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Valgkampen på Københavns 
Universitet går ind i sin afgørende
fase. De tre rektorkandidater 
strides bravt om hvem der skal
indtage kappen, kæden og kon-
toret ved Vor Frue – og det 
foregår med en saglighed folke-
tingspolitikere kunne lære af. 
Til gengæld er underholdnings-
værdien også derefter
LÆS SIDE 4 – OG DET 

16 SIDER STORE VALGTILLÆG

Pædagogisk talknuser
Der er fuld fart over Jan Philip Solovej når matematikkens indviklede verden
skal forklares. Taltroldmanden er netop blevet kåret som årets underviser på
Københavns Universitet
LÆS SIDE 5

Rend mig i rektorerne
Hvem er rektor? Og hvad er det egentlig han laver? 

Bagsidens dybdeborende reporter 
søgte svaret i Jurahusets kantine

LÆS BAGSIDEN 

Hvem
skal være rektor?
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KUMMENTAR

Efter valget

Så er valget uden for universitetet afgjort.
Set fra universitetsside har valgkampen i
høj grad været præget af fravær: Fravær af

visioner for hvordan viden og forskning skal
blive dynamoer for udviklingen af vores sam-
fund. Fravær af visioner for forskningen, fra-
vær af visioner for hvordan vidensamfundet
skal udvikle sig, fravær af planer for hvordan
vores samfund skal kunne blive en af verdens
førende IT-nationer. Ja, fravær af debat om vi-
deregående uddannelse og forskning. I den af-
sluttende partilederrunde var det kun Mimi
Jacobsen der nævnte disse begreber – og hen-
de gik det som bekendt ikke godt. Fraværet i
valgkampen afspejler ganske godt tendenserne
i det finanslovsforslag der blev lagt til side da
valget blev udskrevet, for det forslag var præ-
get af store nedskæringer og automattænkning
hvad angår vores område. 

Vi må håbe på at valget har givet den tænke-
pause der skal til for at få ændret holdnin-

gen hos de politiske beslutningstagere, og håbe
på at der nu bliver skabt visioner, og at der og-
så bliver nogen der tør sætte handling bag for
eksempel det bebudede nye finanslovsforslag.
For uden investeringer i forskning og uddan-
nelse kan valgløfterne om øget velfærd og vels-
tand som alle stort set var enige om under val-
gkampen, ganske enkelt ikke indfris. 

Det har da heller ikke skortet på dokumenta-
tion af både hvor vigtig uddannelse og forsk-
ning er og dokumentation for at vi på trods
heraf reelt herhjemme har nedprioriteret om-
rådet igennem flere år. Senest har en forsk-
ningskommission i september afgivet sin rap-
port hvori der står at danske universiteter er
helt afgørende for vidensamfundets udvikling,
og at investeringer i danske universiteter kom-
mer mange gange igen. Forskningen er således
en forudsætning for velfærdssamfundet og ik-
ke en luksus som velfærdssamfundet bare i
overflod tillader sig. Alligevel ligger vores nu-
værende investeringer i forskning betydeligt
under det niveau som er økonomisk nødven-
digt for en videre udvikling af samfundet. 

Inden valget var der fra politisk side flere til-
kendegivelser af at universiteterne og forsk-

ningen skulle styrkes. Men samtidig blev der
rejst spørgsmål om ledelsesstrukturen, og det
blev fra flere sider anbefalet at man nu går
over til at få ansatte ledere på universiteterne i
stedet for valgte. Det kan forekomme paradok-
salt at skulle argumentere for værdien af valg-
te ledere over for politikere, oven i købet lige
oven i et så omfattende valg som vi lige har
gennemført, men ikke desto mindre er det
nødvendigt. 

Vi står aktuelt i en valgsituation her på uni-
versitetet hvor der skal vælges ny rektor,

dekaner og institutledere. Derfor tillod jeg mig
at bruge min sidste årsfesttale som rektor ved
universitetets årsfest den 15. november til
blandt andet at sige at den altafgørende grund
til at sige klart og tydeligt fra over for ideen om
at afskaffe valg på universitetet, er risikoen for
at universitetet derved kommer til at miste sin
væsentligste betydning for samfundet – nemlig
at danne rammen om den mest uafhængige
søgen efter sandhed vi kender. Hvis regeringen
udpeger universitetets leder som så igen udpe-
ger sine underordnede mellemledere, bliver
kommandovejen fra magten til forskningen for
kort. Et universitet der ikke er sin egen herre,
er samfundet en dårlig tjener. Jo mere verden
styres af overnationale politikker og virksom-
heder der normsætter vores tilværelse, jo mere
brug er der for et fristed for uafhængig kritisk
tænkning. 

Jeg tillod mig i årsfesttalen at henvise til uni-
versitetet i Uppsala hvor der på hovedbyg-

ningen står en indskrift som kan undre. Der
står “tänka fritt, är stort; men tänka rätt, är
större.” Her må jeg sige at skulle jeg efterlade
mig en indskrift på Københavns Universitet, så
skulle det være den stik modsatte: ‘At tænke
ret er stort; men at tænke frit er større.’ Hvis
universitetet skal stå som en troværdig garant
for at den fri tanke til enhver tid har forrang
over den rette tanke, så er det vigtigt at bevare
en styreform som forbinder frihed med ansvar
– det vil sige selvstyre.

Valget den 20. november var et tripple-valg,
og det førte til en rekordhøj stemmepro-

cent. På universitetet er der også et tripple-
valg mellem tre rektor- og prorektorkandida-
ter. Jeg håber på en aktiv valgkamp og en re-
kordhøj stemmeprocent. Det er en proces hvor
både studerende og ansatte har formel medbe-
stemmelse. Tag del og stem, så kan jeg på rek-
torembedets vegne om nogle måneder med ve-
mod, men også med glæde på et godt grundlag
overdrage kappen og kæden til en ny rektor
der har fået sin myndighed betroet af en enga-
geret universitetsbefolkning og ikke er indsat
af en minister.

Det fri rektorvalg efter en valgkamp hvor
meningerne brydes om den rette måde at

sikre universitetets væsen på, er symbolet på
det ‘armslængde-princip’ der altid bør kende-
tegne forholdet mellem den politiske magt og
den akademiske. Det visionære i dette må ikke
sættes over styr. ■

KU NOTER ▼  

Af rektor Kjeld Møllgård
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Fire nye fik æren

D O K TO R E R : Til årsfesten den 15. november blev fire æresdoktorer udnævnt ved
Københavns Universitet. Den medicinske æresdoktorgrad blev tildelt professor ved
Farmakologisk Institut på Lunds Universitet Rolf Håkanson. Håkanson får udmær-
kelsen for sin banebrydende indsats vedrørende fordøjelsens fysiologi og farmakolo-
gi. Ole Crumlin-Pedersen og Bruce Lincoln blev udnævnt til filosofiske æresdokto-
rer. Crumlin-Pedersen er museumsinspektør ved Nationalmuseet og får æresdoktor-
graden for sit pionerarbejde på det marinearkæologiske område. Professor Bruce
Lincoln, University of Chicago, blev tildelt æresdoktorgraden for sit bidrag til for-
ståelsen af strukturerne bag rituelle og mytiske systemer i indoeuropæiske religio-
ner. Den naturvidenskabelige æresdoktorgrad blev tildelt professor i matematik ved
Westphälische Wilhelms-Universität i Münster Joachim Cuntz for hans meget brugte
anvendelse af algebraisk topologi på ikke-kommutative geometriske objekter.

KU’s uafhængighed 

Å R S F E ST: Det var Kjeld Møllgårds sidste årsfest som rektor for Københavns Uni-
versitet. I sin tale valgte han at slå et slag for at efterfølgeren på rektorposten ikke
bliver den sidste som de studerende og ansatte selv vælger. Demokrati er det bedste
grundlag for uafhængighed, sagde Møllgård.

I Forenede Studenterråds tale kom stud.jur. Rasmus Okholm Hansen rundt om
universitets rolle i samfundet. Han mente ligesom Kjeld Møllgård at universitet skal
være uafhængigt af eksterne interesser fordi “universitetet er samfundets vagt-
hund.”

TAP’ere anbefaler Gundelach

R E K TO RVA LG : Det teknisk-administrative personales repræsentanter i konsisto-
rium Dorte Heldrup og Ole Bested anbefaler Peter Gundelach som rektor. Det kan
man læse i Peter Gundelach og Nanna-Noe Nygaards valgpjece. Ole Bested fra Insti-
tut fra Psykologi og laboratoriefuldmægtig Dorte Heldrup fra Kemisk Institut mener
at Peter Gundelach er den kandidat der interesserer sig mest for TAP’ernes vilkår på
universitetet. 
Læs mere på http://www.ku.dk/led/valg/kandidat/leder2001.html
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fire nye æres-

doktorer er fra

venstre Ole

Crumlin-Peder-

sen, Rolf

Håkanson, Bru-

ce Lincoln og

Joachim Cuntz.

SAMMEN-
HOLD –
Rektor Kjeld

Møllgård og

Forenede Stu-

denterråds

Rasmus Ok-

holm Hansen

går hånd i

hånd for at

forsvare KU’s

uafhængighed.

www.valgpåKU.dk
Kandidaterne til rektor- og prorektorposten er gået på nettet. Kirsten Hastrup og

Nils-Erik Fiehns hjemmeside har adressen www.hastrup-fiehn.dk. Peter Gundelach

har sammen med prorektorkandidat Nanna Noe-Nygaard lavet den farverige side:

www.sociology.ku.dk/rektorvalg. Det sidste par i valgkampen Linda Nielsen og 

Jørgen Olsen findes på www.jur.ku.dk/rektorvalg.
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Af Lise K. Lauridsen

Karen føler sig presset og
udskældt i sin læsegrup-
pe. Alle er efter hende.

Det går efterhånden ud over
læselysten, men hvor går hun
hen?

Studievejledningen, selvføl-
gelig. Karen er et tænkt eksem-
pel, men problemer på studiet
er der nok af. Mange studeren-
de har bare ikke nogen steder
at gå hen med deres problemer
fordi vejledningen på universi-
tetet enten handler om hvordan
du fx kan få overført dine tidli-
gere studier som meritgivende,
eller hvordan alvorlige psykiske
og sociale problemer kan
tackles. 

På Københavns Universitet er
en studievejleder oftest en
præmiestuderende der er enga-
geret i studenterpolitik, får go-
de karakterer eller er primus
motor bag studiets sociale akti-
viteter. På den måde har nye el-
ler mere usikre studerende en
rollemodel med indsigt i hvor-
dan universitetet fungerer.

Det er i hvert fald hensigten,
men sådan fungerer studievej-
ledningen bare ikke altid, me-
ner direktør for Videnscenter
for Ligestilling, Karen Sjørup. 

– Det er den vellykkede stu-
derende der er studievejleder,
og det fremmer i høj grad vil-
kårene for dem der i for vejen
har det bedst på universitetet
og kan virke ekskluderende for
dem der er fra andre samfunds-
lag, har en anden kulturbag-
grund eller bare er i en anden
aldersgruppe end majoriteten,
siger Karen Sjørup der også er
tidligere prorektor på Roskilde
Universitetscenter.

Den kritiske karakteristik af
studievejledningen kommer
hun med på baggrund af en
rapport om etnisk ligestilling
blandt de studerende på uni-
versiteterne. I de interviews
som ligger bag rapporten, viste
studentervejlederne sig at have
en meget begrænset viden og

parathed til at vejlede stude-
rende med anden etnisk bag-
grund. 

Også leder af Studenter-
rådgivningen, Else Marie Stil-
ling, mener at en stor gruppe af
studerende ikke passer ind på
nogle af de vejlederkontorer
der eksisterer på universiteter-
ne i dag.

– Der er en meget stor grup-
pe af studerende som vi har
svært ved at hjælpe fordi vi kun
har tid og råd til at tage os af de
allermest udsatte studerende.
Mange af de studerende har
måske kun brug for en enkelt
samtale elle to for at komme vi-
dere og det ville virke forebyg-
gende på fx lange studietider,
studieskift og frafald hvis der
var nogle til at tage sig af den
relativt store gruppe af usikre,
men stærke studerende, siger
Else Marie Stilling. 

Tvivlsom kompetence
Størstedelen af vejledningen på
universitetet bliver varetaget af
studerende. Langt de færreste
af studentervejlederne har an-
den uddannelse end den de er i
gang med. Det ruster dem sjæl-
dent til at tage sig af problemer
af mere personlig karakter. 

Manglen på uddannelse af
studievejlederne stiller de stu-
derende også selv spørgsmåls-
tegn ved, men ellers kommer
Karen Sjørups kritik bag på
dem.

– Jeg kan udmærket forestille
mig at det er de ressourcestær-
ke studerende der er vejledere,
men generelt mener jeg det er
forkert at ansætte folk på bag-
grund af kulturel eller etnisk
baggrund frem for kvalifikatio-
ner, siger Katrine Møller, leve-
vilkårssekretær i Forenede Stu-
denterråd.

Hvad kvalifikationerne for
universitetets studentervejlede-
re egentlig er, stiller Karen
Sjørup sig tvivlende over for.

– At de selv er studerende, er
selvfølgelig en fordel, men
mange steder er studievejledere

også studenterpolitikere. Og
hvorfor er de gode studievejle-
dere? Jeg tror det er vigtigt at
kigge mere på studentervejle-
dernes baggrund end på om de
har siddet i studienævnet eller
arrangeret fester, siger Karen
Sjørup.

