
Valgforskerens valg 

Københavns Universitets
mest kendte ansigt er 
hverken rektor, dekan eller
nobelpristager. Han er lektor
i Statskundskab, hedder 
Lars Bille og dukker op på
din tv-skærm og i din avis
hver gang et valg truer 
LÆS PORTRÆT SIDE 4-5

Dagsorden 
uden partier
Det er en myte at unge og studerende
ikke interesserer sig for politik. De er
bare trætte af traditionel partipolitik.
Det skyldes blandt andet at der mere
bliver diskuteret personer end reel
politik i medierne  Læs side 5

Arven efter 
Møllgård
Som en af landets førende eksperter
inden for familieret er professor Linda
Nielsen vant til at blive kaldt på når
problemer skal løses og vigtige poster
besættes. Den gang gælder det rektor-
posten - og forvaltningen af arven ef-
ter Kjeld Møllgård  Læs side 8-9
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Meget er nået, mere skal nås

Alle store projekter kræver målestokke
og milepæle. Inden for Øresundsuniver-
sitetet har vi nået en meget vigtig mile-

pæl i første halvdel af 2001. Forskningsstrategi
Øresunds første delmål, etableringen af de fire
forsknings- og innovationsplatforme MVA,
ITØ, ØFN og ØE, blev en realitet (Se hvad for-
kortelserne betyder nedenfor).

Dermed kunne man fristes til at læne sig til-
bage og lade de fire platforme udvikle sig

hver for sig på de betingelser som deres faglige
områder og det omgivende samfund nu vil gi-
ve dem. Meget er nået, men mere skal nås. 

Den næste milepæl er at få dynamiseret hele
platformssystemet. At få de fire eksisterende
og måske også nye platforme til at spille sam-
men. Der er en række åbenlyse tværfaglige og
driftsmæssige synergimuligheder imellem
platformene, og derfor har Øresundsuniversi-
tetets ledelse hvor jeg er formand sammen
med platformenes ledelser, besluttet at etable-
re Øresund Science Region (ØSR) projektet.
Projektet er indtil nu medfinancieret af offent-
lige danske og svenske midler på i alt 33 milli-
oner kroner. Men vi stopper ikke her. Målet er
at nå op på 100 millioner kroner før sommeren
2002.

ØSR er en alliance mellem fire regionalt
stærke forskningsklynger, nemlig de oven-

for nævnte MVA, ITØ, ØFN og ØE. Netop her
adskiller vores region sig fra andre forsknings-
klynger som typisk kun har en eller måske to
klynger i et større område. 

ØSR har tre overordnede mål. Det første er
at sikre optimale rammer for udvikling af

spidskompetencer inden for forskningen og ik-
ke mindst inden for de tværfaglige grænseom-
råder. Her skal vi også sikre tilgangen af spids-
kompetence, fx gennem kompetenceopbyg-
ning inden for nøgleområder samt udvikle mil-
jøer som tiltrækker og fastholder forskere på
højt internationalt niveau. Jeg gentager gerne
her hvad jeg har sagt i flere andre sammen-
hænge: ingen kan være bedst til det hele – det
er nødvendigt at finde sine styrkepositioner,
prioritere og udvikle “selective excellence”.

Det andet overordnede mål er kommerciali-
sering af forskningsresultater. Her skal vi

sikre gode kontaktflader til andre innovations-
miljøer såsom forskerparkerne i regionen, lige-
som der skal gøres et grundigt benarbejde for
at øge mængden af risikovillig kapital. Alt sam-
men med fuld respekt for den suveræne forsk-
ning. Vi skal på Københavns Universitet når
det er relevant også være villige til at gå vejen
fra forskning til faktura, men vi skal selv be-
stemme tempoet og rammerne. Øresund Sci-
ence Region er således ikke et forsøg på at for-
vandle hele universitetet til én stor sektor-
forskningssinstitution. 

Det tredie overodnede mål er at markere
Øresundsregionen globalt som et af de

mest fremstående højteknologiske områder i
verden. Det er nødvendigt at udvikle navnet og
begrebet Øresund i samarbejde med øvrige re-
gionale organisationer således at det vækker
både genkendelse og respekt. Hvis vi ikke får
slået navnet fast og fortæller at vi findes og ik-
ke gør opmærksom på vores kompetencer in-
ternationalt, så ved man ikke hvad vi kan tilby-
de. 

Alt peger på at regioner hvor man har et tæt
og integreret samarbejde mellem universi-

teter, erhvervsliv og offentlige myndigheder,
har de bedste forudsætninger for at få skabt en
positiv vækstspiral i den globale konkurrence.
Øresundsregionen aspirerer, godt hjulpet af
konceptet for ØSR, til at blive et af de førende
videnbaserede, økonomiske vækstcentre parat
til at tage konkurrence op med andre højkvali-
tetscentre i verden. 

Det amerikanske biotek-firma Biogen beslut-
tede for nylig  at placere en stor afdeling i

Øresundsregionen og har selv forklaret at et
vigtigt argument for udbygningen her er det
faktum at vi har Øresundsuniversitet, Medicon
Valley og en vilje til at se fremad og udvikle os,
fx med ØSR som en fælles forståelsesramme.
Vi skal nu arbejde for at følge op på den gode
historie og sørge for at Biogens investering i re-
gionen bliver den første store i en række af
mange lignende. Det skal vi fordi det dels fører
flere eksterne forksningsmidler med sig og
dels skaber spændende arbejdspladser og sam-
spilsmiljøer for vores studerende, kandidater
og forskere. 

Hele konceptet forudsætter at de faglige mil-
jøer på universiteterne og læreanstalterne

ser platformene som en del af deres faglige vir-
kelighed, og at de aktivt udnytter platformenes
tilbud om fx matchmaking, målrettet informa-
tion og andre serviceydelser. Dette gælder na-
turligvis både for forskningsgrupper og for ud-
dannelserne på Københavns Universitet. Øre-
sund Science Region er kommet godt fra start,
og jeg opfordrer indtrængende vore egne fagli-
ge miljøer til at tage udfordringen op og sige ja
til denne invitation om samarbejde. ■

Forkortelser:

ØU = Øresundsuniversitetet  www.uni.oresund.org

ØSR = Øresund Science Region 

MVA = Medicon Valley Acedemy www.mva.org

ITØ = IT Øresund www.itoresund.org

ØFN = Øresund Food Network 

www.oeresundfood.org

ØE = Øresund Environment 

www.oresund-environment.net
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KU NOTER ▼  

Græs spiser tungmetaller
R E N S N I NG : En gigantisk plæne af
genmodificeret græs skal rense forgif-
tet jord i Polen og Slovakiet så områ-
derne igen kan dyrkes. Det er professor
Peter Leth Jørgensen fra August Krogh
Instituttet og professor Michael G.
Palmgren, Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole der står bag det tre-
årige forskningsprojekt. De skal for-
søge at forsyne plænegræs med gener
fra særlige vækster der kan optage
tungmetaller. På den måde regner for-
skerne med at kunne udvikle en
græsart der ligefrem trives på jord som
er svært forurenet med tungmetaller.
Ud over at kunne optage tungmetaller
stiller forskerne en række krav til den
plante de udvikler. Rødderne skal stik-
ke så dybt at tungmetaller der allerede
er trængt langt ned i jorden også fjer-
nes. Græsplanten skal vokse hurtigt og
kunne tåle at blive høstet så forurenin-
gen kan fjernes fra området.
Læs mere om projektet på
www.ku.dk/biotek.

Naturvidenskab undersøger sig selv
F R A FA L D : Nu vil Naturvidenskab finde ud af hvorfor så mange falder fra på
fakultetets studier. De studerende der begyndte på et naturvidenskabeligt fag
i år, har fået udleveret et spørgeskema hvor de blandt andet skal give deres
mening til kende om rusture, om studiet var deres første prioritet osv. 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at finde ud af hvad der sker når
de studerende pludselig bare forsvinder fra undervisningen, og hvad der kan
få de studerende til at blive hængende og ikke blive nogle af de mange der
falder fra. Undersøgelsen forventes færdig til foråret når de sidste spørgeske-
maer er afleveret.

Kritik af formidlingscenter
ST U D I E FO R H O L D : Et enigt studienævn på Institut for Statskundskab ret-
ter en voldsom kritik mod fakultetets pædagogiske center. For et par år siden
oprettede Det Samfundsvidenskabelige Fakultet et såkaldt formidlingscenter
som nu har skiftet navn til Pædagogisk Center. Centeret skulle bistå institut-
terne med pædagogisk og formidlingsmæssig vejledning. Men Pædagogisk
Center har levet et lidt for stille liv, mener studienævnet, og centeret har ikke
været i stand til at tilbyde kurser af en blot nogenlunde acceptabel kvalitet.
Instituttet bruger stadig penge på at få konsulenter udefra til at holde oplæg
om studieteknik m.v. Studienævnet vil muligvis indstille sin ret betydelige
økonomiske støtte til centeret hvis ikke der sker forbedringer af formidlingen.

Messe for udvekslingsophold
U D L A N D S O P H O L D : For tredje år i træk giver bladet Study Abroad danske
studerende en mulighed for at få sig en snak med medarbejdere fra mere end
30 universiteter og colleges fra alle verdenshjørner. Årets udgave af ‘Edu-
cation without Borders’ handler kun om at læse i udlandet og er den største 
i de tre år hvor Study Abroad har organiseret en målrettet messe i Danmark.
Det er også den største af sin slags nogensinde i Danmark med udstillere fra
hele verden. 
Messen afholdes i København den 23. og 24. november på Radisson SAS Royal 
Hotel og er åben fra kl. 10-15 begge dage. Der er gratis adgang.

Af Rektor Kjeld Møllgård

GRÆSRØDDER – Danske forske-

re arbejder på at udvikle en særlig

græsart der kan optage tungmetaller

og fjerne dem fra forurenet jord.
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Valgavis i næste nummer
Vil du læse mere om årets valg på Københavns Universitet, så får

du chancen i næste nummer af Universitetsavisen der udkommer

den 29. november. Her vil du kunne læse om rektor- og dekan-

kandidaternes valgprogrammer og om de studerendes inten-

tioner med at stille op som kandidater til institutbestyrelser,

studienævn, fakultetsråd og konsistorium.  

Læs mere om kandidaterne på http://www.ku.dk/led/valg/



KØB EN PLADE, SÅ 
STIKKER DE DIG TO EKSTRA!

Socialdemokratiet

Bonustrack: Når du vælger enten Venstre eller De Konservative, får 
du Dansk Folkeparti med i købet. Nogle synes, det lyder godt. Andre 
får ondt i hovedet af at høre de samme skingre sange igen og igen.

Tænk dig om før du sætter dit kryds. 
Socialdemokratiet · Thorvaldsensvej 2 · 1780 København V  · Tlf.: 35 39 15 22 · www.socialdemokratiet.dk
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Af Allan Helleskov Kleiner
og Lise K. Lauridsen

Selv om folketingsvalget
ligger en hel måned før
jul, så er de borgerlige par-

tier allerede nu klar til at dele
gaver ud. 

Problemet er bare uenighed
om gavernes størrelse, og hvem
der skal betale dem, viser Uni-
versitetsavisens rundspørge
blandt flere af de partier som
vil få afgørende indflydelse
hvis der kommer en borgerlig
regering efter valget den 20.
november.

Hvis de borgerlige partier
holder hvad de lover, og det ik-
ke bare er valgflæsk, så vil uni-
versiteterne umiddelbart kunne
se frem til en bedre økonomi
under en borgerlig regering.

– De videregående uddannel-
ser halter langt efter uddannel-

serne i udlandet, så de skal have
tilført flere penge. Vi har fundet
en halv milliard om året ved at
gennemgå forskellige ministe-
rier med en tættekam, siger
Brian Mikkelsen, konservativ
uddannelsesordfører.

Pengene er blandt andet fun-
det i Udviklingsministeriet.
Ligesom Konservative vil Ven-
stre også gerne skære i støtten
til ulandene for at få to milliar-
der ekstra til forskning.

De to borgerlige kernepartier
kan dog godt opgive at skære i
ulandsbistanden hvis Kristeligt
Folkeparti og Centrum Demo-
kraterne (CD) skal være med til
at bestemme.

– Pengene til universiteterne
skal ikke tages fra ulandsbi-
standen. Vi er verdens fjerde
rigeste samfund, så det må
være muligt at finde pengene et
andet sted. Et passende sted

kunne være fra salget af UTMS-
licenserne, siger Susanne Clem-
mensen, uddannelses- og forsk-
ningsordfører i CD.

Hun har ikke så travlt som
Venstre og Konservative med
lede efter flere penge til uddan-
nelsessektoren.

– Vi er med i den flerårsafta-
le der blev indgået med rege-
ringen sidste år. I den kom der
flere penge til universiteterne.
Vi sagde dengang at vi er villige
til at give flere penge til univer-
siteterne, og det mener vi sta-
digvæk. Men vi bør måske lige
se tiden an og vurdere hvor
mange penge det er nødvendigt
tilføre området, siger Susanne
Clemensen.

Ledelsen til debat
Et af efterårets store temaer i
universitetskredse har været
universiteternes ledelse. Skal

universiteterne have en medar-
bejdervalgt ledelse, eller skal
den udpeges af ministeriet?
Hos Konservative er der ingen
tvivl. Den ledelsesform univer-
siteterne har nu, dur ikke. Bri-
an Mikkelsen siger:

– Universiteternes ledelse
skal ændres. Både rektor og
prorektor skal udpeges eksternt
således at vi kan få de bedste
ledere. Konsistorium skal også
ændres. De studerende skal
stadig være repræsenterede,
men der skal være flere repræ-
sentanter for samfundets inter-
esser.

Den seneste debat har dog
vist at en ny ledelse ikke står
øverst på universiteternes øn-
skeseddel, og det er da heller
ikke det, hverken Venstre, CD
eller Kristeligt Folkeparti vil
prioritere højest når en eventu-
el borgerlig undervisningsmini-

ster sætter sig bag skrivebordet.
– Det vigtigste for os er at der

er en stærk ledelse på universi-
teterne. Hvordan man så får
det, er ikke så vigtigt. Vi er åb-
ne over for at universiteterne
indretter sig forskelligt, men de
skal styrke ledelsen, siger Su-
sanne Clemensen.

Også Kristeligt Folkeparti vil
gerne diskutere og afprøve nye
ledelsesformer på universiteter-
ne, men umiddelbart skal der
ikke ændres på universiteternes
ledelse.

– Den nuværende ledelses-
form på universiteterne funge-
rer på mange måder godt. Vi
mener at udgangspunktet bør
være selvstyre, og staten bør
kun blande sig når der er meget
gode grunde til det, siger Jann
Sjursen fra Kristeligt Folkeparti.

Bevillingerne skal ændres
Universiteternes bevillingssy-
stem – det såkaldte taxameter –
der er baseret på hvor mange
studerende der består eksa-
men, vil både Venstre og de
Konservative lave om på.

– Det er svært at stoppe den
negative spiral som for eksem-
pel Naturvidenskab er inde i
hvis vi ikke prøver at se på
hvordan man eventuelt kunne
lave om på taxametersystemet,
siger Gitte Lillelund Bech, ud-
dannelsesordfører i Venstre.

De Konservative så gerne at
taxametersystemet bliver styret
at et panel som deler pengene

ud efter helt specifikke krav. 
– Taxametersystemet skal

ændres således at der kommer
til at sidde et aftagerpanel som
skal fordele pengene efter hen-
synet til uddannelsesaktivi-
teten, uddannelsernes kvalitet
og relevans. I det panel skal sid-
de samfundsrepræsentanter
som kender til de forskellige
satsningsområder, siger han.

Usikker fremtid
IT- og Forskningsministeriet
har haft en noget omtumlet til-
værelse siden oprettelsen i
1993. Og fremtiden tegner da
heller ikke lys hvis det står til
Brian Mikkelsen fra de Konser-
vative.

– Forskningsministeriet skal
simpelthen nedlægges. Det lig-
ger og slås med undervisnings-
ministeriet om de samme pen-
ge, siger han.

Hele forskningsområdet skal
så lægges sammen med under-
visningsministeriet igen.

En bedre koordination af ud-
dannelse- og forskningsområ-
det har Susanne Clemensen fra
CD en helt anden løsning på.

– De videregående uddannel-
ser, IT og innovation skal læg-
ges ind under Forskningsmini-
steriet og på den måde styrke
koordinationen af de tre be-
slægtede områder.  ■

FOLKET INGSVALG I ▼  
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VALGFLÆSK – De

borgerlige vil gerne putte

lidt ekstra til forskning

og uddannelse i universi-

teternes godteposer her

før valget.

Universiteter splitter
de borgerlige 
En borgerlig regering vil sikkert ikke betyde de store omvæltninger
på universitetet. I hvert fald har partierne til højre og i midten svært
ved finde fælles fodslag

Flere boliger til studerende
Samtlige borgerlige partier i Folketinget vil gøre en indsats for at alle

unge kan få tag overhovedet mens de studerer. Bolignøden ved studie-

start skal knækkes ved at gøre det skattefrit at udleje værelser. Bolig-

minister Lotte Bundsgaard (S) siger at boligejere allerede har et stort

fradrag, men det løser ikke problemerne.

Politiken den 12. november 2001.

Der opslåes et Ph.D.-stipendium inden for det muskelfysiologiske/
psykosociale område  inden for temaet psykosocialt stress og udvik-
ling af arbejdsrelateret bevægeapparatsbesvær med speciel fokus på:
• Stress, motorisk kontrol og proprioception samt
• Hormonelle biomarkører for stress

Der skal indsendes en projektbeskrivelse/interessetilkendegivelse
vedlagt CV. Læs nærmere om dette og om AMI på www.ami.dk eller
kontakt forskningschef Bente Schibye på tlf. 3916 5345.

Aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og AC af 
26. maj 2000 om lønnede Ph.D.-stipendier.

Ansøgning mrk. 2001-162-76 skal være Arbejdsmiljøinstituttet, 
Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø, i hænde den 3. december
2001, kl. 12.00.

Ph.D.-STIPENDIUM
Den arbejdsfysiologiske-ergonomiske afdeling

AMI is an independent government research institute under the Ministry of Labour.AMI
serves as a national centre of research and knowledge in occupational health. Keywords
are research, development, documentation, counselling, information and training activities.
AMI has 180 employees. www.ami.dk
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Af Allan Helleskov Kleiner

Folketingsvalg og partipoli-
tik er ikke de mest popu-
lære emner når diskussio-

nerne går på kollegieværelser-
ne rundt om i København. Sid-
ste gang partipolitik var noget
der kunne få unge og studeren-
de på barrikaderne, var da den
nykonservative bølge var på sit
højeste tilbage i 80’erne. Siden
er interessen for partipolitik
blandt de 18 til 25-årige blevet
væsentlig mindre.

– Unge og studerende er ikke
interesserede i politik i traditio-
nel forstand. De er mere inter-
esserede i samfundsforhold, og
de lærer gennem deres skole-
gang at agere og forholde sig til
samfundet, men partipolitik er
ikke interessant for unge, siger
lektor Johannes Andersen fra
Aalborg Universitet som er
samfundsforsker og har forsket
i unge og ungdomskultur.

Hverken Johannes Andersen
eller samfundsforsker på
Københavns Universitet Hans
Jørgen Nielsen har en forkla-
ring på hvorfor unge svigter
partierne.

– Vi ved ikke hvorfor de unge
ikke interesserer sig for parti-
politik. Vi kan kalde det en del
af tidsånden, men det bringer
os jo ikke nærmere en forkla-
ring, siger Hans Jørgen Nielsen
som har været med til at lave en
undersøgelse af vælgernes ad-
færd under sidste folketings-
valg.

23-årige Maja Barfod Hør-
sving er studerende fra Folke-
sundhedsvidenskab og er en af
de unge som har valgt at vende
partierne ryggen og har meldt
sig ind i en græsrodsbevægelse.

– Partipolitik er noget bras.
Partierne kan man ikke nå no-
gen vegne med – det er for be-
sværligt at påvirke dem. Jeg vil
hellere engagere mig i andre
ting og lave noget menings-
fuldt. Derfor er jeg medlem af
Amnesty International og del-
tager i studenterpolitik på
Københavns Universitet, siger
hun.

Magtfuld gruppe
Til folketingsvalget 2001 har
næsten 200.000 nye vælgere
fået stemmeret. Langt den
største del af førstegangsvæl-
gerne er unge. Førstegangsvæl-
gerne udgør fem procent af den
samlede vælgerskare eller nok
til at et parti kunne klare spær-
regrænsen til Folketinget hvis
partiet fik bare halvdelen af de
nye vælgeres stemmer. Det kan
derfor undre at de politiske
partier ikke gør mere for at få
fat i de unge vælgere.

– Det er svært at sige hvorfor
partierne ikke henvender sig
mere til førstegangsvælgerne.
Jeg tror blandt andet det skyl-
des at partierne i forvejen har
travlt med at fastholde den
vælgerbase de har, siger Jo-
hannes Andersen fra Aalborg
Universitet.

Til møderne i partiernes ung-
domsorganisationer er der man-
ge tomme stole, Maja Barfod
Hørsving har dog ikke tænkt sig
at sætte sig på en af dem.

– Jeg føler ikke at der er ét
parti som forsøger at tage mig
alvorligt. Jeg kan eksempelvis
ikke nævne hvad de forskellige
partier mener på de områder
jeg interesserer mig for. Det
tror jeg skyldes at de ikke hen-
vender sig til mig ellers burde
jeg vel vide det, siger hun og
kan ikke umiddelbart nævne
nogen af sine venner eller be-
kendte der er medlemmer af et
politisk parti.

Den magt førstegangsvælger-
ne har, er blevet mindre fordi
årgangene er små. At der allige-
vel er så mange nye vælgere
denne gang skyldes at det til
marts er fire år siden der var
folketingsvalg sidste gang.

Op imod halvdelen af de
unge der stemte ved sidste valg
vil stemme på et andet parti
denne gang.

– Unge er refleksive vælgere.
De går ligesom alle andre væl-
gere efter enkeltsager samt de
værdier de mener at det enkelte
parti står for, siger Johannes
Andersen.

Han gør desuden opmærk-

som på at unge i aldersgruppen
18 til 25 år er den gruppe væl-
gere der venter længst med at
afgøre hvem de vil stemme på.
En fjerdedel af de yngste vælge-
re beslutter sig først i de sidste
dage.

Personer ikke politik
Flere undersøgelser fra både
Danmark og udlandet bekræf-
ter at folk generelt er blevet
mindre interesserede i parti-
politik. Udviklingen begyndte 
i 70’erne. En del af forklaringen
på den manglende interesse for
partipolitik skal blandt andet
findes i den måde medierne
behandler politik på.

– Unge synes ikke den form
for politik som medier og poli-
tikere beskæftiger sig med er
væsentlig, siger Christian Kock,
professor i retorik på Køben-
havns Universitet. Han har
været leder af forskningspro-
jektet “Gode Nyheder” som 
undersøgte mediernes nyheds-
formidling.

Christian Kock mener at un-
ge er interesserede i politik og
særligt i globalisering, indvan-
dring og miljø.

– Unge gider ikke at høre om
den personfiksering der er i
medierne. De politiske intriger

interesserer dem ikke, siger
Christian Kock som mener at
medierne bør ændre den måde
de formidler politik på.

– Medierne burde i højere
grad fremlægge argumenter og
synspunkter i stedet for at hele
tiden at fokusere på personer-
ne, siger han.

Hans Jørgen Nielsen fra
Københavns Universitet er også
skuffet over den ensidige foku-
sering på personer i medierne.

– Den politiske formidling i
medierne er helt gal. Ved sidste
valg undersøgte vi hvad der var
vigtigst for vælgerne. Det viste
sig at partiet var ni gange vig-
tigere end partilederen. Derfor
kan det godt undre at medierne
beskriver hele folketingsvalget

som en præsidentvalgkamp,
siger han.

Selv om Maja Barfod Hør-
sving læser om politik i aviser-
ne og følger med i medierne,
mener hun ikke at hun får nok
at vide om politik.

– Jeg får bare serveret en
masse valgløfter som ikke bli-
ver diskuteret ordentligt, og det
er med til at forvirre. Samtidig
gør valgløfterne det uklart
hvad partierne egentlig står for.
Vælgerne ved jo godt at politi-
kerne ikke kan indfri deres løf-
ter da de ikke kommer til at be-
stemme alene, siger hun.

En måde at gøre formidlin-
gen af politik mere vedkom-
mende kunne være at bruge
public journalism. En genre

hvor journalisten aktivt delta-
ger i for eksempel lokalmiljøet
og sammen med læserne
prøver at finde løsningen på et
problem.

