om mig. Mange intellektuelle
er for optagede af deres egne
tanker og karriere og glemmer
hvad der foregår i samfundet,
siger Thompson.

I dag definerer han sig selv
som arbejdsløs i den periode.
Selv om han konstant knoklede
for føden.

– Jeg var jo på sin vis arbejds-
løs fordi jeg ikke levede af at
forske eller undervise i teologi.
Jeg forskede på egen hånd og
skrev artikler og bøger; ellers
ville jeg jo aldrig få mulighed
for at vende tilbage, siger
Thompson.

Ind i varmen igen
Efter at være lyst i band af det
konservative teologiske selskab
i USA i ti år, blev Thomas
Thompson i 1985 inviteret in-
den for i toppen af katolsk bi-
belforskning: som gæsteprofes-
sor på Ecole Biblique i Jerusa-
lem. Og fra det tidspunkt var
Thompson inden for i varmen
igen.

I Jerusalem skrev han en bog
om toraens litterære struktur
og ledede projektet i Palæstinas
geografi Toponomie Palestinien-
ne som blev publiceret i 1988.

Efter et år i Jerusalem fik
Thompson bevilget forsknings-
penge fra den amerikanske
stats forskningsråd til at arbej-
de videre hvor han slap. Og i
1989 blev han ansat på Mar-

quette University som associate
professor i Det Gamle Testa-
mente. Men da diskussionen af
Thompsons nye og måske end-
nu mere kontroversielle bog
blussede op, turde ledelsen ik-
ke fastansætte professoren. Be-
grundelsen var at Thompsons
forskning var “uforenelig med
universitetets katolske mis-
sion”. 

– Men det viste sig jo at være
en velsignelse for mig at kom-
me til København, siger Tho-
mas Thompson.

En velsignelse som ikke kun
betyder at Thompson har fun-
det ligesindede ved Det Teolo-
giske Fakultet i København,
men også en dansk hustru, In-
grid Hjelm, som han giftede sig
med i 1996. 

likl  ■

I mere end ti år var professoren bandlyst fra det 
teologiske selskab. Og manden der kan læse 
aramæisk, egyptisk, arkadisk og en håndfuld andre
sprog, måtte arbejde som maler for at tjene 
til føden

Bandlyst af det 
teologiske selskab

MULTIFORSKER – Lingvist, litterat, teolog, histori-

ker eller arkæolog. Professor Thomas Thompson har be-

væget sig i en del genrer i sin søgen efter nøglen til at

forstå Det Gamle Testamente og den tid det er skrevet i. 
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EU vil tiltrække kræfter udefra

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : I en koordineret indsats mellem
de udenrigs- og uddannelsespolitiske kommissioner vil EU-kom-
missionen markedsføre EU som uddannelsesmiljø for studerende,
lærere og forskere uden for EU. Initiativet skal ses som et svar på at
især USA og Australien har et forspring og en bedre udviklet stra-
tegisk planlægning. I en såkaldt ‘tilkendegivelse’ peger kommis-
særerne Chris Patten og Viviane Reding på et voksende behov i EU
for en konsekvent linie angående den eksterne dimension i uddan-
nelsespolitikken. Man peger også på at Europas mange førsteklas-
ses universiteter ikke bliver tilstrækkeligt udnyttet af akademikere
og forskere i den øvrige verden. Konkret foreslår tilkendegivelsen
en dobbelt strategi: At øge udvekslingen og at markedsføre unio-
nen som et førsteklasses uddannelsesmiljø. Kommissionen vil
blandt andet øge antallet af stipendier for langtidsstudier for stu-
derende uden for EU der gennemfører hele deres uddannelse ved
universiteter i EU. 
Læs dokumentet på:

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=g

t&doc=IP/01/1004|0|RAPID&amp;lg=SW.

Fire ud af ti studerende hører ikke
hjemme på universitetet

NO RG E : Inge Lønning, tidligere rektor for Oslo Universitet og nu-
værende viceordfører i det norske Högerpartiet, står bag et uddan-
nelsespolitisk udspil hvori han hævder at det er for let at komme
ind på de længerevarende uddannelser. Han peger blandt andet på
dårlige eksamensresultater inden for læreruddannelserne. Ifølge
Lenning bør man indføre nye og skrappere adgangskrav som vil
betyde at kun 60 procent af de nuværende studerende ville være
blevet optaget. Udspillet har vakt debat i Norge især fordi det kom-
mer som et led i den igangværende valgkamp. Ved et eventuelt re-
geringsskifte er der mulighed for at Lenning bliver ny norsk ud-
dannelsesminister. Den nuværende uddannelsesminister, Trond
Giske, betegner - ligesom studenterorganisationerne - forslaget
som vanvittigt. En anden politisk modstander, Øystein Djupedal
fra Socialistisk Venstreparti, siger til avisen Aftenposten at forsla-
get indebærer at man går ti år tilbage i tiden. Ifølge Djupedal hører
Lønnings partis uddannelsespolitik hjemme på Norsk Folkemuse-
um.
Læs mere på:

www.aftenposten.no/alex/index.htm?/alex/skole/d224837.htm og

www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d225015.htm.

Slaverihistorie formørker 
universitetsjubilæum

STO R B R I TA N N I E N : I år fejrer det berømte og ansete Yale Uni-
versitet sit 300 års jubilæum. I de historiske tilbageblik betoner
universitetets ledelse indsatsen for politisk frihed og åben sam-
fundsdebat gennem årene. En rapport udgivet af studerende ka-
ster dog en skygge. Rapporten, der har vakt stor opmærksomhed i
medierne, viser hvordan Yale Universitet fra begyndelsen var af-
hængig af økonomiske bidrag fra amerikanske slaveejere, og at
universitetet helt op til midten af 1900-tallet har lagt navn til byg-
ninger og institutioner efter tidli-
gere velgørere som har tjent for-
muer på at udnytte slaver i pro-
duktionen. Universitetets ledelse
har ikke tilbagevist oplysninger-
ne, men siger i en kommentar at
“ingen institution med en historie
fra før slaveriets afskaffelse er
ubesmittet af slaveriets ondskab”.
Læs rapporten på: 

www.yaleslavery.org/.

Af Bjarke Møller

Efter flere måneders ophe-
det debat vil Spaniens kon-
servativ-liberale regering

gennemføre en storstilet reform
der fra næste år skal revolutio-
nere den spanske universitets-
verden.

Undervisningsminister Pilar
del Castillo siger at reformen
skal give et kvalitetsløft på uni-
versiteteterne, øge mobiliteten
af lærere og studerende og give
et bedre system for udvælgelse
af lærerne så det sker på grund-
lag af deres meritter og evner.

Pilar del Castillo vil oprette et
nationalt kvalitetsinstitut der
skal lave en rangliste over de
bedste universiteter. Rektorer-
ne skal fremover vælges ved
åbne demokratiske valg hvor
alle ansatte og de studerende
har stemmeret i modsætning til
i dag hvor valget sker bag luk-
kede døre i universitetets øver-
ste råd, konsistorium. Kandida-
terne til rektorposten skal føre
åbne valgkampagner, men det
er samtidig intentionen at rek-
torerne fremover skal have me-
re administrativ magt til at lede
universiteterne som var de virk-
somheder. Rektorerne skal
gøres til en slags administre-
rende direktører der skal stå til
regnskab overfor deres besty-
relser hvor de dog ikke selv får
stemmeret.

– Universiteterne er nødt til
at tage beslutninger om hvor-
dan de vil blive konkurrence-

dygtige og tilfredsstille efter-
spørgslen, påpeger Pilar del
Castillo.

Mere mobilitet
Regeringen vil øge mobiliteten
på flere niveauer. Spaniens 68
offentlige og private højere
læreanstalter skal på tværs af
regioner kappes om de bedste
af de i alt 1,5 millioner univer-
sitetsstuderende. Og de stude-
rende der søger ind på en lære-
anstalt, skal først bestå en opta-
gelsesprøve – i stedet for som
nu hvor det er gennemsnittet
fra den afsluttende studenter-
eksamen i fuldt pensum (Selec-
tividad) der bestemmer deres
fremtidige skæbne. 

Det nye system kan betyde at
de unge tvinges til at vandre fra
den ene optagelseseksamen til
anden før de bliver optaget på
et universitet. 

Også lærerne tvinges til at
blive mere mobile. 49 procent
af alle lærere skal fremover
ansættes på tidsbegrænsede
kontrakter (maks. fire år) hvor
otte ud af ti lærere i dag er
funktionærer på livstid. For at
øge mobiliteten stilles et nyt
krav om at seniorstipendiater
og amanuensis-ansatte mindst
skal have opholdt sig to år på et
andet universitet end det de
søger ansættelse på.

Det skal også gøres sværere
at få en funktionærstilling, me-
ner regeringen. Under den nu-
værende universitetslov, der
blev lavet af Felipe Gonzales´
socialistiske regering i 1983,

kan lærere blive ansat på funk-
tionærbasis hvis de godkendes
af et femmands udvalg med to
medlemmer fra den pågælden-
de læreanstalt. Men Pilar del
Castillo og regeringen er bange
for at den model skaber en kul-
tur med vennetjenester. Derfor
vil de i stedet oprette et natio-
nalt habilitetsudvalg med syv
upartiske medlemmer der fin-
des ved lodtrækning. Fremover
skal dette udvalg fungere som
en slags filter så der ikke bare
sker en automatisk forfremmel-
se af universitetets egne stipen-
diater og amanuenser til lekto-
rer. 

Opgør med indavl
Vennetjenester – eller den
såkaldte ´amiguismo´– har
længe været en del af den her-
skende kultur på de spanske
universiteter. I kantinerne
hører man ofte at det er antal-
let af indtagne cafés con leche
og ikke meritterne der tæller,
inden man skal til ansættelses-
samtale. Det er ikke bare en
anekdote eller en café-hypote-
se. 

Professor i retsfilosofi ved
universitetet på De Baleariske
Øer, Sebastian Urbina, udtryk-
ker det således:

– Min erfaring siger mig at
den bedste måde at lave akade-
misk karriere på er at stille sig i
skyggen af en professor. Hvis
man opfører sig godt, såvel aka-
demisk som personligt, så vil
chefen forberede et terræn der
gør det muligt for disciplen at

Frontalt opgør 
med indavl 
på spanske 
universiteter
Den spanske regering vil trods hård modstand 
fra rektorer, fagforeninger og studerende lave 
en reform der skal gøre op med udbredt indavl og 
vennetjenester på universiteterne

INTERNATIONALT NYT ▼  

På dette billede af Yales centrale campus fra rappor-

ten er bygninger der hædrer slaveejere og deres

støtter fremhævet.

UDLAND ▼
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klatre op ad de akademiske
trappetrin. 

– Det skaber spytslikkeri, ty-
ranni og manglende intellektu-
el og forskningsmæssig frihed,
fastslår Urbina. 

En undersøgelse i 14 euro-
pæiske lande, der er blevet of-
fentliggjort i det naturviden-
skabelige tidskrift Nature, har
vist at indavl er et endog meget
udbredt fænomen på den iberi-
ske halvø. I Spanien har ikke
mindre end 88 procent af
lærerne lavet deres disputats
ved det selvsamme fakultet som
de underviser på. Det er kun
Portugal med 91 procent der
har mere indavl end Spanien. I
Italien er det 78 procent, i
Frankrig 65 procent, i Norge er
det 56 procent, i Schweiz er det
23 procent, i Storbritannien er
det 5,2 procent og i Tyskland er
det kun én procent af lærerne
som har lavet deres doktoraf-
handling ved samme fakultet.
Samtidig er tyskerne efterfulgt
af briterne de flittigste forskere
og har offentliggjort flest artik-
ler i videnskabelige tidskrifter.
Spanierne ligger i bund sam-
men med portugiserne.

Massiv kritik
Reformen er stødt på et bom-
bardement af kritik fra rekto-
rerne, fagforeningerne, de stu-
derende og den politiske oppo-
sition. De er oprørte over at re-
geringen – der har absolut fler-
tal i parlamentet – vil presse re-
formen ned over hovedet på
dem, og de anser den for at

være et alvorligt indgreb i uni-
versiteternes selvstyre.

– Det er en gammel elitistisk
model der tvinges ned over
samfundet, lyder det fra socia-
listpartiet, og dets leder, José
Luis Rodríguez Zapatero, truer
med at ville gøre op med den
nye universitetslov hvis han
kommer til magten.

Den baskiske undervisnings-
minister, Sabin Intxaurraga,
mener at loven er en trussel
mod den baskiske selvstyreafta-
le fordi ideen om et nationalt
habilitetsudvalg vil føre til en
recentralisering af magt fra Ba-
skerlandet til Madrid.

Fagforeningen UGT tror ikke
at reformen vil “garantere kva-
liteten i det offentlige uddan-
nelsessystem”, og den kritiserer
samtidig at regeringen vil
mindske antallet af funktio-
nærer. De studerendes faglige
organisationer kræver at rege-
ringen opgiver reformen fordi
den fratager de studerende de-
res nuværende pladser i de sty-
rende organer. 

Reformen er et skridt tilbage
til det 18. århundrede, udtaler
Joan Tugores der er rektor på
Barcelonas Universitet: 

– For at skjule det tilbage-
skridt, så påstår man at man la-
ver et demokratisk orgie der vil
tvinge alle rektorer til at træde
tilbage, siger han.

Og rektor fra universitetet på
De Baleariske Øer, Llorenc Hu-
guet, kritiserer at regeringen ik-
ke vil give rektorerne stemme-
ret i det nye styrende råd på

universiteterne: 
– Hvordan kan rektoren gå til

møder i et råd på universitetet
uden at have stemmeret? Det er
en dobbelt straf, siger han. Hu-
guet kritiserer samtidig rege-
ringen for ikke at øge bevillin-
gerne til universiteterne:

– Man taler meget om at øge
kvaliteten, men man kan ikke
sammenligne os med lande der
bruger næsten dobbelt så man-
ge penge på universiteterne
som vi gør. Det er en ulige
kamp. De vestlige OECD-lande
bruger i gennemsnit to procent
af bruttonationalproduktet. Det
spanske gennemsnit er 0,9 pro-
cent, og på de baleariske øer
går vi ned til omkring 0,36 pro-
cent, understreger han.

Pilar del Castillo og regerin-
gen har dog ikke tænkt sig give
større ekstrabevillinger. Man
håber at øget konkurrence, me-
re mobilitet for lærere og stude-
rende samt nye styringsregler
kan give universiteterne et kva-
litetsløft der ikke kan købes for
penge.

Man har kun afsat det der
svarer til cirka 53 millioner kro-
ner til det nye nationale habili-
tetsudvalg, og lidt over 80 milli-
oner kroner til det nye kvali-
tetsinstitut – og det er i spansk
sammenhæng håndører. 

Interessekonflikt
Der er udsigt til et varmt efter-
år, og de studerende og univer-
siteterne har allerede varslet at
de vil lave strejker og demon-
strationer for at få regeringen

til at ændre sin beslutning. Kri-
tikken er massiv. Ikke desto
mindre kan der høres enkelte
spredte røster som opfordrer
regeringen til at gennemføre
reformen.

Manuel Soler fra Granadas
Universitet, der står bag den
føromtalte europæiske under-
søgelse af indavl, er endda gået
så vidt som til at sige at regerin-
gen slet ikke bør lytte til rekto-
rerne: 

– Det eneste mange af disse
rektorer ønsker, er at konsoli-
dere den gruppe af mid-
delmådige universitetslærere
som har valgt dem til rektor,
har han udtalt til avisen El
Mundo. 

Det er muligvis en overdri-
velse. Men i foråret satte rege-
ringen universiterne og deres
ledelser på en prøve. Under det
såkaldte Ramon y Cajal-pro-
gram tilbød regeringen at op-
rette 800 ekstra forskerstillin-
ger for at få nogle af de tusind-
vis af udvandrede spanske for-
skere tilbage til Spanien. Men
mange af de spanske forskere
der har udtrykt ønske om at
vende hjem selv om de må gå
ned i løn, er i praksis stødt på
overraskende modstand fra de
spanske universiteter. 

For at opnå støtte skal de
hjemrejsende forskere nemlig
først finde et universitet der vil
anbefale dem. Et eksempel er
den 41-årige doktor i mikrobisk
genetik, Francisco Rodríguez-
Quiñones, der har offentlig-
gjort over tyve artikler i inter-

nationale tidskrifter, har fået
flere præmier og har været til-
knyttet universiteteter i USA og
Storbritannien (aktuelt i Rea-
ding). Han forsøgte at få uni-
versiteterne i Sevilla, Barcelo-
na, Madrid og på de Baleariske
Øer til at give ham en under-
skrift så ministeriet kunne få
grønt lys til at vurdere hans
meritter. Men nej, der var af-
slag over hele linien, og i juni
besluttede han at vende tilbage
Storbritannien. 

Andre, som Raúl Mendez,
der i de sidste otte år har for-
sket i genetik på MIT’s universi-
tetshospital, er sluppet igen-
nem nåleøjet. Han er blevet
headhuntet til et helt nyt Cen-
ter for Genomisk Regulering i
Barcelona. Men han retter alli-
gevel en hård kritik af den her-
skende kultur på de spanske
universiteter: 

– I Spanien er det offentlige
forskningssystem endogamisk
(baseret på indavl, red.). Ikke
kun på universitetet. I år søgte
jeg om en plads i det øverste
råd for videnskabelige under-
søgelser (CSIC). Ansættelses-
udvalget bestemte hvem der
skulle have de tre pladser, men
to af dem gik til kandidater hvis
chefer sad i ansættelsesudval-
get, fortæller han. ■

Bjarke Møller er korrespondent i
Spanien for Dagbladet Informa-
tion og kommentator ved Orien-
tering på Danmarks Radios P1.

AKADEMISK BRODERSKAB – Akademiske

broderskaber som Los Estudiantes fra universitetet i 

Sevilla, her i helligt optog til påskedemonstrationen i

april i år, er med til at skabe indavl på universiteter-

ne. 'Amiguismo' og fedteri for professorerne giver

gode stillinger, men det skal den spanske regerings

reform nu sætte en stopper for.
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Af Gitte Meyer og 
Peter Sandøe

Da universitetet trådte si-
ne barnesko, var det
båret af et alment per-

spektiv som ikke var til at tage
fejl af. Religionen bandt sam-
men og lå tungt over tankevirk-
somheden, og teologien havde
status som den højeste form for
viden. Naturvidenskaben hav-
de en historisk rolle som den
fortsat er sig meget bevidst,
som befrier fra dette almene
perspektiv. Den stod for empiri
og kritisk tænkning, for adskil-
lelse af viden fra tro, for oplys-
ning og bekæmpelse af overtro.

Nutidens universitet er ikke
underlagt og samlet af et al-
ment perspektiv. Som trussel
mod fri tankevirksomhed er re-
ligion, i hvert fald i vores del af
verden, en overordentlig død
dæmon. Universitetet er frigjort
fra dette almene perspektiv og
fra alment perspektiv i det hele
taget. De grene af forskningen
som bygger på naturvidenska-
belige metoder, opdelt i et sta-
dig voksende virvar af fag, spe-
cialer og subspecialer, har i dag
en de facto status som den høje-
ste form for erkendelse.