Karriereryttere
Lars Paludan-Müller er ansat i
Studievejledningen på Humani-
ora og har arbejdet som studie-
vejleder i knap fem år. Han me-
ner at Karen Sjørups kritik ram-
mer helt ved siden af i hvert på
Humaniora hvor vejlederne
netop bliver ansat ud fra kravet
om at de ikke må blive en ho-
mogen masse.

– Studievejlederne er en me-
get broget skare. Selvfølgelig er
der en tendens til at de stude-
rende der bliver vejledere er
mere ‘vellykkede’ eller hvad
man nu vil kalde det. Hvis vi
skal være i stand til at hjælpe,
så er det nødvendigt at have et

overskud. Men vi er ikke per-
fekte. Vi er bare en flok stude-
rende der har haft interesse i at
sætte os ind i og guide andre
studerende igennem den svære
verden som universitetet ind
imellem kan være, siger Lars
Paludan-Müller.

Studievejlederne på Humani-
ora er i det daglige meget op-
mærksomme på om de når ud
til folk eller skræmmer nogen
væk ved at virke bedrevidende. 

– Mange studerende har sik-
kert en ide om at studievejlede-
re er interne karriereryttere, og
det kan sikkert godt virke fra-
stødende på nogle studerende.
Selvfølgelig er der vejledere der
senere får job på fakultetet,
men langt de fleste der er vej-
ledere, er det fordi de godt kan
lide at hjælpe andre studeren-
de, siger Lars Paludan-Müller.

Politik i vejledning
At det er en god ide at være ak-
tiv i for eksempel studenterpo-

litik for at blive ansat som stu-
dievejleder, gælder for langt de
fleste fag på Københavns Uni-
versitet. Fordelen ved studen-
terpolitikere og andre aktive
studerende er at de har et godt
kendskab til hvordan universi-
tetet hænger sammen.

Men en studievejleder må ik-
ke være alt for politisk i sin stil-
lingtagen til en studerendes
problem, mener Lars Paludan-
Müller. 

Også formanden for Rådet
for Studie- og erhvervsvejled-
ning (RUE) Jytte Andersen, MF
(S) mener at studievejlederne
ubevidst kan komme til at vare-
tage institutionens interesser
frem for den enkelte studeren-

des. Det skyldes primært man-
gel på uddannelse.

Rådet anbefaler derfor også i
en ny rapport at der satses me-
re på uddannelsen af de danske
studievejledere. Danmark har
nemlig modsat Sverige ingen
tradition for at uddanne studie-
vejledere, forklarer formand for
RUE.

– Det hænger sammen med
at de danske uddannelsesinsti-
tutioner er meget autonome og
derfor altid selv har ønsket at
tage sig af at kvalificere vejle-
derne, men det skaber et stort
behov for vejledning der er uaf-
hængig af uddannelsesinstituti-
onen, siger tidligere minister
Jytte Andersen. ■

STUDIEVEJLEDNING ▼  

Ensrettet 
studenter-
vejledning 
Størstedelen af universitetets 
studievejledning er for elitær og
homogeniserende, mener direktør
for Videnscenter for Ligestilling

UDENFOR – En stor gruppe

studerende har ingen steder at gå

hen med deres problemer på stu-

dierne fordi ingen af universite-

tets vejledningstilbud passer til

dem. Konsekvensen er sump og

frafald. 

Hvilken vejledning?
Fagenes vejledning: Studievejledningen på Københavns

Universitet bliver først og fremmest varetaget af studerende ude

på fagenes studievejledninger. Enkelte fakulteter har en central

studievejledning der tager sig af mere overordnede sager om-

kring tilvalg, overflytning og lignende.

Den centrale studievejledning: Tager sig primært af

indslusning og optag af nye studerende. Her ligger også Studen-

terøkonomivejledningen der kan hjælpe med skrupler af mere

økonomisk art. De ansatte er oftest akademikere der har taget

kurser i studievejledning. 

Studenterrådgivningen: Landsdækkende hjælp til stude-

rende med psykiske og sociale problemer. De fem rådgivninger i

København dækker de lange- og mellemlange videregående ud-

dannelser. Her er ansat psykologer, socialrådgivere og psykiatri-

ske lægekonsulenter. 

VIL DU HAVE ET RENGØRINGSJOB 
IMENS DU STUDERE?

Så ring til os med det samme. Du kan selv være
med til at vælge hvornår og hvor længe du vil
arbejde, og så mange timer du ønsker.
Blot skal du ringe med det samme, så vi kan
koordinere det bedst muligt for alle parter.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

Tlf.: 33 25 90 30
PentaService A/S • Lykkesholms Allé 36 • 1902 Frederiksberg

Spørg efter Hans Johansen

PentaService A/S er et mellemstort
rengøringsfirma, som hovedsagelig gør rent
på kontorer i virksomheder i Storkøbenhavn.

Intet overblik
“I dag er der en række vejledningsordninger hvor der ikke findes nærmere

bestemmelser for vejledningen. Dette vanskeliggør i høj grad en kvalitets-

sikring af vejledningsindsatsen.”

Fra forordet til “Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark – 

en oversigt over vejledningsordninger”. Læs mere på: http://www.r-u-e.dk.
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Af Lise K. Lauridsen

For første gang under rek-
torvalget sidder de tre kan-
didatpar bænket side om 

side til et åbent valgmøde for
de studerende og ansatte på
universitetet. Hastrup/Fiehn,
Gundelach/Noe-Nygård og
Nielsen/Olsen er inviteret af
det teknisk-administrative per-
sonale på Sundhedsvidenskab. 

De læge- og tandlægestude-
rende har ikke fundet vej ind i
den halvtomme sal som pri-
mært ser ud til at være befolket
af ansatte på fakultetet. Men
her er heller ikke hverken valg-
flæsk, mudderkastning eller
politiske rævekager til at lokke
folk til. Saglighed og soberhed
er i højsædet under hele mødet.

Universitetets ansigt udadtil,
valgt ledelse og personalepoli-
tik er hovedtemaerne under de
tre pars præcist afmålte taletid i
starten af mødet.

Sagligheden selv
Den første mikrofontid er Kir-
sten Hastrups og Nils-Erik
Fiehns. Professor i antropologi
Kirsten Hastrup læser op fra sit
manuskript med læsebrillen ba-
lancerende på næsetippen.
Hendes budskab til de frem-
mødte er at gøre universitetet
mere synligt.   

– Efter folketingsvalget kan
jeg ikke undgå at bemærke at
universitetet må kunne vise ve-
jen for en mere respektfuld om-
gang med hvad der er sagens
kendsgerninger, siger Kirsten
Hastrup med henvisning til den
måde universitetet skal profile-
re sig på. Og prioriteringen af
indhold frem for form bliver på
bedste vis levet ud under Ha-
strup og Fiehns præsentation af
deres valgoplæg.
Par nummer éts vigtigste ærin-
de er at bevare universitetets

selvstyre. For Hastrup handler
god ledelse mere om ‘leader-
ship’ end egentlig ‘manage-
ment’ som hun siger på godt
nydansk. Hendes kompagnon
Nils-Erik Fiehn fra odontologi
supplerer og fastslår at demo-
kratiet er den sikreste garant
for universitetets autonomi. 
Forenede Studenterråd har
allerede anbefalet Hastrup og
Fiehn til KU’s kommende rek-
torat. Studentersagen er derfor
heller ikke det de slår mest på
under dette valgmøde. 

TAP’ernes rektor
Par nummer to går mere mund-
ret til værks, og det er åbenbart
faldet i TAP’ernes smag. I hvert
fald fremgår det af Gundelach
og Noe-Nygaards valgpjece at
de to valgte repræsentanter for
det teknisk-administrative per-
sonale (TAP) i Konsistorium
støtter par nummer to.

– Det har været sjovt under
rektorvalget at bevæge sig om-
kring på alle dele af universite-
tet og opleve hvor store forskel-
le der er. Bredden og forskelle-
ne er fascinerende og kendeteg-
nende for universitetet, og rek-
toratets rolle er at bygge bro
over alle forskelligheder på det
nogle kalder Danmarks største
arbejdsplads. Vores store skude
sejler meget godt derudaf, men
der skal nok justeres lidt på
kursen, lyder det fra professor i
sociologi Peter Gundelach.

Hans prorektorkandidat fra
Institut for Geologi, Nanna
Noe-Nygaard, også kaldet ‘na-
turkraften’, taler bramfrit om
personalepolitikken.

– Vi skal lære at behandle
hinanden ordentligt. Det vil vi
blandt andet gøre ved at kigge
nærmere på personalepolitik-
ken. Heller ikke arbejdet i sam-
arbejdsudvalgene fungerer or-
dentligt alle steder. Universite-

tet skal præstere forskning og
uddannelse i international klas-
se, og det kan kun lade sig gøre
hvis der er godt samspil mellem
VIP’er og TAP’er, siger Nanna
Noe-Nygaard.

Efternølerne
Efternølerne i rektorvalget, Lin-
da Nielsen fra Jura og Jørgen
Olsen fra Molekylærbiologi, er
det eneste rektorpar der åbent
bliver støttet af et par dekaner.
Over 200 sympatisører fik de
samlet på tre dage, så Nielsen
og Olsen er bedømt ud fra stil-
lerlisterne det ledende par i
valgkampen.

Juristernes kandidat til rek-
torposten slår ligesom Hastrup
mest på universitetets selvstyre
og synlighed. 

Den nøje udmålte taletid bli-
ver også brugt til at forklare
hvorfor parret stillede op i sid-
ste øjeblik.

– Jeg mente det var vigtigt
med en erfaren rektor i den
svære situation universitetet
befinder sig i lige nu, men da
Møllgård trak sig, fik jeg en
masse opfordringer til at stille
op – også rigtig mange herude
fra Sundhedsvidenskab. Det er
en god demokratisk skik at der
er flere kandidater at vælge
imellem især når alle kritiserer
os for at ingen gider stille op og
ingen gider stemme til valgene,
siger Linda Nielsen.

Uendeligt enige
Så er mikrofonen overladt til
vælgerne. En mand i hvid kittel
spørger hvordan kandidaterne
forholder sig til institutlederne
og samarbejdsudvalgenes rolle
på universitetet. En hvidhåret
herre vil høre hvad de tre kan-
didatpar helt konkret agter at
gøre for at bevare universitetets
selvstyre.

Noe-Nygaards løsning på
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spørgsmålet om de trætte insti-
tutledere og de oversete samar-
bejdsudvalg er efteruddannelse
og mere hygge på universitetet.
Og enigheden breder sig fra de
andre kandidater ud over sa-
len: Det skal være sjovere at
være institutleder og samar-
bejdsudvalgene skal høres som
skrevet står. 

Spørgsmålet om hvad kandi-
daterne konkret vil gøre for at
bevare universitetets valgte le-
dere, får de tre par til at snakke
ivrigt for Konsistoriums nye
plan om at styrke den øverste
ledelse og gøre den mere hand-
lekraftig. Hastrup og Fiehn har
oven i købet lavet en overhead
til lejligheden som udvider mo-
dellen med endnu et udvalg
hvor TAP, VIP og studerende så
kan få mere at skulle have sagt.
Langt hovedparten af taletiden
går således med kandidaternes
fælles kæpheste, at bevare selv-
styret og styrke universitetets
profil i omverdenen. 

Men også ligestilling kommer
på banen. Her er de tre kvinde-
lige kandidater med en samlet
børneflok på ti rørende enige.
Kvinder skal tilgodeses bedre
under ansættelsessamtalen –
små børn skal ikke være en
ulempe, og det skal være muligt
at arbejde på flekstid.

Ansat ledelse ligeså god
Spørgsmålene fra salen bliver
ved med at kredse om persona-
lepolitik og nedskæringer. En
kvindelig tilhører spørger om
det ikke ville være bedre med
en udpeget ledelse hvor lede-
ren kan fyres, end den nu-
værende valgte ledelse der ikke
altid føler sig forpligtiget til at
overholde personalepolitikken i
det daglige? 

– En valgt ledelse har internt
mere tyngde end en udpeget
ledelse når det gælder om at

sørge for at det får konsekven-
ser ikke at overholde personale-
politikken, siger Kirsten Ha-
strup. 

Ikke overraskende er de an-
dre kandidater enige. Regler er
til for at blive overholdt. Og den
valgte ledelse er den bedste ga-
rant for beskyttelse af persona-
lets vilkår.

Når talen går på de nedskæ-
ringer som en fremtidig rege-
ring med al sandsynlighed
kommer til at byde på, bliver
meldingerne mere diffuse. In-
gen af de kandiderende profes-
sorer kan med sikkerhed spå
om fremtiden. Hvor og hvordan
de som kommende rektorer vil
lægge snittet når der skal spa-
res, kan kun tid og tillid vise.

Og måske har Linda Nielsens
kollega ret når vedkommende
siger om hendes opstilling til
rektorposten: Hvor er du mo-
dig.

– Men de mener nok samti-
dig at man er lidt dum, siger
Linda Nielsen grinende under
sin afskedsreplik. ■

Læs mere om kandidaterne på
http://www.ku.dk/led/valg/
kandidat/leder2001.html.
Valget finder sted i perioden den
26. november til 9. december
2001. Valgresultatet offentlig-
gøres fredag den 14. december kl.
10.00 på valgsekretariatets
hjemmeside:
http://www.ku.dk/led/valg.

PÆNE – Rek-

torvalgkampen

holder sig på

den sobre side.

Her er det fra

højre: Kirsten

Hastrup, 

Nanna Noe-

Nygaard, Peter

Gundelach,

samt Jørgen

Olsen og Linda

Nielsen.