Århus Stiftstidende havde en
anderledes dækning af valg-
kampen under sidste kommu-
nalvalg. Der lavede avisen en
meningsmåling hvor den spurg-
te læserne hvilke emner de syn-
tes valget skulle handle om.
Læsernes emner kom siden til
at præge avisens dækning af
valgkampen. På den måde kom
læserne til at sætte dagsorde-
nen og ikke politikere og jour-
nalister.   ■

FOLKET INGSVALG I I ▼  
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Dagsorden 
uden partier
Det er en myte at unge og studerende ikke 
interesserer sig for politik. De er bare trætte af
traditionel partipolitik. Det skyldes blandt 
andet at der mere bliver diskuteret personer 
end reel politik i medierne

KOLD SKULDER – Stu-

derende Maja Barfod Hør-

sving vil hellere diskutere

menneskerettigheder end

høre på tomme valgløfter.

Derfor er hun som de fleste

unge heller ikke medlem af

et politisk parti.

Halvdelen skifter parti
“Sidste gang skiftede hver tredje vælger parti, og hos de unge var det næsten halvdelen som

gjorde det på den måde. Og det kan vi vente os meget mere af.”

Lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitet, i Jyllands-Posten den 4. november 2001.
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Af Lise K. Lauridsen

Kameraet snurrer. Den
blonde svenske journalist
spørger hvad den korte

valgkamp vil betyde for valget.
Lars Bille svarer rutineret på
spørgsmålet mens temperatu-
ren stiger i det lille kontor.

De høje bunker af morgen-
aviser, mapperne med partiko-
derne på ryggen og de tæt pak-
kede reoler vidner om Lars Bil-
les virke. Lars Christian Bille er
oprindeligt uddannet histori-
ker, men har siden han blev an-
sat som lektor på Institut for
Statskundskab i 1969 beskæf-
tiget sig med dansk politik på
højeste plan. Han er en ud af en
håndfuld forskere som de fleste
danskere kender fra især valg-
kampe hvor han med sin dybe
myndige stemme er forskernes
svar på Thomas Winding.

Interviewet slutter. Bille tæn-
der en Kings og siger farvel til
det svenske TV-hold. Et øjeblik
efter har han glemt hvad inter-
viewet egentlig handlede om.

– Det er lidt ligesom at være
til eksamen. Du forbereder dig
intensivt, så er du på og når du
går ud af eksamenslokalet, har
du glemt alt. 

Men Lars Bille har ikke bare
rystet noget ud af ærmet foran
kameraet. En tyk bunke af sir-
ligt skrevne A5 ark er Lars Bil-
les arkiv over hvad han har ud-
talt sig om til aviser, radio og
TV siden han i slutningen af
80’erne begyndte at være en af
de samfundsforskere der står
øverst på journalisternes tele-
fonlister over medieegnede for-
skere. 

Og Lars Bille stiller gerne op.
Han elsker valg og politik. Men
han er også yderst bevidst om
hvad det at være udnævnt af
medierne til valgforsker inde-
bærer.

Ingen objektivitet
Før sidste folketingsvalg i marts
1998 ulmede beskyldningerne
om uhellige alliancer mellem
forskere, medier og politikere. 

En af Lars Billes tidligere
kolleger på Institut for Stats-
kundskab viste sig at være an-
sat i Det Konservative Folke-
parti samtidig med at han
optrådte i medierne som uaf-
hængig valgforsker. Og den gik
ikke. 

Nogle af landets mest kendte
valgforskere blev samtidig be-
skyldt for at have lavet kontrak-
ter med bestemte medier. Lars
Billes mange optrædener på
DR-TV blev udlagt som en fast
kontrakt. 

Men en sådan eksisterer ikke,
og Lars Billes stemme er ikke
kun forbeholdt DR1. 

– Jeg får konsulenthonorar
for at optræde i studiet. Men el-
lers taler jeg med alle journali-
ster ud fra princippet om hvem
der kommer først og så skal jeg
selvfølgelig være kvalificeret til
at udtale mig om emnet, siger
Lars Bille.

En langt alvorligere kritik
end spørgsmålet omkring me-
diernes og forskernes gensidige
tilhørsforhold går imidlertid på
at valgforskere ikke altid har
noget videnskabeligt belæg for
det de siger. 

– Når du beskæftiger dig med
politik, er der ikke mange ob-
jektive kendsgerninger. Meget
forskning vil derfor også være
behæftet med subjektive skøn
og holdninger. Nogle siger at
valgforskere har lige så mange
meninger som politikere. For-
skellen er at vi ikke har de sam-
me interesser, men du kan til
en vis grad sige at jeg altid vil
være part i sagen fordi jeg som
borger i Danmark har stemme-
ret, siger Lars Bille og under-
streger at han altid har benyttet
sig af sin grundlovsfæstede ret. 

Slet ikke valgforsker
En af samfundsvidenskabernes
vigtigste opgaver er at bekræfte
selvfølgeligheder og aflive my-
ter. Her er ingen logiske eller
kontrollerede forsøg forskeren
kan tage afsæt i.

– Så måske siger vi det sam-
me som Jensen og Hansen

mest passe mit arbejde som lek-
tor i statskundskab. Selv om
der også står i Universitetsloven
at man er forpligtet til at for-
midle, så kan det være meget
forstyrrende når telefonen ki-
mer, og du sidder mentalt i en
helt anden verden, siger Lars
Bille.

Forskellen på akademikeren
og journalisten er ikke nødven-
digvis så stor som den ofte gø-
res til. En dygtig og erfaren
politisk journalist kan være lige
så godt inde i de politiske par-
tiers verden som samfundsfor-
skere. Forskellen ligger i måden
at fortælle en historie på.

– Journalister har ikke tid til
alle de akademiske knæbøjnin-
ger der går på forudsætninger-
ne frem for resultatet. De går
direkte til resultatet og springer
akademikerens mange indle-
dende forbehold over. Journa-
listik er ofte også meget mere
fokuseret på det aktuelle end
forskningen er, siger Lars Bille.

Og det er her valgforskerens
dilemma ligger. Konflikten
mellem to slags faglighed: den
samfundsvidenskabelige og
den journalistiske. Og faglig-
heden skal fastholdes selv om
fagudtrykkene er sorteret fra,
slår Lars Bille fast. 

At sige nej
Som lektor på Statskundskab er
det en del af ens arbejde at for-
midle viden om politik til be-
folkningen, mener Lars Bille:

– Men fordi man er lektor på
universitetet, skal man ikke
nødvendigvis komme pressen 
i møde. For det indebærer of-
test at man må gå på kompro-
mis med sin viden. Og det kan
være utroligt svært at forudse
hvad journalisten bruger din
viden til eller ændre på en jour-
nalistisk vinkel hvis man anser
den for tendentiøs eller uinter-
essant. Men så må man jo sige
nej til at deltage, siger Lars
Bille.

At sige nej var noget af det
første Lars Bille lærte da han 
i slutningen af firserne kom på

kunne sige, men vi er ansat til
at samle viden op, og den be-
arbejdede viden indgår selv når
de største banaliteter kommer
over vores læber, siger Lars
Bille.

Kritikken af at valgforskere
med deres udtalelser, vurde-
ringer og gode råd er med til at
påvirke valgkampen, politiker-
ne og især vælgerne er for let-
købt. Det politiske spil er langt
mere indviklet end det.

– Jeg tror mere at jeg bliver
opfattet som endnu en stemme
i en politisk diskussion. Og jeg
vil gerne være med til aflive
myten om at eksperter kan for-
klare verden. Vi er ikke sand-
hedsvidner og har aldrig været
det. Hver ekspert har jo sit
synspunkt – det er jo en klassisk
problematik, siger Lars Bille.

Mediernes overforbrug af
såkaldte eksperter gør sit til at
mindske forskernes troværdig-
hed, men Lars Bille har et ambi-
valent forhold til den ophøjede
forskerrolle. Og derfor går han
også meget op i altid at blive
præsenteret som lektor frem for
valgforsker.

– Jeg er ikke nogen hardcore
valgforsker. Jeg ved slet ikke
nok om tal og statistik til at
være det, forklarer han.

Hektisk herre
Men ét er Lars Billes valg af ti-
tel, noget andet er mediernes
valg af ekspert. Og det falder
ofte på Lars Bille og flere andre
af hans kolleger fra Statskund-
skab.

Under valget i 1998 fik lekto-
ren i statskundskab 118 hen-
vendelser. Valgkampen år 2001
bliver kortere, men allerede
efter en uge har de første 30
journalister henvendt sig med
forskellige spørgsmål. 

Dagen i dag er ingen und-
tagelse. Ud over svensk TV og
Universitetsavisen har også
journalister fra Finland, Norge
og Lolland-Falster været i røret.
Og så er Lars Bille gæst i 18.30-
udgaven af TV-Avisen.

– Jeg skal jo først og frem-
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KENDIS – Lektor på Stats-

kundskab Lars Bille er en travl

mand i dagene op til triple-valget

den 20. november. Medierne har

for mange år siden udnævnt ham

til at være valgforsker, og for Lars

Bille er det en krævende, men og-

så spændende del af jobbet at

være på.

FOLKET INGSVALG I I I ▼  

Valgforskerens valg
Universitetets måske mest kendte ansigt er hverken rektor,
dekan eller nobelpristager. Han er lektor i Statskundskab og
hedder Lars Bille – og dukker op på skærmen og i aviserne
hver gang et nyt valg truer
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mediernes liste over ‘gode’ for-
skere. Og dér har han været lige
siden på grund af sit speciale i
dansk partipolitik på Christi-
ansborg kombineret med en
sikker fornemmelse for medier-
nes måde at arbejde på. 

– Jeg er godt klar over at
journalister også har et stykke
arbejde de skal have lavet, så
hvis jeg siger ja til at deltage, så
er jeg også indstillet på at arbej-
de på mediets præmis et stykke
af vejen. Samtidig kan du må-
ske også være med til at påvirke
dagsordenen og give den mere
substans og dybde, siger Lars
Bille.

Lars Bille har aldrig følt sig
misbrugt af medierne, men
mediefuroren har nok dæmpet
hans naturlige begejstring for

valg lidt ned. Sidste folketings-
valg betød simpelthen for me-
get arbejde til at det blev ved
med at være spændende. 

Og når det som nu er højsæ-
son for jagt på valgforskere, så
føler Lars Bille også ind imel-
lem at han bliver brugt for
meget af medierne. 

Men nu kan han ikke holde
sig fra emnet længere. For det
er jo valgkamp. 

– Med mit kendskab til jour-
nalistik, så må der snart kom-
me noget andet end udlæn-
dinge på dagsordenen. Nu skal
vi i gang med noget nyt, tror jeg
mange tænker ude på redak-
tionerne, siger Lars Bille.

Og valgets udfald – det over-
lader han trygt til vælgerne.   ■

Af Allan Helleskov Kleiner

Forenede Studenterråd (FSR)
har valgt side i kampen om
rektorposten på Køben-

havns Universitet. De studeren-
de peger på professor Kirsten
Hastrup fra Institut for Antro-
pologi som kommende rektor.
Beslutningen blev taget på For-
enede Studenterråds sidste fæl-
lesrådsmøde. Til mødet var om-
kring 30 deltagere mødt frem,
og ikke alle var enige om at pe-
ge på Kirsten Hastrup og pro-
rektorkandidat Nils-Erik Fiehn.

– Det var en meget lang dis-
kussion vi havde. Der var ingen
klare kandidater, og derfor var
det også svært at finde ud af
hvem vi ville støtte. At de tre
kandidaters valgprogram ligner
hinanden så meget, gjorde det
naturligvis heller ikke nemme-
re, siger formand for Forenede
Studenterråd Simon Schou.

På rundtur
En gruppe fra Forenede Studen-
terråd har været på besøg hos
de forskellige kandidater til rek-
torposten for at diskutere kan-
didaternes valgoplæg. Desvær-
re kom Linda Nielsen fra Jura
og hendes prorektorkandidat
Jørgen Olsen så sent på banen
at studenterpolitikerne kun nå-
ede at tale med dem én gang.

– Det er klart at det har haft
en betydning at Linda Nielsen
og Jørgen Olsen meddelte de-
res kandidatur så sent, og vi
kendte dem derfor ikke så godt
som de andre, men det var ikke
sådan at de på forhånd var ude
af spillet, siger Simon Schou.

Forenede Studenterråd kræ-
ver at den nye rektor og prorek-
tor har erfaring med ledelses-
opgaver, er respekterede i uni-
versitetsverdenen, kompetente
modspillere til Folketinget og
ministerier og kan styrke kon-
takten mellem universitetet og
samfundet. Det var i sidste en-
de Kirsten Hastrup og Nils-Erik
Fiehns samlede profil der gjor-
de udslaget.

– Kirsten Hastrup og Nils-Erik
Fiehn passer bedst til vores øn-
sker, og de danner et godt par.
Vi tror at de både indadtil og ud-
adtil har den profil der er bedst
for Københavns Universitet. Der
spildes for mange kræfter på in-

terne kampe på KU, og i den
brede befolkning nyder univer-
sitetet ikke længere samme re-
spekt som tidligere, siger Si-
mon Schou fra Forenede Stu-
denterråd.

Svag favorit
Med Forenede Studenterråds
støtte ligner den 53-årige Kir-
sten Hastrup og Nils-Erik Fiehn
i øjeblikket favoritter til rekto-
ratet.

– Vi er utroligt glade for det
skulderklap, vi har fået fra For-
enede Studenterråd. Vi har haft
nogle gode møder med dem,
men vi anede ikke at de ville pe-
ge på os, siger Kirsten Hastrup.

Selv om de studerende har
peget på Kirsten Hastrup, så
har de to andre kandidater ikke
opgivet kampen om den efter-
tragtede post.

– Det er naturligvis ikke godt
for vores valgkamp når der bli-
ver peget på en anden kandidat,
men vi kæmper videre. Det er jo
Forenede Studenterråds valg,
så det kan vi ikke gøre så meget
ved. Det er naturligvis ærgerligt
at vi er kommet så sent i gang
så vi ikke har haft så meget tid
til at påvirke dem, men det er
vores egen fejl, siger rektorkan-
didat Linda Nielsen fra Jura. 

Peter Gundelach fra Sociolo-
gi trækker sig heller ikke ud af
valgkampen. 

– Jeg havde naturligvis håbet
at de havde peget på mig da vi
har haft nogle gode samtaler. Det
viste sig jo også at der var tæt
løb imellem kandidaterne. Men
vi fortsætter vores kampagne da
jeg mener at Nanna (Noe-Nyga-
ard, red.) og jeg har et godt kan-
didatur, siger Peter Gundelach.

FSR står alene
Indtil videre er Forenede Studen-
terråd den eneste organisation
på Københavns Universitet der
har valgt at pege en bestemt
kandidat til rektorposten. Hver-
ken Leif Søndergaard, tillids-
mand for det videnskabelige
personale, eller Fritz Nielsen,
tillidsmand for laboranterne,
vil pege på en rektorkandidat.

– Jeg vil kun opfordre folk til
at stemme, men hvem de vil
stemme på er deres egen afgø-
relse. Det vil jeg ikke diktere,
siger Fritz Nielsen.  ■

F
O

T
O

:
JO

A
C

H
IM

 R
O

D
E

REKTORVALG ▼  

Forskeren som fodboldkommentator

“Samfundsvidenskaben reduceres til det der mest af alt ligner fodboldkommentering hvor fodboldspillerne bare er skiftet ud

med politikere, og de hujende tilhængere er udskiftet med galluptal.”

Fra kronik af statskundskabsstuderende Rasmus Bech Hansen og Christian Madsbjerg, 

Politiken den 24. februar 1998.

Studerende 
støtter Hastrup
Kirsten Hastrup ligger lunt i svinget
i kampen om at blive Københavns
Universitets næste rektor efter at
Forenede Studenterråd har beslut-
tet at pege på hende



Af Richard Bisgaard

Aldrig så snart havde rek-
tor Kjeld Møllgård med-
delt at han ikke genop-

stiller til rektorposten før en ny
kandidat meldte sig på banen. 

Linda Nielsen hedder hun,
49 år og på Det Juridiske Fakul-
tet kendt som den hyperaktive
og sprudlende professor i fami-
lieret der altid bliver ringet op
når vigtige udvalgsposter i
nævn og råd skal besættes,
hvad enten det drejer sig om
bioteknologi og etik, pensioner,
børns rettigheder, elektricitet,
dopingkontrol, lejelov eller ef-
terretningstjenesternes virk-
somhed.

At der er fart over den blonde
professor i den chikke orange-
farvede jakke, er man da heller
ikke i tvivl om når man træder
ind i hendes aflange kontor på
1. sal over indgangsportalen
med de to ugler i Studiegården
hvor Retsvidenskabeligt Insti-
tut C har til huse. Stakke af pa-
pirer og bøger breder sig fra
skrivebordet over mødebordet
til stolene og den blå sofa.

– Ja, du må undskylde, her er
lidt rodet. Her trænger til en
kvindelig hånd, siger jeg til mig
selv hver dag jeg træder ind ad
døren. Og når jeg går ud trøster
jeg mig med at det så meget
værre ud da min forgænger
Lars Nordskov Nielsen husere-
de her, griner Linda Nielsen.

Hun må da også siges at være
lovligt undskyldt i betragtning
af alle de forpligtelser hun har
påtaget sig. En af dem er plan-
lægningen af en stor verdens-
konference om familieret som
skal holdes på Københavns Uni-
versitet næste år – og som inde-
bærer en masse rejseaktivitet.

– Det er lidt af en bjørn at
have med at gøre, kan jeg godt
sige dig. Det lyder og er vældigt
spændende og inspirerende,
men det er altså også temmeligt
anstrengende og arbejdskræ-
vende. Men jeg vil jo så gerne
være med til at bringe Køben-
havns Universitet på verdens-
kortet, siger hun med et smil. 

En anden ‘bjørn’ er arbejdet i
EU’s etikkomité der rådgiver
EU-kommissionen og hvor Lin-
da Nielsen for øjeblikket er

såkaldt rapporteur for en udta-
lelse om patenter på stamceller.

– Med stamceller kan man
nulstille de normale celler så de
kan udvikles til andre typer cel-
ler. Det er et område med et
enormt forskningspotentiale –
og med en hulens masse penge.
Selv om jeg ikke er celleforsker
er jeg nødt til at sætte mig så
meget ind i emnet at jeg kan se
de etiske og retlige aspekter 
i det. Så man får hurtigt kam til
sit hår. Men jeg kan godt lide
sådanne problemstillinger. Man
lytter efter hvilke behov og in-
teresser der er – vurderer dem
og formulerer så nogle løsnin-
ger. Det gennemsyrer meget af
det jeg laver, siger Linda Nielsen.

Møllgårds støtte
Og nu truer så en endnu større
‘bjørn’ i horisonten – rektorpo-
sten på landets største uddan-
nelsesinstitution.

– Ja, det er godt nok den
største jeg nogensinde har givet
mig i kast med. En rigtig bam-
sebjørn. Man kan let få tilbage-
strøget hår ved at tænke på
hvor spændende den er, siger

Linda Nielsen med en klukken-
de latter.

Egentlig havde Linda Nielsen
slet ikke tænkt sig at stille op til
valget – og det samme gjaldt
hendes prorektorkandidat, in-
stitutleder på Molekylærbiolo-
gisk Institut, Jørgen Olsen, som
hun tidligere har arbejdet sam-
men med i blandt andet univer-
sitetets styringsgruppe for bio-
teknologi.

– Jeg syntes der var en pointe
i at den der havde stor erfaring,
også skulle genvælges som rek-
tor, og derfor ønskede jeg un-
der ingen omstændigheder at
stille op imod Kjeld Møllgård i
den nuværende situation hvor
udfordringerne er ekstraordi-
nære. Men efter han har truk-
ket sig, er situationen en helt
anden. I alt fald syntes vi ikke
at vi kunne afslå opfordringer-
ne til at stille op, og da slet ikke
efter der i løbet af få dage blev
indsamlet over 200 stillere for
os, siger Linda Nielsen.

Så man kan opfatte jer som en
slags substitutter for Kjeld Møll-
gård og John E. Andersen?

– Sådan opfatter jeg ikke situ-

ationen. Det er rigtigt at vi beg-
ge støttede Møllgård, men det
er ikke det samme som at vi og-
så har overtaget hans program.
Det er klart at der er mange
punkter som vil være de samme,
og det gælder jo også de andre
kandidaters programmer. Vi
fører jo ikke partipolitik som på
Christiansborg, men forholder
os til de særlige problemer som
Københavns Universitet står
overfor. Derfor er det heller ik-
ke så underligt at der vil være
en masse overlap mellem de
forskellige programmer.

Men hvor adskiller jeres pro-
gram sig fra Møllgårds linie?

– Jamen, der er ikke de store
fundamentale forskelle. Der er
nogle forskelle i de ting vi
lægger vægt på, men det bliver
jo meget ved troen på måden
man bedst kan gennemføre tin-
gene på. Så det er mere et per-
sonspørgsmål. Vi slår mere på
synlighed og tværfaglighed
samt klarere ledelse og bedre
kommunikation – og understre-
ger betydningen af at vi som
par repræsenterer både de blø-
de og de hårde fag. Der skal

samarbejdes på tværs af fag,
roller og institutter, med em-
bedsmænd og politikere, udad-
til og indadtil.

Det siger Peter Gundelach og
Kirsten Hastrup også. Hvad er
forskellen mellem jer egentlig?

– Forskellen ligger vel mere 
i vores baggrund og kontaktfla-
der end det ligger i program-
merne, siger Linda Nielsen og
erkender at det måske ikke ly-
der særligt ophidsende.

– Men hvad skal jeg sige. Det
havde selvfølgelig været sjovere
hvis jeg kunne love revolution,
men det er jo ikke det der er
brug for. Tværtimod drejer det
sig om at forsvare en række
væsentlige værdier som forsk-
ningsfrihed og demokratisk
valgt ledelse samtidig med at
der fremlægges nye visioner for
fremtiden.  

Ligestilling og 
fleksibilitet
Ikke desto mindre kan du blive
den første kvindelige rektor i
KU’s historie. Spiller det ikke ind
i dine overvejelser?

– Jeg synes det vigtigste er at
få den rigtige person på posten
– kvinde eller mand. Men jeg jo
er uddannet inden for familie-
ret, så jeg ser blandt andet
kønspolitik som en hensynta-
gen til familie og børn, og det
præger selvfølgelig også min
holdning til universitetet som
arbejdsplads. Her kan jeg ikke
lade være med at tænke på
hvad Kirsten Hastrup sagde 
i sidste nummer af Universitets-
avisen, nemlig at kvindelige
forskere med børn kan have det
svært med de ofte lange og
skæve arbejdstider på universi-
tetet. At universitetet på mange
måder er et hårdt og krævende
miljø, er ubestrideligt, men det
er samtidig også meget fleksi-
belt. Så lige nøjagtig dér har
universitetet da faktisk noget at
tilbyde. Vi kan ikke konkurrere
på løn, men vi er attraktive på
fleksibiliteten.

Men det indebærer vel sam-
tidig risikoen for at der bliver
drevet rov på arbejdskraften

– Ja, din værste arbejdsgiver
er altid dig selv. Men det ænd-
rer intet ved at det er et stort
privilegium selv at kunne be-
stemme hvornår man vil be-
skæftige sig med hvad og hvor-
dan. Så Københavns Universitet
er efter min mening en langt
bedre arbejdsplads end rygtet
vil vide. På hvilke andre ar-
bejdspladser kan du selv be-
stemme hvad du vil beskæf-
tige dig med. Her kan du skifte
indhold i arbejdet uden at
skifte job. Det er jo fuldstæn-
dig fortryllende. Så jeg synes 
vi har enormt meget at tilbyde,
og det vil jeg gerne slå på trom-
me for. 

Af samme årsag er det af-
gørende for Linda Nielsen og
Jørgen Olsen at bevare den de-
centrale beslutningskompetan-
ce så tæt på de berørte som mu-
ligt. Centralstyring og politisk
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Linda Nielsen og 
arven efter Møllgård
Som en af landets førende eksperter inden for familieret er professor Linda Nielsen
vant til at blive kaldt på når problemer skal løses og vigtige poster besættes. 
Denne gang gælder det rektorposten – og forvaltningen af arven efter Kjeld Møllgård

REKTORKANDIDAT ▼  

Kandidat-interview
Som led i dækningen af valget til de styrende organer på Københavns Universitet har 

Universitetsavisen interviewet de tre kandidater til rektorposten. I nummer 17 gik vi tæt

på Kirsten Hastrup og i nummer 16 på Peter Gundelach. 