I en vis forstand er et resultat
af udviklingen blevet en institu-
tion præget af rodløshed. Uni-
versitetet af i dag er i tvivl om
hvem og hvad det selv er, og
hvilken mission det måtte have.
Det tager sig godt nok ikke me-
gen tid til at reflektere over
sådanne spørgsmål, er ikke i
vane med at tale med sig selv,
men blandt særligt interessere-
de drøftes det, om man overho-
vedet længere kan tale om ‘uni-
versitetet’ i bestemt form, som
en karakteristisk institution

med en tilhørende rolle at spille
i samfundet

I en anden forstand er uni-
versitetet ikke så rodløst endda.
Nok er tanker toldfri, men det
koster at undervise titusindvis
af studerende, og forskning er
ikke gratis. Der foregår stadigt
voksende mængder af stadigt
mere specialiseret forskning
med stadigt mere kostbart ap-
paratur, og dette accelereres af
international, videnskabelig,
teknologisk og økonomisk kon-
kurrence. Forskningen skal fi-
nansieres, og der er en voksen-
de afhængighed af kommerciel-
le interesser.

Fra elfenbenstårnet er uni-
versitetet og dets forskning an-
kommet til markedspladsen,
hvor der især er efterspørgsel
efter naturvidenskabeligt base-
ret forskning. Ude på torvet, i
resten af samfundet, har uni-
versitetet, forskningen og na-
turvidenskaben imidlertid ikke
ganske den samme popularitet
som i de gyldne efterkrigs-tiår,
hvor det vestlige universitet le-
vede med en anerkendt uaf-
hængighed, fik fri forskning fi-
nansieret af offentlige basisbe-
villinger og tilmed både var i
vækst og blev lyttet til.

Problematiske senfølger af
den totale frigørelse fra almene
perspektiver, og dermed fra
fælles forpligtelser, er iøjnefal-
dende. Det rammer universite-
ternes sammenhængskraft og
tilbøjeligheden til refleksion og
dialog, internt og i forhold til
omverdenen.

Kommunikationskløften
Særligt synlige er problemerne
i forhold til videnskaber der ba-
serer sig på naturvidenskabeli-
ge metoder – de klassiske na-

turvidenskaber, store dele af
sundhedsvidenskaberne, de
tekniske videnskaber, veteri-
nær- og jordbrugsvidenskab
m.m. Disse videnskaber har
enorm betydning for andre
mennesker, både direkte og
praktisk og indirekte og hold-
ningsmæssigt, men mellem na-
turvidenskaben og den offent-
lighed som i sidste ende på den
ene eller anden måde skal bru-
ge naturvidenskabens resulta-
ter, foregår ikke megen samta-
le. 

Eksistensen af en kommuni-
kations- og tillidskløft er almin-
deligt anerkendt som en bekla-
gelig kendsgerning. Næsten lige
så bredt anerkendt er en anta-
gelse om at kløften skyldes
mangler på offentlighedens si-
de: Den ved for lidt om naturvi-
denskab.

Kikkerten kan imidlertid og-
så vendes den anden vej, mod
den naturvidenskabelige side af
kløften, hvor et andet mangel-
problem så bliver synligt: Inden
for naturvidenskaben er der
mangel på indsigt i og interesse
for de samfundsmæssige sam-
menhænge som naturvidenska-
ben indgår i.

Der findes ikke et væld af un-
dersøgelser at trække på som
kan sandsynliggøre eksistensen
af et mangelproblem som det
nævnte. Det kan ses som et
symptom på at naturvidenska-
ben – i strid med naturviden-
skabelige idealer om kritisk
tænkning – har ladet sig om-
gærde af et tabu, har haft status
som urørlig.

At naturvidenskaben har sta-
tus som autoritet er ikke nyt. I
lang tid blev den overvejende
betragtet som en godartet auto-
ritet. I løbet af de seneste årtier

har den derimod i tiltagende
omfang fået status som en upo-
pulær autoritet, under mistan-
ke for blot at forfølge sine egne
– og de store penges – mål, me-
dens den lader hånt om det fæl-
les bedste.

Naturvidenskaben har an-
bragt sig i en udsat position ved
på samme tid at hævde et mo-
nopol på at kunne udtale sig
med vægt om alt det der hører
til den fysiske, kemiske, biolo-
giske virkelighed og at forfægte
en ret til kun at have ansvar in-
den for laboratoriets fire vægge
og i forhold til egne fagfæller. 

Med sin tidligste historie i
klar erindring har den en dyb
modvilje ikke blot mod tro og
overtro, men øjensynlig også
mod alle andre mulige varian-
ter af alment perspektiv. Den
har tradition for refleksion,
men netop når det kommer til
at forstå egne metoder og for-
mer for viden, er der tydeligvis
en blind vinkel.

Den naturvidenskabelige iso-
lationisme og isolation er en
meget alvorlig udfordring for

såvel naturvidenskaben som re-
sten af samfundet, der ville
være særdeles dårligt stillet
uden naturvidenskaben. Isola-
tionen, som mere og mere får
præg af en selvvalgt beskyttel-
sesarrest, betyder ikke blot at
naturvidenskaben ekskluderer
andre former for viden og er
utilsnakkelig med hensyn til
andet end naturvidenskabelige
facts, frembragt ved hjælp af
naturvidenskabelige metoder.
Eksklusionen går også den an-
den vej. Den udelukker naturvi-
denskabsfolk fra at blive accep-
teret som samtalepartnere af
den informerede offentlighed.

Det kan den offentlige debat
om gensplejsede planter og fø-
devarer ses som et eksempel
på.

Når tre ud af fire forskere in-
den for plantebioteknologi – af
i alt 80 deltagere i en spørge-
skemaundersøgelse (se note) –
erklærer sig helt eller overve-
jende enige i et udsagn om at
utilstrækkelig viden om biologi
er den væsentligste enkeltårsag
til modstanden mod gensplejse-

de fødevarer og planter, så le-
verer disse forskere samtidig et
udsagn der minder tilstrække-
ligt om ‘vi alene vide’ til at virke
arrogant i forhold til informere-
de skeptikere på området.

Når under halvdelen af de
samme forskere oplyser at de
på deres arbejdsplads har drøf-
tet etiske og politiske aspekter
af patenter på gener, planter og
dyr – en af de varmeste sam-
fundsmæssige diskussioner om
moderne bioteknologi – så de-
monstreres der samtidig en
mangel på vilje i de faglige mil-
jøer til at forholde sig til de so-
cioøkonomiske og værdimæssi-
ge sammenhænge, som forsk-
ningen indgår i, og som har stor
betydning for mange andre
menneskers stillingtagen.

Det der kan give merit i for-
hold til offentligheden, giver ik-
ke merit i den akademiske ver-
den. Man kan være en kæmpe
på naturvidenskabens interne
præmisser og alligevel fremstå
som en åndelig dværg i bredere
sammenhænge. Specialisering
giver merit i den akademiske

Videnskabet
Naturvidenskab

PERSPEKTIV – Forfatterne opfordrer naturvidenskab til at vende

kikkerten mod sig selv. Et nyt filosofikum er en god begyndelse. 

Specialisering 
uden åndelig
dværgvækst 
Når offentligheden ikke forstår (natur)videnskaben
forklares det gerne med at borgerne ikke er oplyste
nok. Når kikkerten vendes den anden vej mod
(natur)videnskabsfolkene selv, så lader mangelproble-
mer sig dog også øjne her. Det almene perspektiv og
refleksion over de større sammenhænge forskningen
indgår i, er fraværende
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verden. I forhold til offentlighe-
den er kravet større. Den spe-
cialiserede viden skal indlejres i
et alment perspektiv der ikke
har noget at gøre med den fol-
kedomstol og det tankepoliti
som en del naturvidenskabsfolk
synes at lægge i udtrykket. Det
handler slet og ret om anerken-
delse af fælles forpligtelser og
om refleksion i den forbindelse,
ikke om legale og illegale tan-
ker, men om forpligtelse til at
tænke sig om.

Mere specialisering kræ-
ver bredere perspektiv
Det er en tillidserklæring at luk-
ke et ungt menneske ind for at
studere biologi, datalogi, fysik,
kemi, matematik, medicin,
agronomi, veterinærvidenskab
eller et andet tilsvarende natur-
videnskabeligt fag. De stude-
rende er fremtidens forskere,
lærere og praktikere, som vil
komme til at bidrage til at udvi-
de menneskehedens erkendelse
og til at lægge grunden til mor-
gendagens mad og medicin,
produktionsmetoder og sikker-
hedssystemer, vandkvalitet,
luftkvalitet og landskab, kom-
munikationsmidler og -syste-
mer, transportmidler og -syste-
mer, computermodeller, natur-
syn og menneskesyn. Og så vi-
dere. Det er ansvarsfuldt arbej-
de.

Resten af samfundet har lov
at forvente at de kan deres
kram når de kommer ud i den
anden ende af uddannelsessy-
stemet. Dertil hører at de er til-
bøjelige til – og i stand til – at
overveje hvilke konsekvenser
deres fremtidige udviklings- og
forskningsarbejde måtte have
for andre mennesker, og at de
magter at indgå i seriøs dialog
om sådanne spørgsmål og om
naturvidenskabens rolle og for-
pligtelser i samfundet. Viden-
skabelige miljøer der belønner
de studerende for at søge deres
åndelige føde og udfoldelse på
det snævrest mulige felt, er ikke
gode nok. De hindrer intellek-
tuelle muskler i at blive udvik-
let og hæmmer ansvarlighed i
at folde sig ud.

En tommelfingerregel til uni-
versiteterne kunne være at jo
mere deres forskere og under-
visere specialiserer sig, des
større behov er der for samtidig
at arbejde bevidst med at tilføre
miljøerne et bredere perspek-
tiv. Det skal gøre dem og de stu-
derende i stand at forstå og di-
skutere de antagelser og værdi-

er de baserer deres forskning
og undervisning på, de socio-
økonomiske sammenhænge det
videnskabelige arbejde indgår
i, samt mulige konsekvenser for
andre mennesker.

Universitetets ansvar
Universiteter rummer mulighed
for at udvikle sig til institutio-
ner hvor forskellige former for
viden løbende konfronteres
med hinanden og med omver-
denen og således gør livet bes-
værligt for hinanden, til gensi-
dig inspiration. Selvtilstrække-
lighed er farligt for den der ger-
ne vil holde sig i bevægelse. I
princippet rummer universite-
tet, som stedet hvor man be-
skæftiger sig med det hele, mu-
lighed for at undgå at udvikle
og vedligeholde denne farlige
selvtilstrækkelighed. Der er dog
et pænt stykke vej at gå fra da-
gens praksis til realisering af
denne principielle mulighed.

Det er blevet almindeligt at
betragte universitetstilknytnin-
gen slet og ret som en statusbe-
tegnelse der kan tilføre medar-
bejdere og studerende prestige,
og som i øvrigt ikke kræver no-
get ekstra af foretagendets en-
kelte afdelinger – fakulteter og
institutter. Men at være et uni-
versitet kan også betragtes som
en egenskab og en opgave: En
evne til og et ansvar for samvit-
tighedsfuldt, kritisk og med
åbent sind at undersøge verden
ud fra mange forskellige per-
spektiver og med bevidsthed
om en mangfoldighed af hen-
syn.

At puste nyt liv i denne fors-
tåelse af universitetet og dets
forpligtelser kunne samle uni-
versitetet, sikre det en bolig på
samfundets torv – og dermed
en beskyttelse mod markeds-
pladsens vilkårligheder – og
hjælpe naturvidenskaben ud af
isolationen.

Det kræver imidlertid at fag
og fakulteter begynder at udvi-
se større interesse for hinanden
og udviser konkret vilje til at
åbne døre i fakultets- og uni-
versitetsmurene så studerende
og lærere let og ubesværet kan
flytte på sig og vokse med det.
Det kræver miljøer der åbner
sig for udveksling og samtale.
Og det kræver vilje til opgør,
såvel med velerhvervede rettig-
heder som med komfortable og
gammelkendte opfattelser af
egen og andres opgaver og
identitet. Det kræver refleksion
og dialog, eftertanke og samta-

le, som kan befordre mere ef-
tertanke og samtale. Det koster.
Den tid og de kræfter som bru-
ges på refleksion og dialog, kan
ikke samtidig bruges på specia-
liseret forskning og på at gøre
sig gældende i den internatio-
nale konkurrence hvor kun det-
te tæller. Så det kræver også
mod til nye prioriteringer.

Der er meget at gøre internt
på universiteterne og imellem
dem. Der er også meget at gøre
med hensyn til de signaler som
naturvidenskaben vælger at
sende ud i verden, blandt andet
for at tiltrække nye studerende.
Der er en klar tendens til at na-
turvidenskaben vælger at lade
humaniora have patent på dan-
nelse og klogskab, på brede
perspektiver og almenmenne-
skeligt engagement og på inter-
esse for de store spørgsmål. Der
er også tendens til at overtone
glamourøse og underholdende
aspekter af naturvidenskab,
mens ansvar og forpligtelser i
mindre omfang søges brugt
som magnet. 

Signalet er at unge menne-
sker som interesserer sig for de
store spørgsmål og de fælles
forpligtelser, hellere må søge til
humaniora. Dermed øges sand-
synligheden for reproduktion af
en naturvidenskabelig kultur
der lukker af for og ikke kan
indgå i dialog med det øvrige
samfund, og som kun vil reflek-
tere på egne præmisser.

Der er også meget at gøre
uden for universiteterne og
uden for de naturvidenskabeli-
ge uddannelser. Det er en opga-
ve for resten af uddannelsessy-
stemet at forsyne naturviden-
skaben, ikke blot med nye stu-
derende, men også med kvalifi-
cerede samtalepartnere. Flere
har brug for at lære mere om
naturvidenskab, men ikke om
naturvidenskab som urørlig,
som ikke er til at få i tale, som
en autoritet man skal tro på.
Derimod vil de kunne give
modspil hvis de tager idealerne
om kritisk tænkning til sig og
kender til dét der er naturvi-
denskabens største styrke og
dens åbne vindue – at den al-
drig bliver færdig, at sandhe-
derne hele tiden revideres, og
at det derfor også er nødven-
digt hele tiden at forholde sig
søgende og skeptisk.

Filosofikum – en god 
begyndelse
Aftalen mellem universiteter-
nes rektorer og Undervisnings-

ministeriet om at indføre en nu-
tidig variant af filosofikum, fa-
gets videnskabsteori, som nyt
studieelement, er en god be-
gyndelse. Det er væsentligt at
det i aftalen er slået fast at un-
dervisningen skal være baseret
i uddannelsens eller fagets
forskning, og at det almene
perspektiv skal forbindes med
faglige spørgsmål. Der er her
draget lære af fejltagelser i for-
bindelse med det gamle filoso-
fikum der fungerede som et
fremmedlegeme i uddannelser-
ne. Det er en god begyndelse.
Det ville være letsindigt at sige
at værket dermed er halvt fuld-
endt.

Ændringer af tænkemåder
sætter sig ikke bare igennem fra
den ene dag til den anden, men
kræver langsigtet udviklingsar-
bejde. Et nyt studieelement vil
kun gøre begrænset nytte hvis
det videnskabelige miljø i
øvrigt udsender modsatrettede
signaler eller prøver at købe sig
fri fra refleksionen gennem til-
knytning af en flok filosoffer og
beslægtede pauseklovne. Ind-
dragelsen af det almene per-
spektiv skal også integreres i
den daglige undervisning, i
forskningsprojekterne og i sy-
stemerne for anerkendelse af
kvalifikationer. Det er ikke bare
et nyt punkt i pensum, nok et
fag i systemet, men en anden
måde at opfatte sig selv og sin
egen rolle på.

Det er – til en afveksling – ik-
ke en opgave som man kan
hævde at kunne løse efter re-
cepten ‘send flere penge’. Det er
meget vanskeligere. ■

Gitte Meyer er videnskabsjour-
nalist og ph.d.stipendiat ved In-
stitut for Journalistik, Syddansk
Universitet samt Center for Bioe-
tik og Risikovurdering, Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Peter Sandøe er professor i filoso-
fi og leder af Center for Bioetik
og Risikovurdering, KVL.

Note: Gitte Meyer og Peter Sandøe, Op-

lysning og dialog om bioteknologi i forhold

til planter. Projektrapport, Center for Bio-

etik og Risikovurdering, juni 2001.  Rap-

porten kan rekvireres på  telefon 35 28

30 01. Den ligger også på centrets hjem-

meside, hvor desuden bilagene til rappor-

ten findes: www.bioethics.kvl.dk

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitets-

avisen med almindelig post eller e-post.  

I løbet af de seneste årtier har naturvidenskaben 
i tiltagende omfang fået status som en upopulær 
autoritet, under mistanke for blot at forfølge 
sine egne – og de store penges - mål medens den 
lader hånt om det fælles bedste.
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Alle taler om kvalitet i uni-
versitetets uddannelser,
men man kan konkludere

at der er langt fra ord til handling. 
Fra Folketinget og regeringen

har det længe været et krav at uni-
versitetet arbejdede seriøst med
uddannelsernes kvalitet. Der skal
evalueres, og faktisk skal man do-
kumentere at man kan undervise
hvis man vil ansættes som lektor
eller professor. Faktisk har under-
visningen så lav status at man også
har opgivet at udvikle nye under-
visningsformer.

Uddannelserne er så vigtige for
universitetet at vi er nødt til at lave
om på tingene. Først og fremmest
kan vi gøre vores evalueringer me-
re professionelle, og samtidig bør
vi udvikle vores undervisnings- og
eksamensformer.

Nye evaluerings-
procedurer
Langt de fleste studerende har
prøvet at udfylde et evaluerings-
skema, men det er en sjælden op-
levelse at se evalueringerne blive
brugt til noget. Hverken til at øge
uddannelsernes kvalitet, til at
hjælpe den enkelte underviser til
at blive bedre eller til at forbedre
kommunikationen mellem under-
viser og studerende. Udfyldning af
skemaer er et onde man har lært at
leve med.

Evaluering burde være mulighe-
den for den enkelte studerende for
at være aktivt med i skabelsen af
det enkelte kursus, men også i dis-
kussionen om hele fagets profil.
Samtidig kunne den enkelte un-
derviser bruge evalueringer til at
finde ud af hvad der virker i un-
dervisningen.

Forenede Studenterråd mener at
det skal være et krav til alle uddan-
nelser på universitetet at evalue-
ringer bruges aktivt af såvel stude-
rende som undervisere. Det
kræver for langt de fleste fags ved-
kommende at evalueringsformen
tages op til revision, men det er
også nødvendigt.

Det forekommer mig at
mange firmaer ønsker
praktikanter, men ikke

vil betale en rød reje for dem. 
Jeg har interesse i at få en re-

levant praktikplads i en virk-
somhed som en del af min over-
bygningsuddannelse. Jeg mod-
tager hyppigt e-mails fra insti-
tuttet med opslag om praktik-
pladser. Jeg har henvendt mig
til en del virksomheder, og den
eneste som decideret ville af-
lønne praktikanten, var Stor-
strøms Amt, sikkert velvidende
at der ellers ikke kommer ret
mange ansøgninger.