Mød din kandidat
Fredag den 30. november er der valgmøde på Naturvidenskab med de tre kandidatpar til

rektorposterne. Det foregår på H.C. Ørsted Instituttet fra klokken 13-15. Onsdag den 5.

december gentages seancen i festsalen, Øster Voldgade 10 fra kl. 10-12.

En høflig valgkamp

Valgkampen på Køben-
havns Universitet foregår
med en saglighed folke-

tingspolitikere kunne lære
af. Men underholdnings-
værdien er også derefter

VALGMØDE ▼  

Studiejob som 
udstillingspilot på
Experimentarium?

Se www.experimentarium.dk

eller ring 39 25 72 22

¬
Ansøgningsfrist: 

7. januar 2002
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Af Allan Helleskov Kleiner

Langsomt bliver lokalets
seks skiffergrå tavler fyldt
af hvad der for uindviede

ligner magiske tegn og formler.
Det er dog ikke et hemmeligt ri-
tual der er ved at finde sted,
men matematikundervisning
på H.C. Ørsted Instituttet en
mandag formiddag i november.

Universitetsavisen har besøgt
matematikprofessor Jan Philip
Solovej – årets underviser på
Københavns Universitet. Jan
Philip Solovej er glad for at un-
dervise, men han opfatter det
ikke som sin primære beskæfti-
gelse.

– Jeg må ærligt indrømme at
jeg først og fremmest ser mig
selv som forsker. Det var ikke et
kald at undervise, men jeg kan
mægtig godt lide det. Som for-
sker går man og er deprimeret
det meste af tiden – der er langt
mellem succeserne. Så er det
rart at undervise og have en
fornemmelse af at man gør en
forskel. Jeg er overbevist om at
min erfaring som forsker gør
mig til en bedre underviser, si-
ger Jan Philip Solovej.

Han har tidligere helliget sit
liv til forskningen, men det var
ikke lykken. Det fandt Jan Phi-
lip Solovej ud af da han var an-
sat på den amerikanske forsker-
institution Institute for Advan-
ced Studies i Princeton.

– Der skulle man bare sidde
på sit kontor og forske. Det fik
jeg kuller af, og min forskning
gik sådan set ned. Der var ingen
motivation, så i dag er jeg glad
for at undervise – det er med til
at holde mig i gang, understre-
ger Jan Philip Solovej.

Entuasiasme
Jan Philip Solovej har fået Årets
Harald for sin fremragende og
inspirerende undervisning.
Han fik udmærkelsen til årsfe-
sten, og det er første gang at
den går til en matematikprofes-
sor. Jan Philip Solovej blev
kåret på grund af sin undervis-
ning på Matematisk Grundkur-
sus B. Kurset som løb af staben i
foråret, havde studerende fra
flere forskellige studieretnin-
ger, og ofte mødte 250 stude-
rende op til forelæsningerne.
Den 40-årige prismodtager
havde selv på fornemmelsen at
kurset var forløbet nogenlunde
til alles tilfredshed.

– Jeg havde fået god respons
fra de studerende, og evalue-
ringerne var gode – specielt
min entusiasme blev fremhæ-

vet. Men at jeg skulle have un-
dervisningsprisen, kom som en
overraskelse. Jeg blev naturlig-
vis utrolig glad da jeg havde
brugt megen tid på kurset, siger
matematikprofessoren.

I et samarbejde med en for-
sker fra Danmarks Pædagogi-
ske Universitet integrerede han
IT i undervisningen, og på den
måde planlagde han undervis-
ningen lidt anderledes end den
traditionelle metode med tale,
tavle og kridt.

Det er netop kernen i Jan
Philip Solovejs undervisning:
hele tiden at forny sig og aldrig
skyde genvej.

– Det er vigtigt at bevare en-
tusiasmen. Det gør jeg ved at
finde på nye eksempler og nye
måder at forklare stoffet på –
og så planlægge undervisnin-
gen indtil mindste detalje. Det
er du nødt til når du har om-
kring 250 studerende, så går
det ikke at du pludselig står og
taler til dig selv fordi undervis-
ningen ikke er planlagt ordent-
ligt, forklarer Solovej og tilføjer
at han aldrig kunne finde på at
vende bunken af notater og ba-
re gentage hvad han sagde sid-
ste semester.

Den store forberedelse er og-
så noget de studerende har lagt
mærke til. I indstillingen til un-
dervisningsprisen bliver Jan
Philip Solovejs indsats beskre-
vet som formidabel.

“Han lægger altid vægt på
præcision, men også at billed-
liggøre den abstrakte matema-
tiske tankegang og herved for-
midles en lærerig og dyb ind-
gangsvinkel til matematikken”,
skrev de studerende.

I efterårssemesteret undervi-
ser han kun mindre hold. Her
vælger han at improvisere mere
end på de store hold med 250
studerende og lader i højere
grad de studerende påvirke un-
dervisningen.

Til dagens undervisning i
spektralteori er der kun syv stu-

derende til stede, og så gør det
ikke så meget hvis ikke alle eks-
perimenter med undervisnin-
gen lykkes da han hurtigt kan
sadle om og sikre sig at alle for-
står stoffet alligevel.

Da undervisningen er slut
rejser de studerende sig og går
op til tavlen og fortsætter dis-
kussionen. Jan Philip Solovej
farer frem og tilbage og peger
med sine kridtdækkede hænder
på symboler på tavlen mens
han siger lambda, ONB, semi-
bound og positive semi-definite.

Krisen
Matematik, kemi og fysik er
svært at forstå og at formidle,
og derfor er naturvidenskab
heller ikke den store publi-
kumsmagnet. Jan Philip Solo-
vej mener dog at krisen på Det
Naturvidenskabelig Faktultet
overdramatiseres.

– Jeg tror vi gør det godt på
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet, og jeg tror også at de stude-
rende er glade for at gå her. Det
er naturligvis rart at få det be-
kræftet i form af en undervis-
ningspris når man har gjort no-
get ekstra for at undervisnin-
gen skal blive en succes, siger
Jan Philip Solovej.

Det kan dog være småt med
opmuntringerne, og det dræber
lidt af motivationen når det me-
ste der bliver sagt og skrevet
om naturvidenskab, er negativt.

– Det er hårdt og irriterende
at åbne avisen og få at vide at
man ikke kan undervise, og at
man gør det dårligt på institut-
tet. Specielt når man nogle gan-
ge arbejder 50-60 timer om
ugen og virkelig har kæmpet
hårdt for at få tingene til at fun-
gere, så kan man godt blive ked
af det, siger Jan Philip Solovej.

Der er intet der tyder på at
naturvidenskab er i en faglig
krise, mener Jan Philip Solovej.
Han har tilbragt ti år af sin aka-
demiske karriere på forskellige
universiteter i udlandet både

som studerende, forsker og un-
derviser og er ikke i tvivl om
danske studerendes boglige ev-
ner.

– De studerende på Køben-
havns Universitet er lige så dyg-
tige som i udlandet. Så dér har
vi slet ikke noget at være ner-
vøse for.

Jan Philip Solovej er derfor
heller ikke så urolig for Det Na-
turvidenskabelige Fakultets
fremtid, men erkender at der i

fremtiden stadig vil falde man-
ge studerende fra da det er
hårdt stof de studerende skal
igennem. Det kan selv ikke
Årets Underviser 2001 lave om
på. Han kan kun gøre sin un-
dervisning endnu bedre og på
den måde hjælpe de studeren-
de igennem naturvidenskabens
til tider uforståelige verden. ■

Årets Harald
“Jan Philip Solovej besidder en imponerende og smittende, kraftfuld

kontinuitet i sin undervisning der altid er inspirerende, perspektive-

rende og som en selvfølge yderst velforberedt.”

Fra de studerendes indstilling til Årets Harald.UNDERVISNINGSPRIS  ▼  

TALTROLDMAND – Der er

fuld fart over Jan Philip Solovej

når matematikkens indviklede

verden skal forklares.

Pædagogisk talknuser
Jan Philip Solovej er netop blevet kåret som årets underviser 
på Københavns Universitet. Han prøver hele tiden at forny sig,
både for de studerendes og for sin egen skyld

Blå Bog
Jan Philip Solovej, professor på 

Institut for Matematiske Fag, Det

Naturvidenskabelige Fakultet.

Han er uddannet cand.scient. fra

Københavns Universitet i 1985,

tog sin ph.d.-grad i 1989 på Prin-

ceton University og blev samme år

visiting assistant professor på Uni-

versity of Michigan. I efteråret

1990 blev han ansat som post-

doctoral fellow på University of

Toronto og året efter ansat på

School of Mathematics på Insti-

tute for Advanced Studies. 

I 1991-1995 var han assistant pro-

fessor på Princeton University,

Department of Mathematics. Her-

efter tog han hjem til Danmark

og var forskningsprofessor på

Aarhus Universitet. 1997 vendte

han så tilbage til Københavns Uni-

versitet som professor i Matema-

tik. Jan Philip Solovej er desuden

medlem af American Mathema-

tical Society, European Mathema-

tical Society, International Asso-

ciation of Mathematical Physics

og naturligvis også Dansk Mate-

matisk Forening hvor han i øje-

blikket er sekretær og næstfor-

mand. Han er også medlem af Det

Kongelige Danske Videnskaber-

nes Selskab og formand for Det

Naturvidenskabelige Fakultets in-

ternationale udvalg.
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Af Hans Bonde 

På Københavns Universitet
har der udviklet sig små
humanistisk-samfundsvi-

denskabelige øer på Det Natur-
videnskabelige Fakultet. Ikke
mindst studiet af menneskets
kropslige dimensioner kalder
på ekspertise fra mange for-
skellige fagområder. 

Institut for Idræt byggede op-
rindeligt på en rent naturviden-
skabelig kropsopfattelse, men
de seneste årtier er den fysiolo-
giske kropsforståelse blevet
suppleret med sociologiske,
psykologiske, pædagogiske og
historiske dimensioner. 

Det er blevet meget vigtigt at
kunne forstå de drivkræfter der
motiverer en vinder, at kende
til idrættens enorme økonomi-
ske kredsløb og at kunne drage
sammenligninger mellem ro-
mertidens gladiatorsport og
nutidens showsport. 

Idrætshistorien er den mest
befæstede disciplin inden for
den humanistisk-samfundsvi-
denskabelige idrætsforskning i
Danmark. Dansk gymnastik har
været en original bidragyder til
den internationale kropskulturs
udvikling, fortrinsvis i første
halvdel af det tyvende århun-
drede.  

Forholdet mellem den alme-
ne historie og idrætshistorien
har ikke altid været frugtbart.
Fra moderdisciplinens side har
der ikke været synderlig inter-
esse for et kulturfænomen som
idræt. Den uudtalte holdning
har været at menneskers tids-
fordriv næppe kunne have cen-
tral kulturskabende kraft. Sam-
tidig har den traditionelle hi-
storieforskning været orienteret
mod åndens rige. 

En idrætshistoriker er en hi-
storiker der ligesom alle andre
historikere specialiserer sig i
særlige historiske problemstil-
linger og områder. Men specia-
liseringen bør kun foregå i den
udstrækning forskningen bidra-
ger til vores forståelse af cen-

trale historiske problemstillin-
ger. Dansk Badminton For-
bunds historie er kun interes-
sant hvis den siger noget væs-
entligt om bredere gruppers liv
eller centrale problemstillinger
i relation til krop og kultur. 

Inden for idrætshistorien er
der sket en opblomstring af in-
teressen for den biografiske
genre. For at undgå at det
snævert idrætshistoriske aspekt
dominerer det generelle per-
spektiv på idrætten, kan der op-
stilles nogle kriterier for hvor-
når en idrætspersonlighed kan
siges at være faghistorisk rele-
vant. 

Et strengt kriterium kan være
kravet om at der er tale om ori-
ginale systemskabere. Et andet
relevant kriterium kan være at
de skal have medvirket centralt
til identitetsdannelsen hos
større grupper af mennesker
med samfundsforandrende po-
tentiale. 

Yndefuldt maskulin
Den verdenskendte danske
gymnastikpædagog Niels Bukh
(1880-1950) er et eksempel på
at kropskulturens historie kan
være indvævet i flere centrale
historiske felter. Uden at kunne
gå i detaljer her var Bukh histo-
risk central hvad angår man-
deæstetik, gymnastikpædago-
gik, national identitet og poli-
tik. 

Niels Bukh skabte den måske
største revolution i mandeæste-
tikken i det tyvende århundre-
de i hvert fald i kvantitativ hen-
seende. Bukh udviklede i Olle-
rup på Sydfyn, hvor han fra
1920 etablerede en imposant
gymnastikhøjskole, de mandli-
ge berøringsformer og beklæd-
ningsmoden på landet. Måden
forekommer ret grænseover-
skridende i sammenligning
med en traditionel heterosek-
suel mandlig æstetik selv i dag
og blev da også opfattet som
klart vovet i datiden ikke
mindst på landet. 

Bukh lod sine unge musku-

løse og svedige karle optræde
med nøgen overkrop eller med
så stramtsiddende trikot at
næsten intet var overladt til
fantasien. De mandlige gym-
naster udførte ‘yndefulde’ be-
vægelser og berørte hinanden i
uhørt grad hvilket afbalancere-
des af at resten af udtrykket var
så decideret ‘maskulint’ præget
af et kraftfuldt og dynamisk
kropssprog.   

Samtidig tilføjede han mands-
gymnastikken et anstrøg af mo-
dernitet gennem det voldsom-
me tempo. 