KENDT ANSIGT – Linda

Nielsen sidder i en lang række

udvalg, råd og nævn og er i 

offentligheden blandt andet

kendt som tidligere formand

for Det Etiske Råd. Sidste år

blev hun af økonomiminister

Marianne Jelved udpeget til

formand for Pensionsmarkeds-

rådet hvor hun har markeret

sig med krav om solidaritet i

opsparingerne, etik i investe-

ringerne og åbenhed og demo-

krati i pensionsordningerne.
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detailregulering skal for alt i
verden undgås, mener de.

– Et af universitetets vigtigste
kendemærker er jo den fri
forskning, og den skal der vær-
nes om. Forskerne skal gives
mulighed for fordybelse, frit
metodevalg og formidling af
forskningsresultater, siger Lin-
da Nielsen.

Myten om de 
stærke mænd
Omvendt bør den enkelte for-
sker aldrig glemme at han eller
hun er del af et større fælles-
skab. 

– Nok skal vi føle os som fisk
i vandet der svømmer i vidt for-
skellige retninger, men vi skal
helst også have fornemmelsen
af at vi svømmer i samme bas-
sin. Man skal have lov at være
individualist, men man må ikke
glemme at vi er et universitet
med forpligtelser over for sam-
fundet og hinanden, siger Linda
Nielsen.  

Er en bestyrelse med flertal af
eksterne repræsentanter for for-
skellige samfundsgrupper i virke-
ligheden ikke den bedste løsning
på det problem?

– Nej, tværtimod. En ekstern
bestyrelse vil jo ikke have noget
mandat og dermed nogen op-
bakning fra ansatte og stude-
rende. Ganske vist siger visse
politikere at valgte ledere på et
universitet har et problem med
at skulle træffe ubehagelige be-
slutninger over for dem de er
valgt af. Men det gælder vist
også politikerne på Christians-
borg, og endnu har vi ikke hørt
at det skulle være et argument
for at afskaffe det parlamenta-
riske demokrati. Hertil kommer
at en ekstern bestyrelse jo hel-
ler ikke vil være mere uafhæn-
gig end en valgt ledelse. Den vil
blot skulle stå til ansvar over for

nogle andre, nemlig politiske
og erhvervsmæssige særinteres-
ser. Samtidig vil en ekstern be-
styrelse gerne vise at den kan
skabe gennemgribende og hur-
tige forandringer, men heri lig-
ger jo ingen garanti for bedre
kvalitet. Management har en
tendens til at ville presse alting
ned i den samme kasse, og
Københavns Universitet er altså
ikke en bolsjebutik, men en
forskningsinstitution der pro-
ducerer viden og uddannelse.
Og at lede en sådan kræver nu
engang fagkyndig indsigt i
forskningens væsen. Det har en
ekstern bestyrelse ikke. Der
kommer nogle stærke mænd
udefra med klare svar, men de
ved ikke hvad spørgsmålet er.

Spørgsmålet er vel ret enkelt,
nemlig hvordan man skaber en
mere handlekraftig ledelse?

– Ja, men ledelse af hvad?
Man kan ikke presse det samme
system ned over et lille humani-
stisk institut og Niels Bohr Insti-
tuttet på Naturvidenskab. Pro-
blemerne og løsningerne er for-
skellige, men derfor kan man
godt svømme i samme bassin.
Desuden mener jeg da at der er
en del handlekraft i den såkald-
te ‘Københavnermodel’ som
Konsistorium lige har vedtaget
– med nye tværgående udvalg
for forskning, uddannelse og
formidling og med en styrket
rolle til de eksterne repræsen-
tanter og til internationale
rådgivere. Hvad kan man for-
lange mere? Her er jo virkelig
lagt op til en mere synlig ledel-
se som kan skabe tillid til KU og
fremme ansvarligheden på
tværs af fakulteterne.

Tillid og ansvarlighed
Du mener ikke der er tillid til
universitetet?

– Det er der jo nogle der siger.

Om det er rigtigt, har jeg lidt
svært ved at finde ud af. For-
skere fra Københavns Universi-
tet bruges jo utrolig meget i alle
mulige sammenhænge og op-
træder ofte som eksperter i
pressen. Så det er meget dob-
belt, og derfor har vi også for-
muleret os lidt forsigtigt i vores
valgprogram. Men uanset
hvad, så skal vi sikre os at tilli-
den er der – og at vi har blik for
problemet. 

Men der er behov for øget an-
svarlighed på tværs af fakulteter-
ne, siger du. Har dekanerne for
meget magt?

– Det har jeg svært ved at
vurdere, men det bliver da
spændende at erfare. Det vil jo
være sådan at man kommer
med en række ideer, men sam-
tidig skal vurdere hvordan tin-
gene fungerer i praksis og hvad
der rent faktisk er behov for.
Derfor har jeg også som noget
af det første tænkt mig at tage
ud på institutrunder på de for-
skellige fakulteter for at få en
snak med folk. Det har jeg gjort
i nogle af de udvalg og råd jeg
har været formand for, og det
har været en kolossal hjælp, si-
ger Linda Nielsen. 

I det hele taget er hun ikke
meget for at komme med alt for
vidtfavnende programerklærin-
ger før hun har talt med alle
samarbejdspartnere.

– Det er min opfattelse at der
er meget godt at bygge på i
Københavns Universitets tradi-
tioner og de tiltag der er sat i
gang, men at der også er brug
for  fornyelse på en række om-
råder, ikke mindst i relation til
synlighed, tværfaglighed og
klarere ledelse med bedre kom-
munikation. Derfor har vi også
valgt at kalde vores valgoplæg
“Værdier og visioner – tradition
og fornyelse.”  ■

Blå bog

Linda Nielsen, 49 år, blev cand.jur. ved Københavns Universitet i 1976.
Herefter blev hun ansat som sekretær/fuldmægtig i Boligministeriet,
blandt andet som souschef i Personale– og Budgetkontoret. Siden 1979
har hun været ansat ved Københavns Universitet som forsker og undervi-
ser med speciale inden for familieret. I 1993 afleverede hun sin doktordis-
putats og siden 1996 har hun været ansat som professor i Familieret. 

Linda Nielsen har været institutleder på det Retsvidenskabelige Institut
C, studieleder på den juridiske uddannelse og medlem af fakultetsrådet.
Hun er medlem af universitetets koordineringsgruppe for det bioteknolo-
giske satsningsområde og af rektors forskningsudvalg.

Hun har gennem årene været medlem af og formand for et stort antal
lovkommissioner, nævn og råd. Fra 1997-2000 var hun således formand
for Det Etiske Råd og er nu medlem af en etisk komité under EU samt for-
mand for følgegruppen der rådgiver regeringens task force om biotekno-
logi og etik. 

Samtidig er hun formand for Pensionsmarkedsrådet under Økonomi-
ministeriet, Børnelovsudvalget og Ægtefællepensionsudvalget under Ju-
stitsministeriet, næstformand i Adoptionsrådet og Elektricitetsrådet samt
medlem af Justitsministeriets Forskningsudvalg og Udvalget vedrørende
Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Internationalt arbejder hun med emner inden for familieret, bioetik og
bioret, ligesom hun er medarrangør af en verdenskonference om familie-
ret ved Københavns Universitet. 

REKTORKANDIDAT –
Linda Nielsen, professor, dr.jur. 

ved Det Retsvidenskabelige Insti-

tut C, Københavns Universitet.

Andres mening om Linda Nielsen

Erling Tiedemann, formand for Det Etiske Råd:
– Jeg har oplevet Linda Nielsen som en særdeles god formand for Etisk Råd.
Hun gav plads for andre. Hun var god til at formidle størst mulig enighed – og
til at bringe rådets arbejde videre når enighed alligevel ikke kunne opnås. Hun
ledede rådets møder med humor og samtidig på en målrettet og resultatsøgende
måde så der kom noget ud af det. Det var alene det forhold at loven om Etisk
Råd foreskriver at man kun kan være medlem i seks år der medførte at hun
holdt op som formand.

Mads Bryde Andersen, professor, dr.jur., 
Københavns Universitet:
– Jeg har kendt Linda i 15 år og arbejdet tæt sammen med hende om blandt an-
det bioteknologi og patenter på KU. Vi har også siddet sammen i fakultetsråd og
vi spiller som nære kolleger ofte bold op af hinanden.

Linda er en meget stabil, loyal og indsigtsfuld person hvis force er at hun både
kan lytte til vidt forskellige ønsker og alligevel få en beslutningsproces sikkert i
havn. Det er utvivlsomt egenskaber som hun vil have gavn af som rektor. Hun
har humor, er uprætentiøs og går ikke ned på kritik. Samtidig har hun stor in-
tegritet. Du kan ikke købe hende – og derfor heller ikke løbe om hjørner med
hende. Hun har kort sagt alle de egenskaber der skal til for at være rektor. Mens
mange andre forskere har tendens til at forpuppe sig inden for egne områder,
skuer Linda langt ud over sine egne fagområder. Bare se alle de tværfaglige
nævn, råd og udvalg hun sidder i. Det er vigtige egenskaber for en rektor. 

Peter Sandø, filosof, professor i bioetik på KVL 
og formand for Det Dyreetiske Råd:
– Jeg kender Linda fra forskellige forskningssammenhænge og fra samarbejdet
mellem Dyreetisk Råd og Etisk Råd. Vi lærte hinanden at kende i forbindelse
med et tværfagligt forskningsprojekt om bioetik i begyndelsen af 1990’erne. 
Jeg husker endnu hvordan hun på første møde formåede at opløse den lidt selv
højtidelige stemning med mild latter. Det er typisk Linda. Hun er dejligt uhøj
tidelig, og hun formår at løse op for konflikter med sin befriende latter og hu-
moristiske distance. 

Jeg har også oplevet hende i aktion på fællesmøder mellem Det Etiske Råd og
Det Dyreetiske Råd. Især førstnævnte har en storrepræsentation af individua-
lister som alle mener de har noget meget vigtigt på hjerte. Jeg var vildt impone-
ret over hendes mødeledelse og hvordan hun formåede at samle folk med så for-
skellige meninger. Hendes lette sind og manglende selvhøjtidelighed kombineret
med hendes store overblik og kraftige vilje til at finde løsninger gør at hun i den
type situationer også som rektor vil være i stand til at bryde isen. Universitetet
er jo en stor børnehave hvor folk sidder og råber i hver sin sandkasse. 

Hun er hamrende pragmatisk, hun lytter og finder næsten altid en løsning.
Samtidig er hun noget af en blæksprutte. Hun formår at have utrolig mange
bolde i luften på én gang. Den eneste dårlige ting jeg kan finde på at sige om
hende, er at hun har meget svært ved at sige nej – og det er jo også det der har
ramt hende i dette tilfælde. Men i modsætning til de fleste af os andre, slipper
hun altid overraskende godt fra det. 

Med et billede kan man opstille følgende ledertyper: den ene er en flagermus
med store ører, den anden en krokodille med stor mund og ingen ører. Lindas
styrke er at hun har flagermusens egenskaber, men kan gå til biddet som en
krokodille hvis det kniber. Hun har stor politisk tæft og formåede i løbet af få år
at skabe øget prestige og respekt om Etisk Råd. Jeg er ikke et sekund i tvivl om at
hun kan gøre det samme for Københavns Universitet.

Christian Carlsen, tidligere medlem af studienævnet og 
fakultetsrådet på Jura for Moderate Studenter og Forenede
Studenterråd, nuværende advokat i Dansk Handel og Service:
– Som tidligere studenterpolitiker har jeg et positivt indtryk af Linda både som
underviser og som daværende leder af studienævnet. Hun er meget behagelig at
omgås, og hendes dør stod altid åben også for de studerende, og især da hvis vi
var uenige med hende. Der er ingen tvivl om at hendes pædagogiske og faglige
evner er utroligt gode og at hun som underviser derfor også er meget vellidt
blandt mange studerende. At hun også er en god administrator, er der heller in-
gen tvivl om, om end vi som studerende måske syntes at hun var for meget kom-
promisets kvinde. 

Fx turde hun ikke tale lærersiden i studienævnet imod da vi på et tidspunkt
havde en større diskussion om undervisningsevalueringer. Men hun var inde i
sagerne og velforberedt – uden af den grund at gå op i petitesser. Det er en abso-
lut kvalitet. I modsætning til så mange andre på universitetet er hun ikke enten
administrator eller forsker – hun er begge dele, og hun er ikke bange for at de-
monstrere visioner og tænke nyt. At hun har evnerne til at være rektor og begå
sig i det politiske system, er der ingen tvivl om. Men om hun også har pondus
nok til at gennemføre de nødvendige reformer på KU og træde i karakter overfor
stærke dekaner og politiske særinteresser, er et helt andet spørgsmål. Det har jeg
ikke forudsætninger for at vurdere.

Nielsens valgløfter
– Styrkede ledelsesformer inden for selvstyrets rammer

– Kvalitetssikring og evaluering uden ressourcespild

– Fokus på formidling og synlighed

– Udbygning af IT hvor det er relevant

– Øget udbud af efter- og videreuddannelse
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Af Julio Hans Casado
Jensen

Hans Ulrich Gumbrecht er
professor i litteraturvi-
denskab, fransk, itali-

ensk, spansk og portugisisk
samt i moderne tænkning og
litteratur ved Stanford Univer-
sity. Endvidere er han Profes-
seur Associé ved Université de
Montreal. Hans akademiske
rødder ligger i det romanske
sprog- og litteraturområde,
men han har udvidet sit forsk-
ningsfelt til at omfatte så for-
skelligartede områder som
kroppens kulturhistorie, ame-
rikansk fodbold, en kulturhi-
storie for året 1926, en spansk
litteraturhistorie, den franske
forfatter Emile Zola, den æste-
tiske erfarings historie og mid-
delalderfortællingen for blot at
nævne et udpluk af hans over
500 publikationer. 

Endvidere har Gumbrecht
beskæftiget sig med de huma-
nistiske fags identitet og udvik-
ling hvilket er baggrunden for
hans deltagelse i et seminar på
Det Humanistiske Fakultet den
7. september i år med titlen
“The Object of Study of the
Humanities”. Efter seminaret,
der var støttet af Danmarks
Humanistiske Forskningscen-
ter, uddybede Gumbrecht nogle
af sine tanker om humaniora i
et interview med Universitets-
avisen.

Dameblade og 
renæssancedigtning
Hvad ville De fremhæve fra Deres
intellektuelle biografi med hen-
syn til arbejdet med humaniora
som videnskabsfelt?

– Min akademiske løbebane
er delt mellem tre lande, Tysk-
land, USA og – i begrænset om-
fang – Canada, og alene dette
giver et indblik i de humanis-
tiske studiers traditioner, såvel
inden for de enkelte fag som i
de forskellige nationale tradi-
tioner. Mellem 1981 og 1989
arrangerede jeg tværfaglige og
internationale forskningskol-
lokvier om humanioras oriente-
ring ved Dubrovniks Inter-Uni-
versitetscenter. Ved Stanford
har jeg ledet “Stanford Presi-
dential Lectures and Symposia
in the Humanities and Arts” og
arrangeret andre tværfaglige
symposier som “The Athlete’s
Body”, “Body/Ethics” eller

“Beyond Dualism. Epistemo-
logical Convergences between
the Sciences and the Human-
ities”. Disse arrangementer
havde til hensigt at formulere
nogle anbefalinger til univer-
sitetets ledelse om hvilken ret-
ning vores fakultet skulle be-
væge sig i. Desuden deltager
jeg i en kommission under det
schweiziske kulturministerium
vedrørende orienteringen af de
humanistiske fag på Eidgenös-
sische Technische Hochschule
Zürich.

Frem for alt betragter jeg
spørgsmålet om humaniora
som en intellektuel udfordring,
som et problem der netop kal-
der på den tænkning som jeg
finder bør karakterisere huma-
nistisk arbejde, nemlig mod-in-
tuitiv tænkning som består i at
frembringe erkendelser som
ikke umiddelbart bekræfter
vores hverdagslige, institutio-
nelt givne, forståelse af verden.

Et meget anvendt begreb i hu-
maniora er “tværfaglighed”.
Hvordan ser De på forholdet mel-
lem den høje grad af specialise-
ring som man har i dag inden for
de forskellige humanistiske studi-
er og idealet om tværfaglighed?

– Enhver humanist er tvunget
til at arbejde tværfagligt. Man
kan således ikke være specialist
kun i litteratur, man bør kende
indgående til idehistorie, filo-
sofi, historie og så videre for at
kunne forstå og arbejde med
litteratur på en kvalificeret må-
de. Samtidig må man også er-
kende at tværfaglighed bliver
til et tomt begreb hvis man ikke
behersker sit eget felt. 

– Cultural Studies skulle re-
præsentere den praktiske reali-
sering af tværfagligheden fordi
man her lige så vel kan beskæf-
tige sig med dameblade for
afroamerikanere som med re-
næssancedigtning. Jeg ser den
fare i Cultural Studies at man
ikke for alvor fordyber sig i et
konkret vidensområde med sin
egen forskningstradition. Man
vil kun for alvor kunne tale om
tværfaglighed hvis man samler
specialister fra de forskellige
discipliner. Man kunne således
tænke sig at en ægte tværfaglig
udvikling kunne foregå i et fo-
rum hvor musikvidenskabs-
mænd, historikere, lingvister,
litteraturforskere, etc. mødtes
og samarbejdede ud fra hver
enkelt deltagers specialisering.

Medier uden mening
Parallelt med den høje grad af
specialisering af de enkelte grene
inden for humaniora har man
også oplevet en stigende teoreti-
sering af disciplinerne. Hvordan
ser De denne udvikling?

– Jeg har selv deltaget i den
proces som litteraturforsknin-
gen har undergået de seneste
par tiår, og som man har kaldt
teoriens implementering. I dag
vil jeg dog hellere beskæftige
mig med filosofi end med litte-
raturteori. I den vesterlandske
filosofiske tradition finder man
en ophobning af viden som jeg
finder mere inspirerende end
den man finder i litteraturteori-
en. 

– I det klassiske tyske univer-
sitet var filosofien tildelt en
central rolle, og jeg finder det
ønskeligt om man kunne vende
tilbage til dette. Sådan kunne
man undgå at filosofien bliver
lukket inde i et hermetisk rum,
men at den i stedet var en inspi-
rationskilde for de øvrige hu-
manistiske discipliner da jeg
som sagt mener at den filosofi-
ske tradition er et enormt reser-
voir af viden og intellektuelle
erfaringer. 

– Sandsynligvis hænger den-
ne udvikling sammen med en
permeabilitet (gennemtrænge-
lighed, red.) mellem videns-
felterne som man er mere be-
vidst om i dag. Således har filo-
soffen Richard Rorty i artiklen
“On the Inspirational value of
Great Works of Literature” be-
skrevet det han kalder de litte-
rære værkers inspiration for fi-
losofien, mens jeg fokuserer på
det omvendte forhold, filosofi-
ens påvirkning på litteraturen.

Hvordan ser De på forholdet
mellem de humanistiske studiers
genstande og de nye kommuni-
kationsmedier?

– Jeg har rejst dette spørgs-
mål i en europæisk kontekst via
udgivelsen af en bog som er
blevet solgt i over 20.000 ek-
semplarer. Der er et historisk
aspekt i fremkomsten af de nye
massemedier som har betyd-
ning for humanistisk forskning.
Siden Dilthey har humanioras
selvforståelse været den at pro-
ducere fortolkning i modsæt-
ning til de andre videnskabs-
grene som skulle producere for-
ståelse. Udviklingen af fortolk-
ninger er utvivlsomt en vigtig
del af de humanistiske studiers

INTERVIEW ▼  

Humaniora for fremtiden
Hvis humaniora skal udvikle sig og fortsat give 
viden og indsigt fra sig, er det vigtigt at fagene 
ikke bliver stillet over for et krav om umiddelbar 
samfundsøkonomisk relevans
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opgaver, men det er ikke den
eneste praksis som humaniora
skal udøve. 

– Massemedierne medvirker
til cirkulationen af mening
samtidig med at de ikke selv er
mening. Men bør disse medier
så ikke være genstand for hu-
manistisk tænkning? Skulle
man ikke netop fra et humani-
stisk ståsted kunne forklare
hvorledes tv’et medvirker til
meningscirkulationen og til
dannelsen af ny mening? Man
kan sige at uanset hvilket felt
man går i gang med at opdyrke

som humanist, så er det legi-
timt i det omfang man produce-
rer ny viden og ny tænkning. 
En ren og skær reproduktion af
viden er ufrugtbar og hertil er
universitetet alt for dyrt. 

Som konsekvens af idealet om
humanistisk tænkning som mod-
intuitiv bør humaniora ikke ude-
lukkende arbejde med dens klas-
siske genstande – for eksempel
den idéhistoriske og æstetiske
tradition – men også behandle
spørgsmål som den sociale og
erkendelsesmæssige betydning
af de nye massemedier.

Utilitaristisk værdi lig nul
Hvilket leder os videre til spørgs-
målet om humanioras sam-
fundsmæssige relevans.

– Hvis vi snakker om huma-
nioras umiddelbart utilitaristi-
ske værdi, så vil jeg sige at de
humanistiske studiers sam-
fundsøkonomiske relevans er
lig nul. Men samtidig er den
tænkning som humaniora kan
bibringe et samfund uundvær-
lig. Wilhelm von Humboldt,
som i en periode var rektor for
universitetet i Berlin, formule-
rede dette paradoks på den må-
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de at universitetets opgave er at
arbejde med spørgsmål som
sandsynligvis aldrig vil blive
besvaret, og det er det samme
som at beskæftige sig med ting
uden nogen praktisk anvendel-
sesmulighed. Denne opgave
som Humboldt så som essentiel
for universitetet, kunne siges at
være mønstergyldig for huma-
nistisk forskning. 

– Det der bør kendetegne hu-
manistisk forskning er at ud-
tænke ideer som ikke kunne ha-
ve været tænkt i andre kontek-
ster. Hvis man som forsker eller
underviser er under pres for at
producere og formidle utilita-
ristisk viden, vil man ikke være
tilbøjelig til at udøve en risi-
kabel tænkning, altså en tænk-
ning som kan formulere alter-
nativer til hverdagslivets insti-
tutionaliserede praksisformer.

– Humboldt formulerede det-
te vilkår på den måde at det er 
i de finansierende kræfters in-
teresse ikke at gribe ind i uni-
versitetets arbejde. Hvis den in-
stans der har den økonomiske
magt intervenerer i forskning
og undervisning, risikerer man
at humaniora bliver til en dårlig
professionsuddannelse (jura og
medicin er professionsuddan-
nelser, red.). 

– Niklas Luhmann forestiller
sig universiteterne som et soci-
alt system af “anden orden”,
altså et system hvis specifikke
opgave er at producere kom-
pleksitet, i modsætning til alle
andre sociale systemers kom-
pleksitetsreduktion. Sagt på en
anden måde: praktiske speciali-
ster finder løsninger og reduce-
rer således kompleksitet, mens
humanioras opgave burde være
at producere potentielle alter-
nativer til de institutionalisere-
de verdensforståelser. Et sam-
fund der ikke producerer kom-
pleksitet, mister nemlig evnen
til at omstille og forandre sig.
Humaniora fortæller os at der
findes andre livsformer end
den vi er vokset op med, den
gør os i stand til at forestille os
andre virkeligheder. Hvad pro-
ducerer en kulturhistorisk be-
vidsthed? Den producerer en
mental smidighed som kun vi-
ser sin samfundsmæssige rele-
vans i det lange perspektiv. 

Risikofyldt tænkning
– I det tidligere Sovjet var kom-
pleksitetsproduktionen som be-

kendt fraværende, og det for-
årsagede en fuldkommen in-
stitutionaliseret tænkning der
sandsynligvis var medvirkende
til unionens samfundsmæssige
kollaps.

– Men også på et andet plan
har humanioras risikofyldte
tænkning en samfundsmæssig
relevans. Hvis man ønsker sam-
fundsmæssige ændringer til det
bedre, må man også gøre sig
klart at i de fleste tilfælde kan
den umiddelbare forandring af
institutionelle praksisser også
bringe specifikke farer med sig. 

– De færreste vil formentlig
gå med til at fremskridt inden
for kirurgiske indgreb kan byg-
ge på forsøg med mennesker,
ligesom man heller ikke vil
acceptere at genteknologiens
muligheder for menneskeklo-
ning bliver omsat i praksis. 
Heraf følger imidlertid at den
akademiske verden – og frem
for alt humaniora – burde ind-
tage og diskutere de horisonter
som viser sig ud fra de teknolo-
giske fremskridt og samfunds-
mæssige ændringer. 