Er det rimeligt at man kan
benytte sig af gratis arbejds-
kraft ved at klistre ‘praktik-
plads’ på jobannoncen? Ganske
vist skal der være en vis fleksi-
bilitet hos firmaet således at
den studerendes krav kan op-
fyldes, men det er ikke desto
mindre 37 timer og praktikan-
ten bliver flittigt brugt til arbej-

DEBAT ▼  

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.

■ PRAKTIKPLADSER

En god fidus – 
for arbejdsgiverne!

de som rask væk sælges eller på
anden måde profiteres på. 

Måske er praktikanter ikke
100% ‘ægte’ medarbejdere – de
er der sikkert for kort tid og
kræver trods alt at man som ar-
bejdsgiver bruger ekstra tid på
dem. Men er de blot 50% eller
25% effektive, så er det vel kun
rimeligt at man også honorerer
denne indsats? 

I mesterlæresystemet får
lærlingen en lav løn under sin
uddannelse. En studerende kan
få SU, men hvad nu hvis man
ikke har mere af den slags tilba-
ge? Firmaerne som gerne vil
benytte sig af denne arbejds-
kraft må også punge ud for det.
Som minimum en elevløn. ■

Søren J. Svendsen, stud.mag. på
Film- og medievidenskab.

En revision betyder ikke en ens-
retning, men der skal fastsættes
nogle fælles minimumskrav som
fagenes evalueringer skal leve op
til.

Nye undervisnings-
eksperimenter
Med bedre evalueringsprocedurer
er vi kun nået halvvejs. Vi er også
nødt til at gøre op med myten om
at undervisningsevner er medfød-
te. Alt for mange steder taler un-
derviserne ikke sammen om deres
undervisning; den er en privat sag,
som man helst ikke skal blotte for
kollegerne.

Lukketheden om undervisning
betyder også at man ikke i fælles-
skab udvikler nye undervisnings-
former. De nye undervisningsfor-
mer kunne for eksempel tage den
forskningsbaserede uddannelse al-
vorligt og sætte fokus på koblingen
af forskning og uddannelse. 

Undervisnings- og eksamensfor-
merne er stadig i alt for høj grad
fokuseret på et pensum, og ikke på
hvorfor studerende skal tilegne sig
pensum, og hvad de skal kunne
gøre ved det.

Endelig mangler vi undervis-
nings-  og eksamensformer der i
højere grad inddrager de nye for-
mer for informationsbehandling,
som blandt andet internet og data-
baser muliggør. 

Universitetet har sat penge af til
udvikling af nye undervisningsfor-
mer, og prorektor har i foråret sat
fokus på evaluering. Nu mangler
vi at såvel den enkelte studerende
som den enkelte underviser tager
problemerne alvorligt og i fælles-
skab forsøger at løse dem. For,
som med de fleste emner på uni-
versitetet, er det i det enkelte fag
at forandringerne kan og skal ske.
Det er i fagmiljøerne at ordene bli-
ver til handling! ■

STUDENTERRØSTEN

Evalueringer 
af undervisning 
skal gøres bedre

Få mere ud
af din SU!
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20% PÅ FAGBØGER

BILLIG FORSIKRING

MEDLEMSBLADE

JOBFORMIDLING

ARRANGEMENTER

RÅD OM ANSÆTTELSE www.djoef.dk/stud

Som medlem af DJØF får du råd til mere end

åndelig føde. Alene rabatten på bøger og

forsikring tjener hurtigt dit kontingent ind.

Samtidig får du StudSamf bladet og bliver en

del af et stærkt fagligt netværk, mens du

læser. Se flere fordele på vores hjemmeside:

Af stud.mag. Mads Biering-Sørensen,

Forenede Studenterråd.
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▼ Tiltrædelser

Allan Helleskov Kleiner 

– er Universitetsavisens nye jour-

nalistpraktikant fra Danmarks

Journalisthøjskole i Århus. 

Allan Helleskov Kleiner har tid-

ligere studeret Film- og Medie-

videnskab og engelsk på Kø-

benhavns Universitet, så han

kender universitetsmiljøet in-

defra. Første del af sin praktik-

periode har han har tilbragt i

Forbrugerinformationen, og

han skal være på avisen i seks

måneder.

Lektor, lic.scient. John Renner

Hansen, Niels Bohr Instituttet

– er valgt til det prestigefyldte

hverv som formand for Statens

Naturvidenskabelige Forsk-

ningsråd den 1. august 2001.

John Renner Hansens primære

forskningsfelt er partikelfysik,

og han forsker bl.a. ved acce-

lerator komplekset i CERN. 

Han er medlem af diverse

nationale, nordiske og andre

internationale forskningsorga-

ner. John Renner Hansen kan

kontaktes på e-mail:

renner@nbi.dk.

▼ Adjungeringer

Mag.art. Peder Mortensen

– direktør for Det Danske Insti-

tut i Damaskus er tildelt titlen

adjungeret professor i nærori-

entalske studier ved Det Hu-

manistiske Fakultet i fem år fra

den 1. august 2001.

Lic.scient. Jens Morten Hansen

– direktør for Forskningsstyrel-

sen, IT- og Forskningsministe-

riet er tildelt titlen adjungeret

professor i naturfilosofi ved

Center for Naturfilosofi og 

Videnskabsstudier i fem år fra

den 1. juni 2001.

▼ Pristildelinger

Cand.polit. Paul Lassenius Kramp

– har modtaget Tuborgfondets

Erhvervsøkonomiske Pris den

19. juni på baggrund af ph.d.-

projektet ‘Sammenhængen

mellem reale og finansielle

markeder’. Prismodtageren

skal studere et år på University

of Minnesota der har et af ver-

dens førende institutter inden

for erhvervsøkonomi.

▼ Legattildelinger

Stud.polit. Andreas Ring og

stud.polit. Hans August Lund,

Økonomisk Institut

– er begge blevet tildelt et Ac-

centure rejselegat på 10.000 kr.

den 22. juni. Andreas har valgt

at rejse til University of New

York, mens August rejser til

Cornell University, New York.

Yderligere oplysninger: 

www.accenturejob.dk.

Boliger

▼ Boliger søges

Central Copenhagen 

or northern surroundings

Period: 1 year or longer.

Size: Apartment, 2-3 rooms,

60-100 sqm.

Contact: Hans-Heinrich Bothe,

tel. 4525 3632.

Københavnsområdet

Periode: Pr. 1/9-01, gerne frem-

leje.

Størrelse: Min. 2 vær.

Beboer: Ph.d.-studerende med

hund. 

Husleje: Maks. kr. 4-5.000 pr. md.

Kontakt: Michael Poulsen, 

tlf. 8618 0998, e-mail: michael.

poulsen@biology.au.dk.

København

Periode: Pr. 1/9-01 el. snarest der-

efter for ca. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: Yngre norsk forsker. 

Kontakt: Institut for Kirke-

historie, tlf. 3532 3621 el. 

3532 3610.

København

Periode: Snarest og til februar

2002.

Størrelse: Vær. el. lejlighed.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken og bad.

Beboere: Australsk ph.d.-stude-

rende.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

for vær.

Kontakt: Giselle Walker, tlf. 

3532 2299, e-mail: 

louiscouperin@hotmail.com el.

walker@bot.ku.dk.

Nørrebro/Vesterbro/

Frederiksberg

Periode: Pr. 1/10-01.

Størrelse: Lejlighed, min. 48 kvm. 

Evt. bytte med lejl. i Århus.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: K studerende.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Tlf. 5123 8388, e-mail:

polkavolga@hotmail.com.

København

Periode: Pr. 1/9-01 for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med

husdyrtilladelse.

Udstyr: Køkken og bad, umøble-

ret.

Beboere: To studerende.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Heidi Erschbamer, 

tlf. 2745 5988, e-mail: 

heidi.erschbamer@gmx.net. 

Copenhagen 

Period: From 1/10-01, for 

7-12 months.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Furnished with 

kitchen and bath.

Tenant: American F postdoc,

non-smoker.

Rent: Max kr. 5.500 per month.

Contact: Denise Pope, tel. 3532

1347, e-mail: dpope@zi.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/10-01 for 3-6 md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Tysk gæsteforsker m.

ægtefælle og barn.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

IBVOIGT@JULIO.DE.

▼ Boliger udlejes

Christianshavn/Copenhagen K

Period: Nov. 2001 - Aug. 2002.

Size: Apartment, 2 rooms, 

45 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, bathroom, ISDN.

Tenant: Guest scientist.

Rent: Kr. 4.500 per month incl.

heating.

Deposit: Kr. 10.000.

Contact: Sine Svenningsen, 

e-mail: sinelo@mail.tele.dk.

Copenhagen/Nyboder

Period: From 1/9-01.

Size: 1 room, 20 sqm. 

Equipment: Furnished. Access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Rent: Kr. 2.500 per month.

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: E-mail: tfm@adr.dk. 

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/9-01 til 1/5-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

75 kvm. 

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Alle hårde hvidevarer. 

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. inkl.

vand, varme, fællesudgifter og

kabel tv.  

Depositum: Kr. 14.000.

Kontakt: E-mail: 

corkill@worldonline.dk. 

København S

Periode: September-december

2001.

Bolig-lotteri
Ungdomsboliger på programmet

I disse dage begynder mange tusinde unge mennesker
på et nyt studie. Det betyder ofte at man er nødt til at
flytte til en af de store uddannelsesbyer, og her ople-

ver mange at det er svært at få en bolig – især i Køben-
havn og Århus.

Mange unge har mailet til mig og spurgt hvad de
skulle gøre. Mit svar er at jeg desværre ikke kan anvise
dem en bolig, men at jeg derimod kan gøre noget for at
få bygget flere ungdomsboliger. Og det gør jeg.

Vi har oprettet mange nye studiepladser, og derfor
skal vi også have det antal boliger som svarer til antal-
let af studerende. 

Jeg vil ikke acceptere at unge skal fare rundt mellem
venners sofaer og fremlejede kollegieværelser, og der-
for har jeg sat boliger til unge højt på den boligpolitiske
dagsorden.

Jeg har iværksat en målrettet indsats for at løse net-
op dette problem. 

Fælles 4’ere
Min plan indeholder først og fremmest at kommunerne
hvert år de næste fem år skal bygge 750 ekstra såkaldte
‘Fælles 4’ere’, som er en ny type ungdomsboliger. 

I en ‘Fælles 4’er’ bor fire unge på hvert deres værelse,
men deler køkken, bad osv. En god og billig bolig som

mange unge vil foretrække fremfor en dyrere lejlighed
eller det store kollegium.

For at få kommunerne i gang med at bygge har jeg
gjort det billigere for dem. Deres del af finansieringen
bliver helt fjernet. Det er altså uden omkostninger for
en kommune at bygge ‘Fælles 4’ere’.

Men 3.750 ekstra ‘Fælles 4’ere’ løser ikke alle proble-
merne. Der skal også bygges kollegieværelser og helt
traditionelle ungdomsboliger. Der skal generelt gang i
det almene byggeri som i et stykke tid har stået lidt i
stampe.

Ungdomsvenligt certifikat
Normalt skal en kommune betale 14 procent af omkost-
ningerne når der bygges alment. Boligbyggeri koster
mange penge, så det er dyrt for kommunerne. Derfor
har vi besluttet at halvere deres indskud så de fra nytår
kun skal betale syv procent. Kommunerne får altså nye
boliger til halv pris.

Men udover det økonomiske incitament, så er jeg og-
så i gang med at udvikle en ‘mærkningsordning’ som vi
kender det fra fx økologiske varer eller vaskepulver.
Her er det bare kommuner der kan søge om at blive
godkendt som særligt ‘ungdomsvenlige’.

Hvis en kommune kan leve op til kravene om at kun-

ne tilbyde unge en ordentlig bolig når de flytter dertil,
så kan de få certifikatet. 

Tanken er at det kan være med til at trække unge
mennesker til kommunen. Man kan se at her er en by
der gerne vil gøre noget for at holde på dens unge ind-
byggere.

Hjemmeside med ungdomsboliger
Som den sidste del af min ungdomsboligplan, har jeg
iværksat arbejdet med en fælles hjemmeside hvor man
kan ansøge om alle ungdomsboliger i hele landet. 

I stedet for at skulle løbe rundt til samtlige boligfore-
ninger, så kan man i ro og mag søge en ungdomsbolig
hjemme fra stuen. Uanset om man skal flytte fra Ikast
til København eller fra Hillerød til Århus.

Det er i dag alt for svært at overskue boligmarkedet
når man første gang stifter bekendtskab med det, så
mit håb er at jeg kan være med til at gøre det lidt mere
gennemskueligt. 

Det er mit og regeringens mål at 50 procent af alle
unge skal have en videregående uddannelse. Derfor er
det også vores mål at de skal have en tryg og god bolig
som de kan bo i mens de tager den uddannelse. Andet
kan vi simpelthen ikke være bekendt. ■
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Af Lotte Bundsgaard, 

By- og Boligminister, MF (S)

Meddelelser fra
Københavns Universitet
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Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet/bad, vaskekælder.

Husleje: Kr. 4.000 alt inkl.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Palle, tlf. 3552 0231, e-

mail: naturfilm@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: From 1 October 2001

and for 4-6 months.

Size: Flat with two rooms.

Equipment: Fully furnished. 

Rent: Kr. 5.000 per month excl.

electricity.

Deposit: Kr. 5.000.

Contact: Tel. 3833 9600/5196

7936, e-mail: raha@kiku.dk.

Frederiksberg 

Period: As soon as possible and

for 1-3 years.

Size: 140 sqm., 5 rooms.

Equipment: Fully furnished with

dishwasher, telephones. Joint

washing facilities.

Tenant: Guest lecturer/researcher

or similar. 

Rent: Kr. 9.200 per month incl.

heating and water.

Deposit: Kr. 28.000.

Contact: Tel: 3961 9932, e-mail:

clj@image.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 25/9 til 17/12-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

75 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad, gårdhave.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. inkl.

varme/el.

Depositum: Kr. 5.500.

Kontakt: E-mail:

camillaa@geo.geol.ku.dk.

Værløse

Periode: Snarest.

Størrelse: Vær., 12 kvm., i række-

hus.

Udstyr: Møbleret, eget toilet, adg.

til badeværelse og køkken. 

Beboer: Ikke-ryger m/k. 

Husleje: Kr. 2.100 pr. md. samt 

kr. 400 til vand, varme og el.

Kontakt: Peter Tjæreborg, 

tlf. 3342 1725/4447 6864/

2943 4474.

Indre Østerbro

Periode: Pr. 1/10-01. 

Størrelse: Vær. i bofællesskab.

Fællesarealer: Stue, spisekøkken,

badeværelse, gårdanlæg og

vaskekælder.

Beboer: K ca. 30 år, ikke-ryger. 

Husleje: Kr. 2.500 pr. md. ekskl.

tlf.

Depositum: Kr. 2.500.

Kontakt: E-mail: 

ann.hass.jensen@wanadoo.dk.

Brønshøj

Periode: Fra 1/10-01 til 1/4-02.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.

Husleje: Kr. 10.500 inkl. vand og

varme.

Kontakt: Stijn.mul@get2net.dk.

Humleby/Vesterbro

Periode: Fra 1/9 til 31/12-01, evt.

31/1-02.

Størrelse: Vær.

Udstyr: Møbleret. Delekøkken og

-bad, vaskemaskine og tørre-

tumbler. 

Pris: Kr. 2.300 pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3322 7372. 

▼ Kollegier

Studentergården
Periode: Fra 1/1-02 og et halvt år

frem forventes 15-20 kollegie-

pladser ledige. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU og tilsv. højere læreanstal-

ter med bestået 1. årsprøve.

Evt. øvrig fortrinsret oplyses af

efor. 

Udstyr: Adgang til fælleskøkke-

ner og -bad, læse- og fjern-

synsstue, have, tennisbane, bil-

lard- og bordtennisrum, mør-

kekammer, musikstue, vaske-

maskine m.m. På værelserne er

telefon og internetadgang,

håndvask og klædeskab. Møb-

lement kan i et vist omfang

stilles til rådighed.

Husleje: Kr. 1.380 pr. md. inkl.

vand, varme, el samt rengøring

af fællesarealer. 

Ansøgning: Skema findes på

www.studentergaarden.dk el.

tilsendes efter skriftlig henv.

vedlagt frankeret svarkuvert.

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00. 

Stillinger

▼ Teologi

Lektorstilling i 
systematisk Teologi
Sted: Det Teologiske Fakultet, In-

stitut for Systematisk Teologi. 

Indhold: Forskning med særlig

forpligtelse på Søren Kierke-

gaard-forskning i systematisk-

teologisk perspektiv. Forplig-

telse mht. forskeruddannelse,

pædagogisk vejledning og su-

pervision af adjunkter, bedøm-

melsesarbejde samt forbere-

delse og deltagelse i eksamen.

Arbejdstiden deles ligeligt mel-

lem Institut for Systematisk

Teologi og Søren Kierkegaard

Forskningscentret. 

Arbejdsopgaverne ved Søren

Kierkegaard Forskningscentret

omfatter forskning, herunder

publicering/videnskabelig for-

midling, ledelse og vejledning 

i f.m. Det Teologiske Fakultets

Søren Kierkegaard-bibliotek

(UnSøK-samlingen) m.m. 

Til besættelse: 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt institutleder Kirsten

Busch Nielsen, tlf. 3532 3679,

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

▼ Jura

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Kapitalmarkedsret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås som ansættelse

som adjunkt el. tilsv. Videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau og undervisnings-

mæssige kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 26/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forvaltningsret.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås som ansættelse

som adjunkt el. tilsv. Videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau og undervisnings-

mæssige kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 26/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skatteret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau, se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Omfang: Tre år.

Ansøgningsfrist: 21/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Sundhedsvidenskab

Professorat 
i intern medicin
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin.

Indhold: Eksternt finansieret, ho-

norarlønnet klinisk professor

inden for fagområdet invasiv

kardial elektrofysiologi og med

tilhørende overlægestilling i

KAS og ved Amager Hospital

med tjeneste ved Amtssygehu-

set i Gentofte, Kardiologisk Af-

deling P. Udvikling af fagområ-

det, forskning og universitets-

relateret undervisning samt

forskeruddannelse og bedøm-

melsesarbejde. Det er en for-

udsætning at der opnås ansæt-

telse i begge dele af stillingen.

Bemærk at der skal indsendes

ansøgning både til Fakultetet

(professordelen) og til Amtssy-

gehuset i Gentofte (overlæge-

delen).

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 5 år.

Ansøgningsfrist: 20/9-01, 

kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645. Over-

lægeopslaget kan ses på

www.kbhamt.dk og fås på

Amtssygehusets Personalekon-

tor, tlf. 3977 3029.

Lektorstilling, subsidiært
adjunktstilling i oral 
mikrobiologi
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Forskning inden for oral

mikrobiologi samt undervis-

ning inden for bakteriologi,

immunologi, virologi, mykolo-

gi og oral mikrobiologi.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Adjunktstillingen er

tidsbegrænset til 3 år. 

Ansøgningsfrist: 28/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645 el. institutleder

Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532 6500.