Folkets Bournonville
Bukhs skabelse af et helt nyt
gymnastiksystem for mænd
gjorde ham berømt på hans
mange rejser rundt om i verden
med sine karle og piger. Gen-
nem sin ‘jordomrejse’ i 1931 be-
fæstede han sit ry som én af
den danske nations store søn-
ner både ude og hjemme hvil-
ket den danske udenrigstjene-
ste var sig meget bevidst og di-
rekte støttede ham i uanset re-
geringens farve. 

Han vandt også mange bybo-
eres og en del landlige aristo-
kraters hjerter og gennem en
opvisning for Rigsdagen i
Landstingets Fællessal efter
jordomrejsen, opnåede han den
mest markante anerkendelse
fra politisk hold der er blevet
noget dansk idrætshold til del. 

Der var selvfølgelig flere må-
der at føle sig dansk på, men
for mange mennesker især på
landet kom den nationale iden-
titet i stigende grad til at indbe-
fatte billeder af dannebrogs-
bærende ranke, ekvilibristiske
gymnaster af begge køn. Dette
svarer helt overens med den
antropologiske konstatering af
at kroppen er det centrale sym-
bol i skabelsen af gruppers kol-
lektive identitet. 

Bukh blev med sine karle og
piger kendt som repræsentant
for ‘det folkelige Danmark’
skønt hans små opvisningshold
udgjorde en egentlig gymna-

stikelite. Bukh og hans gym-
nastik var på det folkelige plan
hvad Bournonville og den kon-
gelige ballet, ikke mindst under
Harald Landers internationalt
berømmede ledelse fra 1932,
kom til at repræsentere på det
finkulturelle plan. Bukh bygge-
de bro til den dannede elitekul-
tur ved at formå skuespillere og
balletdansere fra Det Kongelige
Teater at give deres bidrag til
hans gymnastikhøjskoles store
arrangementer. 

Nation og seksualitet
Den amerikanske historiker
George Mosse har i bogen “Na-
tionalism and Sexuality”
(1985) analyseret brugen af
maskulin og feminin symbol-
dannelse i forskellige europæ-
iske stater. Det er slående hvor-
dan mænds ære forbindes med
kraft, kontrol og forsvaret af
fædrelandet, jvf. Holger Dan-
ske, det danske nationalsym-
bol, der ifølge traditionen sover
indtil fædrelandet kommer i
fare. 

Kvinders ære tolkes derimod
mere i retning af dyd, altså at

sørge for at reproduktionen
kommer den rette ægtemand
og det rette ‘folk’ til gode som
Anette Warring har demonstre-
ret i sin bog om tyskerpigerne
(1994) hvor opgøret med kvin-
dernes seksuelle fraternisering
med besættelsesmagten de-
monstrerede at deres seksuali-
tet i en tilspidset situation var
nationens ejendom. Bukhs
gymnasticerende karle og piger
falder godt ind i denne generel-
le symbolisering. De kvindelige
gymnaster var tækkelige i deres
motoriske udfoldelser og de-
monstrerede styrke og skøn-
hed, men uden den dynamik og
kraft der lå i mændenes pro-
gram. 

I 1935 dannede kvinderne
ved Bukhs ‘nordiske olympiade’
et levende Dannebrog med de-
res rygge klædt i rødt og hvidt
hvilket blev hyldet som et poe-
tisk og varmt udtryk for kvinde-
ligt formgivet nationalfølelse. 

Mændene fremviste derimod
en nærmest militærisk disciplin
på de mange dannebrogspryde-
de opstillingsbilleder hvor hele
holdet stod i stram kollektiv ret-

position med fremskudt bryst,
indtrukken bug og totalspænd-
ing. Et signal om forsvarsdue-
lighed og fædrelandskærlig-
hed.

Idrættens politisering
Niels Bukh brugte sin gym-
nastikpædagogiske og nationa-
le berømmelse til at politisere
overalt hvor han kom frem i
verden, ikke mindst i Sovjetuni-
onen, Korea, Kina og Japan i
1931, i Tyskland fra 1933 og i
Sydafrika i 1939. 

Efter en rejse til Berlin i slut-
ningen af 1933 radikaliserede
han kraftigt sine højreradikale
anskuelser gennem sin offentli-
ge billigelse af en nazistisk op-
fattelse af hans gymnastik som
repræsenterende noget af det
ypperligste i den ariske race.
Derved blev der åbnet op for at
den disciplinerende og kollekti-
vistiske gymnastik der var ind-
gået i gårdmændenes demokra-
tikamp, kunne spændes for en
politisk, radikalt anderledes
vogn.

Den internationalt orientere-
de tyske rigssportsfører bakke-

VIDENSKABET
IDRÆTSHISTORIE

Fra nationalhelt 
til syndebuk
Gymnastikpædagogen Niels Bukhs historie væver sig
ind i diskussionen om besættelsestid, højreradikalisme
og nazismens fascination. Et nyt dobbeltværk om 
Niels Bukh er den første humanistisk-samfundsviden-
skabelige disputats om idræt i 60 år
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de op om Bukhs gymnastik. Om
han gjorde det på baggrund af
Bukhs forestilling om at hans
gymnastik var velegnet for den
‘nordiske race’, kan ikke afgøres
ud fra kildematerialet. Men
sandsynligvis var den relativt
pragmatiske rigssportsfører
mest af alt interesseret i Bukhs
status som en internationalt
kendt gymnastikpædagog og
ven af det nazistiske regime. 

Under alle omstændigheder
opnåede Bukhs gymnastik via
sportsførerens indflydelse stor
udbredelse i Tyskland, blandt
andet i den idrætslige uddan-
nelse af det nazistiske idræts-
lærerkorps og førere indenfor
SA, SS og Kraft durch Freude.
Ligesom den via rigsarbejds-
fører Hierl blev udbredt i den
tyske arbejdstjeneste i hvert
fald for mænd. 

Herved gav Bukhs gymnastik
et bidrag til udviklingen af den
kropslige og psykiske fremto-
ning som nazisterne ønskede
skulle kendetegne den ariske
ungdom: fremdrift, smidighed,
rankhed og styrke.

Niels Bukhs nationale og in-
ternationale berømmelse gav
ham også hjemme en platform
for en omfattende politisering.
Bukhs placering som højreradi-
kal viste sig i hans afvisning af
de gamle partier, ja af partisy-
stemet som helhed, i hans
påkaldelse af en karismatisk le-
delse anført af en stærk mand
inspireret fra den tyske nazisme
og i politisk korporative fore-
stillinger om et centraliseret
ungdomsliv. 

Niels Bukh var på trods af si-
ne grænsesøgende politiske ud-
talelser tolereret omend be-
stemt ikke elsket i den danske
politiske offentlighed. Han er
derfor et velegnet eksempel på
hvor stort et spillerum der var
for højreradikale synspunkter
og sympatitilkendegivelser over
for nazismen i den danske of-
fentlighed.

Nazisympati
Efter den 9. april 1940 var det
store spørgsmål om Niels Bukh
ville ændre holdning til de ty-
ske nazister. At de nu stod som
besættelsesmagt i hans eget
land må have afstedkommet en
orienteringskrise hos Niels 
Bukh som hos så mange andre
højrenationale. 

Bukh så imidlertid invasio-
nen af Danmark som en taktisk
nødvendighed for et Tyskland
som ikke havde foranlediget
krigen og som ved besættelsen

af Danmark blot kom England i
forkøbet. Han fastholdt sin be-
gejstring for det nazistiske
Tyskland og forestillede sig at
den tyske værnemagt grund-
læggende forsvarede Europa
mod at blive reduceret til en in-
feriør og forarmet verdensdel i
kamp mod en amerikansk og
en sovjetisk blok. 

Bukhs fastholden af sit enga-
gement i nazismen stod i mod-
sætning til de to andre store
højreradikale Arne Sørensen og
Kaj Munk hvilket gør ham til et
interessant tilfælde inden for
studiet af den radikale konser-
vatisme. 

I den udstrækning Bukh kun-
ne formodes at have en sejrrig
tysk magt i ryggen, var hans po-
litiske råderum større end no-
gensinde før. Hans planer om at
blive ungdomsminister, udvik-
lingen af et Danmarks Ung-
domsforbund med fangarme
ind i skole og hjem, samt en ar-
bejdstjeneste kan fortolkes som
et samlet forsøg på at få kontrol
over så store dele af den danske
ungdom som muligt. 

Målet var at ikke mindst hans
egne gymnastiske delingsførere
under indflydelse af visionære
personligheder som Kaj Munk
(i dennes 1930’er-udgave) og
ledelse af Bukh selv skulle gå
forrest i styringen af den dan-
ske ungdoms fysiske, religiøse
og politiske liv. 

Til hvad der paradoksalt nok
skulle vise sig at blive Bukhs
store held, overtog den tyske
besættelsesmagt imidlertid al-
drig – som i de andre besatte
lande – direkte den politiske
styring af Danmark. 

I takt med at det forekom rea-
listisk at tyskerne ville tabe kri-
gen, ændredes opfattelsen af
Niels Bukh i store dele af den
danske offentlighed. Bukhs høj-
stemte nationalisme passede
fortsat godt ind i nationaldyr-
kelsen, men det gjorde han i
stadig mindre grad selv. 

Stor fisk
Niels Bukh fortsatte med at
være et dansk nationalsymbol,
men nu med negativt fortegn
som et billede på alt det mange
danskere ønskede at distancere
sig fra. Hans forslag til et ‘freds-
stævne’ i februar 1943 blev så-
ledes frosset ud i pressen. I
månederne herefter gik det me-
re og mere op for Bukh at en ny
definition på danskhed for al-
vor havde taget form; at være
dansk og at være demokrat var
blevet uadskilleligt, ikke mindst

fordi besættelsesmagten var sy-
nonym med diktatur. 

Efter befrielsen var Bukhs
politiske handlerum indskræn-
ket til hvad der kunne udvirkes
indenfor det parlamentariske
system han havde foragtet. Det
viste sig at være ikke så lidt på
trods af at Bukh stod overfor
omfattende problemer i form af
tvungen husning af tyske flygt-
ninge på sin skole, manglende
statsstøtte samt politiunder-
søgelse på baggrund af hans
samarbejde med tyskerne. 

På trods af Bukhs rodfæstede
kritik af partivæsnet lykkedes
det ham nu at knytte kontakter
til det partipolitiske system på
højeste niveau. Det var Bukhs
store held at Venstres Knud Kri-
stensen fra november 1945
overtog statsministerposten.
Knud Kristensen engagerede
sig i Bukhs problemer og mobi-
liserede især justitsminister
Elmquist, der var ansvarlig for
retsopgøret, i forsøget på at
hjælpe Bukh. 

I 1948 kunne Niels Bukh fejre
genåbningen af sin skole med
en jubilæumstale af Knud Kri-
stensen. 

Sammensat symbol
På trods af sin formidable over-
levelsesevne var Bukh i sine
sidste leveår en nedbrudt
mand. Bukh drømte sig tilbage
til den gyldne tid før krig og
retsopgør og spejlede sig i bille-
det af den af de uvidende men-
nesker korsfæstede Jesus. 

I et hasarderet forsøg på at
genvinde sin position som nati-
onens store søn gennemførte
Bukh en omfattende rejseakti-
vitet der sammen med den poli-
tiske modstand efter alt at
dømme sled stærkt på hans hel-
bred. 

Alt i alt var Niels Bukh en
sammensat figur. Han udvikle-
de en frigørende mandeæstetik,
men fortolkede den inden for
autoritære pædagogiske og po-
litiske rammer. Han blev et af
det tyvende århundredes
største danske nationalsymbo-
ler, men han samarbejdede
med tyskerne under krigen. 
Niels Bukh fortsætter med at
pirke til vores nationale selvfor-
ståelse mere end 50 år efter sin
død. ■

Ph.d. Hans Bonde er lektor på
Institut for Idræt. Afhandlingen
er antaget til forsvar som dispu-
tats og skal forsvares fredag den
14/12, kl. 14.00 i Studiestræde
6, Anneks A.

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.  

SAMMENSAT SYMBOL – En ikke helt ung

Niels Bukh poserer i gymnastikdragt i sin vinterhave

Studentermedhjælp til  
Amtsrådsforeningens 
Forhandlings- og Uddannelsesafdeling 

Amtsrådsforeningens Forhandlings- og Uddannelsesafdelings sekretariat søger to studen-
ter - helst med bestået 1. del – fra en samfundsvidenskabelig uddannelse til beskæftigelse
ca. 20 timer ugentligt. Vi er fleksible i arbejdstilrettelæggelsen i ferie- og eksamensperioder. 

Jobbet
Den ene stilling vedrører primært opgaver i relation til Det Rejsende Børneteater RBOT og
den anden primært opgaver på sygesikringsområdet. 

Det drejer sig for den ene stilling bl.a. om  
• Analyse og præsentation af budgetter og regnskaber for de teatre, der er med i

RBOT

For begge stillinger drejer det sig om 
• Indsamling og bearbejdning af statistik, analyser og ad hoc beregninger på hhv.

voksenuddannelsesområdet og sygesikringsområdet i samarbejde med kontorer-
nes øvrige medarbejdere 

Arbejdsformen er selvstændig og meget af arbejdet foregår bag en pc’er. Vi forudsætter
derfor et godt kendskab til brugen af regneark. Vi arbejder i Office-pakken (Word og Excel). 

Løn
Stillingerne er begge aflønnet efter HK’s overenskomst med Finansministeriet. 

Tiltrædelse 
Snarest. 

Henvendelse 
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til sek-
retariatschef Lissi Knutsson 3529 8236. 