– Det er risikofyldt tænkning:
at tænke det som ellers ville
forblive utænkt fordi det under
de aktuelle samfundsmæssige
betingelser ville være for risika-
belt at føre ud i livet. I denne
henseende gjorde Peter Sloter-
dijk ret i at sætte en åben dis-
kussion i gang – netop bag det
akademiske elfenbenstårns mu-
re – om mulighederne for og
konsekvenserne af gentekno-
logien. 

Beslægtet med kunsten
Måske De ville knytte en reflek-
sion til STÅ-systemet som jo er en
finansiering af universitetet via
antallet af producerede eksami-
ner?

– Hvis man spurgte præsi-
denten for Stanford om institut-
tet for klassiske sprog skulle
lukkes fordi det ingen studeren-
de havde, ville han svare at
man netop af den grund skulle
bevare det. En af universitetets
funktioner er at være erin-
dringsbærer af forsvundne livs-
former, at bevare erindringen
om visse genstandsområder
som på et givent historisk tids-
punkt ikke er interessante, men
som på et senere historisk tids-
punkt kan vise sig at være ak-
tuelle. 

– For at vende tilbage til rele-

vansproblematikken: I USA er
de klassiske sprog blevet popu-
lære blandt de studerende, og
dette vækker ingen bekymring
med hensyn til deres fremtidige
afsætning på arbejdsmarkedet.
Den person som er i stand til at
komme igennem så vanskeligt
et studium, må nødvendigvis
være i besiddelse af både intel-
lektuelle evner og selvdisciplin
– fundamentale evner for en-
hver erhvervsmæssig rolle den-
ne person siden hen vil påtage
sig. 

– Vi skal ikke bilde os ind at
vi som humanister kan skabe
en professionel profil som sva-
rer til den jurister eller læger
har. Humanioras force er netop
den at vores vidensproduktion
er mod-intuitiv, og derfor
lægger disse studier op til at
den humanistiske kandidat ikke
nødvendigvis går en forud-
bestemt vej. 

– Det største problem ved
STÅ-systemet er for mig at se
ikke at undervisningsniveauet
sænkes, men den bagvedliggen-
de ide om at jo flere eksaminer
der produceres des bedre. Jeg
ved at jeg herved berører et
følsomt emne i Danmark, men
STÅ-systemet har at gøre med
spørgsmålet om eliten. Hvad er
en elite? Det er en motiveret og
kvalificeret gruppe som er i
stand til at producere indsigt og
bevare ellers glemte kulturfor-
mer for det omgivende sam-
fund. En elite er bedre i stand
til at producere ny tænkning
end et masseuniversitet som
fortrinsvis vil have til funktion
at producere eksaminer frem
for viden.

Humaniora år 2010
Til sidst vil jeg gerne stille Dem et
spørgsmål som dekanen for Det
Humanistiske Fakultet på Kø-
benhavns Universitet har udka-
stet: Hvordan vil De gerne se et
Humanistisk Fakultet om 10 år?

– Jeg vil gerne se mange for-
skellige fakulteter, én slags i
København, en anden slags i
Århus, en tredje i Odense og så
videre. I USA har de bedste uni-
versiteter nogle indbyrdes me-
get forskellige løsninger, men
når for eksempel Stanford om-
strukturerer sine studier, bliver
det diskuteret i hele landet. 
I det amerikanske system læser
man først på College hvor man
traditionelt gennemgår den

vestlige litterære kanon, men
på Stanford har man valgt kun
at beskæftige sig med ti tekster
i alt i løbet af de to år. 

– Det er imidlertid vigtigt at
dette ikke bliver en domineren-
de model, for lige så snart en
given model bliver hævet over
enhver diskussion, vil den stag-
nere vidensproduktionen. 
Derfor er diversitet vigtig. 
Man kunne eventuelt forestille
sig et samarbejde med den pro-
fessionelt udøvende kunst og
de dertil hørende institutioner:
konservatorier, kunstakademi-
er og så videre. Kunst er også
kompleksitetsproducerende og
altså beslægtet med humani-
stisk forskning.  ■

Julio Hans Casado Jensen er
adjunkt i spansk på Romansk
Institut.
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UDFORDRING – Professor Hans Ulrich Gumbrect

fra Stanford Universitet betragter spørgsmålet om

humanioras fremtid som en intellektuel udfordring 

– et problem som kalder på mod-intuitiv tænkning.

Den tænkning burde karakterisere al form for huma-

nistisk arbejde og består i at frembringe erkendelser

som ikke umiddelbart bekræfter vores hverdagslige,

institutionelt givne, forståelse af verden.

Professor humaniora i opløsning
Det er i naturvidenskaberne de store epokegørende opdagelser gøres i dag. (...)Og humaniora? Inden for de

sidste 20-30 år er de samme amerikanske og franske modeteorier i et efterslæb fra studenteroprøret i 1968

blevet recirkuleret for i en blanding af psykoanalytisk, marxistisk og poststrukturalistisk inspiration at præ-

dike om nødvendigheden af den vestlige civilisations snarlige afskaffelse. Det er hvad der er sket af nyt.

Fra forfatteren og skribenten Carsten Jensens tiltrædelsesforelæsning som professor 

på Syddansk Universitet, kronik i Politiken den 1. september 2001. 
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Af Ole Espersen

Menneskerettighederne
er tyranniske, hører
man undertiden folk

mene i disse år, eller: Uden en
universel etik er universelle
menneskerettigheder ikke mu-
lige. Også mere ligefremmme
udsagn høres i debatten som:
Menneskerettighederne er et
hold-kæft bolche der bruges til
at forhindre en demokratisk de-
bat. Eller: Menneskerettigheds-
forkæmpere er intet andet end
traktatakrobater.

Disse udsagn der høres fra fi-
losofisk såvel som fra kirkelig
og politisk side, virker umiddel-
bart overraskende. Overrasken-
de fordi baggrunden for de in-
ternationale menneskerettighe-
der jo er de frygtelige erfarin-
ger fra 30’erne, Anden Verdens-
krig og De Forenede Nationers,
Europarådets og andre organi-
sationers indsats for at undgå
gentagelser. Hvordan kan det
der kom ud af disse bestræbel-
ser kaldes tyrannisk?

Hvordan kan en rettighed i
det hele taget være tyrannisk?

Der kan være to forklaringer;
den ene mere venlig end den
anden.

Den uvenlige og venlige
Den ene, lidt uvenlige, er at ret-
tigheder – og friheder – hvis de
som hævdet er “ufravigelige”
lægger begrænsninger på politi-
keres magt og indflydelse. Der
er hele tiden en kant man skal
passe på ikke at gå ud over. El-
lers kommer traktatakrobater-
ne for at forhindre os i at bruge
vor egen sunde fornuft. 

Andre frygter at rettighederne
er blevet noget man tilbeder, no-
get der erstatter noget der bur-
de være mere guddommeligt.
Eller erstatter det bredere lyk-
kebegreb der har været mange
filosoffers omdrejningspunkt.

Den mere venlige forklaring
kan være frygten for at menne-
skerettigheder og demokrati
måske er udtryk for at vi er ved
at vende tilbage til naturretten.
Bag naturretten ligger tanken
om en retsorden der er ganske

uafhængig af tid og sted. Den er
som det er sagt, evig og uforan-
derlig.

Så sent som i det 19. århun-
drede udgjorde naturretten et
af otte fag af det juridiske studi-
um ved Københavns Universitet
og der blev afholdt offentlige
eksaminatorier over naturret. 

Holbergs “Introduktion til
naturens og folkerettens kund-
skab” udkom i fem udgaver i
det 18. århundrede og udgjorde
et væsentligt grundlag for un-
dervisningen ved Det Juridiske
Fakultet.

Men hvorfor skulle nogle
være betænkelige ved eller lige-
frem stærke modstandere af na-
turretten med en så stærk og
fornuftig fortaler som Holberg?
Svaret ligger formentlig i
påstanden om en uforanderlig
ret gældende for alle folkeslag.

Lovgivere kan – i al fald som
hovedregel – acceptere at være
bundet af Grundloven, men
skulle deres ret til at bruge de-
res sunde fornuft hvilket de vel
er valgt af folket til være be-
grænset herudover?

At filosoffer og teologer har
svært ved at acceptere noget
andet end det som de opfatter
som deres religion eller tanke-
frihed som værende “evigt og
uforanderligt”, er vel heller ik-
ke så overraskende. Men lige-
frem at karakterisere et af de
trods alt mest positivt ladede
begreber – menneskerettighe-
der – med et af sprogets mest
negative ord – tyrannisk – er
dog noget overraskende. For
godt og vel 2500 år siden var
tyrannisk et neutralt ord, sva-
rende til kongelig – nu er det
vel, i alt fald her i landet præcis
det modsatte af hvad vi opfatter
som kongeligt.

Etisk fællesskab
En forklaring kan måske som
nævnt også være kravet om uni-
versalitet. At universaliteten er
anerkendt af alle FNs medlems-
lande, er jo ikke afgørende for
en diskussion. 

Kan man have et universelt
retssystem uden en universel
etik, spørger filosoffer underti-

den. Især baseret på at folkeret-
ten jo ingen håndhævelsesmid-
ler har hvorfor en fælles etisk
holdning naturligvis kan blive
meget betydningsfuld med tan-
ke på efterlevelsen af retten.

Efter min opfattelse er for-
skellene i etik mellem de for-
skellige dele af verden i virke-
ligheden mindre end forskellen
i religioner. 

Og der er jo ingen der spør-
ger om man blandt folk med
forskellige religioner kan have
fælles grundlæggende rettighe-
der. Tværtimod følger det af
disse rettigheder at forskellige
religioner er en forudsætning.
En væsentlig menneskeret er jo
netop religionsfrihed som selv-
sagt forudsætter en religiøs
mangfoldighed. 

Jeg tror i øvrigt at man med
megen ret kan hævde at et fæl-
les etisk så vel som religiøst og
juridisk grundprincip er at man
skal holde hvad man lover.
Samtlige medlemslande i FN
har jo netop højtideligt og i
mange pagter og konventioner
lovet hinanden at respektere
menneskerettighederne.

Eksport af værdier
Alligevel bør vi være forsigtige
med ikke at tage påstandene
om manglende universalitet al-
vorligt. Der er utvivlsomt man-
ge der føler at vi i Europa har
en tendens til at ville eksporte-
re værdier og rettigheder til
kulturer hvor de er fremmed-
artede. 

Man kan fx med en vis ret
rejse spørgsmålet om hvorvidt
EU har sikret sig at krav om
overholdelse af menneskeret-
tigheder i henhold til aftaler
med tredjelande nu også hånd-
hæves ensartet og retfærdigt i
forhold til alle. Eller om der
måske er tale om protektionisti-
ske tendenser når det findes
hensigtsmæssigt i forbindelse
med suspension af handelsrela-
tioner. Er der den konsekvens
som er forudsætningen for tilli-
den til et retssystem? 

Er vi konsekvente når vi be-
tragter Indien som en retsstat
og et demokrati skønt landet

praktiserer et yderst repressivt
kastesystem? 

Har vi selv tilstrækkeligt høje
menneskerettighedsstandarder
generelt til at vi er legitimerede
moralsk når vi kræver overhol-
delse af standarder i den tredje
verden? 

Findes der i vor verdensdel
accept af racemæssig eller et-
nisk diskrimination som kan
begrunde spørgsmål til os om
hvorvidt vi nu også er konse-
kvente i vores menneskerettig-
hedssyn?

Desværre sker det nok at vi
giver anledning til at sådanne
spørgsmålstegn sættes. Men det
skal ikke hindre at vi fastholder
kravet om universalitet – på
den anden side kan det med-
føre at vi intensiverer et samar-
bejde i stedet for en kontrol
med hensyn til overholdelsen. 

Det bør heller ikke undgå vo-
res opmærksomhed at påstan-
dene om manglende universali-
tet eller indpasningsvanskelig-
heder i andre kulturer i forhold
til vore menneskerettigheder
stort set altid kommer fra magt-
haverne – ikke fra de fængsle-
de, torturerede eller dem der
måtte flygte.

Tyrannisk demokrati? 
Ordet demokrati er endnu ikke
blevet sat i forbindelse med be-
grebet tyrannisk. Men det ville
da vel også være helt utænke-
ligt? 

Umiddelbart skulle man tro
at det var en kontradiktion,
men udtrykket flertalsdiktatur
er jo ikke ukendt. Og demokra-
tisk tyranni er jo i virkeligheden
det samme. Udtrykket beror al-
ligevel på en misforståelse. Og
det skyldes behovet for en kom-
bination med menneskerettig-
hederne. Der er bred enighed
om at intet samfund er demo-
kratisk uden respekt for andre
grundlæggende menneskeret-
tigheder. Et demokrati der ikke
kombinerer disse begreber, kan
meget vel udvikle sig til at være
tyrannisk.

Det sidste årti har vi været vid-
ne til dannelsen af mange nye
demokratier. Omkring Østersø-

en har vi især glædet os over
udviklingen i de baltiske lande
fra dele af et diktatur til selvs-
tændige demokratiske lande. 

Processen i retning af et for-
melt demokrati (med flertals-
afgørelser) er vanskelig nok,
men det er ofte længerevarende
og mere besværligt at sikre det
andet nødvendige aspekt: Men-
neskerettigheder. 

Derfor har et nært samarbej-
de også på universitetsniveau
været af ganske væsentlig be-
tydning. Og måske kan disse
lande i de kommende år vende
processen og minde os om
noget vi har søgt at rodfæste
hos dem. 

Vi har formuleret forventnin-
ger om en rimelig behandling
af asylansøgere – den daværen-
de indenrigsminister og nu-
værende forskningsminister
spillede en fremtrædende rolle.
Vi har formuleret forventninger
om respekt om familielivet og
ret til familiesammenføringer,
også i tilfælde hvor kvotesyste-
mer eller uvilje mod visse na-
tionaliteter kunne lægge van-
skeligheder herfor.

Menneskeretten 
og tankefriheden
Netop blandt andet Danmarks
forventninger om indførelse 
af demokrati og menneskeret-
tigheder i de lande vi har kon-
takter med, er til debat i øje-
blikket. 

Vores fremfærd på disse om-
råder er blevet kaldt “brovten-
de”. Hvis vi anser menneskeret-
tighederne som en “syntese af
alle store moraler”, kan denne
karakteristik være rigtig.

Men det gør vi ikke. Retten i
vort samfund er baseret på de-
mokratiske beslutninger, og
professionelle dommere afgør
om rettighederne er krænket.
Disse nationale regler kan vi
kræve at alle overholder, og det
samme kan vi gøre hvis vi har
set rettighederne manifestere
sig i den internationale retsor-
den.

Moral og værdier er person-
lige og hvorvidt de er krænkede
afgøres af de involverede selv.

Man kan ikke kræve accept af
moralske værdier som betingel-
se for juridiske rettigheder. Det
er værd at holde sig for øje i en
tid hvor udlændinge og mindre-
tal er udsat for accelererende
mistænkeliggørelse og krav der
synes at berøre selve tankefri-
heden.

I en nyligt afgiven rapport fra
en tænketank hedder det såle-
des at målet for en integration
af udlændinge i det danske
samfund må være at udlændin-
ge tilslutter sig og efterlever
nogle grundliggende værdier
og normer i Danmark. Man me-
ner altså ikke at det er nok såle-
des som det for tiden er udtrykt
i lovgivningen at de har forstå-
else for danske værdier – de
skal også efterleve vore værdi-
er. Her synes man at være ret
tæt på kanten af den ret til sam-
vittighedsfrihed og meningsfri-
hed som er en basal menneske-
rettighed. 

Det hjælper dog en del at
samme tænketank som en
grundlæggende værdi nævner
at vi danskere viser tolerance
over for andres værdier og nor-
mer dog under forudsætning af
at disse værdier og normer ikke
krænker vore egne ovennævnte
værdier og normer.

Nemt må det ikke være.

Skepsis overfor jurister
Som det sikkert er fremgået af
denne forelæsning har jeg ind-
tryk af at juristerne i vort land i
denne tid er udsat for en vis
form for skepsis. 

Det kan, men behøver ikke
skyldes misforståelser. Det vil
jo fx være en misforståelse at
tro at de forkætrede menneske-
rettigheder blot er juristers
værk. Det er statsmænds værk. 

Men i selve det der underti-
den kaldes grundlaget for vor
kultur, kristendommen og den
evangelisk-lutherske tro, er der
også indbygget en skepsis over
for jurister. Jeg faldt for nylig
over et citat fra Luther som ikke
er uden interesse i denne tid.
Luther besluttede i 1505 at læse
jura og blev optaget på univer-
sitetet i Erfurt. Men det holdt

VIDENSKABET
MENNESKERETTIGHEDER

Rettighedernes tyranni
Demokrati og menneskerettigheder er til diskussion i disse år. De ufravigelige begreber
bliver pludselig kaldt tyranniske. Festforelæsningen ved Københavns Universitets årsfest
tog i år et nærmere kig på kritikken af en vigtig del af den vestlige verdens normsæt
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han kun til i kort tid. En del af
forklaringen har vi måske i
hans bog “Om den verdslige
øvrighed” fra 1523 hvor han gi-
ver magthaverne det råd ikke at
lytte til jurister, men at følge
kærlighedens lov i stedet. Hvis
man gør det, så vil:

“..man overordentlig let af-
gøre og bilægge alle sager uden
nogen som helst lovbøger. Men
hvis man lader kærlighedens og
naturens lov ude af syne, vil
man aldrig nogen sinde finde
frem til det der behager Gud
om man så havde slugt alle lov-
bøger og slugt alle jurister. 
Jo mere du retter dig efter dem,
jo mere vil de lede dig på vild-
spor! En rigtig og god dom
hverken kan eller skal fældes
ud fra bøger, men ud fra en
selvstændig vurdering som om
bøger slet ikke var til. Men
sådan en uhildet retsafgørelse
giver kærligheden og den na-
turlige lov som al fornuft er
fuld af. Bøgerne kommer kun
til kategoriske og uholdbare
domme. Det skal jeg nævne dig
et eksempel på: 

Man fortæller følgende histo-
rie om hertug Karl af Burgund:
En adelsmand tog sin fjende til
fange. Da kom den tilfangetag-
nes kone for at få sin mand fri.
Men adelsmanden lovede at gi-
ve manden fri mod at hun ville
gå i seng med ham. Hun var en
retskaffen kvinde, men ville
dog gerne befri sin mand, og
hun går hen og spørger sin
mand om hun skal gøre det for
at få ham fri. Manden ville
gerne have sin frihed og redde
livet og gav konen sin tilladelse.
Da adelsmanden nu havde væ-
ret i seng med konen, lod han
den næste dag hendes mand
halshugge og gav ham død til-
bage til konen. Alt det indanke-
de hun for hertug Karl der ind-
stævnede adelsmanden og be-
falede at han skulle gifte sig
med kvinden. Da nu bryllups-
dagen var ovre, lod han man-
den halshugge, overgav konen
alle hans besiddelser, gav hen-
de æresoprejsning og straffede
således forbrydelsen virkelig
som en fyrste bør gøre det. 

Se, sådan en kendelse kunne
ingen pave, jurist eller bog have
vejledt ham til, men den er ud-
sprunget af en selvstændig for-
nuft, uafhængig af alle bøgers
love og så mesterligt at alle må
bifalde den og finder det skre-
vet i deres eget hjerte at sådan
er det rigtigt.”

Stadig positive ord
Det er ord og vurderinger som
utvivlsomt har spillet og måske
stadig spiller en vis rolle i vort
samfundsliv. 

Vi er jo alle efter grundloven

i princippet lutheranere, og i
hvert fald er vi alle supportere
efter finansloven.

På trods af den igangværen-
de lidt negative debat er det
dog stadig, og det vil jeg gerne
slutte af med, min faste overbe-
visning at begreberne demo-
krati og menneskerettigheder
fortsat vil blive anset som
grundliggende for hele vort
samfund. 

At der er tale om positivt la-
dede ord, vidner teksten under
billedet af en af Robert Jacob-
sens skulpturer jo om. Billedet

findes i programmet for års-
festen og teksten der er taget
fra en anmeldelse i dagbladet
Information, lyder således:
“Robert Jacobsens skulpturer
er dybt demokratiske fordi de
lader de kurvede linier trives og
boltre sig midt imellem de ret-
te. De tror på menneskeværdige
samfundsforhold”. ■

Ole Espersen er professor, dr. jur
i statsret på Det Retsvidenskabe-
lige Institut B, Det Juridiske 
Fakultet

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

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

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

avisen med almindelig post eller e-post.  
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DEMOKRATISKE
KURVER – “Robert Ja-

cobsens skulpturer er dybt

demokratiske fordi de la-

der de kurvede linier trives

og boltre sig midt imellem

de rette. De tror på men-

neskeværdige samfunds-

forhold,” skrev Informati-

ons anmelder.

“Rettigheder – og friheder – hvis de som hævdet er
“ufravigelige” lægger begrænsninger på politikeres
magt og indflydelse. Der er hele tiden en kant man
skal passe på ikke at gå ud over. Ellers kommer 
traktatakrobaterne for at forhindre os i at bruge vor
egen sunde fornuft.”   

Professor i statsret, Ole Espersen
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Iet indlæg i Universitetsavisen
nr. 17, 1. november 2001 argu-
menterer formanden for Kø-

benhavns Konservative Stude-
rende for at KU ville være bedre
tjent med en ansat ledelse frem-
for som nu en valgt. Det hedder
sig i Lau Brüniche-Olsens
(LBO) indlæg at en ansat ledel-
se bedre ville være i stand til at
træffe beslutninger der på kort
sigt kan være upopulære, men
som på længere sigt skulle give
en eller anden gevinst. Dette
fordi en ansat ledelse ikke be-
høver bekymre sig om genvalg. 

Inden for egne rammer er ar-
gumentationen for så vidt for-
ståelig nok, dog bør man nok
spørge sig selv om ikke disse
rammer er alt for snævre. 

LBO vælger at betragte uni-
versitetet som en virksomhed
eller en ungdomsuddannelse
hvilket der direkte sammenlig-
nes med. Imidlertid er universi-
tetet i sit fundament anderledes
end gymnasieskolen, og det vil-
le være sørgeligt om Køben-
havns Universitet blev reduce-
ret til blot endnu én i rækken af
skoler. Naivt eller ej, jeg vil fast-

holde et større akademisk am-
bitionsniveau på universitetets
vegne end det LBO lægger op
til. Det handler i bund og grund
om at finde ud af hvordan vi vil
betragte vores universitet, og
her mener jeg at der ofte sigtes
for lavt.

En ansat regering
Lidt mere visionært burde man
efter mine begreber anskue
universitetet som et anderledes
egenartet samfund der lyder
egne regler og love. Det er her
vores institution vinder sin
egentlige eksistensberettigelse. 

Lad os se det som et lokomo-
tiv for viden og (ny)tænkning
der beriger og beriges af resten
af landet, det store samfund.
Dette sidste vil LBO givetvis
være med på, men for nu at bli-
ve i billedet af universitetet som
et selvstændigt samfund i sam-
fundet, kunne man i tråd med
indlægget spørge om så også
det store samfund, Danmark,
ikke ville være bedre tjent med
en ansat regering fremfor én
der hele tiden skal tænke på
mulighederne for genvalg. 

Hvis nu den danske regering
blev ansat af folk i Bruxelles,
Washington eller blot af em-
bedsmænd i Christiansborgs
korridorer, ville økonomien
herhjemme måske se bedre ud.
Alligevel er det næppe den rette
vej at gå. 

Såvel som jeg gerne vil have
medindflydelse på hvem der
bliver Danmarks statsminister
og dermed udstikker den ideo-
logiske kurs, vil jeg også gerne
være med til at vælge den rek-
tor der ud fra sine kvalifikatio-
ner som leder synes den bedst
egnede. Det er på dette niveau
vores universitet hører hjem-
me. Og indenfor disse rammer
vi først og fremmest må tale om
ledelse.

Akademisk ledelse
En af kandidaterne til rektor-
posten har med begrebet “aka-
demisk ledelse” gjort klart at
ledelse i universitær sammen-
hæng ikke må forveksles med
administration.