Museumsleder
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Medicinsk-Historisk

Museum.

Indhold: Ansvar for genoprettel-

se af museet og den videre ud-

vikling; strategisk planlægning

og daglig ledelse. Lederen vil

referere til afdelingslederen,

men får et selvstændigt bud-

getansvar. Stillingen omfatter

forskning svarende til 20% af

arbejdstiden.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 14/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, prof. Thomas Söder-

qvist, tlf. 3532 3815, el. insti-

tutleder, prof. Allan Krasnik,

tlf. 3532 7971.

Timelærer i Radiologi
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 30 forelæsninger.

Ansøgningsfrist: 27/8-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

▼ Humaniora

Professorat i historie
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Særligt henblik på nyere

tids historie (1500-1800). Forsk-

ningsbaseret undervisning og

vejledning for speciale- og

ph.d.-studerende i beslægtede

fag samt deltagelse i institut-

tets generelle undervisnings-

og administrationsopgaver.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: Bilagt en fyldig be-

skrivelse af den forskning som

den pågældende agter at ud-

føre i de kommende år. Mrk.

j.nr. 401-211-58/01-4341. 

Ansøgningsfrist: 20/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

pers/stilling/ el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Se

www.hum.ku.dk/historie/

index.html el. kontakt vice-

institutleder Vincent Gabriel-

sen, tlf. 3532 8255, e-mail: 

gabriels@hum.ku.dk el. studie-

leder Johny Leisner, tlf. 

3532 8258, e-mail:

leisner@hum.ku.dk.

Lektorat i britisk 
imperiehistorie og 
postkoloniale studier 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Bl.a. deltagelse i arbej-

det ved Centret for Koloniale

og Postkoloniale Studier ved

instituttet.

Kvalifikationer: Forskningskvali-

fikationer og undervisnings-

erfaring i britisk imperiehisto-

rie og/el. postkolonial historie.

Desuden undervisningserfaring

i postkolonial litteratur og mo-

derne britisk og amerikansk hi-

storie på BA-niveau.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-493/01-

4251.

Ansøgningsfrist: 14/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, 

tlf. 3532 8579.

Lektorat i engelsksproget
litteratur
Sted: Engelsk Institut

Indhold: Undervisningsforpligtel-

se inden for såvel snævrere

områder på overbygningsni-

veau som bredere britiske,

amerikanske og postkoloniale

litterære områder på BA-ni-

veau.

Kvalifikationer: Forskningskvalifi-

kationer og undervisningserfa-

ring i nyere engelsksproget lit-

teratur og litteraturteori

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-494/01-

4251.

Ansøgningsfrist: 14/9-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

pers/stilling/ el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, 

tlf. 3532 8579.

Lektorat i 
moderne kultur
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Kvalifikationer: Kulturanalytiske,

kulturhistoriske og kulturteo-

retiske kvalifikationer inden

for den moderne kulturs vi-

suelle og/el. auditive områder.

Desuden vægtes erfaring med

tværfaglig undervisning.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-496/01-

4441.

Årets Harald

Københavns Universitets Almene Fond modtager frem til den 

1. oktober nomineringer til universitetets undervisningspris for

2001. Prisen – som har fået sit navn efter matematikeren Harald

Bohr – tildeles en af universitetets fastansatte lærere for god og

inspirerende undervisning. Ud over en net lille porcelænsugle

modtager årets underviser 25.000 kr. ved årsfesten til november.

Tanken bag ‘Årets Harald’ er at understrege at undervisning bør

have samme status i universitetets liv som forskning. Alle univer-

sitetets ansatte og studerende er velkomne til at indsende moti-

verede navneforslag til rektor. Motiveringen skal være kortfattet

– højst en A4-side – og indsendes i lukket kuvert, mrk. ‘Årets 

Harald’ til Ledelsessekretariatet, Nørregade 10, Postboks 2177,

1017 Kbh. K. Forslagene vil blive behandlet med fuld diskretion.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.
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Allerede i juni måned modtog alle univer-
sitetets enheder det nye kursuskatalog
fra PUMA (Personaleudvikling og Udvik-

ling af Metode i Administration). I forlængelse
af Hovedsamarbejdsudvalgets vedtagelse af et
fælles koncept for medarbejderudviklingssam-
taler (MUS) sætter PUMA bl.a. fokus på medar-
bejderudviklingssamtalen på Københavns Uni-
versitet. 

I omtalen af kurset hedder det bl.a. : “Leder
og medarbejder får i udviklingssamtalen sam-
men et frirum fra den daglige drift til at se lidt
udefra på opgaver, kompetence, samarbejde og
fremtidsperspektiver”. Kurset bliver tilrettelagt
ud fra deltagernes konkrete behov, med en vek-
selvirkning mellem dialog, oplæg og træning.

Der er en række nyheder inden for områder-
ne ledelse og organisation, personale og forvalt-
ning, økonomi og regnskab, internet og inden
for pædagogik og undervisning. I det følgende 
vil vi kort præsentere efterårets kursusnyheder,
hvornår kurserne afholdes og hvor længe de va-
rer.

Yderligere oplysninger findes på PUMA’s
hjemmeside. Her kan du også kan  læse mere
om Hovedsamarbejdsudvalget nye koncept for
medarbejderudviklingssamtaler til brug på
Københavns Universitet, samt andre nye tiltag
som PUMA’s vejledning til Introduktion for nye
medarbejdere på Københavns Universitet, Insti-
tutledersektionen og information om ViD – pro-
jekt om Videndeling og Dokumentation i Fæl-
lesadministrationen.

Kurserne i efteråret

Ledelse og organisation

Inden for dette område byder efteråret på tre
nyheder: Dynamiske medarbejderudviklings-
samtaler. Kurset er bl.a. en introduktion til
hvordan udviklingssamtaler kan være et ledel-
sesværktøj og til Københavns Universitets nye
samtalekoncept; Kvalitet og nytænkning i
ansættelsesprocessen. Kurset gennemgår de for-
skellige faser i rekrutteringsprocessen, hvor er
faldgruberne, og hvordan undgås de. Seminar
for administrative mellemledere. Seminaret
sætter fokus på de personlige relationer, som
undersøges i forhold til samarbejde på tværs af
organisationen og indadtil i forhold til den dag-
lige personaleledelse.

Kursus/Dato
Dynamiske medarbejderudviklingssamtaler:

19.-20. september (2 dage)
Kvalitet og nytænkning i ansættelsesprocessen:

19.-20. november (2 dage)
Seminar for administrative mellemledere:

Dato og program for dagen annonceres senere.

Pædagogik og undervisning 

Der udbydes en enkelt nyhed inden for dette
område: Pædagogisk lynkursus. Formålet er at
give nye lærere et elementært pædagogisk
grundlag for deres undervisning.  

Kursus/Dato
Projekt- og specialevejledning:

2. oktober (1 dag)
Pædagogisk lynkursus:

18. september (1/2 dag)

Personale og forvaltning 

Området dækker bl.a. over følgende nyheder:
Ansættelse af videnskabeligt personale. Kurset
vil give et grundlæggende kendskab til stillings-
strukturen og en indføring i regelgrundlaget for
ansættelse af videnskabeligt personale; Fleksjob
– Job på særlige vilkår. På kurset gennemgås
lovgivning, muligheder, procedurer og samar-
bejdspartnere både i forhold til fleksjob og i for-
hold til andre redskaber i social- og arbejdsmar-
kedslovgivningen; Forvaltningsretsligt grund-
kursus. Deltagerne bliver bekendt med de
grundlæggende regler for lovmæssig forvalt-
ning på universitetsområdet; Dansk retskriv-
ning – i udvikling  eller afvikling? Formålet er at
gøre deltagerne til mere opmærksomme, bevid-
ste og korrekte sprogbrugere; Præsentationstek-
nik med gennemslagskraft. Formålet er at give
deltagerne kendskab til redskaber der kan styr-
ke retoriske evner på møder som underviser el-
ler foredragsholder; Personlig planlægning. Gi-
ver deltagerne inspiration, selvindsigt og værk-
tøjer til at skabe et bedre overblik, en bedre pri-
oritering og planlægning af deres opgaver; Fo-
rebyggelse af IT-skader. Kurset giver den enkel-
te medarbejder en forståelse for de påvirkninger
vi udsættes for i vores hverdag såvel fysisk som
psykisk.

Kursus/Dato
Ansættelse af videnskabeligt personale

26. november (1/2 dag)
Fleksjob – Job på særlige vilkår

23. oktober (1/2 dag)
Sagsbehandleruddannelse

2 internatkurser i 1. semester 2002 og mellem-
liggende kursusforløb med halvdagsundervis-
ning tirsdage.

Forvaltningsretsligt grundkursus
24. oktober (1 dag)

Dansk retskrivning – i udvikling  eller afvikling
26. september (1 dag)

Skriftsproget – formidling og formaliteter
14.-15. november (2 dage)

Arbejdspsykologi
27.-28. november (2 dage)

Den gode kollega
5.-6. november (2 dage)

Præsentationsteknik med gennemslagskraft
15.-16. oktober (2 dage)

Fremtidens sekretær 
8.-9. oktober (2 dage)

Personlig planlægning
13. september (1 dag)

Kom konflikter med brugerne i forkøbet
4. oktober (1 dag)

Visuel præsentationsteknik
10. oktober (1 dag)

Kend din arbejdsplads 
13. september (intro) + 2 x 1/2 dage

Forebyggelse af IT-skader
1. november (1 dag)

Selvbetjening til telefonbogen
12. november ( 1/4  dag)

Introduktion til journal og ScanJour
22.-23. oktober samt 8. november (3 dage)

ScanJour avanceret
27. november (1 dag)

PUF – Publikationsregistrering
Kurser oprettes efter behov

Studieadministration 

Fønix
Udbydes af Studieadministrationen
STV-systemet

1. oktober (1 dag)

Økonomi og regnskab

Syv gamle kendinge er på programmet indenfor
dette område.

Kursus/Dato
MiniRegn introduktion 

19. september og 20 november (1/2 dag)
MiniRegn avanceret

9. oktober (1 dag)
Kontoudskrifter 

22. november (1/4 dag)
Regnskabsafstemning

25. oktober (1/4 dag)
Tjenesterejsecirkulære og rejseafregning 

11. oktober (1/2 dag)
Ekstern finansiering

27. september (1 dag)
ØSS for nybegyndere 

21. november (1 dag)

Internet

Efteråret byder på et nyt kursus; Outlook 2000
– grundlæggende: Kurset henvender sig til bru-
gere, der anvender elektronisk post som kom-
munikationsmiddel i arbejdsdagen, men som
ikke føler sig fortrolige med Microsoft Outlook
2000.

Kursus/Dato
Internettet som effektivt 
arbejdsredskab

12. november (1 dag)
Skriftlig formidling på nettet

28. november (1 dag)
Digitalisering af tekst og billede

29. november (1 dag)

Produktion af homepages med FrontPage ´98
24.-25. september (2 dage)

Design af hjemmesider efter 
KU-skabelon – ´98

2.-3. oktober (2 dage)
Produktion af homepages 
med FrontPage 2000

29.-30. oktober (2 dage)
Design af hjemmesider efter 
KU-skabelon – 2000

6.-7. november (2 dage)
Outlook 2000 – grundlæggende

25 oktober (1/2 dag)

IT-kurser hos 4D Konsulenterne

PUMAs uddannelsesaftale med firmaet 4D kon-
sulenterne omfatter flere forskellige uddannel-
sestilbud, nemlig:
– Åbne kurser til Københavns Universitets-pri-

ser. 
– Test til pc-kørekort. 
– Lukkede kurser for afdelinger eller grupper af

medarbejdere.

Aftalen med firmaet 4D Konsulenterne omfatter
uddannelsestilbud indenfor de mest almindeli-
ge af Microsofts edb programmer. Beskrivelse af
aftalen med 4D findes i kursusprogrammet eller
på PUMAs hjemmesider. 

Sprogkurser på Studieskolen

PUMAs aftale med Studieskolen i København
om sprogundervisning omfatter følgende:
– Kursus i Engelsk for administrative medarbej-

dere på Københavns Universitet. 
– Kursus i Engelsk for laboranter på Køben-

havns Universitet. 
– Kursus i Dansk på alle niveauer for udlændin-

ge ansat på Københavns Universitet. 

Beskrivelse af aftalen med 
Studieskolen findes i kursusprogrammet eller
på PUMAs hjemmesider.

Praktiske oplysninger

For interne kurser opkræves som regel en kur-
susafgift på 500,- kr. pr. kursusdag uanset kur-
susart. Prisen for et halvdages kursus er altså
250,- kr. Tilmeldingen er bindende, og skal
være PUMA i hænde normalt senest tre uger før
kursets start.

Ønsker du at læse mere om kurserne, er det
muligt at finde alle relevante oplysninger i kur-
suskataloget. Kursuskataloget er sendt til alle
enheder på universitetet. Oplysninger er ligele-
des tilgængelige på PUMAs hjemmesider
(www.ku.dk/puma/). Det er også muligt at be-
stille flere kursuskataloger hos PUMA på tlf.
3532 2659 eller på e-mail: oa-
puma@adm.ku.dk

Tilmeldingsblanketter findes bagerst i det
trykte katalog eller på PUMA’s hjemmeside.

PUMA-kurser for KU-ansatte
PUMA står for Personaleudvikling og Udvikling af Metode i Administration og beskæftiger sig med kursusvirk-

somhed, journalkoordinering og konsulentvirksomhed inden for personale- og organisationsudvikling. To gange

årligt udsendes et kursuskatalog med et bredt udvalg af kurser for alle ansatte ved universitetet. Kurserne er p.t.

primært administrative kurser, men der afholdes også kurser i f.eks. arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Læs mere om efterårets kurser på www.ku.dk/puma.

PUMA vil øge 
appetitten for MUS
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Ansøgningsfrist: 14/9-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Madsen, tlf. 

3532 8203.

▼ Naturvidenskab

Professor med særlige
opgaver i idrætshistorie
Sted: Institut for Idræt, Afdeling

for historie og samfundsviden-

skab.

Indhold: Forskning og undervis-

ning inden for idrætshistorie,

specielt m.h.p. kønsaspektet.

Forventet samarbejde med

professoren i idrætssociologi

omkring opbygning af en for-

skerskole i humanistisk-sam-

fundsvidenskabelig idræts-

teori.

Omfang: Efter 5 år bortfalder de

særlige opgaver, og stillingen

overgår til en lektorstilling.  

Ansøgningsfrist: 1/10-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645 el. institutleder

Bodil Johannsen, tlf. 3532 1620,

e-mail: bnielsen@aki.ku.dk.

Associate 
Professorship in 
Theoretical Astrophysics
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics (NBIfAFG) and Geophy-

sics and Theoretical Astrophy-

sics Center (TAC).

Contents: Cosmic microwave

background radiation; the ori-

gin of large scale structure in

the Universe; the astrophysics

of black holes and the struc-

ture and oscillations of the sun

and other stars.

Qualifications: A broad know-

ledge of modern cosmology

and preferably a special in-

terest and experience in the

field of cosmic microwave

background radiation. 

Period of employment: A tenu-

red position, starting 1 April

2002. From the start of the 

appointment, and until expira-

tion of the funding of TAC, on

31 January 2004, the successful

candidate will be on leave of

absence from NBIfAFG and em-

ployed at TAC with a reduced

teaching load.

Deadline for applications: 17

September 2001 at noon. 

Applications submitted by 

e-mail will not be considered.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See

http://ntserv.fys.ku.dk/afg/ or

contact the Personnel Office,

tel. +45 3532 2645.

Associate Professor 
in Yeast Genetics
Place of employment: Institute of

Molecular Biology.

Contents: Participation in a re-

search group using the fission

yeast Schizosaccharomyces

pombe as a model organism

for studying gene regulation

and differentiation. Develo-

ping independent and colla-

borative research strengthe-

ning current research in the 

fission yeast group. 

Qualifications: Experience with

molecular analyses of eukaryo-

tic gene expression, cell cycle

regulation or DNA metabolism

will have high priority. 

Deadline for applications: 17

September 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk or 

contact the Personel Office,

tel. +45 3532 2645.

Associate Professor in
Protein Science
Place of employment: Institute of

Molecular Biology.

Contents: The applicant must do-

cument a strong record in re-

search in one or several of the

following disciplines of protein

science: structure determina-

tion, protein interactions, pro-

tein folding, and the thermo-

dynamics of proteins. The suc-

cessful applicant should 

develop independent and 

collaborative research comple-

menting that of current re-

search at the department. 

Deadline for applications: 

17 September 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this

extract. See www.ku.dk or 

contact the Personel Office,

tel. +45 3532 2645.

Associate Professor in
Bacterial Physiology 
and Genetics
Place of employment: Institute 

of Molecular Biology.

Contents: Establishing an active

research program analyzing

macromolecular biosynthesis in

a prokaryote. Groups in the

department currently analyze

quantitative aspects of transla-

tion and the genetics of prote-

in-surface recognition in the

bacterium E. coli. 

Qualifications: Documented 

expertise in the genetics and

physiology of a prokaryote. 

Deadline for applications: 17

September 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk or con-

tact the Personel Office, tel.

+45 3532 2645.

Associate Professor in
Plant Molecular Biology
Place of employment: Institute of

Molecular Biology.

Contents: Independent and colla-

borative research complemen-

ting that of current research at

the department.

Qualifications: Applicants should

have performed research in

plant biochemistry, plant mole-

cular biology and/or genetics,

and be working with cellular

or molecular approaches in

Arabidopsis as a developmen-

tal or genome model. Experi-

ence with other models inclu-

ding yeast, C. elegans or D. 

melanogaster can be an added

qualification. 

Deadline for application: 17 Sep-

tember 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk or con-

tact the Personel Office, tel.

+45 3532 2645.

Assistant Professorship
in palaeoceanographic
and Earth system 
modelling 
Place of employment: Geological

Institute.

Contents: Palaeoceanographic

and -climatic research, inclu-

ding numerical modelling and

data collection. Teaching du-

ties include high-level palae-

oceanography and climatology

courses in addition to intro-

ductory laboratory and field

courses.

Qualifications: Documented

high-level research potential

within palaeoceanography and

core disciplines of Earth System

history and modelling. Prefe-

rably knowledge and experien-

ce from the NW-European and

North Atlantic region in order

to supplement and interact

with ongoing research at the

institute. A candidate with a

broad geological background

and experience in field work

will be preferred.

Deadline for applications: 

31 August 2001 at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk./led/generel/ – 

ledige stillinger or contact 

The Personal Office, 

tel. +45 3532 2645.

Lektorat i Teoretisk 
Statistik og 
Sandsynlighedsregning
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Afdeling for Statistik og

Operationsanalyse.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i teoretisk statistik og

sandsynlighedsregning. Under-

visningen omfatter indledende

og videregående kurser samt

specialevejledning.

Kvalifikationer: Kvalificeret del-

tagelse i forskning og under-

visning i ovenstående fag med

særlig vægt på teoretisk stati-

stik. 

Ansøgningsfrist: 11/9-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat og adjunkturer 
i naturfagsdidaktik
Sted: Center for Naturfagenes 

Didaktik.