Ansøgning
Ansøgning mrk. 920-152125 med oplysninger om karakterer, studieerfaringer og evt. er-
hvervserfaring sendes til Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100
København Ø, e-mail: arf@arf.dk og skal være os i hænde senest den 6. december 2001.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  19  . 2 0 01

Som studerende og medar-
bejdere ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet

noterer vi os at Ralf Hemming-
sen ikke tager afstand fra dekan
Hans Hultborns fuldstændige
tilsidesættelse af universitetets
personalepolitik ved ‘forflyttel-
sen’ af Ebbe Trærup fra posten
som sekretariatschef, men nær-
mest billiger den ved at udtale
at det til enhver tid er en sid-
dende dekans ret (se Universi-
tetsavisen nummer 16).

At Ebbe Trærup ikke fik en
advarsel vedrørende de påståe-
de samarbejdsproblemer mel-
lem ham og dekanatet, og at
dekanen på et af medarbejder-
ne indkaldt informationsmøde
udtalte at det ligeså godt kunne
være dekanatet der havde pro-
blemet, virker ligeså absurd
som at man ikke havde tid til at
slå stillingen op, som det ellers
er kutyme.  

At man derudover ikke ind-
drog en medarbejderrepræsen-
tant i valget af en ny sekretari-
atschef, kan vel ikke komme
bag på en!

Løser en kommende dekan
lignende personalemæssige

problemer på samme måde
som det afgående dekanat, skal
man ikke kunne tænke mange
led frem for at se hvordan fa-
kultetsadministrationen kom-
mer til at fungere til gene for
såvel studenter, medarbejdere
og samarbejdspartnere.

Er den manglende afstand-
tagen et udtryk for at Ralf
Hemmingsen påtænker at vi-
dereføre en sådan personalepo-
litik, gør det vores dekanvalg så
meget nemmere! ■

Ulrik Bodholdt, Camilla
Götzsche, Lone-Emilie Rasmus-
sen, Palle Rasmussen, Jon An-
dersen, Jes Braagaard og Gordon
Jehu, studievejledere ved
medicin.

Svar
Det principielle i denne sag er
at dekanen, aktuelt Hans Hult-
born, har ledelsesansvaret for
sekretariatet ved Det Lægevi-
denskabelige Fakultet. Derfor
synes jeg bestemt ikke at de-
kankandidaterne skal profilere
sig på en personsag hvor
præmisserne af formelle grun-
de aldrig kan blive alment til-

DEBAT ▼  

■ PERSONALEPOLIT IK

Hemmingsen halehæng 
til Hultborn

Efter at kandidatlisterne til
det kommende studienævn
for medicin er blevet of-

fentliggjort, kan man undres
over at se navnet Niels Høiby
fremgå.

Har man fulgt med i refera-
terne fra studienævnsmøder i
de forgange år, er der én ting
der hver gang falder i øjnene,
nemlig følgende passus i mø-
dereferatet: “Afbud: Niels Høi-
by”. Ved nærmere gennem-
læsning af de sidste for os til-
gængelige 37 mødereferater,
var professor Høiby til stede
ved ni møder, hvoraf kun syv
den fulde tid. 

Studienævnet har i en lang
periode været i gang med arbej-
det omkring den nye studie-
plan. Dette arbejde anses af
langt de fleste studerende som
overordentligt vigtigt. Hvis vi
ikke husker helt galt, var arbej-
det med denne studieplan en af
professor Høibys væsentligste
grunde til at lade sig opstille til
studienævnet.

Folk der er klogere end os,
må rette hvis vi tager fejl, men
vi mener ikke at det er den må-
de man arbejder på i studie-
nævnet. Implementeringen af
den nye studieplan er et arbej-
de der kræver mange ressour-
cer, ligesom det faste punkt
personsager er af stor vigtighed
for de personer det måtte dreje
sig om.

Vi tror ikke at ovenstående
bunder i ligegyldighed. Man
kan jo være undskyldt af mange
årsager, såvel private som ar-
bejdsmæssige. Så foreligger der
jo også den mulighed at studie-
nævnet har uddelegeret en ræk-
ke opgaver der kræver tid og
kræfter andetsteds. 

Vi vælger derfor at tolke pro-
fessor Niels Høibys genopstil-
ling som et tegn på at der nu er
tid til at yde det arbejde en
plads i studienævnet kræver. ■

Stud.med. Jon Andersen og
stud.med. Palle Rasmussen.

gængelige. Derfor mit udsagn i
Universitetsavisen.  

Jeg har pointeret at jeg er
uenig i beslutningen om at be-
sætte sekretariatslederstillin-
gen uden åbent opslag og uden
et regulært ansættelsesudvalg.
Jeg ville ikke selv som leder ha-
ve accepteret en sådan frem-
gangsmåde. Men ansættelsen
var et fait accompli, og at und-
sige ansættelsen offentligt kun-
ne svække den nye sekretariats-
leder til stor skade for fakulte-
tet.

I øvrigt mener jeg – nu som
før – at den kommende dekan i
samarbejde med sekretariatet
bør gennemføre et ‘kasseefter-
syn’ i form af ekstern professio-
nel hjælp med henblik på at
skabe en udviklingsplan for se-
kretariatet som sikrer optimal
service over for studenter, med-
arbejdere og samarbejdspart-
nere. 

Ansvaret for det siddende de-
kanats beslutninger ligger hos
det siddende dekanat. Jeg vil
føre fremtidens personalepoli-
tik, ikke fortidens. 

Ralf Hemmingsen.

■ VALG PÅ MEDICIN

Tomme stole i studienævnet 
Svar
I har ret i at jeg ikke deltog i ret
mange af studienævnets møder.
Vi sagde fra starten at Nina
Grosmann og jeg ville supplere
hinanden, idet jeg jo ved siden
af deltog i semesterudvalgsar-
bejdet med studieplanen. Der
skete så det at der ved starten
af de to sidste semestre blev fo-
relagt to alternative møderæk-
ker, og den ene af møderækker-
ne passede godt med min ka-
lender, mens den anden passe-
de meget dårligt, og desværre
blev den anden i begge de to se-
mestre valgt, og det var grun-
den til at Nina Grosmann op-
trådte i stedet for mig, og ikke
fordi jeg ikke havde lyst til at
deltage i arbejdet. 

Det er mit store håb at kalen-
derafstemningen i et kommen-
de studienævnsarbejde kan fal-
de sådan at den ikke kolliderer
med mine øvrige engagemen-
ter, således som det også var
tilfældet tidligere hvor jeg kun-
ne deltage i næsten alle møder-

ne. Som I sikkert også er op-
mærksom på, har jeg ikke ligget
på den lade side, men arbejdet
bredt for det danske sundheds-
væsen, både i form af TV-ud-
sendelser, bogudgivelser, kro-
nikker med videre hvor jeg
blandt andet har gjort opmærk-
som på problemerne med læge-
manglen og det for lave studen-
terindtag. 

Jeg har selvfølgelig fuld for-
ståelse for jeres frustration som
selvfølgelig også deles af mig
selv, og den eneste grund til at
jeg stiller op igen er at jeg nu
har en række af de presserende
opgaver, herunder det store de-
batarbejde om sundhedsvæse-
net, overstået så kalenderen ik-
ke bliver helt så fuld som den
har været det seneste år.

Niels Høiby.

Sidste nummer af Universi-
tetsavisen indeholdt en
kort, men meget markant

notits – “Kritik af formidlings-
center” – om vores Pædagogi-
ske Center. Man får at vide at
centeret har “levet et lidt for
stille liv” og at “centeret har ik-
ke været i stand til at tilbyde
kurser af en blot nogenlunde
acceptabel kvalitet”. Som en
konsekvens heraf vil “Studie-
nævnet [ved Statskundskab]
muligvis indstille sin ret bety-
delige økonomiske støtte til
centeret hvis ikke der sker for-
bedringer af formidlingen”.

Vi er meget utilfredse med
Universitetsavisens omtale. For
det første havde avisen ikke an-
givet kilde. Vores egen efter-
forskning viser at avisen havde
sine formuleringer fra et in-
ternt elektronisk nyhedsbrev
der anvendes blandt studeren-
de på Statskundskab. For det
andet havde man ikke gjort sig
den umage at tale med den an-
svarlige studieleder og med de-
kanen før artiklen blev trykt.
Det er formentlig ikke den slags
informationsvirksomhed der
styrker omverdenens tillid til
Københavns Universitet. 

For det tredje havde man in-
tet undersøgt om hvorvidt an-
klagerne var berettigede – det
havde måske været en idé at
høre hvad fakultetets tre andre
fag mente? 

For det fjerde havde man ik-
ke indset at hvis Statskundskab
virkelig skulle bestemme sig for
ikke længere at deltage i Cente-
rets finansiering, så kunne det
komme på tale at lukke cente-
ret og afskedige de to fastansat-
te medarbejdere. Og det er vel
ikke god personalepolitik uden
varsel at lade Universitetets
medarbejdere læse om deres
eventuelt forestående afskedi-
gelse i en avis.

Positiv omtale
Vores Pædagogiske Center er
fem år gammelt. De fire fag har
i fællesskab brugt mange res-
sourcer til opbygning af Cente-
ret – senest har vi indrettet Tøn-
desalen som et ‘learning lab’
hvor Centerets to medarbejdere
hjælper medarbejderne ved fa-
kultets fag til at benytte IT i un-
dervisningen. Dette sidste er én
aktivitet blandt mange. Andre
ydelser består i oprettelse af
skrivekurser, læsekurser, speci-
aleseminarer og undervisning
for nyansatte (især) eksterne
undervisere. Man kan selv dan-
ne sig et indtryk af Centerets
virksomhed på
http://www.samf.ku.dk/For-
midling/default.htm 

I Danmarks Evalueringsinsti-
tuts rapport fra 2000: Skriftlige
opgaver og vejledning omtales
Centeret meget positivt. I de
evalueringer vi selv foretager,
tegner sig ligeledes et godt bil-
lede – det gælder også kurserne
på Statskundskab. Men det er
klart at det har været – og sta-
dig er – en arbejdskrævende
proces at skabe overensstem-
melse mellem Centerets udbud
og de – ofte forskellige – behov
som fagene har.

Selvom billedet af Statskund-
skabs manglende tilfredshed ik-
ke genfindes i de omtalte evalu-
eringer, er det rigtigt at faget er
kritisk vedrørende nogle af de
ydelser der er modtaget fra
Pædagogisk Center. De proble-
mer skal nu bearbejdes gennem
dialog og tættere samarbejde.
Vi er i fuld gang med at tale ud
om tingene og er fortrøstnings-
fulde. Universitetsavisens sen-
sationsjagt gavner desværre ik-
ke den proces. ■

Tage Bild, dekan, Peter Erling
Nielsen, formand for fakultetets
uddannelsesudvalg.

Svar
Det er rigtigt at vi i skyndingen
havde forsømt at anføre at op-
lysningerne stammer fra FSR-
Nyt som udgives af studenter-
politikerne på Statskundskab.
Det er selvfølgelig beklageligt,

men så er det heller ikke værre
– og da slet ikke når oplysnin-
gerne er 100 procent korrekte.

De to læserbrevsskribenter
forsøger ganske vist at så tvivl
om oplysningernes sandheds-
værdi ved subtilt at antyde at
der skulle være noget fordækt i
at anvende et studenterpolitisk
nyhedsbrev som kilde til en no-
te. Hertil er blot at sige at det
ikke er redaktionens erfaring.
Tværtimod oplever vi studen-
terpolitikere som mindst lige så
troværdige og betydeligt mere
meddelsomme end valgte og
ansatte ledere på universitetet –
ikke mindst når der er ugler i
mosen.

Noter er korte meddelelser
som i sagens natur ikke kan be-
lyse alle sider af en sag. Havde
vi derimod lavet en artikel om
sagen, ville vi selvfølgelig have
kontaktet studielederen på
Statskundskab samt andre par-
ter i sagen.

Så ville vi have erfaret det
samme som Tage Bild og Peter
Erling Nielsens ‘efterforskning’
givetvis også har afdækket,
nemlig at den fremsatte kritik
af Pædagogisk Center på ingen
måde er ny, men blev fremsat
for over halvandet år siden –
uden at der efter studienævnets
mening åbenbart er sket noget.
Derfor har det nu set sig nødsa-
get til at spørge dekan Tage Bild
direkte om hvilke initiativer
han har tænkt sig at tage i den-
ne anledning.

“Det er formentlig ikke den
slags informationsvirksomhed
der styrker omverdenens tillid
til Københavns Universitet”, så
det ser Tage Bild og Peter Erling
Nielsen ingen grund til at oply-
se læserne om. I stedet klandres
redaktionen for at tilsidesætte
universitetets personalepolitik
fordi det ‘uden varsel’ lader
universitetets medarbejdere
læse om deres eventuelle af-
sked i en avis. 

Mødet i studienævnet fandt
sted allerede den 23. oktober –
og først tre uger efter bringes i
nummer 18 en kort note herom
som var i overskud fra det fore-
gående nummer. 

Så meget om Universitetsavi-
sens ‘sensationsjagt’. Mon ikke
de pågældende medarbejdere
trods alt sætter pris på endelig
at være blevet informeret om
noget, andre for længst burde
have informeret dem om? 

Det får vi høre i næste num-
mer. For selvfølgelig bør sagen
følges op og alle involverede
parter høres – ikke mindst dem
der udsættes for kritik.

Richard Bisgaard, redaktør.