Ledelsen skal være fagligt an-
svarlig og vise nye veje for alsi-
dig forskning og undervisning

og i det hele taget tegne univer-
sitetets profil. Dette hverv kan
kun bestrides af folk der kender
institutionen indefra. Det er
ikke helt klart hvor LBO mener
en ansat ledelse skulle rekrutte-
res, men ifølge logikken i hans
indlæg må det blive udenfor
universitetets mure da univer-
sitetets egne folk kan risikere 
at have venner på deres ar-
bejdsplads hvilket giver LBO
mistanke om nepotisme og ind-
spisthed. 

I kor med Sokrates vil jeg dog
her spørge om ikke det er visere
at lade folk der har forstand på
heste opdrage hestene, og om
ikke man skulle lade folk der
kender universitetet, lede det.
Modsat den antidemokratiske
filosof vil jeg dog hævde at le-
delsen skal vælges. Vi der har
vores daglige virke på universi-
tetet, er nok i stand til at træffe
kvalificerede valg også selv om
der skulle være vakt et nepotis-
mespøgelse.

Gå til valg
Der er selvfølgelig ingen tvivl
om at der skal økonomer og ju-

DEBAT ▼  

Edb-Centret er service- og supportcenter på edb-området for Det Humanistiske Fakultet på Københavns Uni-
versitet Amager (KUA). Der er 11 medarbejdere ansat, hvoraf de ni er teknikere, én akademiker og én sekretær.

Send venligst din ansøgning mærket “160.20516/IT-chef” til Mercuri Urval A/S, Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup,
eller e-mail til ans.kbh@dk.mercuri-urval.com – gerne som Word-fil. Ansøgningsfristen er den 26. november 2001, kl. 9.00. 

Indledende samtaler afholdes den 3. december 2001.

Som chef for Edb-Centret er du leder for 11 med-
arbejdere, der løser de daglige, tekniske opgaver i
en uhøjtidelig og engageret atmosfære. I dialog
med brugere og medarbejdere sikrer du udviklin-
gen af Edb-Centrets ydelser, så de er tidssvarende,
stabile og effektive. Du er Centrets ansigt udadtil,
men som oftest fungerer du selvstændigt som
krumtappen  på IT-området. I forbindelse med byg-
ningen af det nye KUA er det din opgave at sikre
driften og serviceniveauet i den gradvise udflyt-
ning. 

Dit IT-ansvar
Du vil være ansvarlig for: 
• Vedligeholdelse og drift af netværk. Der er ca. 

1.000 klienter og 25 servere (UNIX/LINUX/ 
W2000/NT).

• Service over for de ansatte.  Der ydes service 
til alle brugere på de i alt 6 fysiske adresser.

• Rådgivning af Fakultetet i IT-spørgsmål.
• Administrationen af Fakultetets retningslinier 

på IT-området, herunder vedr. indkøb af IT-
udstyr til brugerne.

Dine kvalifikationer
Du har en relevant videregående uddannelse og
har stor IT-indsigt. Derudover har du konkret erfa-
ring med systemadministration, og du kan gå i dia-
log med personalet om tekniske spørgsmål. Du har
sandsynligvis prøvet at være leder.

Vi søger en vedholdende og tålmodig person, der
skaber resultater og udvikling gennem fokus på
opgaven, og som har forståelse for brugernes for-

skellige IT-niveauer. Du fungerer selvstændigt og
evner at tage de nødvendige beslutninger. Du er
serviceminded, og føler dig hjemme i skærings-
punktet mellem et politisk styret fakultet og de for-
skellige brugere. Teamorientering, humor og en
målrettet, men fleksibel ledelsesstil er et must.

Vi tilbyder
Løn inkl. pension forventes at udgøre ca. kr.
500.000. Ansættelse i henhold til statslig overens-
komst. 

Ønsker du yderligere oplysninger, så ring til pro-
dekan Thorkil Damsgaard Olsen, Humanistisk
Fakultet KUA, på tlf. 35 32 80 50 eller konsulenterne
Anders Klüver Rasmussen og Christian Kofoed-
Enevoldsen, Mercuri Urval A/S, på tlf. 39 45 65 40.

IT-CHEF TIL HUMANIORA
Service og drift

rister og andre fagfolk med på
råd når der tages administrati-
ve beslutninger – ligesom lan-
dets ministre angiveligt søger
råd og vejledning hos deres em-
bedsmænd – men dette er jo
altså når administrative opga-
ver skal løses. 

Ledelsesopgaver skal deri-
mod foretages af en ledelse, og
hvad er mere nærliggende end
at vælge nogle personer med
stor erfaring og ekspertise på
lige netop dette – nemlig uni-
versitetets – område? Det er og
bliver min forventning at de der
bedst er i stand til at finde
bedst mulig anvendelse for de
forhåndenværende midler er
dem der har det fagligt funde-
rede forskningspolitiske over-
blik samt en friere og dermed
potentielt mere visionær tænk-
ning.

Slutteligt skal jeg tilslutte
mig LBO’s opfordring til at
stemme ved rektorvalget. 
For mig er det ikke svært at
vælge.  ■

Simon Hastrup, stud.mag. i litte-
raturvidenskab

■ STYREFORM

Vælg ledelsen
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Universitetet er en af vore
ældste kulturbærende in-
stitutioner. Det ændrer et

folketingsvalg ikke ved. Men en
ny regering kan betyde at defi-
nitionen af hvad et universitet
er og bør være ændrer sig. 

Tænk blot på de seneste
måneders diskussion om ledel-
se af universiteterne. Et billede
tegner sig.

Nogle – herunder underteg-
nede – mener at universitets-
loven med sine nuværende
muligheder og rammer for le-
delse er ganske god. Andre
mener at universiteterne kun
kan imødegå fremtidens udfor-
dringer hvis de får eksternt
valgte bestyrelser.

Grundlæggende mener jeg at
universitet skal holde fast i sit
indre væsen, sin egen logik. At
de ansatte på universitetet skal
forske for fremtiden, formidle
deres resultater og sidst, men
ikke mindst uddanne de stude-
rende til det højeste akademi-
ske niveau. Men hverken forsk-
ning, formidling af resultater
eller færdiggørelse af en akade-
misk grad kan gøres med et
snuptag. Dertil er universitetets
arbejde alt for komplekst. 

Naivt er det derfor også at tro
at spørgsmålet om universite-
ternes ledelse kan løses med
politiske snuptagsløsninger. En
ureflekteret og forhastet døds-
dom over universiteternes nu-
værende demokratiske ledel-
sesform skaber flere problemer
end den løser. Vi bør meget
nøje overveje hvilken ledelses-
opgave universiteterne står
overfor. Diskussionen om hvad
ledelsesopgaven indebærer, må

komme før konklusionen om
hvilken ledelsesform der er
bedst. Hvis der overhovedet er
én ledelsesform der er bedst!
Valget afhænger af hvilke opga-
ver der skal løses.

Noget for noget
For mig at se ligger fremtidens
universitetspolitik i forlængelse
af det princip som regeringen
har arbejdet med de seneste fi-
re år. Princippet hedder ‘noget
for noget’ og betyder at uddan-
nelsesinstitutioner får flere
penge når de bliver omsat i
højere kvalitet. 

Det var logikken i den fler-
årsaftale vi lavede i forbindelse
med finanslovsforhandlingerne
for 2001. Universiteterne får
del i midlerne når de konse-
kvent og systematisk arbejder
med otte kvalitative og tvær-
gående indsatsområder. Et ar-
bejde som i sidste ende skal
føre til uddannelser af endnu
højere kvalitet, bedre studie-
miljø og mindre frafald.

‘Noget for noget’ tankegan-
gen ligger også til grund for de
forslag til flere frie midler til
forskning som regeringen lagde
frem i forbindelse med finans-
loven for næste år. Forslaget gik
ud på at universiteternes nye
basisbevillinger til forskning
bliver fordelt efter både kvali-
tative og kvantitative kriterier.

Det kvalitative kriterium be-
tyder at universiteterne kan få
del i flere basisbevillinger hvis
de selv opstiller klare satsnings-
områder for deres forskning. 

Et bredt sammensat forsk-
ningskvalificeret eksternt og in-
ternationalt panel skal ved

Det Internationale Kontors
administration medfører
registrering og håndte-

ring af store mængder data,
herunder persondata.

For godt tre år siden blev der
oprettet et specielt computersy-
stem til håndtering af uden-
landske studerende. Men DIK-
systemet i Fønix som det hed-
der, har vist sig ikke at leve op
til hverken interne eller ekster-
ne krav og er endnu hverken
færdigudviklet, hensigtsmæs-
sigt eller fejlfrit.

Alternativt har Det Internati-
onale Kontor herudover ‘valgt’
at benytte databaseprogram-
met Access der umiddelbart
havde den åbenlyse fordel at
kunne oprettes og vedligehol-
des af brugerne selv. Access har
i over fem år helt levet op til vo-
re forventninger og behov på
trods af mangel på enhver fag-
lig støtte fra Kontoret for Admi-
nistrativ Databehandling
(ADB). Dog har vi hele tiden
været bevidste om den mang-
lende sikkerhed i disse delte da-
tabaser, men vi har ikke haft
andre valg.

Dyrebare data tabt
Konverteringen til Windows
2000 af kontorets cirka 25 rela-
terede databaser medførte til-
syneladende ingen problemer.
Men nu cirka to måneder efter
ser alt ud til at gå galt. Vor cen-
trale database hvortil alle an-
dre databaser er relaterede,
kan hverken genkendes, åbnes
eller repareres.

Vort nødskrig til ADB-konto-
ret resulterede i den venlige be-
sked at erfaringerne ved kon-
vertering af Access til Windows
2000 var dårlige. Der var nok
ikke ret meget at stille op, og
andre af vore databaser vil se-
nere kunne give tilsvarende
problemer. 

Vi blev anbefalet selv at
nyoprette databaserne i 2000
og overføre rene data hertil.
Det har nu vist sig at man ikke
kan overføre de autogenerere-
de ID-numre som så at sige alle
relationer i vore databaser byg-
ger på.

Derudover blev vi henvist til
“Microsoft Access 2000 Migra-
tion Guide” for yderligere støtte
– 16 sider med meget småt som
vist ikke engang den bedste
nørd forstår!

Spild af ressourcer
Allerede med oprettelsen af
MS-vejlederne – superbruger-
nes hjælp-til-selvhjælp-netværk
– meddelte ADB-kontoret klart
at der ikke kunne ydes nogen
form for støtte til Microsoftpro-
grammer. 

Det forekommer meget lidt
rationelt at universitetet nu
igen forsyner sine ansatte med
så meget dyrt software uden at
sætte ressourcer af til vedlige-
holdelse eller faglig støtte til
brugerne.

Det synes yderligere urime-
ligt at forvente at medarbejder-
ne skal kunne passe deres ar-
bejde uden at de nødvendige
redskaber og systemer er til ste-
de.

Men i det aktuelle forløb dre-
jer det sig ikke en gang om dag-
lig støtte. Vi står i en nødsituati-
on hvor det gælder om at redde
over fem års vanskeligt udvik-
lings- og opbygningsarbejde!

Sideløbende med mit daglige
arbejde har jeg sammen med en
kollega siden 1996 brugt man-
ge, mange ressourcer på et utal
af kurser, oprettelse af databa-
ser og andre filer, registrering
og pleje af data, videreudvik-
ling og opgradering af fælles
databaser samt vejledning af
kontorets mange skiftende
medarbejdere. Vi har nu ganske

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.

■ ARBEJDSMILJØ

Manglende støtte 
kvæler arbejdsglæden

■ FOLKETINGSVALG

Universiteter for fremtiden
hvert universitet vurdere de
indkomne ønsker. Panelet skal
så indstille en samlet priorite-
ring til universitetets ledelse af
hvordan de nye midler skal
bruges. Hvert universitet får
udviklingsmidler når den kvali-
tative vurderingsproces har
fundet sted.

Det kvantitative kriterium
betyder at universiteterne får
midler på baggrund af:
• Evnen til at tiltrække ekstern

forskningsfinansiering – her-
under fra forskningsråd m.v.

• Årsproduktion af ph.d.’er
• Nye efter- og videreuddan-

nelsesaktiviteter – herunder
diplom- og masteruddan-
nelser.

Jeg er overbevist om at disse to
kriterier tilsammen vil give uni-
versiteterne tilstrækkeligt rum
til også fortsat at nære den frie
tanke.

Men samtidig bliver der også
åbnet mulighed for et tættere
samspil med det omgivende
samfund – herunder både den
øvrige offentlige sektor og det
private erhvervsliv. Det giver
universiteterne ro til at videre-
udvikle deres forskningsprofi-
ler med det mål at producere
ny viden, tiltrække flere stude-
rende og samtidig styrke deres
position i en international sam-
menhæng.  ■

Undervisningsminister 
Margrethe Vestager (R)

enkelt ikke kapacitet endsige
entusiasme til at begynde forfra
uden hverken faglig eller poli-
tisk opbakning.

Slet ikke, for at citere univer-
sitetsdirektøren, hvis ‘det skal
være sjovt at gå på arbejde’.

Glemt personalepolitik
Man kan ikke indgå og vedlige-
holde samarbejdsaftaler med
attraktive, velrenommerede
universiteter, udveksle stude-
rende eller levere den krævede
afrapportering til ministerier
eller EU når man hverken kan
håndtere adresser, studiedata,
transcripts, boliger eller bevil-
linger og end ikke sikkert kan
opgøre den faktiske studen-
termobilitet.

Når hver enkelt medarbejder
selv skal slås for faglig, teknisk
og politisk støtte, giver ledel-
sens krav om kompetenceud-
vikling ikke grobund for enga-
gement eller et fagligt udfor-
drende og personligt udviklen-
de arbejde. Kompetenceudvik-
lingen bliver blot en stressfak-
tor i stedet for et tilbud om bed-
re arbejdsmiljø.

Københavns Universitets er-
klærede mål om at satse på ud-
vikling og kvalitet, øget inter-
nationalisering og globalisering
af videnssamfundet opnås ikke
ved at udlevere defekte fjerpen-
ne til frustrerede og udbrændte
medarbejdere.

Vil der mon ved det fore-
stående rektorvalg hvor vi også
står over for krav om en udefra
kommende ledelse, være én
kandidat der i forbindelse med
de administrative medarbej-
dere nævner en personalepo-
litik hvor de fine ord på papiret
også bliver respekteret i daglig-
dagen?  ■

Yum Levison, kontorfuldmægtig
på Det Internationale Kontor

■ DTU

Regeringens mundsvejr

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) blev
privatiseret af Folketinget da universitetet
blev gjort selvejende 1. januar 2001. Sam-

tidig blev de centrale dele af universitetsdemo-
kratiet afmonteret: Rektor er ansat – ikke valgt –
og der indsættes en bestyrelse med flertal af folk
uden for DTU osv.

Enhedslisten var modstander af DTU’s privati-
sering og afdemokratisering. Blandt andet fryg-
tede vi at DTU vil ende med at blive et erhvervsu-
niversitet hvor der kun forskes og undervises ef-
ter erhvervslivets umiddelbare interesser. Og
hvor enhver ansats til uafhængig og kritisk forsk-
ning langsomt kvæles.

Men DTU skal ikke være et erhvervsuniversi-
tet. Det sagde den socialdemokratiske forsk-
ningsordfører under en debat i Folketinget den
24. november 2000. Også IT- og forskningsmini-

ster Birte Weiss understregede under samme de-
bat at DTU ikke ville blive et erhvervsuniversitet.

Alligevel siger DTU´s nyansatte rektor før han
tiltræder den 1. november i år uden mindste
skam i livet: 

“DTU skal være et erhvervsuniversitet. Og in-
dustrien skal have maksimal indflydelse på uni-
versitetets indhold.” 

Det springende punkt er om regeringen tør stå
ved sine løfter? Hvorfor gemmer de socialdemo-
kratiske ordførere sig? Hvorfor gemmer den nye
universitetsminister sig? Var regeringens udtalel-
ser det rene mundsvejr?  ■

Uddannelsesordfører Søren Kolstrup, MF, Enhedsli-
sten



Københavns Universitet
har hvert år siden 1762,
bortset fra årene 1769-

91, udskrevet prisopgaver som
principielt kan besvares af alle.
Oplysninger om tildelinger har
siden 1849 kunnet læses i uni-
versitetets årbog.

Prisbelønningen består af
universitetets guldmedalje der
tildeles når opgaven er besva-
ret dækkende og med viden-
skabelig modenhed. 

Besvarelser der ikke fuldt ud
opfylder disse krav, kan tilde-
les universitetets sølvmedalje. 

Promoveringen af medalje-
tagerne sker ved universitetets
årsfest. Medaljerne der over-
rækkes ved promoveringen,
bærer på aversen en Pallas
Athene-figur og på reversen
påskriften “Ingenio et studio”
omgivet af en laurbærkrans.
Den forfatter som belønnes
med guld- eller sølvmedalje,
får tillige udbetalt et nærmere
fastsat beløb – i 2001 hen-
holdsvis 1.500 og 1.000 kroner
– og et rejselegat fra Direktør
Ib Henriksens Fond. 

Besvarelserne opbevares i
universitetets arkiv. De beløn-
nede prisopgaver gøres tilgæn-
gelige for offentligheden efter
nærmere aftale med henholds-
vis Det Kongelige Bibliotek og
Danmarks Natur- og Lægevi-
denskabelige Bibliotek. Ikke-
belønnede prisopgaver arkive-
res af de pågældende fakulte-
ter og kan ikke udlånes ved
universitetets foranstaltning.

Vejledning 
Besvarelserne skal i alminde-
lighed være affattet på dansk,
norsk, svensk, engelsk, tysk
eller fransk. Dekanen kan give
tilladelse til anvendelse af et
andet sprog.

Besvarelserne skal indleve-
res maskinskrevet på print i to
eksemplarer hvor der på begge
eksemplarer på titelsiden er
anført forfatterens navn og
adresse. Efterfølgende adres-
seforandring skal omgående
meddeles fakultetet.

Afleveringsfrister
Besvarelserne skal være det
pågældende fakultet i hænde
senest onsdag den 15. januar

2003 klokken 12.00. Bemærk
at visse af opgaverne for 2002 
i Geologi er toårsopgaver, og
afleveringsfristen for dem er
derfor torsdag den 15. januar
2004 klokken 12.00.

Under ganske særlige om-
stændigheder kan dekanen
tillade at en besvarelse indle-
veres indtil en måned efter
udløbet af den fastsatte frist.
Skriftlig ansøgning om udsæt-
telse må fremsendes inden
fristens udløb. I ganske særlige
tilfælde kan dekanen give
yderligere en måneds udsæt-
telse. Udsættelse ud over to
måneder gives ikke. I alle de
nævnte tilfælde udløber fristen
den pågældende dag kl. 12.00.

Afleveres opgaven person-
ligt, påhviler det forfatteren at
sørge for at få kvittering for
afleveringen.

Deltagerkrav
Adgangen til at besvare pris-
opgaverne står åben for alle.
Dog er adgangen for kandida-
ter fra de videregående uddan-
nelsesinstitutioner begrænset
til de to førstkommende ud-
skrivninger af prisopgaver i
faget efter opnået kandidat-
grad. Under ganske særlige
omstændigheder kan dekanen
efter ansøgning give dispen-
sation herfra.

Der henvises i øvrigt til
‘Undervisningsministeriets
bekendtgørelse nr. 471 af 
30. oktober 1972 om prisop-
gaver ved universiteterne’ 
(se http://www.ku.dk/regel/
5/5603.html) og ‘Standard-
regler for prisspørgsmål ved
Københavns Universitet’, ved-
taget af Konsistorium den 
20. september 1995 (se www.
ku.dk/regel/5/5604.html)

Det Juridiske Fakultets
særlige regler for prisafhand-
linger findes på internetadres-
sen http://www.jur.ku.dk/
prisafhandlinger.

Københavns Universitets
prisopgaver for 2002 kan også
læses på på internetadressen
http://www.ku.dk/led/pris-
opgaver.  ■

Det Teologiske 
Fakultet

Ny testamente
Templet som institution og
symbol i Det Nye Testamente.

Systematisk Teologi
a)Forudsætter religiøs kom-

munikation fælles symbol-
ske referencer?

b)Historieproblemet hos
Søren Kierkegaard.

c) Schleiermachers lære om
Gud i relation til hans kri-
stologi.

Gammel Testamente
De poetiske og liturgiske tek-
ster fra Qumran.

Kirke- og dogmehistorie
Bonaventura som franciskansk
teolog.

Det Juridiske Fakultet

Retsvidenskab I
Grænsen mellem ekspropria-
tion og erstatningsfri regu-
lering.
Der ønskes en belysning af, om
den nuværende beskyttelse,
navnlig på landbrugs- og mil-
jøområdet, kan anses for en
hensigtsmæssig balance mel-
lem den enkelte grundejers og
almenvellets interesser, herun-
der hensynet til miljøet og en
bæredygtig udvikling.
Kontaktperson: 
Professor Peter Pagh

Retsvidenskab II
De strafferetlige problemer
som følge af privatisering af
tidligere offentligretlige funk-
tioner.
Kontaktperson: 
Professor Vagn Greve

Retsvidenskab III
Det papirløse dokument. 
Der ønskes en analyse af de
retlige problemer, der opstår
ved overgang fra papirbaseret
til papirløs dokumenthånd-
tering. Undersøgelsen kan af-
grænses til formueretlige eller
offentligretlige retsområder.
Kontaktperson: Professor
Mads Bryde Andersen

Retsvidenskab IV
Familiesammenføring.
Der ønskes en retsdogmatisk
og retspolitisk vurdering af nu-
værende regler og praksis ud
fra en komparativ synsvinkel
Kontaktperson: 
Professor Linda Nielsen

Bemærk: Det Juridiske Fa-
kultetets særlige regler for
prisafhandlinger kan læses på
internetadressen
http://www.jur.ku.dk/pris-
afhandlinger

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Statskundskab
Der ønskes en teoretisk baseret
analyse af globaliseringen med
særligt fokus på internationale
institutioners fremtidige be-
tydning.

Antropologi
a)Der ønskes en diskussion af

hvordan antropologi kan
bidrage til en forståelse af
naturressourceforvaltning.
Besvarelsen skal være base-
ret på feltarbejde.

b)På baggrund af konkret felt-
arbejdsmateriale ønskes en
antropologisk analyse af
hvordan teknologi udfolder
sig i sociale, kulturelle og
personlige relationer.

Økonomi
a)Der ønskes en analyse af

udviklingen i efterspørgslen
efter uddannet og ikke-ud-
dannet arbejdskraft med
henblik på en forklaring af
udviklingen i beskæftigelse
og aflønning – diskussionen
om “skill bias”.

b)Der ønskes en teoretisk og
empirisk sammenligning af
metoder til beregning af
kerneinflation, herunder en
kritisk vurdering af meto-
dernes anvendelighed i for-
hold til at føre pengepolitik
med inflationsmålsætning.
Analysen bør inddrage dan-
ske data.

c) Sammenhængen mellem ak-
tiepriser og makroøkonomi.

d)Der ønskes en kritisk gen-
nemgang af Baselkomiteens
nye kapitaldækningsregler
fra et dansk og et europæisk
perspektiv.

e)Formaliseringer af, resul-
tater om og anvendelser af
begreberne risiko og usik-
kerhed i økonomisk teori
siden Keynes og Knight.

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet 

Udskriver ikke prisopgaver for
2002.

Det Humanistiske
Fakultet

Nordisk Filologi
a)På baggrund af en karakte-

ristik af fortællerinstansen 
i udvalgte danske folkeeven-
tyr analyseres fortællerin-
stansen i et repræsentativt
udvalg af H.C. Andersens
eventyr og historier.

b)Der ønskes en redegørelse
for moderne sprogpsyko-
logiske teorier om forholdet
mellem manifest tekstligt
indhold og læserinferens,
gerne med udblik til prag-
matisk sprogteori eller litte-
rær tolkningsteori.

c) Samtaler over Sundet. Der
ønskes en empirisk under-
søgelse af samtaler mellem
danskere og svenskere i Øre-
sundsregionen. Undersøgel-
sen kan fokusere på enten
sprogbrug, sprogholdninger
eller sprogforståelse – eller
på samspillet herimellem.

d)Reality-tv. Der ønskes ud fra
et eller flere konkrete ek-
sempler på reality-tv i Dan-
mark – det kan være en eller
flere enkeltudsendelser, en
eller flere serier – primært
en analyse af fænomenet
reality-tv. Besvarelsen skal
sekundært indeholde sonde-
ringer i andre medier, der
knytter an til reality-tv,
såsom internet, ugeblade,
aviser mv., og som danner
en mediesymbiose. Sekun-
dært ønskes desuden en
redegørelse for, hvorfor rea-
liteten og dens effekt op-
søges så meget netop nu.