Indhold: Centret har til opgave

inden for 3 år at opbygge et

internationalt anerkendt forsk-

ningsmiljø inden for naturfa-

genes didaktik, og dets forsk-

ningsaktiviteter retter sig pri-

mært mod Universitetsdidaktik

i fakultetets fag, herunder

museumsdidaktik; Uddannel-

sessociologiske undersøgelser,

herunder rekrutterings- og 

studieforløbsundersøgelser;

Naturfagsdidaktik inden for

hele uddannelsessystemet, her-

under fx kompetenceudvikling

inden for de naturvidenskabe-

lige fag gennem uddannelses-

systemet.

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagdidaktisk forskning af rele-

vans for centrets formål og

fremtidige arbejde.

Omfang: 1 lektorat og 1-2 ad-

junkturer a 3 år.

Ansøgningsfrist: 18/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger.

Postdoctoral position 
in Experimental Particle
Physics
Place of employment: The Experi-

mental Particle Physics group

at the Niels Bohr Institute.

Contents: Participation in the 

ATLAS activities; the GRID pro-

ject. More information can be

found at www.nbi.dk/HEP/.

Also participation in the uni-

versity teaching program. 

Period of employment: 2 years

from 1 November 2001, with a

possibility of extension, how-

ever, not exceeding five years.

Deadline for applications: 

8 October 2001 at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

Undervisningsassistent 
Sted: Zoologisk Institut, Miljø-

kemilinien.

Indhold: Undervisning i Økologi

B. Undervisningen omfatter et

feltkursus på Salten Skov i uge

39 på 28,8 konfrontationsti-

mer. Derefter følger i uge 40-

48 retning af rapport, fore-

læsninger, kollokvier og reg-

neøvelser i København på 25

konfrontationstimer.

Kvalifikationer: Økologisk kandi-

dat med specialkendskab til

akvatisk økologi. 

Ansøgning: Mrk. Økologi B.

Sendes til: Sekretariatet, Fersk-

vandsbiologisk Laboratorium,

Helsingørsgade 51, 3400 Hille-

rød.

Ansøgningsfrist: 29/8-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Kaj Sand-Jensen, tlf. 4824

2470#311 el. Søren Christen-

sen, tlf. 3532 1274.

TAP-stillinger

Retsgenetiker 
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

genetisk afd.

Indhold: DNA-undersøgelser og

udvikling af nye metoder.

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

svarende; erfaring med DNA-

arbejde; organisatoriske evner.

Omfang: Et år med mulighed for

forlængelse/fastansættelse.

Ansøgningsfrist: 3/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Laborant til forskning og
undervisning
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi & Genetik, Biokemisk 

Afdeling B.

Indhold: Forskningsprojekt ved-

rørende cellekernens struktur

samt laboratorieøvelser i bio-

kemi for læge- og tandlæge-

studerende.

Kvalifikationer: Erfaring med

molekylærbiologisk og almen

biokemisk metodik.

Ansøgningsfrist: 17/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/Bioanalytiker
– vikariat 
Sted: Retsmedicinsk Institut,

Forskningslaboratoriet.

Indhold: DNA-undersøgelser af

arkæologisk materiale, herun-

der ekstraktion, PCR, kloning

og sekventering.

Kvalifikationer: Laborant el. bio-

analytiker.

Omfang: Fra 1/11-01 til 31/10-02.

Ansøgningsfrist: 17/9-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Lars Rudbeck, 

tlf. 3532 6128.

Laborant
Sted: Retsmedicinsk Institut, rets-

genetisk afd.

Indhold: DNA-undersøgelser,

PCR-baserede metoder.

Kvalifikationer: Erfaring med

DNA-undersøgelser.

Omfang: Et år med mulig forlæn-

gelse.

Ansøgningsfrist: 31/8-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stilinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, dr.med. Niels 

Morling, tlf. 3532 6110.

Administrator/
Liaison Officer
Sted: GBIF International Secreta-

riat, Zoologisk Museum.

Indhold: Stillingen er nyoprettet.

Københavns Universitet er

vært for det internationale 

sekretariat for GLOBAL BIO-

DIVERSITY INFORMATION FACI-

LITY (www.gbif.org). Sekreta-

riatet er under oprettelse. 

Administratoren refererer til

KU’s personalechef, men får ar-

bejdsplads i GBIF-sekretariatet,

Zoologisk Museum.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

datgrad el. tilsv. Gode formule-

ringsevner på dansk og en-

gelsk samt praktisk erfaring

med lign. arbejde.

Til besættelse: Snarest. 

Ansøgningsfrist: 31/8-01, 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-

nalekontoret, tlf. 3532 2645. 

Årets rusfest 2001

Festen for årets russer, Immatrikulationsfesten, afholdes tirsdag

den 4. september. De officielle højtideligheder hvor rektor byder

de nye studerende velkommen, finder sted i festsalen på Frue

Plads hhv. kl. 15.30 og 17.00. Dørene åbnes en halv time før. Fra

kl. ca. 17.30 vil der være fest i Konsistoriegården hvor et orkester

spiller op til dans. Der sælges øl, vand og forfriskninger. Festen

varer til kl. ca. 22.30. Studerende der skal immatrikuleres vil 

kunne få udleveret adgangskort (maks. 2 stk.) til deres pårøren-

de til festsalens galleri. De udleveres, så længe lager haves, 

i Ledelsessekretariatet, Frue Plads, port A, opgang N, 30. og 

31. august kl. 13-15.

Fest på naturvidenskab
Naturvidenskab holder sin årlige fest for årets kandidater og 

promovering af sine ph.d.-grader fredag den 7. september kl. 15.00

i Festsalen på Frue Plads. 
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Bademester
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Daglig pasning af vand-

behandlingsanlæg i samarbej-

de med anden bademester;

rengøring i svømmehalsområ-

det, herunder bundsugning og

anden bassinrengøring; mindre

vedligeholdelsesopgaver i f.m.

vandbehandlingsanlæg og

svømmehalsområde; service-

ring af daglige brugere og eks-

terne lejere på instituttet.

Kvalifikationer: Fortrolighed med

rengøringsprocesser i et

krævende miljø; teknisk flair

og håndværksmæssig snilde;

parat til at gennemgå relevan-

te kurser i svømmebadstekno-

logi.

Til besættelse: 1/10-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Fuld tid med skiftende

vagter inkl. aften- og week-

endturnus over en 4 ugers pe-

riode.

Ansøgningsfrist: 7/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Se

www.ifi.ku.dk el. kontakt hal-

mester Carsten Jensen, tlf.

2372 9149.

Overassistent
Sted: Molekylærbiologisk 

Institut.

Indhold: Lettere regnskab, jour-

nalisering, kursusadministra-

tion, sagsbehandling samt fo-

refaldende kontorarbejde.

Kvalifikationer: Uddannelse in-

den for kontorfaget, fortrolig

med edb (e-mail, internet, MS

Word, Excel). Grundigt kend-

skab til dansk og engelsk i

skrift og tale.

Ansøgningsfrist: 3/9-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Tandlægeskolen, Afd. for

Tandsygdomslære og Afd. for

Ortodonti.

Indhold: Korrespondance på

dansk/engelsk, udarbejdelse og

revision af undervisningsmate-

riale og manuskripter, herun-

der videnskabelige rapporter

samt andre sekretæropgaver.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse, gode sprogkundskaber i

dansk og engelsk, erfaren i

brugen af Microsoft Office

pakken, herunder Word. Kend-

skab til medicinsk/odontolo-

gisk fagsprog er en fordel.

Til besættelse: 1/9-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 23 timer/uge ved Afd.

for Tandsygdomslære og 14 ti-

mer/uge ved Afd. for Ortodon-

ti.

Ansøgning sendes til: Institutle-

der Nils-Erik Fiehn, Tandlæge-

skolen, Nørre Allé 20, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 31/8-01, kl.

12.00.

Overassistent
– barselsvikariat
Sted: Tandlægeskolen, afdeling

for Tand-, Mund- og Kæbe-

kirurgi.

Indhold: Journalskrivning; indkal-

delse af patienter; arkivering;

korrespondance dansk/engelsk

samt forskellige forsknings- og

undervisningsrelaterede opga-

ver.

Kvalifikationer: Erfaring med 

Microsoft Office samt kend-

skab til engelsk korrespondan-

ce.

Omfang: Fra 1/10-01 til 1/4-02.

Ansøgningsfrist: 1/9-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Susanne

Nielsen, tlf. 3532 6501.

Klinikassistent/assistent
Sted: Tandlægeskolens kliniksek-

tion (Materialeudlevering og

Centralkartotek).

Indhold: Udlevering af materialer

til studerende samt journalar-

bejde/patientinformation.

Kvalifikationer: Gerne klinikassi-

stentuddannelse og interesse

for undervisningsmiljø.

Ansøgningsfrist: 17/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Susanne

Nielsen, tlf. 3532 6501.

Klinikassistent/tandplejer 
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Radiologi.

Indhold: Røntgenarbejde – intra-

og ekstraorale opgaver, mørke-

kammer-, arkiv- og receptions-

opgaver.

Kvalifikationer: Klinikassistent el.

tandplejer med radiologisk

baggrund. 

Til besættelse: 1/9-01. 

Omfang: 33 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 31/8-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Kontakt Susanne Nielsen, 

tlf. 3532 6501.

Klinikassistent/tandplejer
– vikariat 
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Radiologi.

Indhold: Røntgenarbejde – intra-

og ekstraorale optagelser, mør-

kekammer-, arkiv- og recep-

tionsopgaver.

Kvalifikationer: Klinikassistent el.

tandplejer med radiologisk

baggrund. 

Omfang: 23 timer/uge fra 1/9-01

til 30/8-02.

Ansøgningsfrist: 30/8-01, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Susanne Nielsen, tlf.

3532 6501.

Klinikassistent 
– vikariat
Sted: Tandlægeskolen, klinik-

etage 1. 

Indhold: Klinikassistentopgaver.

Kvalifikationer: Klinikassistentud-

dannelse.

Til besættelse: 1/9-01 (el. snarest

derefter) til 31/8-02.

Omfang: 33 timer/uge, uden for

skolens ferier.

Ansøgningsfrist: 29/8-01,

kl.12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Klinik-

chef Bodil Riis, tlf. 3532 6502.

Studentermedhjælp
Sted: Budget og Planlægnings-

afdelingen, Nørregade 10.

Indhold: Forskellige løbende ad

hoc opgaver samt assistance til

budgetlægning/opfølgning,

virksomhedsregnskab og vi-

denregnskab.

Kvalifikationer: Samfundsfaglig

studerende el.lign. med min. 

2 års studier bag sig.

Omfang: Ca. 15-20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 1/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: PUMA (Personaleudvikling

og Udvikling af Metode i Ad-

ministration).

Indhold: Tilrettelæggelse af semi-

narer og konferencer; evalue-

ring af kurser; div. udsendelser

af kursuskataloger og kursus-

beskrivelser samt forefaldende

kontorarbejde.

Kvalifikationer: Gode edb-kvalifi-

kationer, gode formuleringsev-

ner og gerne flair for layout. 

Omfang: Ca. 10 timer/uge efter

aftale. 

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, PUMA,

Nørregade 10, postboks 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/9-01.

Yderligere oplysninger: 

Se www.ku.dk/puma el. 

kontakt Kirsten Devantier, 

tlf. 3532 2827. 

Studentermedhjælp
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi.

Indhold: Praktisk arbejde i f.m. et

videnskabeligt projekt.

Kvalifikationer: Laboratorieerfa-

ring er en fordel.

Omfang: 20-30 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 1/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Juridisk Laboratorium, de

jurastuderendes bibliotek.

Indhold: Div. kontorarbejde i

skranken samt lettere regn-

skab.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Ca. 10 timer/uge efter

aftale, dog en aftenvagt pr.

uge til kl. 18.15.

Ansøgning sendes til: Juridisk La-

boratorium, Studiestræde 34,

1455 Kbh. K. el. afleveres i

skranken på 2. sal.

Ansøgningsfrist: 27/8-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Assistent

Birgitte Aarup Dahl el. biblio-

teksleder Lisbeth Rasmussen,

tlf. 3532 3300.

Studentermedhjælp
Sted: Studiekontoret, Det Juridi-

ske Fakultet.

Indhold: Ekspedition, personlig

vejledning af studerende, 

arrangementer samt sagsbe-

handling.

Kvalifikationer: Engageret jura-

studerende. Erfaring med fore-

nings- el. erhvervsarbejde er en

fordel.

Til besættelse: Samtaler 4/9-01.

Ansættelse snarest derefter.

Omfang: Ca. 15 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Gitte Kor-

num, Studiekontoret-JURA, 

St. Kannikestræde 11, st., 

1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/8-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/studerende/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Gitte

Kornum, tlf. 3532 2626.

Studentermedhjælp
Sted: Retsvidenskabeligt Institut

B.

Indhold: Forefaldende arbejde.

Kvalifikationer: Stud.jur. på 

3. årsprøve med interesse for

offentlig ret og IT.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Ca. 12-15 timer/uge ef-

ter aftale.

Ansøgning sendes til: Retsviden-

skabeligt Institut B, Studiestræ-

de 6, 1455 Kbh. K, att.: Franjo

Stojanovski, el. pr. e-mail til:

FranjoStojanovski@jur.ku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd: Kontakt

Franjo Stojanovski, tlf. 

3532 3187 el. Anja Westmann,

tlf. 3532 3185. 

Studentermedhjælp 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, edb-afdelingen.

Indhold: Opstilling og konfigura-

tion af maskinel, brugerstøtte

til udvikling af administrative

systemer og systemer til IT-ba-

seret indlæring, m.m.

Kvalifikationer: Studerende in-

den for de matematiske fag

og/el. datalogi med bestået

Datalogi A, Datalogi 0 el. tilsv.

Kendskab til Linux, HTML, Perl,

LaTeX og/el. SQL er en fordel.

Til besættelse: 1/10-01.

Omfang: Ca. 15-20 timer/uge i

min. 1⁄2  år.

Ansøgningsfrist: 21/9-01. 

Yderligere oplysninger: Edb-an-

svarlig Rasmus Borup Hansen,

tlf. 3532 0759, e-mail:

rbh@math.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

▼ Teologi

Søren Kierkegaard-
forskning
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Et 3-årigt ph.d-stipen-

dium samfinansieret mellem

Søren Kierkegaard Forsknings-

centeret og Det Teologiske Fa-

kultet sigtende på projekter

med tilknytning til Søren Kier-

kegaard-forskningen.

Til besættelse: 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.teol.

ku.dk/phd/default.htm.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 3605.

▼ Samfundsvidenskab

Ph.d.- og kandidatstipen-
dier inden for nationa-
løkonomi og sociologi
Sted: Forskerskolen for Integra-

tion, Produktion og Velfærd.

Indhold: Stipendier til styrkelse

af forskningskompetencen in-

den for social- og arbejdsmar-

kedsforskning i Danmark. Sti-

pendierne opslås primært in-

den for tre ledige projektte-

maer, men hvis der ikke findes

kvalificerede ansøgere inden

for disse områder, vil ansøgere

inden for Forskerskolens øvrige

områder også komme i be-

tragtning.

Til besættelse: 1/11-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 31/8-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sam-

fundsvidenskab.au.dk/opslag,

www.ku.dk/led/generel/ el.

kontakt fuldmægtig Henrik

Friis Bach, Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, Aarhus Uni-

versitet, tlf. 8942 1546, e-mail:

hfb@adm.au.dk.

Yderligere oplysninger: Om For-

skerskolen: http://www.Grand-

Inprowe.dk. Faglige spørgsmål

om Nationaløkonomi: Forsk-

ningsprofessor Peter Jensen,

tlf. 8948 6482, e-mail:

pje@asb.dk. Om sociologi: Lek-

tor Jørgen Elm Larsen, tlf. 3532

3266, e-mail: joergen.elm.

larsen@sociology.ku.dk

▼ Humaniora

Institut for Dansk 
Dialektforskning
Sted: Det Humanistiske Fakultet,

Institut for Dansk Dialektforsk-

ning. 

Indhold: Et ph.d.-stipendium in-

den for området Dansk dia-

lektforskning og talesprogsva-

riation.

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

tilsv. Instituttets arbejdsområ-

de er regionale og sociale dia-

lekter, sprogholdninger og

samspillet mellem sprog og

samfund, herunder talespro-

gets standardisering. Ph.d.-pro-

jektet skal ligge inden for det-

te forskningsområde.

Til besættelse: 1/1-02 for en pe-

riode på indtil 3 år.

Ansøgning: Med bilag sendes 

i 4 eks.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.hum.ku.dk/phd el. kon-

takt Lene Svanholt, tlf. 

3532 8054, e-mail:

les@fak.hum.ku.dk.

▼ Naturvidenskab

PhD Position in Experi-
mental Particle Physics
Place: The Niels Bohr Institute,

University of Copenhagen.

Contents: Analysis of data from

one or more of the group’s 

experiments. ALEPH and ATLAS

experiments are performed at

CERN and HERA-B at DESY. 

Employment: From 1 October

2001 and for 3 years.

Deadline for applications: 

17 September 2001 at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Prof.

Jørn Dines Hansen, e-mail: 

dines@nbi.dk.

Stipendier

Kulturaftalestipendier 
til studerende 2002-2003
Følgende lande forventes at til-

byde statsstipendier til danske

studerende i det akademiske

år 2002-03: 

Belgien – Det flamske Sprogsam-

fund*, Bulgarien, Den slovaki-

ske Republik*, Den tjekkiske

Republik*, Egypten, Estland,

Finland, Grækenland*, Hol-

land*, Island, Israel*, Italien*,

Japan - Tokai University, Kina,

Letland, Litauen, Polen*, Por-

tugal*, Rumænien*, Rusland*,

Schweiz, Spanien*, Tyrkiet*,

Tyskland*, Ungarn* og Østrig. 

Lande mærket med * tilbyder li-

geledes sommerstipendier til

sprogkurser 2002 der opslås i

november 2001.

Ansøgning: For betingelser og

procedure for de enkelte lande

kontakt Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, 1010

Kbh. K.

Ansøgningsskema kan afhentes 

i uge 35 på Det internationale

Kontor eller på 

www.ciriusonline.dk.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Israel, Japan-Tokai University,

Schweiz og Tyskland: 25/9-01

til Det internationale Kontor.

Ansøgningsfrist for stipendier 

til Holland og Østrig: 1/12-01

til CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist for øvrige stipen-

dier: 1/11-01 til Det internatio-

nale Kontor.

Kulturaftalestipendier til
forskere 2002-2003
Følgende lande forventes at til-

byde statsstipendier til danske

forskere i det akademiske år

2002-03: 

Belgien - Det flamske Sprogsam-

fund*, Bulgarien, Den slovaki-

ske Republik*, Den tjekkiske

Republik*, Egypten, Estland,
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Finland, Grækenland*, Hol-

land*, Island, Israel*, Italien*,

Japan - Tokai University, Kina,

Letland, Litauen, Polen*, Por-

tugal*, Rumænien*, Rusland*,

Schweiz, Spanien*, Tyrkiet*,

Tyskland*, Ungarn* og Østrig. 