■ SAMFUNDSVIDENSKAB

Urimelig kritik af 
Pædagogisk Center 

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

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

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

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

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

Boliger søges ▼

København

Periode: Snarest og for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K amerikansk gæstefor-

sker, ikke-ryger.

Kontakt: Tlf. 2294 0958, e-mail:

eadkins@mfi.ku.dk.

City/Frederiksberg/Østerbro

Periode: Fra 1/2 til 1/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad og

vaskemaskine.

Beboer: Tysk forsker med familie.

Husleje: Maks. kr. 7.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 4418/3532

4411, e-mail: 

Wolfgang.Eggert@econ.ku.dk

Grethe.Mark@econ.ku.dk.

København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3295 1228, e-mail:

jh050472@geo.geol.ku.dk.

Københavnsområdet

Periode: Fra 1/1 til 30/5-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toilet

og køkken.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende. 

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

inkl. vand, varme/el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail: 

tine.greir@econ.ku.dk.

København/Valby

Periode: Pr. 1/1-02.

Størrelse: Lejlighed.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md. 

Kontakt: Tlf. 2671 5136, e-mail:

hrpoul@worldonline.dk.

København/Amager

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

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Beboere: Australsk amanuensis,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Mohan, tlf. 3532

8844/3258 4310, e-mail: 

mohan@hum.ku.dk.

Islands Brygge/Christianshavn

Alt har interesse.

Kontakt: Tlf. 2892 2294.

København

Periode: Fra 1/1 til 31/12-02.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær., evt.

på delebasis.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken

og bad.

Beboer: Australsk forskerstude-

rende.

Husleje: Maks. kr. 3.000.

Kontakt: Inge Holm, CMRC, tlf.

3545 7621, e-mail: cmrc@rh.dk.

København.

Periode: Fra 1/1-01 til 30/6-02.

Størrelse: 11/2 – 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Australsk ægtepar.

Husleje: Ca. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Lykke Ditlefsen, tlf.

3532 9093, e-mail:

lykdit@hum.ku.dk.

Boliger udlejes ▼

Østerbro

Periode: Pr. 1/1-02.

Størrelse: Bofællesskab. 135 kvm.

til deling med 2 andre bofæl-

ler. Eget værelse.

Udstyr: Værelse, fuldt møbleret

fællesareal, køkken, bad, va-

skemaskine.

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tone, tlf. 3526 1707, e-

mail: Tone@mdb.ku.dk.

Herlev

Periode: Pr. 1/12-01.

Størrelse: To værelser udlejes en-

keltvis. 1 vær. på 18 kvm. og 1

vær. på 15 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og bad.

Beboer: Husdyr ikke tilladt.

Husleje: Kr. 1.800 pr. vær. pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Tlf. 4484 0520.

København

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

Størrelse: Vær. ca. 18 kvm. i æl-

dre villa.

Udstyr: Møbleret m. adgang til

køkken, bad, have, vaskema-

skine m.m.

Beboer: Gæstelærer el. -forsker,

gerne fransktalende.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Dorte Lykkegaard tlf.

3810 3326.

Christianshavn

Periode: Fra 1/2 til 15/6-02.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm., 4

vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

gård og fælles vaskekælder.

Husleje: Kr. 6.500 pr. md.

Depositum: kr. 6.500.

Kontakt: Ole, tlf. 3254 4650 el.

Anja, tlf. 3296 4042.

København/ indre by

Periode: Fra 1/2 til 1/5-02.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 84

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken,

badevær., toilet, vaskemaskine,

tørretumbler m.m.

Beboer: Gæsteforsker el. lign., ik-

ke-ryger.

Husleje: Kr. 7.500 pr. md. inkl.

varme og tv, ekskl. el/gas og tlf.

Depositum: Kr. 15.000.

Kontakt: Tlf. 3391 8989, e-mail:

parly@hum.ku.dk.

Hellerup

Periode: Fra 1/12-01 og højst 1 år

frem.

Størrelse: Vær., 17 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med te-

køkken og adgang til bad og

vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Helst ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.900 pr. md., inkl.

varme, el, vand og kabel tv.

Depositum: Kr. 5.800.

Kontakt: E-mail: 

karenfilm@centrum.dk.

København K

Period: From 1/12-01 to 1/8-02.

Size: Apartment, 1 room, 50 sqm.

Equipment: Fully furnished, bath-

room, kitchen, shared garden.

Rent: Kr. 4.500 per month, incl.

electricity, heating, cable TV

and access to laundry room.

Deposit: Kr. 8.500.

Contact: Tel. 2627 8782, e-mail:

nikolaj_klein@mail.dk.

Nørrebro

Period: From 20/1 to 20/05-02.

The contract has to be signed

latest 20 December.

Size: Flat, 69 sqm, 2 rooms. 

Equipment: Fully furnished, kit-

chen, bath.

Tenant: Researcher or the like, 1

person only.

Rent: Kr. 3.200 per month incl.

heating, excl. electricity, tv, te-

lephone and other expences. 

Deposit: Kr. 9.600.

Contact: Assia, tlf. 3537 1929, e-

mail: assiakhan@hotmail.com.

Islands Brygge

Periode: Fra 1/2-02 til 1/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 56 kvm, 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret, køkken,

bad, vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el. lign., ik-

ke-ryger.

Husleje: Kr. 3.900 pr. md., inkl

varme, internetadgang, fast-

net-telefoni.

Kontakt: Tlf. 3296 3936, e-mail:

krmouritz@yahoo.com.

Kollegier ▼

G.A. Hagemanns Kollegium

Målgruppe: Studerende der har

studeret min. 2 år på en vide-

regående uddannelse og har

min. 2 års studier tilbage.

Kollegiet: Et gammelt traditions-

rigt kollegium fra 1908 ved

Østerport Station med 55 alum-

ner. Der er normalt 1-2 ledige

værelser pr. md. Mange sociale

traditioner, fx midsommer- og

gallafest, skovtur, sportsarran-

gementer, kulturudflugter, fe-

rieture, koncerter m.m.

Udstyr: Fest- og spisesal, avis- og

tv-stue, bibliotek, musikværel-

se med flygel, pool- og bord-

tennisbord, mørkekammer,

værksted, vaskerum, møderum

m.m.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. inkl.

fuld kost (vi har køkkenperso-

nale ansat). Tillige kr. 110 til

telefonabonnement, aviser, li-

cens samt fællesarrangementer. 

Ansøgning: Sker efter personlig

rundvisning på kollegiet. Kon-

takt Indstillingen v/ G.A. Hage-

manns Kollegium, tlf. 3526

0313 # 999.

● STILLINGER

Teologi ▼

Eksterne lektorer (vikariat)
/undervisningsassistenter
To stillinger

Sted: Institut for Kirkehistorie.
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Itroede måske I havde hørt det
sidste om valgkamp i denne
omgang. Men da det med sik-

kerhed ikke er den sidste af
slagsen, er det oplagt at evalue-
re det netop overståede forløb. 

Vi har sat vores kryds, men
på hvilket grundlag? Har alle
de mange timer foran fjernsy-
net i intens kiggen på debatter
gjort os klogere på partiernes
egentlige politik – eller blot vist
os hvor gode de er til at sælge
sig selv? 

Selv om om der i denne valg-
kamp har været fokus på det
manglende saglige indhold i de
politiske debatter, har det været
småt med egentlige tiltag til
forbedringer. Og de eksempler
på nytænkning der har været,
fx de tre politikere der satte sig
for at holde en web-debat med
en bestemt målgruppe for øje
og de to statsministerkandida-
ters besøg i vælgernes hjem,
kan sagtens pudses af og vide-
reudvikles – og det er nu der
skal sættes ind.

Form frem for indhold
I artiklen “Dagsorden uden par-
tier” i Universitetsavisen num-
mer 18 var det en vigtig pointe
at de unge faktisk interesserer
sig for politik. Men problemet
er at partipolitik ikke formår at
nå dem.

Artiklen giver medierne en
stor del af skylden. På trods af
at vi har ti partier at vælge
imellem, kører valgkampen
som et amerikansk præsident-
valg mellem to kandidater. På
den måde kommer det hele til
at handle om hvem og ikke
hvad eller hvordan.

Netop det politiske indhold
og måden det præsenteres på,
er noget vi i gruppen NyeFor-
mater arbejder med. Vi har sat
os for at udtænke alternative
måder at føre valgkamp på, og
det er især tv-debatterne der er
i søgelyset. De nuværende tv-
debatter har nok en form der
lægger op til saglighed, men
det betyder ikke at indholdet
nødvendigvis også er det – nær-
mest tværtimod. Tid og form
gør at det der kunne have været
en oplysende og demokratisk
debat, ender i sloganpolitik.

Men hvordan undgår man så
denne skinsaglighed? I den tid-
ligere nævnte artikel er public
journalism svaret. Og der er
nok ingen tvivl om at debatfor-
mer hvor man selv kan være
med til at sætte dagsordenen,
vil kunne ruske op i flere væl-
gere – også de unge. Man vil
altså kunne skabe et engage-
ment, og det er vel meget det
det handler om. Måden medier-
ne vælger at engagere folk på
nu, er at transmittere den ene

duel efter den anden hvor man
dyrker kontrasterne frem for
nuancerne – den sædvanlige
mudderkastning.

Nye formater, tak
Tid og form skal udnyttes på
anden måde end nu. Der skal
være tid til politik. Vi mener det
er en misforståelse at politik
ikke kan være engagerende og
underholdende uden at ende i
mudderkastning. Mens man i
underholdningsbranchen hele
tiden får nye ideer til hvordan
man fastholder seerne, er der
langt mellem de friske pust når
det gælder den politiske debat-
genre. Måske var det en idé at
blande genrerne og låne lidt fra
de mange nye underholdnings-
koncepter.

Vi forestiller os eksempelvis
et virtual reality-rum hvor man
ser politikerne i færd med at
løse konkrete sociale problem-
stillinger. Et eksempel: Hvor-
dan vil partierne få de lange
ventelister ned? Hvor skal pen-
gene komme fra og på bekost-
ning af hvad? Sådanne rammer
ville skabe mulighed for at se
de forskellige partiprogrammer
i aktion. Som en opfølgning på
programmet forestiller vi os et
mere dybdegående interview
med politikerne i stil med et fo-
kusgruppeinterview. Her skal
politikerne begrunde deres
valg og fravalg over for en pro-
fessionel moderator der styrer
diskussionen. Som prikken over
i’et kunne man til slut invitere
en gruppe vælgere ind til end-
nu et fokusgruppeinterview
hvor de skal evaluere de for-
skellige partiers løsningsmodel-
ler. På denne måde får man alle
parter i spil i en vekselvirkning
mellem politikere og vælgere.

Men dette er blot en af man-
ge idéer vi i NyeFormater arbej-
der på. Vi vil gerne høre fra
såvel professionelle som ama-
tører der har ideer og kompe-
tencer som ligger i tråd med vo-
res tanker. 

NyeFormater er en upolitisk
borgergruppe der plæderer for
indførelse af saglighed i valg-
kampen. Klik ind på www.
nyeformater.dk og få mere in-
formation. ■

Signe Kvistgaard og Line Flor-
man Harder, stud.mag. i dansk,
på vegne af NyeFormater.

DEBAT ▼  
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● NAVNE

Jubilæer ▼

Henrik Jeppesen
Dekanen for Det Naturviden-

skabelige Fakultet kunne fejre

40 års jubilæum som ansat ved

Københavns Universitet den 15.

november. Henrik Jeppesen er

netop blevet genvalgt som de-

kan for en ny 4-årig periode.
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Pristildelinger ▼

Tandlæger får sundhedspris for indsats mod rygning

Tandlæge Jahn Legarth og prof., dr.odont Jesper Reibel har mod-

taget Dansk Tandlægeforenings Sundhedspris 2001 for deres

mangeårige information af tandlæger og patienter om tobaks-

rygnings skadelige virkninger i mundhulen. De to prismodtagere

var tidligere på året hovedmændene bag et sæt informations-

materiale som det daværende Tobaksskaderåd, Dansk Tandlæge-

forening (DTF) og EU udsendte til tandlægeklinikkerne i Dan-

mark. Formålet med materialet var at give tandplejepersonalet

bedre forudsætninger for at informere patienter om risikoen ved

tobaksrygning.

Kontakt: Pressechef Claus Jørgensen, tlf. 7025 7711, lokal 726.

■ FOLKET INGSVALG

Tid til politik

POLITISK SATIRE – Det er 

en misforståelse at politik ikke

kan være engagerende og under-

holdende uden at ende i mudder-

kastning. Her leverer DSU et 

eksempel på hvordan det kan

gøres. Se flere eksempler på

www.nyeformater.dk. 



Indhold: Indføring i studiet af

kirkens historie i perioden 

1-400.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Indhold: Indføring i studiet af

kirkens historie i perioden

1300-1600.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Til besættelse: 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor 
– vikariat
Sted: Institut for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Tekstgennemgang af

Lukasevangeliet.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
To stillinger

Sted: Institut for Systematisk

Teologi.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi II.

Omfang: 5 timer/uge i 13 uger.

Indhold: Kursus i “Introduction

to Kierkegaard” med engelsk

som undervisningssprog.

Omfang: 2 time/uge i 8 uger.

Til besættelse: Pr. 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor (vikariat)
/undervisningsassistent
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Øvelse over centralt

praktisk-teologisk emne.

Omfang: 2 timer/uge i 13 uger. 

Til besættelse: Pr. 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor (vikariat) 
/undervisningsassistent
Sted: Institut for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Øvelse over Pentateuk-

forskningens historie.