Engelsk
Der ønskes en redegørelse for
principielle forskelle mellem
to forskellige oversættelser af
samme tekst mellem dansk og
engelsk med særligt henblik på
kulturbundne fænomener.

Eskimologi
Der ønskes en komparativ
undersøgelse af de ældres rolle 
i samfundet i dag i hhv. Grøn-
land og Arktisk Canada eller
Alaska.

Germansk filologi
a)Forskningen i tysk litteratur

fra de første årtier efter An-
den Verdenskrig er i de se-
nere år blevet beriget med
adskillige udgaver af breve
og andet biografisk mate-
riale. Der ønskes en diskus-
sion af disse – eller nogle af
disse – udgivelsers relevans

for interpretation og littera-
turhistorie.

b)På basis af et selvexcerperet
datamateriale ønskes en re-
degørelse for det nominale
syntagme i tysk, evt. i kon-
trastering til dansk.

Romansk
a)Der ønskes en undersøgelse

af et sprogligt eller litterært
emne inden for et eller flere
romanske sprog med anven-
delse af elektroniske tekst-
korpora.

b)Der ønskes en kritisk-teore-
tisk fremstilling af kontekst-
begrebet i forbindelse med
litterære eksempler på et af
de romanske sprog.

c) Der ønskes en kritisk analy-
se af forskellige interesse-
gruppers opfattelse af globa-
liseringen og dens virknin-
ger i et eller flere af de ro-
mansksprogede samfund.

Litteraturvidenskab
Den litteraturkritiske reception
af Don Quijote siden det 
syttende århundrede Fænome-
nologiske motiver i det 20.
århundredes litteraturforsk-
ning.

Moderne kultur 
a)De Gaulle-tidens franske

filmkultur med særligt hen-
blik på forholdet til USA.

b)Dans i den moderne kultur –
Der ønskes en behandling af
et emne inden for dette om-
råde.

Historie
a)Der ønskes en politisk og

kulturhistorisk analyse af
“sykofantens” rolle i det
athenske demokrati i klas-
sisk tid. 

b)Kristendommen i Danmark
før 1050.

Økonomisk historie
Etableringen af den danske
medicinalindustri indtil 1940.

Samtidshistorie
Indvandrerpolitikken i Dan-
mark fra slutningen af 1960er-
ne. (Hvis emnet afgrænses
kronologisk må dette nærmere
motiveres).

Forhistorisk arkæologi
a)En komparativ analyse i et

fremtidsperspektiv af de al-
men-arkæologiske (forhisto-
risk/historisk arkæologiske)
universitetsuddannelser i
Danmark samt udvalgte lan-
de i Norden/Europa/øvrige
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Opgaver til 
den store 
guldmedalje
Alle har mulighed for at deltage 
i den traditionsrige konkurrence
om hvem der kan lave årets 
bedste prisopgaver  

KØBENHAVNS UNIVERSITETS
PRISOPGAVER FOR 2002

Her er emnerne for næste års prisopgaver

Fakulteternes adresser

Det Teologiske Fakultet

Købmagergade 44-46

Postboks 2164

1150 København K

E-mail: teol-fak@fak.teol.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26   

Det Juridiske Fakultet

St. Kannikestræde 11

Postboks 2177

1017 København K

E-mail: jurfak@jur.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet

St. Kannikestræde 13

1017 København K

E-mail: samf-fak@samf.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet

Panum Instituttet

Blegdamsvej 3

2200 København N

Telefon: 35 32 79 00



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

verden (BA, MA, ph.d.).
b)En komparativ analyse i et

fremtidsperspektiv af for-
holdene omkring den arkæo-
logiske kulturarv (fredning,
undersøgelse, formidling,
forskning) i Danmark samt
udvalgte lande i Norden/Eu-
ropa/øvrige verden.

c) En komparativ analyse i et
fremtidsperspektiv af den al-
men-arkæologiske (forhisto-
risk/historisk arkæologiske)
forskning i Danmark samt
udvalgte lande i Norden/Eu-
ropa/øvrige verden (emner,
resultater, prioriteter).

Klassisk arkæologi
En arkæologisk analyse af ud-
viklingen i et geografisk områ-
de i Middelhavsverdenen.

Etnologi
a)Studiet af materiel kultur og

måder hvorpå erfaringer
materialiseres.

b)Folk og menneskerettig-
heder.

c) Borgerinddragelse i den
politiske praksis.

d)Den ældre kulturhistoriske
tradition og den aktuelle
etnologis udfordringer.

Kunsthistorie
a)Formidling af billedkunst i

Danmark i det 19. århundre-

de ved hjælp af forskellige
kopierings- og reprodukti-
onsteknikker.

b)Samtidskunst og filosofisk
æstetik.

c) Nutidig visuel nationalisme
som internationalt fæno-
men. Emnet ønskes belyst
ved analyser af nationali-
serende billedfænomener
fra forskellige kulturer
og/eller nationalhistoriske
traditioner.

Filmvidenskab
Der ønskes en æstetisk og
filmkulturel analyse af Dog-
me95 som dansk og interna-
tionalt filmfænomen.

Medievidenskab
a)Der ønskes en empirisk

analyse af en eller flere ny-
hedstjenester på Internettet.
Besvarelsen bør inddrage et
tværmedialt perspektiv,
eksempelvis ved at belyse
hvorledes produktionspro-
ces, lay-out/design, indhold
eller ejerforhold ved Inter-
netbaserede nyhedsmedier
adskiller sig fra eller ligner
eksisterende nyhedsmedier.

b)Der ønskes en analyse af en
eller flere computermedie-
genrers historiske udvikling
og æstetiske udtryksformer.

Filosofi
a)Filosofihistorie: Privat-

sprogsargumentets udvik-
ling fra 1920’erne til i dag.

b)Praktisk filosofi: Diskurs-
begrebet og etik.

c) Teoretisk filosofi: Tids-
begrebet.

Asiatiske studier
Aspekter af modernitetspro-
cessens indflydelse på iden-
titetsdannelse i Indien, Japan,
Kina eller Thailand.

Græsk og Latin
Der ønskes en bred diskussion
af Marcus Valerius’ pseudo-an-
tikke middelalderlatinske hyr-
dedigte.

Nærorientalsk
Oldtidskultur
Der ønskes en undersøgelse af
narrativitet i den politiske dis-
kurs i oldtidens Nære Orient.
Undersøgelsen kan omfatte
kildemateriale fra en eller fle-
re af de store kulturer og foku-
sere på en eller flere perioder.

Nærorientalsk Arkæologi
V. Gordon Childe introduce-
rede to revolutioner, den neo-
litiske og den urbane, i sin for-
tolkning af Den Nære Orients
forhistorie. Der ønskes en
vurdering af de to forklarings-

modeller baseret på nyere
forskningsresultater.

Østeuropastudier
a)Modalverber i et eller flere

slaviske sprog.
b)Udviklingen fra syntetisme

mod analytisme i de sydsla-
viske nominalsystemer.

c) Litteratur og nationalisme 
i et eller flere Øst- og Cen-
traleuropæiske lande.

d)Den nærorientalske kultur
afspejlet på Balkan: En kul-
turhistorisk og/eller socio-
lingvistisk undersøgelse af
“tyrkismerne/den tyrkiske
indflydelse”.

Psykologi
Der ønskes en analyse – gerne
empirisk funderet – af psykolo-
giens anvendelse i internatio-
nalt hjælpearbejde.

Indoeuropæisk
Der ønskes en undersøgelse af
den “tematiske” verbalreflek-
sions historie i en selvvalgt
indoeuropæisk sproggren”.

Det Naturviden-
skabelige Fakultet

Geografi
a)Der ønskes en analyse af

processer og tilhørende
morfologisk respons til
sedimenttransport i strøm-
mende vand.

b)Globalisering og marginali-
sering. Med udgangspunkt i
en komparativ analyse af
vesteuropæiske storbyar-
bejdsmarkeder ønskes en
analyse af globalisering,
storbyudvikling og social
forandring.

Matematik
Der ønskes en redegørelse –
suppleret med selvstændige
bidrag – for teorien for løs-
barhed af den diophantiske
ligning x2 – d y2 = -4 og mu-
lige generalisationer til højere
algebraiske tallegemer.

Geologi
2-års opgaver
a)Der ønskes en sedimentolo-

gisk eller palæoøkologisk
undersøgelse af karbonataf-
lejringer fra Nordeuropas
Øvre Kridt med særlig vægt
på tolkning af væsentlige pa-
læomiljøfaktorer.

b)Undersøg en Oligo-Miocæn
fossilgruppe som bidrag til

belysning af udviklingen af
den moderne Nordsø-fauna.

1-års opgaver
a)Nye perspektiver i mikro-

palaeontologi ved anven-
delse af ultrahøj opløselige
teknikker. Studiet bør være
baseret på eget eksperimen-
telt arbejde.

b)En beskrivelse af de geo-
kemiske processer involveret
i en mineral/fluid inter-
action. Studiet bør være ba-
seret på eget eksperimentelt
arbejde.

Kemi
Bestemmelse og analyse af
elektrontætheder i krystaller.

Zoologi
Der ønskes en behandling af
en eller flere centrale problem-
stillinger indenfor krebsdyre-
nes (Crustacea) evolution, 
evt. med basis i egne under-
søgelser.
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MEDALJEMODTAGERE 2001

Ved Københavns Universitets
årsfest den 15. november 2001
uddeler rektor 11 guldmedal-
jer og 11 sølvmedaljer som 
anerkendelse for de bedste be-
svarelser af universitetets pris-
spørgsmål 2000. Disse prisop-
gaver blev udskrevet ved års-
festen i november 1999 og ind-
leveredes i januar 2001.

Det Teologiske 
Fakultet

Johanne Stubbe Teglbjærg:
Wolfhart Pannenbergs teolo-
giske antropologi i dogmatisk
perspektiv, sølvmedalje

Karin Andersen: Søren Kierke-
gaards Opbyggelige Taler som
homiletisk paradigme, guld-
medalje

Iben Aldahl Sørensen: Den
luthersk/katolske dialog om
retfærdiggørelsen, guldmedalje

Jørn Andersen: Begrebet inder-
lighed i Kierkegaards forfatter-
skab, sølvmedalje

Det Juridiske Fakultet

Stud.jur. Henrik Vædele Elm-

quist: Singulær lovgivning – 
når lovgiver dømmer?, guld-
medalje

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Cand.scient.anth. Ulla Dalum
Berg: Locating Matahuasi: The
Politics of Place and Mobility in
Andean Peru, sølvmedalje

Det Humanistiske
Fakultet

Stud.mag. Trine Esdahl: Fokus
på kodevalg og magtudøvelse 
– empirisk baserede samtale-
analyser af tosprogede unges
sproglige adfærd, guldmedalje

Stud.mag. Rikke Mette Gam-
meltoft Byrjalsen: Variationer 
i unges deltagerroller, men hvor-
dan?, sølvmedalje                            

Stud.mag. Lian Malai Madsen:
De som har kan få. En under-
søgelse af medbragt og forhand-
let sproglig magt i gruppesam-
taler mellem børn, sølvmedalje

Stud.mag. Anne Sofie Garde
Thomle: Can the New Orienta-
list Listen? On Edward Said’s

Orientalism and Comparative
Literature, sølvmedalje                  

Stud.mag. Eva Novrup Redvall
og stud.mag. Pil Gundelach
Brandstrup: Breaking the Bor-
ders. En analyse af internatio-
naliseringen af dansk film og
filmkultur i 90’erne med særligt
fokus på co-operation, begge
sølvmedalje

Stud.mag. Hanne-Louise Jo-
hannesen: Arkitekturen i den
visuelle kultur. En undersøgelse
af rum i en billedkultur, sølv-
medalje

Stud.mag. Ken Nielsen: Gen-
nem maske og ensomhed, guld-
medalje

Stud.mag. Izabella Hercel og
stud.mag. Katrine Brøgger
Speldt: August Strindberg som
fornyer af den dramatiske form
og hans dramaers betydning for
det moderne teater, begge guld-
medalje

Stud.mag. Nathalie Khankan:
The Absentee: Love & Grief in
early arabic Poetry, guldme-
dalje                                                     

Stud.mag. Jakob Feldt: Tradi-
tion og forandring. Israelsk
historiografi og national iden-
titet, sølvmedalje                              

Stud.mag. Fabrice Cavotlo:
Complément d’invitation à
l’étude comparative des langues
nostratiques, guldmedalje

David Bloch: Aristoteles 
Om tilblivelse og tilintetgørelse,
De generatione et corruptione,
guldmedalje

Stud.mag. Michael Vernersen:
Aristoteles De generatione et
corruptione. En oversættelse og
kommentar, sølvmedalje

Stud.mag. Jan Kristensen: 
Organisationsudvikling hin-
sides socialpsykologiens store
forklaringer. Om at væve virke-
ligheder sammen, guldmedalje

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet 

Tildeler ikke medaljer i år.

Det Naturviden-
skabelige Fakultet

Tildeler ikke medaljer i år.

Det Humanistiske Fakultet

Njalsgade 80-90

2300 København S

E-mail: hum-fak@fak.hum.ku.dk

Telefon: 35 32 88 11

Det Naturvidenskabelige 

Fakultet

Øster Voldgade 3

1350 København K

Telefon: 35 32 42 12
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Kombiner på tværs

C ANA DA : The Association of Universities and
Colleges in Canada, AUCC, har sat en kampagne 
i gang der skal fremme samarbejdet mellem
humanistiske og naturvidenskabelige uddannel-
ser. Hensigten er at præsentere studieprogram-
mer der kombinerer naturvidenskab og teknik
med humaniora og samfundsvidenskab. Ifølge
AUCC er mange kommende studerende alt for
fokuserede på snævre professionsuddannelser.
De skal være bevidste om at en blandet eksamen
gør dem mere kritisk tænkende og at generelle
kundskaber inden for flere forskellige viden-
skabsområder kan være en god forberedelse til
livet på et arbejdsmarked hvor viden hele tiden
fornyes.
Læs mere på: www.aucc.ca/en/newsindex.html og

www.trainyourbrain.ca/.

Visumregler til eftersyn

U SA : Den 29. oktober besluttede præsident Bush
at reglerne for udenlandske studerendes visa og
opholdstilladelse skal gennemgå en omfattende
revidering. Det skete på det første møde i det
nystiftede Homeland Security Council og inde-
bærer at regeringen på udenrigs-, justits- og ud-
dannelsesområdet “indfører strammere kontrol
med at studentervisa fremover udstedes med en
passende garanti”. Bush betonede samtidig at de
udenlandske studerende udgør en vital del af de
amerikanske universiteter, men at indsatsen er
rettet mod “de der vil anvende deres uddannelse
til formål der kan skade USA og dets allierede”.
Universiteternes talsmænd følte sig taget på sen-
gen af Bush’ beslutning, og de håber først og
fremmest at integrationsmyndighederne får øge-
de bevillinger til at oprette en database så den
skærpede kontrol kan håndhæves uden at bu-
reaukratiet øges.
Læs mere på:

http://chronicle.com/free/2001/10/2001103001n.htm

og www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/2

0011029-15.html.

INERNATIONALT NYT ▼  

Forsinkede afgifter

T YS K L A N D :  Den tyske delstat Niedersachsen
planlægger at indføre studieafgifter for de stude-
rende som overskrider den normerede studietid.
Det er delstatsregeringens socialdemokratiske
uddannelsesminister som vil tvinge afgifterne
igennem. Et lignende system findes allerede 
i Baden-Würtenberg hvor det koster 2.000 DM
om året at overskride normeringerne. Ifølge det
fremsatte forslag om afgiftsordningen vil regerin-
gen indkassere omkring 20 millioner DM. 
Forslaget er meget kontroversielt, ikke mindst 
i det socialdemokratiske parti, og repræsentanter
for de studerende og de faglige organisationer
har sluttet sig sammen for at protestere. “Afgifter-
ne leder til afbrud, ikke til eksamener”, siger de 
i et opråb. De fremfører også at truslen om straf-
febeløbet vil mindske rekrutteringen til de højere
uddannelser.
Læs mere på:

www.spiegel.de/unispiegel/geld/0,1518,163991,00.

html.

Erasmus er populær

E U : På EU’s hjemmeside ligger et omfattende
informationsmateriale på fem sprog om udvek-
slingsprogrammet ‘Eramus’, der nu er en del af
Sokrates-programmet. Her findes ud over oplys-
ninger om hvilke studier de studerende har gået
på gennem årene inden for Erasmus-program-
met, også statistiske oplysninger om udvekslings-
programmet. Af tallene fremgår det blandt andet
at antallet af Erasmus-studerende i 1987 var
3.244, et tal som i læseåret 1999/2000 var steget
til 110.000. I alt har 742.547 studerende deltaget
i den europæiske udveksling i programmets første
13 leveår.
Læs mere på:

www.europa.eu.int/comm/education/erasmus.html.

Rekordstor donation 

U SA : Gordon Moore, en af grundlæggerne af det
velkendte IT-foretagende Intel Corp, har doneret
600 millioner dollar til sit gamle universitet Cali-
fornia Institute of Technology, Caltech. Det er den
største donation som nogensinde er givet til et en-
kelt amerikansk universitet. Moore tog en dok-
toreksamen i kemi ved Caltech i 1954 og grund-
lagde i 1968 Intel Corp sammen med en kollega.
Han har i mange år siddet i Caltechs bestyrelse og
været formand i perioden 1993-2000. Caltech er
et forskningstungt universitet med et relativt lille
antal studerende. Alligevel har universitetet gen-
nem årene produceret ikke mindre end 28 nobel-
prismodtagere. Den storslåede gave slår den tid-
ligere rekord i pengedonationer til amerikanske
universiteter. Den blev sat i foråret da William
Hewlett donerede 4000 millioner dollar til Stan-
ford.
Læs mere på: http://pr.caltech.edu/events/moore/.

Gates-penge til 50 lande

STO R B R I TA N N I E N : Over 50 nationaliteter er
repræsenteret blandt de første modtagere af sti-
pendier fra Bill Gates’ nystiftede fond ved Cam-
bridge University. Af fondskapitalen på knap 2
milliarder danske kroner er 150 stipendier uddelt
i år. I fremtiden regner man med at kapitalen skal
kunne finansiere cirka 250 stipendiater årligt. 
En tredjedel af årets stipendiemodtagere er ame-
rikanere, men resten kommer fra alle verdens-
hjørner. I alt blev 8.000 ansøgninger indsendt til
stipendieprogrammet som bliver Cambridges
pendant til Oxfords Rhodes scholarships.
Læs mere på: www.thetimes.co.uk/article/0,,2-

2001352230,00.html og

www.gatesfoundation.org/pressroom/release.asp?

PRindex=423.

LATIN – Antikken og de klassiskes sprog skal atter på de franske studenters skoleskema. Her ses Titus buen

med inskriptionen “Senatus Populus Qui Romanus” som betyder Det romerske folk og senat.

Antikken leve
F R A N K R I G :  Rekrutteringen til studier i naturvidenskab og tek-
nik er den store bekymring for uddannelsesministre i mange lan-
de. I Frankrig er uddannelsesminister Jack Lang desuden bekym-
ret for de videnskaber der berører antikken og de klassiske sprog.
På en konference i Paris med titlen “Le grec et le latin aujourd’hui:
rencontre autour d’une passion”, arrangeret af Uddannelsesmini-
steriet og Sorbonne Universitet, præsenterede man blandt andet
en kampagne som skal få franske gymnasieelever til 
i større udtrækning at vælge latin og græsk. Desuden skal en sær-
skilt undersøgelse studere hvordan situationen er i andre euro-
pæiske lande og hvordan samarbejdet mellem gymnasierne og
universiteterne kan blive bedre når det gælder om at holde antik-
ken og de klassiske sprog i live.
Læs mere på: www.education.gouv.fr/discours/2001/latingrec.htm.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Bente Klarlund Pedersen,

overlæge, dr.med.

- blev den 1. november udnævnt

til forskningsrådsprofessor i in-

tern medicin af Statens Sund-

hedsvidenskabelige Forsk-

ningsråd. Den 44-årige snarlige

professor er både tilknyttet

Epidemiklinikken og Center for

Muskelforskning, begge på

Rigshospitalets Finsencenter.

Ud over lønnen som forsk-

ningsrådsprofessor vil Bente

Klarlund Pedersen modtage

500.000 kr. årligt til forskning i

fem år. Et udvalg af professo-

rer fra Norge, Sverige og Dan-

mark har bedømt de indkomne

ansøgninger. I indstillingen af

Bente Klarlund Pedersen frem-

hæves hendes meget fokusere-

de indsats inden for hendes tre

forskningsfelter, immunforsva-

rets reaktion på fysisk aktivitet,

HIV og AIDS samt aldring. 

Bente Klarlund Pedersen kan

kontaktes på tlf. 3545 1497 el.

e-mail: bkp@rh.dk.

Lektor Dorthe Dahl-Jensen

– tiltrådte den 1. november et 

5-årigt professorat med sær-

lige opgaver i isfysik ved Niels

Bohr Instituttet. Hendes forsk-

ningsfelt er teoretisk og ekspe-

rimentel glaciologi, og en stor

del af Dorthe Dahl-Jensens ar-

bejde foregår på den grøn-

landske indlandsis hvor hun

deltager i de dybe iskernebo-

ringer. Hun er formand for det

internationale iskerneprojekt

NorthGRIP, og hendes analyser

har ført til markante bidrag til

forståelsen af isens flydning og

temperatur. Dorthe Dahl-

Jensens arbejde har på afgø-

rende vis bidraget til dansk

forsknings centrale placering

inden for dette forskningsfelt.

Dorthe Dahl-Jensens studier af

isforekomst på galaxens fjerne-

ste planeter har været med til

at initiere et fremtidigt projekt

til udvikling af et isbor der kan

foretage direkte undersøgelser

af Mars’ iskapper.

Pristildelinger ▼

Panum blev Årets Læreplads

På Teknisk Skoledag den 6. no-

vember blev kantinen/rengø-

ringen på Panum valgt som

årets læreplads på FagHøjsko-

len. Serviceassistent Mejse Toft

Nielsen begrunder sin indstil-

ling med at hun oplever lige-

værdighed og får ansvar og

udfordringer på sit arbejde.

Serviceassistentuddannelsen er

en ny uddannelse, og valget er

en lille sejr for Service- og

rengøringsbranchen der har

gjort et stort arbejde for at gi-

ve denne del af erhvervslivet,

der traditionelt er lavtuddan-

nede, et løft.

Stud.odont. Tanja Skuldbøl,

Tandlægeskolen

– er årets modtager af Dansk

Tandlægeforenings (DTF) sko-

larstipendium. Stipendiet på 

kr. 95.000 er øremærket til en

klinisk undersøgelse af sammen-

hængen mellem paradentose

og for tidlig fødsel der skal

foretages på barslende på Hil-

lerød Sygehus. Tanja Skuldbøl

er 25 år og har fire års studier

på Tandlægeskolen bag sig.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

København/Frederiksberg

Periode: Pr. 1/12-01 el. 1/1-02.

Størrelse: 1-2 vær., gerne fremleje.

Udstyr: Køkken og bad, gerne

møbleret.

Beboer: K mag.art., ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Maria Wettergren, tlf.

2861 1607, e-mail: 

wettergrenmaria@hotmail.com.

HT-området

Boliger søges til fremleje til

udenlandske forskere.

Pr. 1/12-01 for min. 9 md. til ita-

liensk mand.

Pr. 1/1-02 for 3 md. til australsk par.

Pr. 1/2-02 for 6 md. til norsk

familie på 4.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscentret, tlf. 3376

6900, e-mail: sec@sk.ku.dk.

København og omegn

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Kontakt: Charlotte, tlf. 3369 6422

/2647 0154, e-mail:

crengel@dlf.org.

Boliger udlejes ▼

Hellerup

Periode: Fra 1/12-01 til 1/3-02.

Størrelse: Villa, 7 vær., 240 kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken, bad,

vaskekælder, garage, m.m.

Husleje: Kr. 15.000 pr. md.

Depositum: Kr. 45.000. 

Kontakt: Tlf. 2622 0540.

Østerbro/Rosenvænget

Periode: Snarest for op til 1 år

med mulighed for forlængelse.

Størrelse: Villalejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret. Spisekøk-

ken, bad og kabel tv.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 6.900 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3964 0664 (aften).

København NV

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 58 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, toilet,

køkken og have.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.,

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.400 pr. md. inkl.

varme, tv, forsikring, vaskeri,

ekskl. el/gas og tlf.