Lande mærket med * tilbyder li-

geledes sommerstipendier til

sprogkurser 2002 der opslås i

november 2001.

Ansøgning: Betingelser og proce-

dure fås ved henvendelse til CI-

RIUS, Fiolstræde 44, 1171 Kbh.

K el. på www.ciriusonline.dk.

Sendes til: CIRIUS.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Israel, Japan-Tokai University

og Schweiz: 25/10-01.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Tyskland: Rekvirer det særlige

oplysningsblad.

Ansøgningsfrist for øvrige stipen-

dier: 1/12-01.

Elisabeth Munksgaard
Fonden
Målgruppe: Ældre studerende og

yngre kandidater inden for fa-

gene forhistorisk arkæologi,

klassisk arkæologi og historie

(fortrinsvis ældre historie).

Støtte: Stipendier på op til kr.

50.000 fortrinsvis til ældre stu-

derendes forskning i f.m. speci-

ale-studiet, studieophold i ud-

landet o.l., samt til yngre kan-

didater der arbejder med pub-

licering af forskningsresultater

el. som skriver doktordisputats.

Ansøgning: Skema fås hos Rigs-

antikvarens kontor, tlf. 3347

3001 el. på www.natmus.dk.

Sendes til: Rigsantikvaren, Natio-

nalmuseet, Frederiksholms Ka-

nal 12, 1220 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/10-01.

Uddeling: Svar udsendes 

23/12-01.

Call for EuroConference
Proposals
Contents: The Programme of Eu-

ropean Research Conferences

(EURESCO) consist of toplevel

scientific discussion meetings

in all areas of research. This

Programme promotes series of

meetings, devoted to the same

general subject, normally ta-

king place about every other

year. 

Deadline for call for Proposals:

15/9-01.  

Additional information:

www.esf.org/euresco/erc_call/

erc_call.htm. ESFs øvrige sti-

pendier annonceres løbende

på: www.esf.org. 

I  denne omgang specielt Net-

works inden for humaniora:

www.esf.org/human/Instru-

ments.htm.

Det Samfundsvidenska-
belige Fakultets rejsesti-
pendie for studerende til
Lunds Universitet 2001
Målgruppe: Primært studerende

der skal følge kurser under de

aftaler som studienævnene har

indgået med Lunds Universitet. 

Støtte: Et antal rejsestipendier a

kr. 2.000. Beløbet dækker ca.

halvdelen af prisen på et abon-

nementskort med HT og

Skånetrafikken via Øresunds-

broen i et semester.

Ansøgning: Skema fås på

www.samf.ku.dk/stud/ el. hos

SAMF Informationen, St. Kan-

nikestræde 13, 1169 Kbh. K. 

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, St. Kanni-

kestræde 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/8-01.

Yderligere oplysninger: Om sam-

arbejdsaftalerne med Det Sam-

hällsvetenskapliga Fakulteten

på Lunds Universitet fås hos

studievejledningerne og på 

Eksamenskontoret, St. Kanni-

kestræde 13, 1169 Kbh. K, 

tlf. 3532 3546, e-mail: 

eksamen@samf.ku.dk.

Det Danske Institut i Rom
Målgruppe: Forskere inden for

alle fag samt udøvende kunst-

nere. Fastansatte vil normalt

ikke komme i betragtning.

Periode: Ophold på instituttet i

perioden 1/2 - 31/7-02. Fortrins-

vis stipendier til længere op-

hold, dvs. op til 5 md. om

efteråret og 6 md. om foråret.

Støtte: Stipendierne fra Dron-

ning Ingrids Romerske Fond

udgør kr. 6.500 pr. md. samt kr.

4.000 til rejsen. Det er muligt

at søge om ophold uden sti-

pendium, det skal i så fald

fremgå af ansøgningen. 

Pris: For enkeltværelse kr. 40 pr.

dag.

Ansøgning: I 15 eks. indehl. rede-

gørelse for studieformål/pro-

jektbeskrivelse, CV, kundskaber

i italiensk, ønsket varighed, an-

befalinger og referencer. 

Sendes til: Sekretariatet for 

Det Danske Institut i Rom; Be-

styrelsen, c/o Syddansk Univer-

sitet, Ledelsessekretariatet,

Campusvej 55, 5230 Odense M.

Ansøgningsfrist: 17/9-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.dkinst-rom.dk el. kontakt

tlf. 6550 1032.

Sommerkursus i italiensk
Målgruppe: Danske studerende

på alle studietrin ml. 18 og 35

år. Fortrinsvis studerende som

ikke tidligere har haft stipendi-

um til Italien.

Indhold: 10 kulturaftalestipendi-

er til deltagelse i sommerkur-

sus i italiensk sprog og kultur i

Italien 2002.

Udbydende institutioner: Univer-

siteter der udbyder sprogkur-

ser vil senere kunne ses på Ro-

mansk Institut og Det interna-

tionale Kontor.

Ansøgning: Skema kan fås i uge

35 på Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24.

Ansøgningsfrist: Ansøgning m.

bilag indleveres til Det interna-

tionale Kontor senest 5/9-01.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Det Internationale Kontor el.

se www.ku.dk/sa/inter/.

Legater

Grosserer Harald Kjær og
hustru Polly Kjær, født
Kabell’s Legat
Målgruppe: Ubemidlede danske

og andre nordiske studerende

ved KU og DTU der har bestået

første del af embedseksamen

el. tilsv. 

Støtte: To portioner a kr. 3.000.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter. Angiv legatets navn på for-

siden.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/9-01. 

Mette Winkler’s fond til
støtte for kvindeidrætten
i Danmark
Målgruppe: Legatmodtagere

som arbejder aktivt inden for

det videnskabelige, pædagogi-

ske el. administrative område i

f.m. kvindeidræt foretrækkes.

Støtte: Kvindeidræt i Danmark,

herunder særligt ved rejselega-

ter til deltagelse i konferencer,

kongresser, seminarer m.v. i

ind- og udland især til betaling

af rejseophold for deltagelse i

IAPESGW’s arrangementer.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0823

(kl. 10-11).

Sendes til: Mette Winkler’s Fond,

c/o Institut for Idræt, Køben-

havns Universitet, Nørre Allé

51, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/9-01, kl. 12.00.

Uddeling: 1/3 og 1/9.

Studiefonden for Idræt
Støtte: Stipendier til lærere der

ønsker videreuddannelse i fa-

get idræt ved Institut for Idræt

el. formidlet af Instituttet i

samarbejde med andre institu-

tioner og til instituttets stude-

rende til specielle arbejder der

retter sig mod faget idræt i

den danske skole.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0823

(kl. 10-11).

Sendes til: Studiefonden, c/o In-

stitut for Idræt, Københavns

Universitet, Nørre Allé 51, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Uddeling: 1/4 og 1/10.

Hans Tausens Fond
Støtte: 1) Til teologiske studeren-

de – specielt i studiets sidste fa-

ser og medicinske studerende

hvis de er præstebørn. 2) Stu-

die- og rejselegater til præster

og teologiske kandidater der

agter at søge præsteembede.

3) Boglegater til præster og

teologiske kandidater der ag-

ter at søge præsteembede. Det

skal fremgå af ansøgningerne

både til bog- og rejselegater at

der er tale om et klart afgræn-

set teologisk studieformål. Til-

deling af bog- og rejselegater

forudsætter ikke økonomisk

trang.

Ansøgning: Skema til studerende

fås fra fakultetskontorerne i

København og Århus el. fra

fondens sekretariat, tlf. 3532

3646 (ma., ti., fr.). Ansøgninger

fra teologiske kandidater (ikke

særligt skema) skal indeholde

relevante oplysninger og for

boglegaternes vedkommende

tillige en liste over de ønskede

bøger og deres pris. 

Sendes til: Bestyrelsen for Hans

Tausens Fond, Institut for Bi-

belsk Eksegese, Postboks 2164,

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/9-01.

Uddeling: December 2001.

Kronprins Frederiks 
Legat
Målgruppe: Studerende med

dansk statsborgerskab på over-

bygningen inden for stats-

kundskab, økonomi, jura, for-

valtning el.lign. ved en højere

læreanstalt.

Støtte: Stipendium til et års vide-

regående non-degree studier

ved John F. Kennedy School of

Government ved Harvard Uni-

versity i studieåret 2002 - 2003,

dækker undervisningsafgiften

svarende til ca. USD 25.000.

Kvalifikationer: Min. bachelor-

grad el. tilsv., fine eksamensre-

sultater og lærerudtalelser, ved

hjemkomsten min. et semester

tilbage efter studieplanen. Det

forventes at ‘Test of English as

a Foreign Language’ og ‘Gra-

duate Record Examinations’ af-

lægges snarest muligt. 

Ansøgning: Skema fås ved at ind-

sende kort beskrivelse af stu-

diemæssig baggrund (bl.a. ni-

veau) samt en A4 kuvert fran-

keret til 250g.

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet/Fulbright Kommissio-

nen, Fiolstræde 24, 3. sal, 1171

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/10-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Student

Counselor, Scott Lewis, tlf.

3312 8223 (kl. 9-15.)

Legater til graduate stu-
dier og forskning i USA
Støtte: Legaterne omfatter en

række institutioner i USA, se

www.daf-fulb.dk. Endvidere

udbydes Kronprins Frederiks

Legat til Harvard University,

J.F.K. School of Government,

Niels Brock Association, NY,

kun til dimittender fra Niels

Brock. 

For forskere og uddannelsesinsti-

tutioner udbydes desuden

‘Request for appointment of

American Fulbright Scholar,

2003-2004’.

Ansøgning: Skema og oplysnin-

ger om legaterne fås ved at

indsende  kort beskrivelse af

USA-opholdets længde, niveau

og indhold samt oplysning om

navn, alder og uddannelse. Bi-

lægges en svarkuvert frankeret

til 250 gram.

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet & Fulbright Kommissio-

nen, Fiolstræde 24, 3., 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger:

www.daf-fulb.dk.

Kommunelæge Vilhelm
Chr. Eilschou Holms stu-
dielegat for medicinske
kandidater
Målgruppe: Medicinske kandida-

ter der er/har været reserve-

læge ved et hospital under Ho-

vedstadens Sygehusfællesskab

og som har udvist særlig dyg-

tighed på det kliniske område.

(Kan uddeles til samme person

2 år i træk).

Støtte: Kr. 100.000 der skal be-

nyttes til studierejse med klini-

ske studier til formål.  

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til journalen på fakultetskon-

toret, lok. 9.1.34 el. ved at

fremsende frankeret kuvert til

nedenstående adresse. Ønskes

fremsendelse af skema pr. e-

mail, kontakt: leh@adm.ku.dk.

Ansøgningen vedlægges CV og

resumé (maks. 1 side hver).

Kan ikke sendes elektronisk. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Sendes i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 21/9-01, kl.

12.00.

Lektor Knud Henders 
Legat
Målgruppe: Højt kvalificerede

(fortrinsvis danske) forskere

der vil gøre sig yderligere for-

tjente for det franske (italien-

ske - spanske) sprogområde

med alle dets aspekter og kul-

turelle livsformer. 

Støtte: En el. flere portioner til

uddeling som støtte til forsk-

ningsprojekter, fx til studieop-

hold i udlandet, betaling af

medhjælp til forskningsarbej-

det, indkøb af materiale og

bøger til brug for forskningsar-

bejdet samt udgivelse af viden-

skabelige skrifter.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om størrelse af og formål med

det ansøgt beløb.

Sendes til: Bestyrelsen for Knud

Henders Legatfond, Romansk

Institut, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/9-01.

Lektor Marius Danielsens
Fond
Målgruppe: Studerende ved KU

med engelsk som hovedfag.

Støtte: Til studierejser eller stu-

dieophold i det første halvår af

International day
2001

University of Copenhagen

would like to welcome all

foreign guests to Copenha-

gen.

Time: 18 September 2001.

15.30 - 18.00: Welcome ar-

rangement at your faculty.

18.00 - 21.00: Festsalen/

Celebration Hall, Frue Plads

– 1017 København K.

21.00: The International 

Café, Nachspiel in Studen-

terhuset, Købmagergade 52.

Please contact your faculty

secretariat for further 

information.

Eksotiske tropefrugter

Botanisk Museums sommerudstilling viser en række mere og

mindre kendte tropefrugter. I løbet af de næste år vil det dan-

ske marked blive beriget med frugter med navne som jackfrugt,

durian, trætomat, litchee, mangostan, longan og slangeskinds-

frugt. På udstillingen vises frugterne og deres vilde slægtninge,

og der fortælles blandt andet om oprindelse og anvendelse. 

Sidste lørdag i hver måned arrangeres prøvesmagning af ud-

valgte tropiske frugter. Billet (kr. 20) købes i forvejen på museet.

Udstillingen i Gothersgade 130 er gratis og åben fra 23. juni til

21. oktober, kl. 12-16. 

På billedet ses en frisk jackfrugt på 17 kilo. 
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TAP-koret søger sangere
Alter, tenorer og basser søges til sæsonen 2001-02. Koret består af 30 sangere (studerende, lærere 

og TAP’er), synger klassisk og dansk/nordisk kormusik og afholder 2-4 koncerter om året. Korerfaring 

og et vist nodekendskab er en fordel. Kig forbi til en øveaften – mandag kl. 17-19.15 i Klerkegade 2, 

lokale 112 eller kontakt Kirsten Lyster, tlf. 3887 3294.
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2002 – hovedsagelig opholds-

udgifter.

Ansøgning: Indehl. personnum-

mer, udførlige oplysninger om

hidtidige studium, planer og et

budgetoverslag for rejsen el.

opholdet samt evt. dokumen-

tation for optagelse på uden-

landsk universitet. Bilagt udta-

lelse(r) fra min. én faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, For-

mand lektor Jørgen Erik Niel-

sen, Engelsk Institut, Njalsgade

84, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/10-01.

▼ Legatuddelinger

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Uddelingen af legatportioner for

2001 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget besked direkte fra

SU-kontoret. Der er uddelt 

4 legatportioner a kr. 5.000.

Forskningsstøtte

Statens Forskningsråd
Støtte: Statens seks forskningsråd

indkalder ansøgninger om

støtte til forskningsaktiviteter

som forventes at starte ultimo

2001 eller i 2002.

Ansøgning sendes til: Forsknings-

styrelsen, Randersgade 60,

2100 Kbh. Mrk. navnet på det

ansøgte råd.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Opslagene i fuld ordlyd:

Statens Humanistiske Forsknings-

råd: www.forsk.dk/shf/publ/

infmat/shf-fond/.

Statens Jordbrugs- og Veterinær-

videnskabelige Forskningsråd:

www.forsk.dk/sjvf/publ/in-

fmat/sjvf-fond/.

Statens Naturvidenskabelige

Forskningsråd:

www.forsk.dk/snf/publ/infmat/s

nf-fond/.

Statens Samfundsvidenskabelige

Forskningsråd:

www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/s

sf-fond/.

Statens Sundhedsvidenskabelige

Forskningsråd:

www.forsk.dk/ssvf/publ/in-

fmat/ssvf-fond/.

Statens Teknisk-Videnskabelige

Forskningsråd:

www.forsk.dk/stvf/publ/in-

fmat/stvf-fond/. 

Yderligere oplysninger: Se

www.forsk.dk el. kontakt tlf.

3544 6200.

Statens Samfundsviden-
skabelige Forskningsråd
Ludomani

Støtte: Op til kr. 2,5 mio. til udde-

ling.

Ansøgningsfrist: 1/10-01. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/ssf/opslag/ludo-

mani0705.htm. 

Yderligere oplysninger: Tlf. 3544

6200. 

Samarbejde med erhvervsliv

(LOK) 

Målgruppe: Forskere der i samar-

bejde med erhvervslivet vil ud-

føre projekter om ledelse, or-

ganisation og kompetence. 

Ansøgningsfrist: 1/10-01. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/ssf/opslag/lok01

0705/opslag010705.htm.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3562

4400.

ESA-følgeforskning 2002
Dansk deltagelse i Europæisk

rumforskningssamarbejde

Støtte: Der forventes ca. 13 mio.

kr. til rådighed for nye projek-

ter som starter i 2002. Forsk-

ningsmidler gives i op til tre år

til projekter som er i overens-

stemmelse med dansk Rumpo-

litik 1997 og som falder inden

for indsatsområderne: Jordob-

servation og Global Climate

Change samt Astronomi.

Ansøgning: Skema og ansøg-

ningsmateriale findes på

www.forsk.dk el. fås ved henv.

til Forskningsstyrelsen, tlf. 3544

6200 el. e-mail: fr@forsk.dk. 

Sendes til: ESA-følgeforskning,

Forskningsstyrelsen, Randers-

gade 60, 2100 Kbh. Ø. Sendes i

16 eks.

Ansøgningsfrist: 10/9-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Anders

Kjær, tlf. 3544 6252, e-mail:

akj@forsk.dk.

Nordisk Sprogteknolo-
gisk Forskningsprogram
Indkaldelse af projektforslag

Nordisk Ministerråd finansierer

Nordisk Sprogteknologisk

Forskningsprogram for perio-

den 2000-2004. Programmet,

der administreres af Nordisk

forskerutdanningsakademi

(NorFA), indkalder nu ansøg-

ninger om støtte til samar-

bejdsprojekter inden for føl-

gende prioriterede områder: 

2-3 ph.d.-stipendier; Tvær-

sproglig informationsbehand-

ling på de nordiske sprog; 

Interaktion på naturligt sprog

mellem menneske og compu-

ter; 2 åbne samarbejdsprojek-

ter.

Ansøgningsfrist: 28/9-01

(poststemplets dato).

Yderligere oplysninger: Se

www.norfa.no el. kontakt 

programkoordinator Henrik

Holmboe, Handelshøjskolen 

i Århus, tlf. 8948 6266, e-mail:

hh@asb.dk el. seniorrådgiver

Morten Bennum, NorFA, 

tlf. +47 2335 4563, e-mail: 

morten.bennum@norfa.no.

Støtte til lægevidenska-
belig grundforskning
Støtte: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet har fra Gerda og

Aage Haensch’s Fond modta-

get en donation på kr. 250.000.

Beløbet uddeles i flere portio-

ner til projektrelaterede appa-

ratur- og materialeanskaffelser

til personer med ph.d.-stipen-

dier, kandidatstipendier el. kli-

niske assistentstillinger.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til fakultetskontoret, lok.

9.1.34 på Panum Instituttet el.

ved at fremsende frankeret ku-

vert til nedenstående adresse.

Ønskes fremsendelse af skema

pr. e-mail kontakt:

leh@adm.ku.dk.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N. Sendes i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 21/9-01, kl.

12.00.

Kræftens Bekæmpelses
Psykosociale Forsknings-
udvalg
Støtte: Forskning i psykologiske

og sociale aspekter ved kræft.

Enkeltpersoner og tværfaglige

grupper kan søge støtte til ud-

gifter forbundet med gennem-

førelsen af et forskningspro-

jekt (fx egen løn, konsulentbi-

stand, sekretærudgifter, drifts-

udgifter.) Til projekter i tilknyt-

ning til et psykosocialt forsk-

ningsmiljø kan endvidere søges

en rammebevilling på kr. 300-

500.000 om året i maks. tre år.