Omfang: 2 timer/uge i 13 uger.

Til besættelse: Pr. 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Bibelsk Eksegese.

Indhold: 

NT I B: 1. semesters undervis-

ning i Nytestamentlig Eksegese.

NT I C: 1. semesters undervis-

ning i Nytestamentlig Eksegese.

Omfang: 2 stillinger á 4

timer/uge.

Til besættelse: Pr. 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Lektorstillinger i 
antropologi 
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold/Kvalifikationer: Antropo-

loger der har dokumenteret

kendskab til nyere antropolo-

gisk teori og erfaring med en

bred vifte af feltarbejds- og

analysemetoder. Fortrinsvis

med dokumenterede kompe-

tencer inden for: Solid feltar-

bejdsbaseret regional kompe-

tence inden for Sydasien, Syd-

østasien eller Østasien; forsk-

nings- og undervisningserfa-

ring inden for temaet udvik-

ling og køn; forsknings- og un-

dervisningserfaring inden for

temaet social erfaring og kul-

turel viden.

Omfang: To stillinger.

Til besættelse: 1/8-02.

Ansøgningsfrist: 7/1-02, kl. 12.00.   

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

Eksterne lektorater
Sted: Under Økonomisk studie-

nævn.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

derne: Mikro- og Makroøkono-

mi på Økonomistudiets 1. år.

Transportøknomi og -politik på

Økonomistudiets kandidatdel.

Demokrati og stat på Økono-

mistudiets kandidatdel.

Kvalifikationer: Udover relevant

kandidateksamen kræves yder-

ligere kvalifikationer i form af

videnskabelige kvalifikationer i

almindelighed, praktisk er-

hvervserfaring og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer. 

Omfang: 3 år pr. 1/2-02. Min. 100

og maks. 780 timer/undervis-

ningsår.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed samt en publikationsli-

ste over videnskabelig produk-

tion. Med * – markering på

publikationslisten angives hvil-

ke arbejder ansøgeren ønsker

at påberåbe sig m.h.p. bedøm-

melsen af sine videnskabelige

kvalifikationer. * – markerin-

gen udelukker ikke at yderlige-

re materiale kan inddrages un-

der bedømmelsen; ansøgeren

vil i givet fald blive kontaktet

herom. Produktionen indsen-

des i 2 eks. Stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Peter Erling

Nielsen, Økonomisk Institut,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 13/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Undervisningsassistenter 
Sted: Under Økonomisk studie-

nævn.

Indhold: Undervisning i flg. fag:

1. årsprøve: Samfundsbeskri-

velse.

2. årsprøve: Makroøkonomi 2.

1./2. årsprøve: Teoretisk statistik.

Økonomiske øvelser: Aktuelle

problemstillinger i finansiel øko-

nomi. Globalisering og interna-

tional økonomisk integration:

Udfordringer og policy-svar.

Til besættelse: 1/2-02. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer samt om ho-

vedstilling haves. 

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 1455

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Hjælpelærere på 
Økonomistudiet
Indhold: Hjælpelærerstillinger i

nedenstående fag:

1. årsprøve: Mikro- og ma-

kroøkonomi 1, øvelser.

2. årsprøve: Mikroøkonomi 2,

øvelser.

3. årsprøve: Mikroøkonomi 3,

øvelser. Virksomhedens finansi-

ering og incitamenter, øvelser.

Empiriske metoder, øvelser. In-

dustriøkonomi, øvelser. Års-

regnskab- og regnskabsanaly-

se, opgaveregning (denne un-

dervisning er koncentreret om

8 timer/uge i 3 uger fordelt

over semestret).

Kandidatdelen: Videregående

økonometri, øvelser.

Til besættelse: 1/2-02.  

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Evt. ansættel-

se/ansøgning om ansættelse

ved et andet studienævn på

KU skal oplyses.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2, 1455

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 13/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Instruktorstillinger
Sted: Ved Studienævnet for

Statskundskab. 

Indhold: Instruktorer til Politisk

teori og idehistorie: Kurset om-

fatter 2 timers undervisning/uge

i 14 uger i et semester. Faget be-

står udover holdtimerne af for-

elæsninger, og instruktorerne

skal deltage i faste ugentlige

koordinations- og vejlednings-

møder med forelæseren. An-

søgere med interesse for politisk

teori og/eller relevant undervis-

ningserfaring foretrækkes. 

Til besættelse: 1/2-02.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Jens Hoff, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15,

1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Per Mouritsen, tlf. 3532

3439, e-mail: pm@ifs.ku.dk.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektor i Hjerte-Kredsløbs-
fysiologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning inden for

hjerte- og kredsløbsfysiologi

specielt m.h.p. belysning af re-

gulatoriske mekanismer af be-

tydning for organismens inte-

grerede funktioner. Deltagelse

i instituttets prægraduate un-

dervisning i fysiologi af læge-,

tandlæge- og humanbiologi-

studerende. Tillige administra-

tive opgaver.

Kvalifikationer: Erfaring i hu-

manfysiologiske undersøgelser

foretrækkes. Der foretrækkes

en kandidat med en lægelig

baggrund.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 17/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Lektorstilling i molekylær
farmakologi
Sted: Farmakologisk Institut.

Indhold: Forskning inden for om-

rådet molekylær farmakologi

med særlig henblik på 7TM-re-

ceptorer. Lektorstillingen er

knyttet til laboratoriet for mo-

lekylær farmakologi som er

førende inden for udforsknin-

gen af 7TM-receptorer og ke-

mokinreceptorer.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 19/12-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645 el. institutleder Sten

Christensen, tlf. 3532 7614, e-

mail: fisc@farmakol.ku.dk.

Adjunkt 
– evt. kombinationsstilling
Sted: Pædagogisk Udviklingscen-

ter.

Indhold: Adjunkturet, som kan

være kombineret med en

ansættelse ved Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet el. en

ansættelse ved et af Køben-

havns Universitetshospitaler, er

en videreuddannelsesstilling

med forpligtelse til forskning,

udvikling og/el. undervisning.

Ansættelse i kombinationsstil-

ling er betinget af at den

pågældende har ansættelse

ved Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet el. ved et af de ho-

spitaler som Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet har ind-

gået aftale med om klinisk stu-

denterundervisning og at det

accepteres af den pågældende

ansættelsesmyndighed. Stillin-

gen omfatter forskning vedr.

uddannelse og pædagogisk

udvikling – herunder forplig-

telse til publicering/videnska-

belig formidling – og undervis-

ning inden for det sundhedsvi-

denskabelige felt. Udvikling og

implementering af evalue-

ringsmetoder. Evaluering og

kvalitetssikring af undervisning

i samarbejde med kursusleder-

ne. Opkvalificering af undervi-

sere inden for universitetspæ-

dagogik.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Tidsbegrænset til 3 år. 

Ansøgningsfrist: 10/1-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Varetagelse af såvel teo-

retisk som praktisk undervis-

ning i biokemi, cellebiologi,

genetik el. kemi. 

Ansøgning: Ansøgerne skal oply-

se om hovedstilling haves.

Førstegangsansøgere skal ved-

lægge CV. Skema fås på

www.imbg.ku.dk – undervis-

ning el. på Studiesekretariatet,

lok. 6.1.6, tlf. 3532 7175, e-

mail: aan@imbg.ku.dk.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Institut for Medicinsk Biokemi

& Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 7/12-01, kl.

12.00.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i fagene

biofysik og fysiologi.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Undervisningsassistenter i
Medicinsk Videnskabsteori  
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori, fortrins-

vis almen videnskabsteori, me-

dicinsk filosofi og etik. Kurset

indgår i det integrerede meto-

dekursus på 3. sem. Som lære-

bog anvendes H.R. Wulff m.fl.

“Medicinsk Filosofi”. Holdun-

dervisningen foregår side-

løbende med forelæsninger.

Til besættelse: Fra forårsseme-

stret 2002.

Omfang: 13 konfrontationstimer

fordelt på 4 uger samt evalue-

ring. 

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Oplys om ho-

vedstilling haves.

Sendes til: Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori, Att.: stu-

diesekretær Kirsten Kjær, Pa-

num Instituttet, bygn. 22.3.5,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist. 20/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Peter Rossel, tlf. 3532 7934.

Undervisningsassistenter
Sted: Det sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori II kon-

centreret omkr. klinisk betone-

de emner, klinisk metodelære,

forskningsmetodologi og etik.

Som lærebog anvendes H.R.

Wulffs “Rationel Klinik”. Hold-

undervisningen sideløbende

med forelæsninger.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurset i

Medicinsk Videnskabsteori, fo-

retrækkes.

Til besættelse: Fra forårsseme-

stret 2002.

Omfang: 12 konfrontationstimer

på 8. semester samt opgaveret-

ning.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Oplys om ho-

vedstilling haves. 

Sendes til: Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori, Att.: stu-

diesekretær Kirsten Kjær, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. 

Ansøgningsfrist: 13/12-01.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Peter Rossel, tlf. 3532 7934.

Humaniora ▼

Lektor/Associate Professor
in Chinese History 
Place of employment: Depart-

ment of Asian Studies.

Contents: To be committed to

the development of Chinese

studies in the department and

general administrative duties

pertaining to the Chinese sec-

tion and the institute in gene-

ral and teaching courses in

Chinese history, Modern and

Classical Chinese language,

supervise students at all levels

and responsible for the orga-

nisation and examination of

the taught courses.

Qualifications: Documented ori-

ginal research on post-doctoral

level in one or several subjects

related to the history of China

and Chinese cultures and docu-

mented superior qualifications

in Modern Chinese language

as a foreign language. Quali-

fications in teaching Classical

Chinese would be an advan-

tage.

To be appointed by: 1 August

2002. 

Applications: 401-221-503/01-

4291.

Deadline for applications: 14 Ja-

nuary 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/stil-

linger/ or ask for it at the Per-

sonnel Office, tel. +45 3532

2645.

Additional information: Head of

the department, Yoichi Nagas-

hima, tel. +45 3532 8824, e-

mail: yoichi@hum.ku.dk.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Eksternt Lektorat
Sted: Studienævnet for Audio-

logopædi og Sprogpsykologi.

Indhold: Sprogpsykologi.

Ansøgningsfrist: 14/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Vicestu-

dieleder Jesper Herman, tlf.

3532 8654.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Selvstændig undervis-

ning og eksamination inden

for bacheloruddannelsen i psy-

kologi især Psykologiformidling.

Kvalifikationer: Kandidatniveau,

undervisningserfaring, fagkrav

som formuleret i studieordnin-

gen.

Ansøgningsfrist: 14/12-01. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk – ledige stillinger.

Ekstern lektor i brasiliansk
kultur og historie i det 20.
århundrede
Sted: Portugisisk, Romansk Institut.

Indhold: Undervisning på BA-ni-

veau med vejledning af essay

og eksamination der afregnes

efter konkret forbrug. Under-

visningssprog: dansk.

Til besættelse: Forårssemestret

2002.

Omfang: 1 hold a 2 timer/uge

(torsdag 13-15).

Ansøgning sendes til: Romansk

Institut, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Romansk Institut.

Yderligere oplysninger: Lone

Garde, Romansk Institut, tlf.

3532 8413.

Ekstern lektor i brasiliansk
litteratur og kultur i det 
20. århundrede
Sted: Portugisisk, Romansk Insti-

tut.

Indhold: Undervisning på BA-ni-

veau med vejledning af essay

og eksamination der afregnes

efter konkret forbrug. Under-

visningssprog: dansk og portu-

gisisk.

Til besættelse: Forårssemestret

2002.

Omfang: 1 hold a 2 timer/uge

(torsdag 9-11). 

Ansøgning sendes til: Romansk

Institut, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Romansk Institut.

Yderligere oplysninger: Lone

Garde, Romansk Institut, tlf.

3532 8413.

Naturvidenskab ▼

Professorship in Exercise
Physiology
Place of employment: Institute of

Exercise and Sport Sciences,

Department of Human Physio-

logy.

Contents/Qualifications: The po-

sition is permanent and invol-

ves research and teaching in

physiology and applied exerci-

se physiology. Applicants must

have a strong research back-

ground in metabolic or circula-

tory physiology related to ex-

ercise, and should also be qua-

lified in aspects of applied ex-

ercise physiology, such as ef-

fects of training, environment

or nutrition, on human perfor-

mance. By appointment deci-

sive importance will be attach-

ed to the applicant’s degree of

documented scientific produ-

ction at an international level,

including research management

and teaching qualifications. 

To be appointed by: 1 August

2002, or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 

5 February 2002 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Head of

Institute Bodil Nielsen Johann-

sen, tel. +45 3532 1620, e-mail:

Bnielsen@aki.ku.dk. 

Professorship in Human 
Motor Control and Bio-
mechanics
Place of employment: Institute of

Exercise and Sport Sciences, De-

partment of Human Physiology. 

Contents/Qualifications: The po-

sition is permanent and invol-

ves research and teaching

within the field of human Mo-

tor Control and Biomechanics.

Applicants must have a strong

research background in neu-

rophysiology including motor

control and motor learning in

relation to human motor skills

and performance in sport, phy-

sical activity, ergonomics and

in rehabilitation. 

It is preferable if the applicant

is also scientifically qualified in

other aspects of human biome-

chanics. By appointment deci-

sive importance will be attach-

ed to the applicant’s degree of

documented scientific produc-

tion at an international level,

research management, and

teaching qualifications. 

To be appointed by: 1 September

2002, or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 5 Fe-

bruary 2002 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Head of

Institute Bodil Nielsen Johann-

sen, tel. +45 3532 1620, e-mail:

Bnielsen@aki.ku.dk.