Depositum: Kr. 7.000.

Kontakt: Rikke, tlf. 3581 5504, 

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

Copenhagen/Nyboder

Period: From 1/12-01.

Size: 1 room, 20 sqm. 

Equipment: Furnished, access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Rent: Kr. 2.500 per month.

Deposit: Kr. 2.700.

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

San Francisco

Periode: Pr. 1/5-02 og ca. 1 år frem.

Størrelse: 1. sal af hus, 4 vær. og

spisekøkken i bytte for tilsv.

hus/lejlighed i København.

Udstyr: Møbleret.

Kontakt: Dorthe og Daniel, tlf.

+1 415 695 1233, e-mail:

dgert@hum.ku.dk.

Paris

Periode: Fra ca. 15/1-02 til 15/6-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

ca. 33 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet og bad.

Husleje: Fr. 4.000 pr. md., ekskl. el

og telefon.

Depositum: Fr. 12.000.

Kontakt: E-mail:

cstrandsbjerg@hotmail.com.

København/Grøndal

Periode: Fra 1/1 til 1/4-02 med

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Hus, 41/2 vær., 125 kvm. 

Udstyr: Have, kælder og garage.

Delvist møbleret, køkken og

bad.

Beboer: Familie el. par.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3810 5386 (aften),

e-mail: margrete.vinter@

forensic.ku.dk.

Snekkersten/Helsingør 

Period: From 1/1 to 1/5-02.

Size: House, 4 rooms, 120 sqm.

Equipment: Fully furnished,

kitchen and bathroom.

Tenant: Single or couple.

Rent: Kr. 6.000 per month plus

electricity and heating.

Deposit: Kr. 15.000.

Contact: Hanne, tel. 3313 8183,

e-mail: i28915@inet.uni2.dk.

København

Periode: Fra 1/12-01 til 1/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 50 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret/umøb-

leret. Køkken/bad/opvaske-

maskine.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md. inkl.

varme/el.

Kontakt: E-mail:

elwillumsen@hotmail.com.

Nørrebro

Period: From 15/1-02 for 4-6

months.

Size: Flat, 2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Not family with kid(s).

Rent: Kr. 5.500 per month plus

deposit.

Contact: Tel. 5196 7936/3833

9600, e-mail: raha@kiku.dk.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Eksternt lektorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Sociologi med særligt

henblik på mobilitet og mo-

dernitetsteori.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 17/12-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt studieleder Allan

Madsen, Sociologisk Institut,

tlf. 3532 3283, e-mail:

allan.madsen@sociology.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab ▼

Clinical Professorship in
Oral and Maxillofacial
Surgery
Place of employment: The School

of Dentistry.

Contents/Qualifications: Re-

search, undergraduate and

postgraduate teaching, scien-

tific presentation/publication,

administrative duties and pa-

tient treatment within the en-

tire field of Oral and Maxillofa-

cial Surgery with the exception

of management of malignanci-

es and primary clefts. The pro-

fessorship also includes a posi-

tion as Chief Oral and Maxillo-

facial Surgeon at the Depart-

ment of Oral and Maxillofacial

Surgery, the University Hospi-

tal, Rigshospitalet.

Period of employment: To be ap-

pointed by 1 April 2002.

Deadline for applications: 

23 January 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. For full advertisement of

the Professorship see

www.ku.dk or contact the Per-

sonnel Office at the University

of Copenhagen, tel. + 45 3532

2645. For full text of the posi-

tion as Chief Oral and Maxillo-

facial Surgeon see www.

rigshospitalet.dk or contact the

Personnel Office at Rigshospi-

talet, tel. +45 3545 6482.

Additional information: Contact

Head of Institute, Associate

Professor, Dr. Odont. Nils-Erik

Fiehn, tel. +45 3532 6500, 

e-mail: nef@odont.ku.dk.

Klinisk professorat 
i Psykiatri
Sted: Institut for Kliniske Neurofag

og Psykiatri med tilhørende

overlægestilling i KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Amtssygehuset i Glostrup.

Indhold/kvalifikationer: Forsk-

ning og udvikling af fagområ-

det, prægraduat undervisning,

forskeruddannelse, bedømmel-

sesarbejde, publicering/viden-

skabelig formidling, patientbe-

handling mv.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 19/12-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk

el. kontakt universitetets Per-

sonalekontor, tlf. 3532 2645.

Det fuldstændige overlæge-

opslag kan ses på

www.kbhamt.dk el. fås ved

henv. til Personalekontoret

KAS Glostrup, tlf. 4323 2023

/4323 2036.

Lektorstilling i metabolisk
biokemi/NMR spektroskopi
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Forskning og undervis-

ning med forpligtelse til publi-

cering/videnskabelig formid-

ling inden for området regula-

tion af energistofskiftet i

muskler og andre organer.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 5/12-01, kl. 12.

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. fung. institut-

leder Niels Grunnet, tlf. 3532

7724.

Kliniske lektorer
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold/Kvalifikationer: Ansæt-

telse som klinisk lektor forud-

sætter at vedkommende er an-

sat ved en af de sygehusafde-

linger der varetager undervis-

ningen af lægestuderende i

kliniske fag, at den pågælden-

de er speciallæge i det relevan-

te fag, samt bliver erklæret

kvalificeret af et sagkyndigt

bedømmelsesudvalg der er

nedsat iht. § 14 i Bekendtgø-

relse af 31. august 2000 om

ansættelse af lærere og viden-

skabelige medarbejdere ved

universiteter m.fl. under Forsk-

ningsministeriet.

Omfang: Et antal stillinger er til

genbesættelse for perioden 

1. januar/1. februar 2002 til 

31. december 2004/31. januar

2005/2007.

Ansøgningsfrist: 28/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/, 

Ugeskrift for Læger 12/11-01

el. kontakt e-mail:

leh@adm.ku.dk. 

Adjunktstilling i strukturel
cellebiologi
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Medicinsk Ana-

tomisk Institut.

Indhold: Strukturel celle- og

vævsbiologi. Forskning inden

for avancerede vitalmikrosko-

piteknikker m.h.p. studier af

membrantrafik samt undervis-

ning inden for det anatomiske

fagområde.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Tidsbegrænset til 3 år.

Ansøgningsfrist: 12/12-01, kl. 12.    

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/, kon-

takt Personalekontoret, tlf.

3532 2645 el. institutleder 

Ole William Petersen, 

tlf. 3532 7284.

Forskningsassistent
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Udvikling af igangvæ-

rende projekt vedr. betydnin-

gen af specialiserede mem-

brandomæner (rafts, caveolae)

og lipid-protein interaktion for

receptor signalering og inter-

nalisering. Der anvendes et

bredt spektrum af moderne

mikroskopiske, biokemiske og

molekylærbiologiske metoder.

Kvalifikationer: Biokemiker, bio-

fysiker el. lign.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Indtil videre for et år.

Ansøgning sendes til: Prof. Bo

van Deurs, Afsnit for Strukturel

Cellebiologi, Medicinsk Anato-

misk Institut, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/ 

el. kontakt Bo van Deurs, 

tlf. 3532 7279, e-mail:

b.v.deurs@mai.ku.dk.

Humaniora ▼

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Underviser i dansk som

andetsprog for voksne i Studie-

mønstret ‘Dansk som frem-

med- og andetsprog’ og ‘Den

åbne uddannelse’ med under-

visning i disciplinerne: Sprog-

tilegnelse, Andetsprogspæda-

gogik, Sprogbeskrivelse og

Kulturforståelse og interkultu-

rel kommunikation

Til besættelse: 1/2-02.

Omfang: 1-2 stillinger. Studiemøn-

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  18  . 2 0 01 19

F
O

T
O

:
R

IG
M

O
R

 M
Y

D
T

S
K

O
V

F
O

T
O

:
JE

N
S

 B
Y

G
H

O
L

M



stret Dansk som fremmed- og

andetsprog: 3 timer/uge i 14

uger/semester; Den åbne ud-

dannelse: 50 timer/semester.

Ansættelsen gælder for 1 el. 3

år med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgningsfrist: 4/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nordisk.dk.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Studienævnet for Dansk, tlf.

3532 8316 el. Anette Hagel

Sørensen, tlf. 3532 8325.

Naturvidenskab ▼

Professorship in science
education
Place of employment: Centre for

Science Education.

Contents/Qualifications: The new

professor will be expected to

provide leadership in the de-

velopment of the Centre.

Therefore this position must be

filled with a person of vision

within the field of science and

mathematics education, as evi-

denced by his/her career so far.

The primary areas of research

will be science education at uni-

versity level, including museums;

studies and sociological surveys

of science education, including

recruitment and retention; sci-

ence education studies through-

out the educational system, in-

cluding quality development.

The formal qualifications for the

position require a PhD. degree

in science education, or similar.

Extent: Initial appointment for a

5-year period, possibility of ex-

tension.

Deadline for applications: 

1 February, 2002 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/stillinger/

or ask for it at the Personnel

Office, tel. 3532 2645.

Instruktorer
Sted: Studienævn for Mate-

matiske fag.

Indhold: Kurserne: FM 0-S, FM 1,

FM 2, Mat 2AL, 2DD, 3MI, 3AN,

3GE, F1, 2SS, Stat 0B, 1TS, 2B,

Økonomi 1, Makroøkonomi 1,

Operationsanalyse, Investe-

rings- og finansieringsteori

samt Mikroøkonometri.

Til besættelse: Foråret 2002.

Ansøgning: Skema og yderligere

oplysninger fås hos studienæv-

nets sekretærer, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Sendes til: Ovenstående adresse.

Ansøgningsfrist: 14/12-01, kl. 12.

● TAP-STILLINGER

Ingeniør til bygningsområdet
Sted: Den centrale administra-

tion, Teknisk Administration.

Indhold: Byggeadministration i

f.m. universitetets bygge- og

vedligeholdelsesopgaver.

Kvalifikationer: Ingeniøruddan-

nelse el. tilsv. kvalifikationer.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 19/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

ww.ku.dk/led/stillinger. 

AC-fuldmægtig
Sted: Studiekontoret Humaniora,

Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Studieadministrative op-

gaver, herunder sagsbehand-

ling vedr. indskrivningsforhold

samt administration af studie-

ordninger i tæt samarbejde

med Studiekontorets øvrige

personale. 

Kvalifikationer: Cand.mag. el.

lign. med indgående kendskab

til det danske uddannelses-

system og de humanistiske ud-

dannelser. Erfaring med studie-

administration og studievejled-

ning er en fordel.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 23/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Fuldmægtig Malene Roth-

gardt, tlf. 3532 8036.

Kontorfuldmægtig
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik,

Geofysisk Afdeling.

Indhold: Sekretær og sparrings-

partner for institutadministra-

tor, samt forberedelse og op-

følgning af samtlige direk-

tionsopgaver. Tillige personale-

administration, div. kontrakt-

forhold samt lønsumsstyring.

Kvalifikationer: Sekretærmæssig

erfaring, erfaring i regnskabs-

og økonomistyring, kendskab

til personaleadministration, godt

kendskab til engelsk i skrift og

tale, rutineret edb-bruger.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stilinger.

Yderligere oplysninger: Lasse

Endahl, e-mail: endahl@nbi.dk

el. Henriette Hansen, e-mail:

henriette.hansen@nbi.dk.

Overassistent
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik,

Ørsted Laboratoriet.

Indhold: Administration og regn-

skab i f.m. bevillinger fra dan-

ske og udenlandske fonde

samt assistance til kollega i

f.m. afdelingens regnskab. 

Tillige journalisering samt

almindeligt forefaldende

sekretærarbejde.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til regnskabsmæssige forhold,

rutineret bruger af Word og

Excel. Gerne erfaring med EU-

kontrakter og regnskaber.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsbestyrer Finn Berg

Rasmussen, tlf. 3532 0417 el.

regnskabsmedarbejder Alfred

Jensen, tlf. 3532 0402.

Overassistent/
studiesekretær
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, Afdelingen

for Medicinsk Genetik.

Indhold: Bl.a. regnskab og opga-

ver som studiesekretær. 

Til besættelse: 1/12-01.

Omfang: 24 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Det Juridiske Fakultet,

Studiekontoret.

Indhold: Ekspedition af stude-

rende, indskrivningsforhold og

orlov m.v. for studerende, sags-

behandling af dispensationssa-

ger, lettere regnskabsfunktion.

Kvalifikationer: Kendskab til EDB

på brugerniveau, skriftligt vel-

formuleret og interesse for

regnskab.

Ansøgningsfrist: 20/11-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Laborantstillinger
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Forskningsprojekter

vedr. mundhulens bakterier,

biofilmdannelse, antibiotika-

resistens og relation til almen-

sygdomme.

Kvalifikationer: Solid mikrobiolo-

gisk baggrund med hovedvægt

på bakteriologiske metoder,

herunder anaerob dyrkning. 

Omfang: To fuldtidsstillinger; 

1 fast stilling, 1 tidsbegrænset

stilling 1 år.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Tove Larsen, 

tlf. 3532 6661.

Klinikmedhjælper
Sted: Tandlægeskolen, etage 2.

Omfang: 25 timer/uge uden for

skolens ferier.

Ansøgning: Skriftlig. 

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/11-01. 

Klinikassistent
Sted: Tandlægeskolen.

Omfang: 32 timer/uge uden for

skolens ferier.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Polishmedarbejder/sanitør
Sted: Panum Instituttet,

Rengøringsservice.

Indhold: Polish/oliebehandling af

gulve samt polering.

Kvalifikationer: Erfaring med 

polish/olie, kursusbeviser.

Til besættelse: 2/1-02.

Ansøgningsfrist: 20/11-01, kl. 12.

Sendes til: Rengøringsservice,

Att.: Gitte Damsgaard, Panum

Instituttet.

Studentermedhjælp
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Udvikling og vedlige-

holdelse af administrative sy-

stemer baseret på MS Acces;

integrationen med andre sy-

stemer Oracle, hjemside, SQL

mm. samt hjælp til forefalden-

de netværksarbejde og andet

systemarbejde.

Kvalifikationer: Indgående prak-

tisk erfaring med database-

arbejde og integration med

andre systemer samt kendskab

til økonomi og regnskab. 

Til besættelse: Snarest muligt

Omfang: Ca. 15-20 timer/uge.

Fleksibel arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 23/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd på: 

Se www.ku.dk/led/stillinger/ 

el. kontakt Enno Hofeldt, 

tlf. 3532 0827, 

e-mail: ehofeldt@ifi.ku.dk. 

● ØVRIGE
STILLINGER

Journalist til Universitets-
avisen – barselsvikariat
Indhold: Et selvstændigt og af-

vekslende job med mulighed

for at skrive om alt inden for

forskning og uddannelse i ind-

og udland og på Københavns

Universitet.

Kvalifikationer: Kreativ journalist

el. videregående uddannelse

kombineret med fx Tillægsud-

dannelsen fra Journalisthøjsko-

len el. journalistisk erfaring;

idé- og initiativrig, kritisk, selv-

stændig og grundig research-

er; godt sprog; beherskelse af

de journalistiske genrer.

Til besættelse: 1/1-02.

Omfang: 1/2 år med mulighed for

forlængelse. 

Ansøgning sendes til:

Universitetsavisen, Krystalgade

16, 1172 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/11-01, kl. 12.

Yderligere oplysninger: Redaktør

Richard Bisgaard, tlf. 3532

2900 el. journalist Lise K. Lau-

ridsen, tlf. 3532 2899.

Forskningsinteresserede
studerende
Målgruppe: Stud.med. el.

stud.scient., evt. med interesse

for en specialeplads. Desuden

interesse for arbejdet med cel-

lulære og molekylære teknik-

ker, bl.a. celledyrkning, immu-

nologiske analyser, kvantite-

ring af proteiner/nukleinsyrer,

immunofluorescens.

Indhold/sted: laboratorium der

arbejder med det cellulære re-

spons til stress og responsets

betydning for celleoverlevelse

ved tilstande som blodprop i

hjernen el. hjertet. 

Til besættelse: Snarest el. fra

januar/februar 2002.

Yderligere information:

www.mfi.ku.dk/MTreiman/

Side1.htm el. kontakt lektor 

M. Treiman, Panum Instituttet,

tlf. 3532 7510, e-mail: 

M.Treiman@mfi.ku.dk.

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendium i sociologi
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Målgruppe: Kandidater og ældre

studerende som forventes at

afslutte deres studium i nær-

meste fremtid. 

Sted: Sociologisk Institut, Køben-

havns Universitet. 

Indhold: Instituttets forsknings-

mæssige satsningsområder er:

1) Kultur og identitet, 

2) Marginalisering og velfærd,

3) Viden og samfund, 

4) Værdier og social forandring.  

Omfang: Ph.d-stipendier er

treårige. Kandidatstipendier

har en varighed på 2 1/2 år og

kan kun søges af kandidater

med min. 2 års erhvervserfa-

ring der kan give et halvt års

merit på forskeruddannelsen.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 10/12-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

● STIPENDIER

Skolarstipendier til forsk-
ningsprojekter om doping
Målgruppe: Studerende der skal i

gang med speciale/afsluttende

opgave. 

Støtte: Anti Doping Danmark har

afsat midler til et antal forsk-

ningsprojekter inden for do-

ping efter de alm. regler, dvs.

ca. kr. 75.000 på årsbasis. For at

nå bredt ud i dopingproble-

matikken kan forskningspro-

jekterne formuleres med ud-

gangspunkt i juraen over sam-

fundsfag og sociologi til natur-

videnskabelig og medicinsk

forskning. 

Ansøgning: Bilagt udkast til pro-

blemformulering påtegnet vej-

leder samt eget og vejleders CV.

Sendes til: Anti Doping Danmark,

Oplysningsudvalget, Sekre-

tariat v/læge, ph.d. Rasmus

Damsgaard, Rigshospitalet,

20 Un i v e r s i t e t s av i s e n  18  . 2 0 01

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

KU på Bogmesse
Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, er også 

i år repræsenteret på bogmessen i Forum sammen med Univer-

sitetsforlagene i Danmark og Det danske Sprog- og Litteratur-

selskab. Alle er velkomne på stand 185 og ved årets særlige

arrangementer. 

Lørdag den 17. november, kl. 16.00 på stand 185: 

Holger Scheibel og Lars P. Poulsen-Hansen fortæller og læser op

fra deres prisbelønnede oversættelse af Krylóvs russiske fabler. 

Søndag den 18. november, kl. 14.00 på Fri Scene: 

Lektor Hans Bonde præsenterer sin disputats: Niels Bukh: 

En politisk-ideologisk biografi 1880-1950 om den kontroversielle,

højreradikale gymnastikpædagogs storhed og fald. 

Søndag den 18. november, kl. 16.00 på stand 185: 

Professor Inga Floto, aktuel med Dødsstraffens kulturhistorie,

diskuterer dødssraffen historisk og aktuelt. 

For yderligere oplysninger, kontakt Museum Tusculanums Forlag,

www.mtp.dk, tlf. 3532 9109. 
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A Midsummer Night’s Dream
The Theatre Society, Projektmagerne, based at The English Insti-

tute is celebrating its 10th anniversary this year. As part of these

celebrations the group is restaging William Shakespeare’s classic

comedy A Midsummer Night’s Dream. 

The aim of the group is to stage various cultural, though primarily

theatrical, events. Previous shows include Arthur Miller’s The Cru-

cible, William Shakespeare’s Romeo & Juliet and an adaption of 

Jane Austen’s Pride & Prejudice.

To order tickets go to www.projektmagerne.dk or call 2865 0209.

The show is playing in Teatersalen (8.1.9) at KUA from Monday

26th November to Saturday 1st December – all days at 20.00.

For further information call the director, Paul Bjergfelt, at 3321 1026.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Afsnit 7652, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 31/12-01.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 4025 7112, e-mail:

antidoping@cmrc.dk. 

OTICON-stipendier 
Målgruppe: Naturvidenskabelige

studerende der mangler ca. 

1 år af deres studie og skal til

at skrive deres speciale i samar-

bejde med eksterne partnere,

fortrinsvis private. Evt. med en

delvis udstationering hos den

eksterne partner. Starttids-

punkt ml. 1/2 og 1/4-02.

Støtte: 2 stipendier a kr. 100.000.

Kr. 80.000 som stipendieløn

over et år og kr. 20.000 afsat til

driftsudgifter herunder udstyr

og rejseomkostninger.

Ansøgning: Benyt særlig skema

vedlagt eksamensudskrift(er);

projektbeskrivelse og interes-

setilkendegivelse fra eksterne

partnere. Skemaet fås på:

www.nat.ku.dk , “Generelt om

Fakultetet” el. ved henv. til

Susan Thomsen, tlf. 3532 4235, 

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

Sendes til: Det naturvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, 

Att.: Susan Thomsen, Øster

Voldgade 3, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/11-01. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nat.ku.dk. 

British Chevening 
Scholarships 2002/2003
Target group: Danish citizens,

preferably between 24 and 35

years who have completed six

semesters of study at a univer-

sity, or are members of the

academic staff at a university

or research institution, or

already established in a profes-

sion but wish to supplement

existing qualifications, inclu-

ding those working in the pri-

vate sector.

Support: To studies at postgra-

duate level, Master’s degree or

equivalent, or carrying out

postgraduate research at a

British university or similar

educational establishment.

Applications: Application forms

can be obtained from The

British Council in Copenhagen,

tel. 3336 9400 or at 

www.britishembassy.dk.

Deadline for applications: 

14 December 2001.

● LEGATER

Rejsefonden for juridiske
kandidater og studerende
ved Københavns Universitet
Målgruppe: Ansøgere der har

præsteret videnskabeligt

arbejde af værdi og/eller må

antages at kunne få udbytte af

udlandsophold, deltagelse i

møder og kongresser m.v. 

Støtte: Beløb i størrelser efter

fondsbestyrelsens skøn. Der

uddeles årligt et beløb på kr.

13.000 til studieophold i Eng-

land til studier i engelsk ret.

Ansøgning: Skema fås hos

Carsten Smidt, Det Juridiske

Fakultet, St. Kannikestræde 11,

1., 1169 Kbh. K. Stiles til Rejse-

fonden.

Sendes til: Rejsefonden, oven-

nævnte adresse.

Ansøgningsfrist: 30/11-01, kl. 12.

Yderligere oplysninger:

www.jur.ku.dk/rejsefonden/

Hjørring Gymnasiums Fonde
Målgruppe/Støtte: Ubemidlede,

dygtige studenter/kursister fra

Hjørring Gymnasium og HF-

kursus under deres længere-

varende videregående uddan-

nelser.

Ansøgning: Skema fås på

www.hj-gym.dk el. ved skr.

henv. til Hjørring Gymnasium

og HF-kursus, Skolevangen 23,

9800 Hjørring. Vedlæg nødven-

dige bilag og send til ovenstå-

ende adresse.

Ansøgningsfrist: 1/12-01.

● MØDER

Møder i Polymorfien
Emne: Undersøgelser over HIV-1

variationen i Danmark ved

Roberto Machuca, SSI.

Tid: 20/11-01, kl. 15.

Emne: DNA-kit ved Anders Rhod

Larsen og Lars Pallesen, SSI.

Tid: 27/11-01, kl. 15.

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokost-

stuen.

Arrangør: Polymorfien.

Hvad cand. du blive? 
Målgruppe: Naturvidenskabelige

studerende og kandidater.

Indhold: Oplæg fra naturviden-

skabelige kandidater der arbej-

der med forskning, formidling,

undervisning el. journalistik. 

Tid: 20/11-01, kl. 16-20.

Sted: Øster Voldgade 10, Geo-

centret, Aud. B.

Tilmelding: Den Naturvidenska-

belige Alumneforening, e-mail:

nat-alumne@adm.ku.dk el.

Susan Thomsen, e-mail:

sth@adm.ku.dk.

Arrangør: Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet og Den Naturvi-

denskabelige Alumneforening.

Tegneseriens æstetik
Litterær Café

Indhold: Det ellers oversete me-

die tegneserien belyses så

bredt som muligt, men især

fokuseres på spørgsmålet om

tegneseriens forhold til kunst-

arterne.

Oplægsholdere: Peter Snejbjerg,

tegner for DC comics i USA;

Palle Schmidt, rollespilsforfat-

ter og tegneserietegner;

Thomas Thorhauge, tegner og

redaktør på tegneserietids-

skriftet Racham; Bo Bjørnvig,

litteratur- og tegneserieanmel-

der, Weekendavisen; ph.d.

Hans Christian Christansen.

Tid: 22/11-01, kl. 19.

Sted: Huset i Magstræde, Musik-

caféen.