Ansøgning: Skema og vejledning

findes på www.cancer.dk el.

hos Birgit Christensen, tlf. 3525

7258 el. Louise Nielsen, tlf.

3525 7259.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

16.00.

Uddeling: Svar ult. november

2001.

Den Franske Ambassade
Målgruppe: Studerende der har

fuldført min. 4 års studier;

ph.d.-studerende; forskere der

er part i et dansk-fransk forsk-

ningsprojekt; gæsteforelæsere

inden for rammerne af et

dansk-fransk universitetssam-

arbejde.

Støtte: Til fremme og udvikling

af fransk-dansk samarbejde in-

den for forskning og videre-

gående uddannelse inden for

alle fagområder.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.amba-

france.dk/Dansk/DK_Accueil_Sc

ientifique.htm el. hos Lena

Nebsager, tlf. 3367 0177, e-

mail: ln@amba-france.dk. 

Ansøgningsfrist: Medio septem-

ber.

Novo Nordisk Fonden
Udvalget for Kunsthistorisk

Forskning

Støtte: Til et selvstændigt projekt

el. en klart angivet del af et

større projekt inden for kunst-

historisk forskning, herunder

klassisk arkæologi. Desuden til

projekter som kan bidrage til

at udvikle kunsthistorisk forsk-

ning. Forskningen skal fortrins-

vis udføres i Danmark.

Ansøgning: Skema og vejledning

findes på  www.novonordisk-

fonden.dk el. hos Novo Nor-

disk Fonden, Brogårdsvej 70,

Postboks 71, 2820 Gentofte,

tlf. 4443 9038, e-mail: 

nnfond@novo.dk. Sendes i 5

eks.

Ansøgningsfrist: 28/9-01, kl.

12.00. 

Novo Nordisk Fonden
Den Læge- og Naturvidenskabe-

lige Komité

Støtte: Der er 16.8 mio. kr. til ud-

deling til læge- og naturviden-

skabelige forskningsprojekter

fortrinsvis inden for biomedi-

cinsk forskning, klinisk forsk-

ning og biologisk grundforsk-

ning. Der kan ansøges om støt-

te til videnskabeligt apparatur,

til materialer og til aflønning

af ikke-videnskabelig med-

hjælp. Der kan ikke bevilges

støtte til ansøgers egen løn el.

rejseudgifter.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.novonordisk-

fonden.dk el. ved henvendelse

til sekretariatet, se neden-

stående adresse. Ansøgninger

indsendes i 9 eks.

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, Postboks 71,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: Poststemplet

21/9-01.

Yderligere oplysninger; Novo

Nordisk Fonden, tlf. 4443 9038,

e-mail: nnfond@novo.dk.

Uddeling: Ult. november 2001.

Stiftelsen Makarna 
Ingeniör Lars Henrik
Fornanders fond
Ändamål: Att ge bidrag för

främjande av tvärvetenskapligt

forskningsarbete, särskilt i

gränsområdet mellan filosofi

och specialvetenskaper av skil-

da slag.

Belopp: 114.000 skr.

Ansökan: Blankett LU nr. 12:68

och information finns på

www.eken.lu.se/stipendier.

Sändas till: Registrator, Lunds

Universitet, Box 117, 221 00

Lund, Sverige.

Ansökningstid: 10/9-01.

Forskningsophold i Kina
Målgruppe: Danske forskere der

ønsker at gennemføre et forsk-

ningsophold ved en CAS-insti-

tution inden for det naturvi-

denskabelige og teknologiske

område.

Støtte: Korte ophold som kan

søges af forskere for en perio-

de af 14-30 dage; længereva-

rende ophold som kan søges af

ph.d.-studerende for en perio-

de af 6-12 md. og ophold a 1

år som kan søges af postdocs. 

Ansøgning: Skema findes på

www.rks.dk el. fås ved henv. til

Rektorkollegiets Sekretariat.

Ansøgningen i tre eks. skal

være på engelsk og bilægges

CV, publikationsliste, invitation

fra værtsinstitutionen(erne)

samt evt. relevante referencer. 

Sendes til: Rektorkollegiets  Se-

kretariat, Vester Voldgade 121

A, 4. sal, 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/8-01 el. sna-

rest derefter.

Yderligere oplysninger: Helen

Rasmussen, tlf. 3392 5405, 

e-mail: hr@rks.dk.

Forskningsophold i Japan
Målgruppe: Danske forskere der

ønsker at gennemføre et forsk-

ningsophold i Japan.

Støtte: Korte ophold som kan

søges af forskere for en perio-

de af 14-30 dage og længere-

varende ophold som kan søges

af postdocs for en periode af 3,

6 el. 12 md.

Periode: 1/4-02 til 31/3-03.

Ansøgning: Skema findes på

www.rks.dk el. fås ved henv. til

Rektorkollegiets Sekretariat.

Ansøgningen i tre eks. skal

være på engelsk og bilægges

CV, publikationsliste, invitation

fra værtsinstitutionen(erne)

samt eventuelle relevante refe-

rencer. 

Sendes til: Rektorkollegiets Se-

kretariat, Vester Voldgade 121

A, 4., 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: Helen

Rasmussen, tlf. 3392 5405, 

e-mail: hr@rks.dk.

Interbrew-Baillet Latour
Health Prize
Fonds National de la Recherche

Scientifique

Prize: In 2002 the amount of

150.000 EUR will be awarded.

Theme: ‘The influenza’.

Candidatures should be sent to:

The Secretary general of the

F.N.R.S., rue d’Egmont 5, B,

1000 Brussels, Belgium.

Deadline: 14 September 2001.

Additional information: F.N.R.S.,

Secrétaire générale M.-J. 

Simoen, tel. 32 (0)2 504 9211,

e-mail: mjsimoen@fnrs.be.

The BP Conservation 
Programme for student
conservation research
Contents: Applications are now

invited for year 2002. Student

teams are invited to enter the

programme to secure funding,

training and support for the

field research projects they are

planning which tackle conser-

vation issues of international

importance 

Support: A total amount of

£125.000.

Deadline for applications: 

31 October 2001.

Entry forms: www.bp.com/

conservation/.

Additional information: Marian-

ne Dunn, Programme Mana-

ger, BirdLife International/FFI,

tel. +44 (0) 1223 277318, e-

mail: bp-conserva-

tionprogramme@birdlife.org.

uk.

Nyt til studerende: .ku

Alle studerende på Københavns Universitet har fra den 20. au-

gust fået nye muligheder på internettet. Universitetet har lance-

ret webstedet .ku (udtales pång’t kå’ u).

.ku giver adgang til en række kendte og nye tilbud og faciliteter:

– nyt.ku – kalender og meddelelsesstof redigeret af Universitets-

avisen

– e-post.ku – e-postkonto til dem der ikke allerede har en fra 

fakultetet eller instituttet

– studie.ku – eksamens- og undervisningstilmelding, bestilling af

udskrifter osv.

– kursus.ku – lektionsplaner, kursusinformation, skemaoplysnin-

ger mv. (SIS)

– debat.ku –.ku’s egen debat. 

Indlogning foregår med personnummer og pinkode og er derfor

meget sikker. Alle faciliteterne kan også kaldes fra andre adres-

ser, så i første omgang giver .ku blot en samlet adgang hvor man

kun skal logge på én gang. 

På sigt er det tanken at .ku skal være så attraktivt et websted

at det bliver naturligt at bruge det som udgangspunkt for sine

aktiviteter på KU – i tilslutning til de websider der i dag udbydes

og vedligeholdes af fakulteter og institutter i øvrigt. 

Næste fase i arbejdet med .ku er at udvide brugerkredsen til

også at omfatte ansatte – både administrative, tekniske og vi-

denskabelige medarbejdere. Adgang til nyheder, debatter, admi-

nistrative systemer og hjælpeværktøjer i øvrigt – med kun én

indlogning – er målet for dette arbejde.

Men allerede nu kan alle drage nytte af begivenheds- og med-

delelsesformidlingen der finder sted via Universitetsavisen. Alle

kan oprette begivenheder og meddelelser hvorefter Universitets-

avisen tjekker teksten igennem inden den offentliggøres. Se

nærmere på www.ku.dk/portal/meddelelser. 

For mere information om adgang og muligheder: Se

www.ku.dk/selvbetjening/. Det er muligt at følge udviklingen af

.ku (der har haft arbejdstitlen Portalen) på portalværkstedets

hjemmeside: www.ku.dk/portal/. 
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Edith and 
Arnold N. Bodtker Grant 
Danish American Heritage 

Society

Target group: Applicants must be

currently enrolled at or gradu-

ated from a university-level in-

stitution in Denmark. They

must have a well-defined rese-

arch or internship project that

makes a stay in the USA essen-

tial.

Grant: At $1000 for Research or

Internship in the Danish Immi-

grant Archives at Dana College

and Grand View College and at

The Danish Immigrant

Museum.

To be sent to: Dr. James D. Iver-

sen, President, Danish Ameri-

can Heritage Society , 4105

Stone Brooke Road, Ames,

Iowa 50010 USA.

Deadline for applications: 1 Oct-

ober 2001. 

Additional information: Presi-

dent Dr. James D. Iversen, tel.

(515) 232-7479 or 

(602) 816-8725.

Distribution: Announced by 

30 October 2001.

Uddannelse

▼ Teologi

Emneseminarer ved 
Center for Afrikastudier 
Målgruppe: Meritstuderende på

Københavns Universitet. 

Moduler: ‘Afrikas litteratur og

drama’ v. lektor Sven Engelbre-

cht (ons. 13-15). ‘Economic De-

cline, Social Fragmentation

and the Struggle for Democra-

cy: the Case of Kenya’ v. pro-

fessor Frank Holmquist, Hamp-

shire College, Amhurst, Massa-

chusetts (ons. 13-16). ‘Gender,

Sexuality and HIV/AIDS in Afri-

ca – Research and Implementa-

tion’ v. seniorforsker Margret-

he Silberschmidt (man. 9-11).

‘Genocide in Comparative Per-

spective’ v. professor René Le-

marchand, Center for African

Studies, University of Florida

(ons. 11-13). ‘Introduktion til

kristendommen i Afrika’ v. lek-

tor Niels Kastfelt (to. 15-17).

‘The Dynamics of Ethnic Con-

flict in Contemporary Africa’ v.

professor René Lemarchand,

Center for African Studies, Uni-

versity of Florida (man. 13-16). 

Beskrivelser af de enkelte emne-

seminarer findes på www.teol.

ku.dk/cas/cassemst.htm.

Årsværk: Emneseminarene væg-

ter 4/24. 

Ansøgning: Skema findes på

www.teol.ku.dk/cas. 

Sendes til: Center for Afrikastu-

dier, Købmagergade 46, 4.,

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 29/8-01.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

2585, www.teol.ku.dk/cas, 

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

▼ Naturvidenskab

Kursus i naturviden-
skabernes fagdidaktik
Målgruppe: 3. og 4. årsstuderen-

de.

Formål: Kurset er en nyskabelse

med det formål at introducere

til grundlæggende fagdidakti-

ske problemstillinger. 

Indhold: Hvad er fagdidaktik?

Hvad er naturvidenskab? Hår-

de og bløde fag?; fagenes for-

mål og rammer i uddannelses-

systemet. Fagenes rolle og ima-

ge i samfundet. Fag i krise? In-

ternationale begrundelser og

sammenligninger; dannelses-

aspekterne i de naturvidenska-

belige fag; holdninger til og

opfattelser af fag, undervis-

ning og læring blandt stude-

rende og lærere; læringsteo-

rier. Konstruktivismeteorier:

Radikal konstruktivisme, social-

konstruktivisme. Dialogisk

læring, situeret læring, praksis-

læring, erfaringslæring m.m.;

begrebsdannelse og begreb-

sændring; kommunikationen i

undervisningen, sprogets be-

tydning; refleksion og følelser i

naturvidenskaberne. Metakog-

nition og affektive faktorer.

Kønsforskelle i læringsstil; det

eksperimentelle arbejde i na-

turvidenskaberne; forsknings-

metodik i undervisningsrum-

met. Evalueringsformer og de-

res betydning for undervisning

og læring.

Points: 10 ECTS point.

Tid: Torsdage 9-12 i 15 uger.

Kursusansvarlig: Jens Dolin, DIG,

SDU/Odense, e-mail: 

Jens.Dolin@dig.sdu.dk.

Yderligere oplysninger: Kjeld

Bagger Laursen, Center for 

Naturfagenes Didaktik, 

tlf. 3532 0690, e-mail: 

kbl@naturdidak.ku.dk.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Introduktion til Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider, især

REX-databasen og bibliotekets

klassifikationssystemer

Tid: 11/9-01, kl. 14.00-17.00. 

Sted: KUA.

Tid: 13/9-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Introduktion til tidsskriftssøg-

ning og artikelsøgning

Tid: 12/9-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

eller via e-mail: iod@kb.dk.

Eventuelle ændringer kan ses

på: www.kb.dk/yd/kurser/.

Oplysningsforbundet for
kritisk videnskabsteori
Oplysningsforbundet er et forum

for undervisning og diskussion

af videnskabsteoretiske og der-

til relaterede spørgsmål. For-

bundet er startet af studeren-

de fra Københavns Universitet

og Roskilde Universitetscenter. 

Grundkursus 

Indhold: Kurset giver en kritisk

introduktion til nogle af ho-

vedretningerne og de grund-

læggende problemstillinger in-

den for videnskabsteori, her-

under bl.a. empiricisme, her-

meneutik, metodologi-begre-

bet og erkendelsesteori. 

Pris: Kr. 200. 

Tid: 5 gange, første gang 27/9-01,

kl. 20-22.

Fortsætterkursus 

Indhold: Kurset giver en udvidet

indføring i kritisk videnskabs-

teori. 

Pris: Kr. 270.

Tid: 8 gange, første gang 3/10-01,

kl. 20-22. 

For begge kurser gælder

Underviser: Dr. Vibeke Boolsen.

Sted: Sølvgades skole, Sølvgade

16, 1. 

Yderligere oplysninger: 

Se www.okv.subnet.dk el. 

kontakt Martin Petersen, tlf.

3535 1065, e-mail: 

martin.petersen@afs.org.

Spiseforstyrrelsernes
hemmelige sprog
Kursus med Peggy Claude-Pierre 

Indhold: Foredragsholderen ud-

fordrer den gængse forståelse

af anorexi og bulimi. På kurset

veksles mellem teoretiske op-

læg og workshops.

Tid: 5- 9/11-01.

Sted: Søsterhjemmet på Diako-

nissestiftelsen, Peter Bangsvej 1.

Tilmeldingsfrist: 10/9-01.

Arrangør: Lotz-Con-Sult, www.

lotzconsult.dk, tlf. 3526 2124.

Yderligere oplysninger: 

Om Peggy Claude-Pierre på

www.montreux.org.

Organizational 
intervention
PhD course 

Contents: Designing and imple-

menting interventions for

transformational change and

learning in order to increase

organizational effectiveness in

ways that it persists. The

framework presented applies

to any type of organization, 

including IT organizations pro-

ducing and implementing soft-

ware but special attention will

be paid to IT-related change

processes. There will be lectu-

res, group work around cases

and exercises, and possibilities

for individual consultations

with senior staff. 

Lecturer: Prof. Chris Argyris.

Language: English.

Working hours: 4,25 ECTS. Course

Diploma will be given.

Time: 11 - 15/11-01.

Place: Klinten, Rødvig, Søndervej

8, 4673 Rødvig,

www.klinten.dk.

Price: Accomodation is kr. 5.000

(participation in the course is

free of charge).

Registration: Vicki Antosz, 

e-mail: va.inf@cbs.dk, tel. 

3815 2910.

Deadline for registration: 

1 September 2001.

Organizer: Dept. of Informatics,

Copenhagen Business School.

Additional Information: Bente 

Elkjaer, e-mail: elkjaer@cbs.dk.

Møder

Møde i Polymorfien
Emne: Group B streptokokker: 

typer og antigener.

Oplægsholder: H.C. Slotved, AL-

MOS, SSI.

Tid: 4/9-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, Ar-

tillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Studieophold i udlandet
Vejledningsmøde

Indhold: Orientering om studie-

ophold i udlandet i det akade-

miske år 2002-2003 herunder

indstilling til et studieophold

under en af Københavns Uni-

versitets samarbejdsaftaler.

Kom og hør om mulighederne

for at søge ud og om ansøg-

ningsproceduren.

Tid: 6/9-01, kl. 15.

Sted: Studiegården, Anneks A,

Studiestræde 6.

Arrangør: Det internationale

Kontor, Københavns Universi-

tet, tlf. 3532 2626,

www.ku.dk/sa/inter/.

Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd
Informationsmøde

Indhold: Orientering om ansøg-

ningsmuligheder og ansøg-

ningsprocedure under Statens

Naturvidenskabelige Forsk-

ningsråd.

Tid: 6/9-01, kl. 15.15-17.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud.

3, Universitetsparken 5.

Arrangør: Statens Naturvidenska-

belige Forskningsråd.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk/snf.

Mediernes rolle i 
integrationskonflikter
Debatmøde

Emne: Mediernes rolle i konflik-

ter omkring integration af et-

niske minoriteter i Danmark. 

Panel: Christian Friis Bach (for-

mand for Mellemfolkeligt Sam-

virkes minoritetsudvalg),

Thomas Tufte (ph.d. i Film og

Medievidenskab), Mustafa

Hussein (medieforsker) samt

repræsentanter fra danske

dagblade.

Tid: 6/9-01, kl. 19.00. 

Sted: Christianshavns Beboerhus,

Dronningensgade 34, 1420

Kbh. K.

Arrangør: Global Actiongruppen

i Mellemfolkeligt Samvirke.

Grundtvigs fødselsdag 
i Vartov
Indhold: Fødselsdagstale ved

Niels Højlund og foredrag ved

Peter Balslev-Clausen, Torben

Damsholt og Joachim Garff.

Senere er der koncert: Marie

Rørbech spiller Mozart, Chopin

og Liszt.

Tid: 8/9-01, kl. 9.00 - ca. 22.00.

Sted: Vartorv, Farvergade 27.

Pris: Frokost kr. 130, aftensmad

kr. 130. 

Tilmeldingsfrist: 1/9-01 til ne-

denstående. 

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

www.vartorv.dk, e-mail: 

vartorv@vartorv.dk, 

tlf. 3313 7670.

Generalforsamling i Fore-
ningen Studenterhuset 
Målgruppe: Kun foreningens

medlemmer har adgang til ge-

neralforsamlingen. Kun stude-

rende ved Københavns Univer-

sitet som har medbragt gyldigt

årskort og som er medlemmer

af foreningen, har stemme- og

valgret. Nye medlemmer skal

være indmeldt, og gamle med-

lemmer skal have fornyet deres

medlemskab senest 24/9-01 kl.

18.00.

Dagsorden: Valg af dirigent og

referenter, bestyrelsens beret-

ning, godkendelse af evt. nye

aktivitetsgrupper, indkomne

forslag, valg af bestyrelsesmed-

lemmer og suppleanter, even-

tuelt.