Pris: Kr. 30.

Arrangør: Litterær Café 141.

Yderligere oplysninger: Kristine

Samson, tlf. 3555 2519.

I lyset af grundloven – de-
bat om køn og etnicitet
Indhold: Er der grundlag for en

modernisering af grundloven

med hensyn til køn og etni-

citet? Skal vi have menneske-

rettigheder ind i grundloven

som juridisk svar på en ny

situation?

Oplægsholdere: Prof., dr.jur. 

Kirsten Ketscher; docent, dr.jur.

Frederik Harhoff; redaktør

Jytte Larsen og sekretariats-

leder Mandana Zarrehparvar. 

Tid: 27/11-01, kl. 19-22.

Sted: Landstingssalen.

Tilmelding: Senest 20/11 på 

tlf. 3313 5088.

Arrangør: KVINFO.

Forum for Kina og Menne-
skerettigheder: Politisk de-
mokratisering i Kina – 
lokalvalg som katalysator
eller sikkerhedsventil? 
Diskussionspanel: Prof. Jørgen

Elklit og Lektor Stig Thøgersen,

Aarhus Universitet. 

Tid: 28/11-01, kl. 14.00-16.30.

Sted: Danske Center for Menne-

skerettigheder, Wilders Plads

8H, 3., kantinen.

Arrangør: Det Danske Center 

for Menneskerettigheder,

www.humanrights.dk, Anne-

Marie Træholt, e-mail:

amt@humanrights.dk.

Krop og eros i fransk 
fin de siécle-skulptur 
Hertoft-eftermiddag 

Indhold: Auguste Rodin regnes

for det 19. århundredes mest

innovative billedhugger og sy-

nes at kredse om kroppen og

det erotiske i sine skulpturer.

Hvordan kommer dette til ud-

tryk, og hvorledes behandler

periodens salonkunstnere de

samme emner?

Oplægsholder: Tea Baark Marey. 

Tid: 29/11-01, kl. 16-18.

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk

afd O`s Auditorium, Borgm.

Jensens Allé 55, opg. 61 a.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

Tysk ekspressionistisk
stumfilm
Foredrag og filmfremvinsning

Indhold: Foredrag og rundvis-

ning i TV-Byen ved ph.d.-stud.

Gert Balling, IT-Højskolen.

Efter foredraget vises filmen

Das Kabinett des Dr. Caligari.

Tid: 29/11-01, kl. 19.00.

Sted: TV-Byen, forhallen. Bus 61

fra Rådhuspladsen kl. 18.30.

Tilmelding: Finn Rowold, e-mail:

fir@dr.dk.

Arrangør: Dansk-Tysk Selskab.

Kvinde, krop og stadig kendt
Indhold: Kvinde, kend din krop,

udgave 2001, udkommer i no-

vember. Her stilles skarpt på

denne kamæleon af en kvinde

og hendes seneste klædedragt.

Deltagere: Redaktørerne Birgitte

Rode Diness og Luise Dam-

gaard Gallegos; tidl. redaktør

Hanne Fokdal Barnekow,

cand.scient.soc. Janne Kæmpe

og stud.mag. Therese Søgaard-

Mortensen.

Tid: 29/11-01, kl. 19.30.

Sted: Rundetårn.

Pris: Ikke-medlemmer kr. 30.

Arrangør: Kvindeligt Selskab.

Fiskeripolitik og Fiskeri-
forskning
Indhold: I anledning af etablerin-

gen af Dansk Netværk for Fi-

skeri- og Akvakulturforskning

– www.fishnet.dk – vil en ræk-

ke indbudte foredragsholdere

fortælle om fiskeripolitik fra

en dansk, en europæisk og en

global synsvinkel. 

Oplægsholdere: Bl.a. fødevare-

ministeren; tidl. direktør Dr.

Alain Laurec, Fisheries Conser-

vation Policy and Control, EU-

Kommissionen; direktør Dr.

Jorge Csirke, Marine Resources

Service, FAO, Rom.

Tid: 30/11-01, kl. 13-16.

Sted: Bispetorvet 3, Alexander-

salen.

Tilmelding: Michael Hartmann,

tlf. 33963441, e-mail:

mha@dfu.min.dk 

senest 23/11-01.

Arrangør: Henrik Gislason, Ma-

rinbiologisk Laboratorium.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Protein expression
Symposium

Abstracts: See BioZoom vol. 4,

no. 3 and www.biokemi.org.

Time: 19/11-01, 9.00-12.30.

Venue: Novo Nordisk A/S, Novo

Allé, Building 6B, Main Audi-

torium, 2880 Bagsværd.

Registration: E-mail:

dao@bio.auc.dk before 16 No-

vember, noon, with subject:

“Protein Expression Sympo-

sium”.

Organizer: Daniel Otzen, Univer-

sity of Aalborg, e-mail:

dao@bio.auc.dk.

Glucose transport and
exercise
Symposium

Abstracts: See BioZoom vol. 4,

no. 4 and www.biokemi.org. 

Time: 28/11-01, kl. 13-17.

Venue: Panum Institute, Lunds-

gaard Auditorium.

Organizer: Christine Reynet,

NovoNordisk A/S and Steen

Gammeltoft, Glostrup Hospital. 

Nyere forskning i nordisk
regionalhistorie i 1600- og
1700-tallet
Seminar/workshop

Oplægsholdere: Peter Hennings-

en, KU: Jyden, fynboen og

sjællænderen. Konstruktionen

af regionale stereotyper i det

18. og 19. århundredes Dan-

mark. Jens Lerbom, Lunds Uni-

versitet: Gotland som dansk

provins och vardagslivets för-

danskning på 1600-talet. Øys-

tein Rian, Oslo Universitet:

Vestfold og Telemark – to regi-

oner i Sydnorge. Søren Bitsch

Christensen, Dansk Center for

Byhistorie: Planmæssighed el-

ler pirater? Økonomiske regio-

ner i dansk kornhandel i 1700-

tallet. Karl-Erik Frandsen, KU:

Pesten i Østersøområdet i

1711.

Tid: 30/11-01, kl. 10-16.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Arrangør: 1066 Tidsskrift for

historie.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. Anja Heinsen 

Titel: Development and use of

Genotyping Assays for Hepa-

titis C Virus.

Tid: 20/11-01, kl. 13.00.

Sted: Statens Serum Institut, Ar-

tillerivej 5, bygn. 89, rum 1/2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, St. Valbyvej 217, 4000

Roskilde. 

Læge Thomas Drivsholm 

Titel: Glukoseintolerans blandt

60-årige danskere – prædik-

torer, udvikling og relation til

makrovaskulær sygdom.

Tid: 20/11-01, kl. 14.00.

Sted: Københavns Amts Sygehus 

i Glostrup, aud. C 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Central forskningsenhed

for almen praksis, Panum Insti-

tuttet. 

Læge Erik Heegaard 

Titel: Parvovirus B 19 infection in

pediatric patients with acute

lymphoblastic Leukemia.

Tid: 21/11-01, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Institut for klinisk mikro-

biologi og immunologi, Panum

Instituttet, bygn. 24.2.

Cand.scient. Annette Jørgensen 

Titel: Immunology of the eye

with special reference to anti-

and pro-inflammatory actions

of retinal pigment epithelial

cells.

Tid: 23/11-01, kl. 13.00.

Sted: Teilumbygningen, Audi-

torium B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til for-

fatteren, Søagerbakken 63,

2765 Smørum.

Cand.scient. Anne Birgitte 

Bentz Damholt

Titel: Regulation of GLUT4 trans-

location and glucose transport

in cultured skeletal muscle

cells: Understanding the cellu-

lar basis of type II diabetes.

Tid: 27/11-01, kl. 15.00.

Sted: Novo Nordisk, Novo Allé 

6 A, 2880 Bagsværd, Aud. 

i nr. 6b. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Alfred Christensensvej 6,

2850 Nærum.

Humaniora ▼

Mag.art. Niels Marup Jensen 

Titel: Billedernes Tid. Teorier og

billeder i den visuelle kultur.

Tid: 23/11-01, kl. 14.00.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Yderligere oplysninger: Et antal

eks. af afhandlingen ligger til

gennemsyn og hjemlån i Det

Kgl. Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Bibliotek, læsesal Øst,

Slotsholmen samt på Institut

for Kunsthistorie, Dans og Tea-

tervidenskab, KUA.

Naturvidenskab ▼

Emily Bradshaw

Title: Land-use changes and 

long-term nutrient dynamics in

Danish lakes.

Time: 23/11-01, kl. 13.00.

Venue: GEUS, Thoravej 8, 2400

Kbh. NV.

Additional information: Contact

the Department secretary,

Susanne Veng, e-mail: 

Svc@geus.dk and for a copy of

the thesis, the author, e-mail:

egb@geus.dk.

Jesper Kresten Nielsen

Titel: Anoxia levels and biogeo-

chemical processes in ancient

marine sediments: the Upper

Permian Ravnefjeld Formation,

East Greenland.

Tid: 23/11-01, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan ses hos Lars Clem-

mensen, vær. 03-1-371, ØV 10.

Cand.scient. Inga Sig Nielsen

Nørby

Titel: The putative ubiquitin-con-

jugating enzymes Ubcp3,

Ubc15, and Rhp6 are trans-

acting silencers in fission yeast.

Tid: 26/11-01, kl. 14.00.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Auditorium. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Anne Gade Nielsen, Mole-

kylærbiologisk Institut, 

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Forskning i fjernt sprogslægtskab: den nostratiske teori, 
dens begrænsninger og mulige udveje
Ph.d.-stip., mag.art. Fabrice Cavoto, Los Angeles

Tid: 19/11 kl. 14.15-17.00

Sted: KUA, lok. 6.1.11

Arr.: Studienævn for Lingvistik, IAAS

Om klassisk arabisk kærlighedspoesi
Cand.mag. Nathalie Khankan, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 19/11 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, frokoststuen, 5. sal

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

Fænomenologi og kunst
Lektor, dr.theol. Jakob Wolf

Tid: 19/11 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44-46, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom, tlf. 3532 3638

Design Dilemmas, Chinoiserie and Gender in the Work of Hong Kong
Fashion Designers
Dr. Lise Skov, Lund University

Tid: 20/11 kl. 15.15-17.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS

Det multikulturelle samfund
Yvonne Mørck

Tid: 20/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 1., Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk

Nyere perspektiver i Bakhtin-forskningen
Forskningsstipendiat Alex Fryszman

Tid: 21/11 kl. 11.00-13.00

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

Arr.: Østeuropainstituttets Forskningsudvalg

Pipelines – en sammenhæng mellem tekstafsnit
Ib Ulbæk, KU

Tid: 21/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170, lfj@coco.ihi.ku.dk

Competition and growth: a divorce between theorists and empiricists?
Phillipe Aghion, Harvard University

Tid: 21/11 kl. 15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvsannekset

Arr.: The Zeuthen Lectures, Økonomisk Institut, tlf. 3532 3002

Tiltrædelsesforelæsning: Neurotransmitter signalering og transport:
Molekylære og cellulære mekanismer
Prof. Ulrik Gethers 

Tid: 22/11 kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, Hannover Auditoriet

Arr.: Farmakologisk Institut

Der vil efterfølgende blive afholdt reception i instituttets bibliotek, rum 18.6.56A, 

tag elevatoren til 6. sal i bygn. 18 

Logik: Transparens og Opacicitet
Master of Arts Jesper Carlsen

Tid: 22/11 kl. 19.00

Sted: KUA, trappe 13, café Alkvantor

Arr.: FILOSOFA, Lars Östmann og David Budtz, davidbudtz@yahoo.dk

Kommunikationshandikap i teori og praksis
Lektor, Lars von der Lieth, Audiologopædi

Tid: 22/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi 

Co-evolution mellem figentræer og figenhvepse
Prof. Edward Allen Herre, Smithsonian Research Institute, USA

Tid: 22/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Religion og menneskerettigheder
Seniorforsker, mag.art. og ph.d. Eva Maria Lassen, Det Danske Center for Menneskerettigheder

Tid: 22/11 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening og Institut for Religionshistorie

Self and Consciousness: Cross Cultural Perspectives
Anindita Balslev, Inst. for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Tid: 22/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, nini@psy.ku.dk

The talk will focus on some conceptual models that have emerged in the history of Indian Philosophy on

the themes of self and consciousness and examine the dominant issues that have been debated in the

light of similar enquiries in the western philosophical tradition. Views of contemporary thinkers in the

West will be referred to, some of which support reductionism, epiphenomenalism and others which

repudiate these in favour of dualism. Still others seek a conceptual space in-between or even attempts

to go beyond these alternatives for uncovering subjectivity. In the course of exposing and critically

reviewing contending theories, attention will be drawn to the question why cross-cultural exchanges are

relevant for future studies.
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Den bioinformatiske analyse 
af det humane genom
Centerleder, prof., ph.d. Søren Brunak

Tid: 19/11 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard, 35, 3.

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes 

Selskab, tlf. 3343 5300, kdvs@royalacademy.dk

Udlevering af gratis adgangskort begynder 

14 dage før foredraget

De nye teknikker til bestemmelse af DNA-sekvenser har ikke blot ført til landvindinger inden for mole-

kylærbiologien og bioteknologien, men har også fået stor betydning for opklaringen af forbrydelser,

fastlæggelse af familieforhold og sygdomsprognoser for det enkelte menneske. Den største overra-

skelse var at mennesket tilsyneladende kun har 30-40.000 gener – blot omkring det dobbelte af hvad

en orm har i sine arveanlæg. Inden for bioinformatikken er der i de sidste ti år dukket helt nye data-

drevne analysemetoder op. De skabes ikke ved at tage udgangspunkt i antagelser og kendte facts,

men fx gennem optræning af kunstige neurale netværk.
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Adfærd hos depressive og skizofrene patienter
Cand.scient. forskningsetolog Tyge Schelde

Tid: 28/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, aud. A, Universitetsparken 15

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999 

Søren Kierkegaard-krise ved somatisk sygdom
Cand.psych. Bjarne Jacobsen

Tid: 29/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Entré: Kr. 30 for ikke-medlemmer

Udlandsjournalistik i dag
Chefredaktør Michael Jarlner, Information

Tid: 29/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Denmark and the Third World
Seniorforsker, dr.scient.pol. Gorm Rye Olsen, Center for 

Udviklingsforskning

Tid: 30/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Aud. 8

Arr.: Institut for Statskundskab

Wirtschaftsstrukturen und Entwicklungspotentiale in den neuen
Bundesländern
Prof. Dr. Hans Luft, Berlin

Tid: 30/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

Å beskrive det beskrevne – hvordan skrive en (russisk) språkhistorie
Prof. Jan Ivar Bjørnflaten, Norge

Tid: 30/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Afskedsforelæsning: Det filosofiske spørgsmål. Hvad er filosofi?
Filosof Peter Kemp

Tid: 30/11 kl. 15.00-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13 

Arr.: Institut for Filosofi, Retorik og Pædagogik

Instituttet indbyder til efterfølgende reception i Cafeen, lok. 14.2.50 

Peterskirken: Peters grav i barok scenografi 
Lektor Mogens Nykjær, Aarhus Universitet

Tid: 22/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Dansk og tysk – med Kiel som eksempel
Prof. Per Øhrgaard

Tid: 23/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

Klassrummet som social arena
Prof. Karin Aronsson, Sverige

Tid: 23/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Reconciling the theory with the evidence: a new model, its predictions
and its policy implications
Phillipe Aghion, Harvard University

Tid: 23/11 kl. 15.00

Sted: Studiegaarden, Større Øvelsessal

Arr.: The Zeuthen Lectures, Økonomisk Institut, tlf. 3532 3002

Reconciling the evidence with the theory: towards a new econometrics
of endogenous growth
Phillipe Aghion, Harvard University

Tid: 26/11 kl. 13.00

Sted: Studiegaarden, Større Øvelsessal

Arr.: The Zeuthen Lectures, Økonomisk Institut, tlf. 3532 3002

Biodiversitet
Afdelingsleder Peter Arctander

Tid: 26/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Ethnic Militias and the Threat to Democracy in Post-transition Nigeria
Dr. Research Fellow Osita Agbu, Nigeria Institute of International Affairs, Lagos

Tid: 27/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm

The Tibetan Monastic Tradition in Exile: The Secular Schooling of Monks
and Nuns in Nepal
Ellen Bangsbo, MA

Tid: 27/11 kl. 15.15-17.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, sec@nias.ku.dk

Ingemann
Stefan Lamhauge Hansen og Carl Fuglsang-Damgaard

Tid: 27/11 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Konfliktløsning
Else Hammerich

Tid: 27/11 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 1. sal, Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk

Genus i dansk – en diakron betragtning
Lars Heltoft, RUC

Tid: 28/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170

Psykotikerens tankeunivers 
– psykoanalytisk set
Overlæge Bent Rosenbaum, Københavns Amts Sygehus

Glostrup

Tid: 30/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Frue Plads, Hovedbygningen, Aud. 1

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

Entré: Ikke-medlemmer kr. 50

Forelæseren er medlem i Dansk Psykoanalytisk Selskab og

kendt for sit mangeårige engagement i psykoterapeutisk

behandling af psykotiske patienter og ikke mindst som med-

forfatter til bogen ‘Det er et bånd der taler’. I sit foredrag vil

han tage udgangspunkt i sit seneste bidrag til forståelse af

det psykotiske tankeunivers, nemlig sin doktordisputats ‘Tan-

keformer og Talemåder’ (Multivers ApS Forlag).
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FORSKNINGSFRIT OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Af Gonzo, dr. elect., 
valgforsker af guds Nåde

Hønsesalat og guldkara-
meller er i disse dage
fjernet fra reklameskilte

over det ganske land til fordel
for kontrafejet af d’herrer
Rasmussen og Rasmussen –
men forskellen er muligvis ikke
så stor som den umiddelbart
lyder. Formålet er i hvert fald
det samme: Et stort reklame-
cirkus der udelukkende har 
til formål at præsentere nogle
letspiselige, letfordøjelige bud-
skaber til den gemene befolk-
ning. 

Nu er vi akademikerfolk jo
oplyste, dannede mennesker og
gennemskuer med lethed den
slags overfladisk valgsludder,
så når der holdes valg på uni-
versiteterne er det selvsagt også
med en helt anderledes tyngde

i propagandamaterialet. Ikke
noget poppet sludder og en
masse selvfølgeligheder, næ nej
det holder vi os skam alt, alt for
gode til.

Jeg ved da godt at man som
ganske almindelig studerende
med eksamenstilmeldinger,
SU-frister og fredagsbarer
sådan ikke lige har overskud til
at sætte sig ind det omfattende
materiale fra de tre håbefulde

rektorkandidater ved navn
Peter, Linda og Kirsten.

Det skal man imidlertid ikke
være ked af, for jeg kan hjælpe
den travle, uoplyste studerende
ved at fortælle at på den interna-
tionale floskelskala – udviklet
på vitamininstituttet i Schweiz
– formår ingen af kandidater-
ne, trods ihærdige anstrengel-
ser, at placere sig i den absolut-
te elite – men de er tæt på.

Dynamisk, fremadrettet, udad-
vendt, international er ikke de
ord der først trænger sig på når
man tænker på KU og det skal
der saftsuseme gøres noget
ved! Og det kan kun gå for
langsomt! 

Ingen af kandidaterne har
undladt at trække de velpole-
rede fraser op af hatten. I en
lind strøm følger forsknings-
baserede uddannelser, forsk-

Dag ét
19.00: Lægger mig som den første i kø foran Im-

perial til årets skal-ses-film, Ringenes Herre.
Tjekker lige om alt er der: fem dåser baked beans
(nydes kolde), 5 x 11/2 liter cola, 25 cremehæ-
le, to pornoblade (nydes liggende), to ekstra
uldtrøjer, tre par ekstra sokker, mobiltelefon.

19.01: Bare fem dage til premieren. Alt går som
en leg.

21.30: Der kommer en fyr mere. Hold kæft en
nørd. Flere lag tykke trøjer, grim hue og pri-
mus. Tror han det er camping? 

21.38: Flere kommer til.
22.47: Shit. Er blevet gennemskuet. Prøver de-

sperat at overbevise de andre om at jeg har
læst Tolkiens bog.

22.53: Katastrofen undgået. Kun én af de andre
har læst bogen. Puha. Vidste ikke at det var så
hårdt at være nørd. 

Dag to
02.35: Fryser. Kan ikke sove. Bilerne larmer. Spi-

ser.

04.00: Har allerede spist to dåser beans og syv
cremehæle. 

13.30: Spiser min sidste dåse baked beans. Var
cirka 3 grader varm. 

Dag tre
04.30: Vækkes af en gadefejer. Siden hvornår er

gadefejerne begyndt at arbejde fra morgen-
stunden? Plejer de ikke at stå i parkerne og
drikke bajere?

06.00: Der er kommet nogle mennesker fra KFU-
M’s sociale arbejde. Troede jeg var hjemløs.
Misforstod helt mit Dax-Wax look. Fik en kop
varm kaffe.

13.38: Har levet af cremehæle det sidste døgn. Er
desperat sulten. Hvor er KFUM’s sociale arbej-
de når man har brug for dem?

21.00: Taler med de andre. En har havestole
med. En anden computer. 

21.13: Bassedrengens erfaring med computerver-
denes teknikaliteter kommer virkelig til sin ret.
Lægger stemningsbilleder ud på nettet. Mine
15 minutter er nu. Chicks! Se Bassedrengen på
nettet!!!

Dag fire
06.14: Nummer to i køen sover. Har fået øje på

hans pakke chokoladekiks.

06.15: Langsomt, langsomt og så et lille ryk –
kiksene er mine.

06.16: Er opdaget!!!!!! Så er der gang i den. Han
råber op og skælder ud.

06.20: De andre har besluttet at boykotte mig.
Har fået den kolde skulder.

08.34: De andre spiller Diablo på computeren.
Den gamle Ølstykke-mester er i karantæne. 

10.04: Er stadig sulten. Kan ikke ringe til Do-
mino’s Pizza eller Adam efter mad. Mobilen er
gået død.  

13.08: Skal have mad.
18.09: Totalt udsultet. Ser syner. Har det som Per

Oscarsson i “Sult”. River mig selv i håret. Hjæl-
per faktisk med lidt S/M. 

20.23: Reddet. Den flinke mand i biografen giver
pop corn. 

Dag fem
10.34: Er udmattet. Det er virkelig hårdt at være

sulten. 
13.30: Så starter nedtællingen. Kunne være rart

med et bad. Må lugte som John Rambo i Viet-
nams jungle.  

14.01: Sesam luk dig op!! Dørene åbnes. Styrter
op til billetluge. Roder desperat i lommerne.
Hvor f.... er mit dankort?  ■

BASSEDRENGENS DAGBOG

Køkultur

ningsfrihed, samarbejde med
erhvervslivet og andre techno-
tjekkede buzz-words der på
mystifystisk vis dukker i voka-
bularet ved festlige lejligheder
og hver eneste gang en univer-
sitetspersonage rømmer sig for
at forsvare sin hævdvundne ret
til i fred og ro at indtage sin
karsepyntede æggemad og re-
videre sin notesamling. 

Alle kandidaterne er for-

bløffende enige med hinanden
om at det hele bare skal være
bedre og at vi alle sammen
skulle være lidt mere rare ved
hinanden og give nogle flere
kram og så’n – og dét har vi jo
aldrig hørt før! 

Undertegnedes utroværdige,
uvederhæftige og ganske uvi-
denskabelige research om år-
tusindets første rektorvalg på
Danmarks største universitet
efterlader dog alligevel håb om
at forskellene findes og beder
ydmygt om at få besked når en
eller anden pligtopfyldende
studerende får gravet sig igen-
nem valgprogrammerne.  ■

Gonzo er fast rygtesmeder på
bagsiden af Handelshøjskolens
blad Kræmmerhuset,
gonzo@trustme.dk.
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Find en forskel
Valgfuskeren kom på en hård 
opgave da Universitetsavisen 
bad ham analysere rektorvalget
på Københavns Universitet

“Valgkamp er kunsten 
kun at love det, man 
alligevel ikke behøver at
holde” 

– Carlo Franchi

“Vælger: En der glæder sig til det
hellige privilegium at måtte stem-
me for den mand, som en anden
har udvalgt for ham” 

– Ambrose Bierce“Videnskabsmænd anstrenger sig for
at gøre det umulige muligt, politikerne
for at gøre det mulige umuligt” 

– Bertrand Russell

“Stem på den mand, der lover mindst. 

Han vil være den der skuffer mindst” 

– Bernard M. Baruch