Kandidaturer: Skriftligt opstil-

lingsgrundlag afleveres til be-

styrelsen. 

Frist for kandidaturer og forslag:

11/9-01. 

Tid: 25/9-01, kl. 19.00. 

Sted: Købmagergade 52, ‘røde

rum’.

From membrane to 
nucleus – signal transfer
in the postgenomic era
30th annual meeting

Contents: See the full program-

me and registrate on www.bio-

kemi.org.

Time: 1-3 October 2001.

Place: Gl. Avernæs, Helnæsvej,

Ebberup, Fyn.

Deadline for registration: 15 Sep-

tember 2001.

Organizer: Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology, Dept. of Clinical Bio-

chemistry, tel. 4323 2456.

Seminarer og 
workshops

The Object of Study of
the Humanities
Seminar

Indhold: De humanistiske studi-

ers fundering, opdeling og ak-

tuelle orientering på et fagligt,

videnskabsteoretisk og prak-

tisk plan. Seminaret er et ind-

læg i den igangværende debat

om det Humanistiske Fakultets

fremtid.

Oplægsholdere: Bl.a. Hans Ulrich

Gumbrecht, Stanford; Kirsten

Hastrup; Charles Lock; Frederik

Stjernfelt; Jan Faye; Arne Fri-

muth Petersen og Hans Lauge

Hansen (alle KU). 

Sprog: Engelsk.

Tid: 7/9-01, kl. 9-21.

Sted: KUA, lok. 8.1.13. 

Arrangør: Romansk Institut, Insti-

tut for Litteraturvidenskab, En-

gelsk Institut samt Institut for

Tysk og Nederlandsk.

Yderligere oplysninger: Julio

Hans C. Jensen, Romansk Insti-

tut, tlf. 3532 8455. 

Carmen-seminar
Indhold: Seminaret, der er blevet

til i et tværfagligt samarbejde

mellem Den Kongelige Opera,

Musikvidenskabeligt Institut

og Teatervidenskabeligt Insti-

tut, tager afsæt i en videnska-

belig analyse af Bizets Carmen.

Artiklen diskuteres, og scenen

omkring ‘Habaneraen’ fra 1.

akt af Carmen iscenesættes af

Kasper Holten. De studerende

kan ønske at være dirigent, 

pianist, dramaturg, instruktør-

ass., kor el. statist. Det forven-

tes at koret og Carmen kan

musikken udenad ved semina-

rets start.

Tid: 6/10-01, kl. 9-18.30 og 7/10,

kl. 9-13. 

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, aud. 112 og 212.

Tilmelding: E-mail:

parly@hum.ku.dk el. tlf. 3391

0909. Forhåndstilmelding nød-

vendig. Noder og artikel kan

kopieres fra originalerne i Nila

Parlys boks på MI. 

Arrangør: Ph.d.-stipendiat Nila

Parly, MI.

Kön och våld i norden
Första nordiska konferensen

Innehåll: Forskare och forskarstu-

derande inbjuds att presentera

papers inom programmets

prioriterade områden: Makt,

våld, sexualitet och offerska-

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller er

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til rådig-

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk hvor

du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om – så vil vej-

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejledere

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, f.eks.

hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør

hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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pande (victimization) som

könsspecifik process; föräldra-

skap, kön och våld: föräldra-

skapet som könsbaserad sam-

hällsinstitution; maskulinitet

och våld som ömsesidigt kon-

stituerande och kulturella defi-

nitioner av sexualitet som

överordnar mäns och under-

ordnar kvinnors sexualitet;

“kulturens” och “kulturernas”

betydelse för sambandet mel-

lan kön och våld. Papers kan

presenteras på danska, engel-

ska, norska el. svenska.

Föreläsare: Else Christensen (DK);

Jeff Hearn (FI); Eva Lundgren

(SV); Inger Lövkrona (SV); Gud-

run Nordborg (SV); Sylvia Wal-

by (UK).

Tid: 23 - 24/11-01. 

Ställe: Hotel Hvide Hus, Køge,

Danmark.

Frist för anmälan: 15/9-01.

Mere information: Se www.nor-

fa.no el. kontakta Program-

koordinator Maria Eriksson,

Sociologiska institutionen, 

Uppsala universitet, tel. 

+46 18471 3455, e-post: 

maria.eriksson@soc.uu.se el.

adm. projektledare Morten

Bennum, NorFA, tel. 

+47 2335 4563, e-post: 

morten.bennum@norfa.no.

Samvær og sport

Studenterhusets 
program
24/8 kl. 22: Palooka. 

29/8 kl. 20: International Café

starter efter sommerferien.

30/8 kl. 21: Voyage (jazz).

31/8 kl. 22: Kasi Pasi.

3/9 kl. 19: Quiz-aften.

6/9 kl. 21: Triot med Pasborg og

Innanen (jazz).

Arrangør: Studenterhuset,

Købmagergade 52, 

www.studenterhuset.ku.dk, 

tlf. 3532 3861.

Konkurrencebadminton 
i USG
Studentergymnastikken har en

badmintonklub med 5 hold på

ca. 80 medlemmer der to gan-

ge om ugen træner seriøst i

Otto Mønsted hallen, Nørre 

Allé 53, 2200 Kbh. N. Kontin-

gentet er lavt og moralen høj.

Træningen starter allerede i

august måned, og vil fra sep-

tember afhængig af spilleni-

veau finde sted mandag, tirs-

dag, onsdag el. fredag aften.

Har du tidligere spillet konkur-

rencebadminton el. mangler du

klubfornyelse så kontakt for-

mand Nicolaj, tlf. 7212 6105.

Disputatsforsvar

▼ Jura

Lektor, lic.jur. Jens Schovsbo

Titel: Immaterialretsaftaler – fra

kontrakt til status i kontrakts-

retten. 

Tid: 7/9-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diegården, Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.jur. Mogens Koktvedgaard,

KU og prof., jur.dr. Ulf Bernitz,

Stockholms Universitet.

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding til dekan Vagn Greve. 

Yderligere oplysninger: Det Juri-

diske Fakultet, St. Kannike-

stræde 11, 1., P.O.B. 2177, 1017

Kbh. K. Disputatsen er udgivet

på DJØF’s forlag.

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Cand.jur. 

Rasmus Kristian Feldthusen

Titel: Succession.

Tid: 4/9-01, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udkommet i bogform

på Jurist og Økonomforbun-

dets Forlag.

▼ Samfundsvidenskab

M.Sc. Morten Igel Lau

Titel: Choice over time: Individual

discount rates and dynamic life

models.

Tid: 7/9-01, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 2., St. Øvelsessal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.polyt. Ann Merete Møller

Titel: Studies of the genetic varia-

tion of HNF-1a, HNF-4a, HNF-6

and GLUTE2 in relation to type

2 diabetes mellitus and altera-

tions in insulin secretion.

Tid: 24/8-01, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Research Institut,

Niels Steensens Vej 6, 2820

Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Bagsværds 

Hovedgade 176, 1.th., 

2880 Bagsværd.

Cand.med. Mette Skalshøi Kjær

Titel: Prenatal hand lenght under

normal and pathological con-

ditions.

Tid: 27/8-01, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Stenløkken 67, 3460

Birkerød.

▼ Humaniora

Cand.phil. 

Mikkel Bruun Zangenberg

Titel: Becketts ontiske rum. En

undersøgelse af fiktionsverden

og erkendelseskonstruktion i

Samuel Becketts tidlige værk

(1929-1945).

Tid: 7/9-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Litteraturviden-

skab, KUA.

Cand.psych. Jesper Isaksen 

Titel: Ensidigt gentaget arbejde

& psykisk trivsel? Med fokus på

mening og meningsløshed i ar-

bejdet og arbejdets påvirkning

af familielivet.

Tid: 10/9-01, kl. 13.00 præcis. 

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Psykologi, KUA.

Cand.phil. Oluf Schönbeck 

Titel: The Metaphorical Body.

Metaphors of Spirituality in

the Letters of Peter Damian.

Tid: 19/9-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Snorresgade 17-19, Aud. 

U3.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Religionshistorie,

Artillerivej 86.

Cand.mag. 

Christian Morimoto Hermansen

Titel: Hinin in Early Modern

Ôsaka: Their Organisation and

Work. An analysis of ‘Hiden’in

Monjo’ and an examination of

‘hinin’ as order.

Tid: 2/10-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Asien-instituttet, Leifsgade 33,

5.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Adam Espe Hansen

Titel: Electron transport in etched

quantum wires.

Tid: 3/9-01, kl. 13.15.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, e-

mail: frank@fys.ku.dk.

Anders R. Johnsen

Titel: Bacterial PAH-degraders.

Their ecological strategies, oc-

currence and in situ phylogeny.

Tid: 7/9-01, kl. 13.15.

Sted: GeoCenter, Ø. Voldgade 10.

Auditorium B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

Anne Gade Nielsen, tlf. 

3532 2710.

Cand.scient. Malene Hansen

Titel: Investigation of cellular

functions of the small GTPase

R-Ras.

Tid: 7/9-01, kl. 14.15.

Sted: Botanisk Aud., Gothersga-

de 140, 1353 Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til se-

kretær Mette Bie, Moleky-

lærbiologisk Institut, Øster Fa-

rimagsgade 2A, e-mail:

bie@my.molbio.ku.dk.

Ole Aarup Mikkelsen

Titel: Marine Aggregates and 

Suspended Matter in Coastal

Waters: Variation in Time and

Space.

Tid: 11/9-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Cand.scient. Lone Dagø

Titel: Characterization of signal-

ling events induced by molecu-

les with neurotrophic activity.

Tid: 12/9-01, kl. 15.00.

Sted: Botanisk Aud., Gothersga-

de 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til se-

kretær Mette Bie el. Anne Ga-

de Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade

2A, e-mail:

bie@my.molbio.ku.dk el.

ann@my.molbio.ku.dk.

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Sacred Geography of India as cultural capital, Kashi
Prof. Rana P.B. Singh, Banaras Hindu University

Tid: 30/8 kl. 10-12

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 2.34

Arr.: Institut for Religionshistorie, tlf. 3532 8957

Semesteråbningsforelæsning: 
The Celibacy and Singularity of Jesus
Prof. Dale B. Martin, Yale University

Tid: 3/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3646

Opportunists and Occupiers: 
From Corruption to Crisis in Zimbabwe’s ‘Land Question’
Prof. Bill Kinsey, University of Zimbabwe

Tid: 6/9 kl. 11-13

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

Afskedsforelæsning: 
En bondestudent på
danmarkshistoriens
arbejdsmark
Lektor, dr.phil. Erik Helmer Pedersen,

Institut for Historie

Tid: 6/9 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr.: Institut for Historie, 

tlf. 3532 8242

Erik Helmer Pedersen er ikke gået

den slagne akademiske vej, men har

en særlig baggrund i den fynske

bondemuld. Derfor har han valgt at arbejde med emner der står i direkte berøring med arbejds-

livet og har i den sammenhæng ikke mindst set på de arbejdende danskeres udvandringshisto-

rie. Erik Helmer Pedersen har arbejdet med økonomisk-historiske emner, men hans interesse 

er med tiden drejet hen imod den økonomiske kommunikation mellem mennesker set i relation

til deres samfundsborgerlige totalitet, ikke mindst de kulturelle aspekter. Universitetet af i dag

bør besinde sig på sin særlige opgave at være en kritisk, uafhængig kontrolinstans over for det

øvrige samfund, mener Erik Helmer Pedersen. Han synes at misforstået politisk korrekthed ofte

spærrer for en kritisk stillingtagen til de projekter det politiske system gerne vil have akademi-

kerne til at løse – på systemets egne politiske præmisser. Her mener han man skal sige fra så det

ikke kan misforstås.

Der er reception efter forelæsningen i lok. 10.1.30.

The State of African Democracy: Status, Prospects, Challenges
Prof. Rwekaza Mukandala, University of Dar es Salaam

Tid: 7/9 kl. 12-14

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

Moviestar

Lørdag:
10.34: Har været til casting i den koordinerede tilmelding og lige fået brev fra uni. Kom

sgu ind på Film- og Medie-showet. Skal starte nyt liv ude på Kvindeligt Univers Amager
(tak DIKU-revy 2001). Vil bare blære mig for Adamdrengen og gider ikke høre mere om
boligløse studerende der er kommet ind på deres sjette prioritet eller om invasion af me-
dicinstuderende fra Sverige.
10.45: Slut med L.M. Ericsson, wap-site-programmering og DAT 0. Fri for fixes og bugs.
Opretter ny fil og opgraderer vidensdatabasen i humanistisk fokusgruppe.

Søndag
13.15: Går efter instruktørstolen. Jeg mener Lars von Trier gik også på Film- og Medievi-
denskab. Laver nyt tema over Titanic. Optager Mona (hende med champagnen, Netto 
og solnedgangen) i sexet strandlook. Måtte gå med i H&M, købe ny bikini og overtale
Adam til at cykle med til Amager Strand. 
14.00: Hvordan er det nu med det der Dogme-halløj? Man skal være religiøs for at
være med og helst optage i modlys!? Shit, mangler Bjarne Henriksen til at spille kok-

ken. Må have Adamdrengen foran kameraet. Hans bedstemor var baptist.
14.13: On location: Volley-bane og strandpromonade. Supert og så lidt klitvådt

strandliv. Trykker på record. Adam redder Mona ud af algehelvede. Godt shot.
Monster-algerne angriber. Close-up. 2,5 106 pixel i billedfeltet.

- Ud på det dybe og red hende. Mere Kim Bodnia! Mere vand! Mere Dødens
Gab!

- Basse!!! Jeg drukner din kæmpe mide!!!!
14.38: Fade-out... distraheres af barmfagre babes i tandtrådstrusser. Er

de mon også baptister?
20.25: Strandkant og vandmænd - sidste scene, take 17: Op i arme-

ne med hende, Adam. Og solnedgang. Yes. Leonardo da Vinci
har ikke levet forgæves. Yes. Fyldige læber og - cut...

20.32: Sidste scene, take 25: Håret tilbage. Yes. Hold
den. Læber - ja. Den er i kassen!

- Fuck, Adam hvor er dine badebukser?

Af Lise K. Lauridsen

Et lille stykke inde i KUA’s
mørke gange lyser Dansk
Kantinen op. Med farve-

rig kunst fra gulv til loft, et vin-
duesparti i hele rummets læng-
de og med kækt designede stole
og borde byder humanisternes
største kantine sig til. 

Solstrålerne lokker os ud i
kantinens tilstødende gårdhave
der frister med læ og lavmælt
øldrikning i det lunkne som-
mervejr her lige før sommerfe-
rien. 

Der er rigtig god plads på de
mange kvadratmeter kantine-
gulv og det på trods af at Dansk
Kantinen har godt 15.000 po-
tentielle kunder. 

Og humanisterne har nok at
vælge imellem. Alt fra friskbag-
te pizzaer (30 kr.), til byg-selv-
sandwich (22 kr.), salatbar,
varme retter, smørrebrød og
kager bliver nænsomt serveret
af de mange hjælpsomme hæn-
der bag diskene. Her er ingen
ansigtsløse kokke. Dem der la-
ver maden, serverer den også
for kunderne.

Autentisk pizzabager
Langs de mange meter kantine-
disk er det mest iøjnefaldende
den meget autentiske pizzaba-
ger. Fire-fem forskellige pizza-
sandwich med salat, ost og kød
ligger klar til at blive lunet, og
på menukortet kan man vælge
imellem et bredt udvalg af klas-
siske pizzaer bagt i stenovn.
Valget falder prompte på en lun
pizzasandwich med lammekød. 

Min ledsager tager i stedet
den farverige varme ret – kyl-
ling med ris, karrysovs og klæ-
deligt grønt tilbehør. For vege-
tarer er der også godt nyt på
KUA hvor kyllingen kan skiftes
ud med urtebøf.  

Begge kaster vi os ombord i
salat-tag-selv-bordet som inde-
holder blandt andet kartoffel-
salat og forskellige færdigmixe-
de salater.

En dansk vand til at skylle
det hele ned med, og så lyder
regningen på lidt over 50 kro-
ner for pizzasandwich (22 kr.),
salat (20 kr.) og vand (9 kr.)
mens min ledsager må af med
over 60 kroner for en varm ret
(30 kr.), en lille salat (20 kr.)
og en halvliter vand (13 kr.). En
pris som de færreste på en SU
nok kan eller vil betale hver
dag. Både sandwich og varm

ret var dog også at finde i kanti-
nen i en mere moderat størrelse
og til en billigere pris. 

Godt og solidt
Og mad har vi nok af. Ikke no-
get med luftigt, hvidt påske-
brød her. Sandwichen er skruet
sammen af lækkert, friskt itali-
ensk brød med masser af bid.
Tyndskåret lammekød, salat,
ost, et strejf af oregano og en
tilpas mængde dressing gør 
pizzasandwich’en til et rigtig
rart bekendtskab. Og en frokost
der ligger så solidt i maven at

der ikke er plads til ret meget af
den klassiske grønne salat med
pastaskruer og marinade til. 

Min ledsager roser paprika-
chili-krydderiet på det sprød-
stegte stykke kylling. Karry-
sovsen og de let blancherede
grøntsager er også som de skal
være. Salatskålen er fyldt med
marineret kål med ærter, nød-
der og rosiner, en lidt for fersk
kartoffelsalat samt en marine-
ret gulerodssalat med sesam-
frø.

De marinerede salater er et
velsmagende indslag, men man
savner lidt flere friske grøntsa-
ger. Og med en pris fra 20 til 30
kroner er der vist plads til flere
friskhakkede ingredienser i
salatbuffeten der for de fleste
spisende ser ud til at udgøre et
helt måltid.

Ambitiøs kantine
Selv om priserne er lidt højere
end i de fleste af universitetets
kantiner, ser det ikke ud til at
afholde folk fra at tanke godt
op langs diskene i Dansk Kanti-
nen. 

Og det er der ikke noget at si-
ge til, for ambitionsniveauet er
forfriskende højt i KU’s største
kantine. Hjemmebagt brød
over næsten hele linien, fantasi-
fulde indslag som byg-selv-
sandwich og en pizzabager fra
Rom imponerer. 

Madens kvalitet taget i be-
tragtning, kunne man måske
godt ønske sig at flere kantiner
satte prisen og ambitionsni-
veauet lidt op. Studerende vil
vel også hellere have god mad
til en femmer mere end kedeli-
ge sandwich for en slik.

Lidt mere valgfrihed i salat-
baren ville klæde en ellers over-
raskende god kantine, så Dansk
Kantinen får en sølle lille tunge
ud af halsen. ■

Postbesørget blad

(0900KHC

Der gives fra én til fem tunger, hvor én er fremragende 

og fem uspiseligt.

Dansk Kantinen (Cafe Ove)

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S

Åbningstider: 8.30-15.30 (15.00-19.30)

ITALIENSK - I Dansk Kantinen på Det Humanistiske 

Fakultet skaber Ugo fra Rom stemning og klassiske 

italienske pizzaer fra stenovn.

Det hele i 
en kantine
Egen pizzabager, byg-selv-
sandwich og et væld af valg er
hvad Dansk Kantinen på Køben-
havns Universitet Amager (KUA) 
disker op med
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