Associate Professorship in
Human Biomechanics and
Motor Control
Place of employment: The In-

stitute of Exercise and Sport

Sciences, Department of Hu-

man Physiology.

Contents/Qualifications: The po-

sition is permanent and invol-

ves research and teaching

within the field of biomecha-

nics and motor control in hu-

mans. Applicants should have

documented research and

teaching qualifications in the

field and must be prepared to

teach these subjects at all le-

vels at the institute.

Period of employment: From 1

August 2002, or as soon as pos-

sible thereafter.

Deadline for applications: 5 Fe-

bruary 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Head of

Institute Bodil Nielsen Johann-

sen, tel. +45 3532 1620, e-mail:

Bnielsen@aki.ku.dk.

Lektorat i Cellebiologi
Sted: Zoologisk Institut, Afdeling

for Cellebiologi

Indhold/Kvalifikationer: Forsk-

ningserfaring og publiceringer

inden for området molekylær

neurobiologi hos insekter samt

ekspertise i neuropeptidrecep-

torernes molekylærbiologi. Til-

lige erfaring med undervisning

i cellebiologi til biologi- el. bio-

kemistuderende.

Ansøgningsfrist: 12/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645. 

Eksternt lektorat 
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Selvstændigt tilrette-

lægge og gennemføre under-

visning for studerende i kurset

“Matematik A”, herunder give

forelæsninger samt tilrette-

lægge og gennemføre dertil

hørende eksaminer og andre

evalueringer.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen el. ph.d.-grad i fy-

sik el. beslægtet fag.

Til besættelse: 1/7-02.

Omfang: 3 år. Min. 100 og maks.

500 timer/undervisningsår. 

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed. Intern ansøger haves.

Ansøgere skal oplyse om hoved-

stilling haves. Desuden vedlæg-

ges en publikationsliste over

videnskabelig produktion. Med

*-markering på publikations-

listen angives hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig m.h.p. bedømmelsen af sine

videnskabelige kvalifikationer.

*-markeringen udelukker ikke

at yderligere materiale kan

inddrages under bedømmel-

sen; ansøgeren vil i givet fald

blive kontaktet herom. Pro-

duktionen indsendes i 1 eks.

Ansøgningen stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Jørn Dines

Hansen, Niels Bohr Instituttet,

Københavns Universitet, Bleg-

damsvej 17, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Prof. Nils

O. Andersen, tlf. 3532 5292 el.

prof. Jørn Dines Hansen, tlf.

3532 5293.

Forskningsassistent
Sted: Zoologisk Institut, Afdeling

for Populationsøkologi.

Indhold: Varetagelse og udførel-

se af SCANNET programmets

arbejdspakke nr. 7 (WP7). Til-

lige undervisningsmæssige for-

pligtigelser i forbindelse med

Afdeling for Populationsøko-

logis undervisning på Biologi.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

være uddannet svarende til en

MSc-grad. Ved bedømmelsen

lægges særlig vægt på at MSc-

graden omfatter analyser af

lange fænologiske tidsserier i

relation til ændringer i det om-

givende miljø.

Til besættelse: 1/1-02.

Omfang: 2 år.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Mads C.

Forchhammer, tlf. 3532 1255,

e-mail:

mcforchhammer@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Jurist til bygningsområdet
Sted: Den centrale administra-

tion – Teknisk Administration.

Indhold: Deltagelse i udvikling af

nyt kontraktkoncept og nye

administrative rutiner og syste-

mer i f.m. SEA-ordningen. Del-

tagelse i forhandlinger om

etablering og afvikling af leje-

mål. Løbende sagsbehandling

vedr. bestående lejemål.

Løbende huslejeadministration.

Budgetlægning, forespørgsler,

udrednings- og analysearbej-

de, udfærdigelse af kontrakt-

udkast osv. Rådgivning af og

informationsservice til KU’s le-

delse, brugere og administra-

tive enheder.

Kvalifikationer: Jurist med kur-

susfag i lejeret el. tilsv.

Til besættelse: 1/2-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 17/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Økonom til bygnings-
området
Sted: Den centrale administra-

tion, Teknisk Administration

Indhold: Udviklingsopgaver vedr.

bygningsøkonomi og -model-

ler, notater og løsninger, kvali-

tetssikring af bygningsrelatere-

de økonomidata, præsentation

og formidling af udviklingstil-

tag samt opgaven at være spar-

ringspartner på det politisk/

økonomiske område for den

tekniske direktør og souschef.

Kvalifikationer: En samfunds-

videnskabelig uddannelse el.

tilsv.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 7/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret tlf.

3532 2645.

Bibliotekar
Sted: Det Juridiske Fakultet, 

Juridisk Laboratorium.

Indhold: Medvirke til at redigere

og videreudvikle bibliotekets

hjemmeside. I bibliotekets in-

formationsvagt vejledning af

studerende i juridisk informa-

tionssøgning. Derudover delta-

gelse i mange andre bibliote-

kariske arbejdsopgaver, såvel

de daglige som de mere udvik-

lingsorienterede projekter. 

Kvalifikationer: Cand.scient.bibl.

med solid edb-viden, gerne

kendskab til HTML og webredi-

gering (Dreamweaver/Fi-

reworks), gode mundtlige og

skriftlige formuleringsevner,

kendskab til det juridiske fag-

område en fordel. 

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Overassistent
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Sekretær for tidsskrift;

redigering af danske og engel-

ske tekster; regnskabmæssigt

arbejde med eksterne fonds-

midler; båndudskrivning af in-

terviews, m.m.

Kvalifikationer: En vis færdighed

i Officepakken og rimelige en-

gelskkundskaber. Kendskab til

PageMaker er en fordel.

Ansøgning sendes til: Institut-

leder Peter Abrahamson, Soci-

ologisk Institut, Linnésgade 22,

1361 K. 

Ansøgningsfrist: 17/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Sekretær

Vinni Steffensen, tlf. 3532 3276.

Overassistent
Sted: Afd. for Almen Medicin, 

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Tilrettelæggelse af kur-

ser for den teoretiske speciale-

uddannelse i almen medicin;

selvstændig sagsbehandling;

skrivning efter diktafon/kon-

cept; referatopgaver, m.m.

Kvalifikationer: Gode danskkund-

skaber; godt kendskab til tekst-

behandling samt EXCEL og AC-

CESS; erfaring med undervis-

ningstilrettelæggelse en fordel.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 5/12-01, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Jens

Tørning, tlf. 3532 7955, e-mail:

Jenstorning@dadlnet.dk.

Overassistent
– vikariat
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik,

Geofysisk Afdeling.

Indhold: Alsidigt kontorarbejde.

Kvalifikationer: Kendskab til

regnskab, Edb på brugerni-

veau, journalisering.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 7/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsbestyrer Aksel Walløe

Hansen, tlf. 3532 0567.

Laboratorietekniker/
bioanalytiker
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi & Genetik, Biokemisk Af-

deling B.

Indhold: Forskningsprojekt vedr.

cellekernens struktur samt la-

boratorieøvelser i biokemi for

læge- og tandlægestuderende.

Kvalifikationer: Erfaring med

molekylærbiologisk og almen

biokemisk metodik.

Ansøgningsfrist: 17/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
Sted: Farmakologisk Institut 18.6,

Molecular Neuropharmacology

Group.

Indhold: Forskning fokuseret på

molekylære og cellulære me-

kanismer involveret i signale-

ring ml. nerveceller. Metodolo-

gisk involverer arbejdet celle-

dyrkning, transfektion, uptake-

og bindingsassay samt moleky-

lærbiologiske teknikker bl.a.

PCR, DNA-preps og sekvente-

ring.

Kvalifikationer: Kendskab til

ovennævnte vil være en fordel

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Prof. Ulrik

Gether el. laborant Lis Søren-

sen, Molecular Neuropharma-

cology Group, Farmokologisk

Institut 18.6, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 9/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Prof. Ulrik Gether, tlf. tlf. 3532

7548, e-mail: gether@mfi.ku.dk

el. laborant Lis Sørensen, tlf.

3532 7447, e-mail:

lisms@mfi.ku.dk. Se også

www.mfi.ku.dk/gether.

Laborant
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

genetisk afdeling.

Kvalifikationer: Erfaring med

DNA-undersøgelser, kvalitets-

styringsprincipper; EDB på bru-

gerniveau.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 250-73/00.

Ansøgningsfrist: 17/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Undervisningsassistent/
tandplejer
Sted: Skolen for Klinikassistenter

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  19  . 2 0 01 11



Valgdebat
Universitetsradioen og Studenterhuset holder paneldebat om universitetets fremtid i anledning af valget

til Konsistorium. Studenterpolitikerne giver deres bud den 3. december kl. 21.00 i Studenterhuset eller i din

radio på 95,5 Mhz eller 95,2 hybrid. Universitetsradioen sender valgnyt hver dag fra kl. 10.00.

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Omfang: Fra 1/2 til 31/5-02.

Ansøgningsfrist: 20/12-01 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Faglært betjent/betjent
– vikariat
Sted: H.C. Ørsted Instituttet.

Indhold: Postfordeling, kørsel

med ekstern/intern post,

klargøring af AV-udstyr og

undervisningslokaler, mindre

flytteopgaver, ad hoc hjælp til

institutter, m.m.

Kvalifikationer: Lidt kendskab til

AV-udstyr samt kørekort.

Til besættelse: 2/1-02. 

Omfang: Et år med mulighed for

fastansættelse.

Ansøgning sendes til: Jan Finge-

ret, Inspektørkontoret, HCØ,

Universitetsparken 5, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 10/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Betjent-

stuen, tlf. 3532 0006, e-mail:

nat-btjhco@adm.ku.dk el. In-

spektørkontoret, tlf. 3532 0011.

● ØVRIGE
STILLINGER

Specialeplads/
scholarstipendium

Indhold: Specialeprojekt om-

handlende transport gennem

blod-hjerne barrieren. Arbejde

med liposomfremstilling, kon-

jugering af liposomer til mono-

klonale antistoffer, afprøvning

af konjugater in vivo på for-

søgsdyrsmodeller og in vitro på

dyrkede endothelceller. Ønsker

den studerende at blive scho-

larstipendiat søges der om

penge til dette formål.

Kontakt: Lektor Torben Moos,

Medicinsk Anatomisk Institut,

Panum Instituttet, tlf. 3532

7264, e-mail:

T.Moos@mai.ku.dk; lektor

Charlotte Vermehren, Institut

for Farmaci, Dansk Farmaceu-

tisk Højskole, tlf. 3530 6542, 

e-mail: cv@dfh.dk el. prof. Sven

Frøkjær, Institut for Farmaci,

Dansk Farmaceutisk Højskole,

tlf. 3530 6417, e-mail:

sf@dfh.dk.

● PH.D.
-STIPENDIER

Humaniora ▼

Ph.d.-stipendier
Sted: Forskerskole i medier, kom-

munikation og journalistik,

FMKJ.

Indhold: Stipendierne kan søges

inden for hele skolens fagom-

råde som omfatter alle aspek-

ter af humanistisk og sam-

fundsvidenskabelig forskning i

medier, kommunikation og

journalistik (film, trykte medi-

er, audiovisuelle medier, com-

putermedier, organisations-

kommunikation og læring og

medier). Stipendiaterne til-

knyttes forskerskolen, men

indskrives ved den af de til-

knyttede institutioner hvor de

ønsker at modtage vejledning

og tage ph.d.-graden.

Ansøgerne bedes selv kontakte

den pågældende institution og

aftale vejledning, indskrivning

og dermed en påtegning fra

instituttet på ansøgningen.

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

tilsv. el. forventning derom se-

nest den 1/1-02. Speciale skal

være afleveret på ansøgnings-

tidspunktet således at specia-

leudtalelse kan vedlægges.

Til besættelse: 1/2-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 2 stipendier.

Ansøgning: Skema hentes på

www.hum.ku.dk/phd hvor og-

så en nærmere beskrivelse af

FMJK og de tilknyttede institu-

tioner kan ses.

Sendes til: FMJK, Att.: Lene Svan-

holt, Det Humanistiske Fakul-

tet, Københavns Universitet

Amager, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. Sendes i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 13/12-02, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Prof. Ib

Bondebjerg, tlf. 3532 8102 el.

3888 8246, e-mail:

Bonde@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Ph.d.-stipendier
Sted: Dansk Netværk for Fiskeri-

og Akvakulturforskning, Fish-

net.dk.

Indhold: Fishnet.dk er en paraply

for 5 selvstændige netværk og

forskerskoler inden for fiskeri-

og marinbiologi; fiskeriøkono-

mi og fiskeriforvaltning; syg-

domskontrol i akvakultur; fi-

skefysiologi, biokemi og lev-

nedsmiddelkvalitet; samt fiske-

ri- og miljøhistorie. Netværke-

ne arrangerer foredrag, kurser

og seminarer og har bl.a. til

formål at skabe en god og in-

spirerende ramme om de ph.d.-

studerende og deres projekter.

Til besættelse: 1/3-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 4-5 stipendier a tre år. 

Ansøgning sendes til: Neden-

stående hjemmesideadresse.

Ansøgningsfrist: 14/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd og yder-

ligere oplysninger: Se 

www.fishnet.dk/networks/jobs/.

● STIPENDIER

Carlsbergfondets stipendier
ved Cambridge University
Målgruppe: Danske forskere.

Støtte: Carlsberg-Clare Hall Visit-

ing Fellowship, 1 stipendie på

19.000 GBP til 1 års ophold til

yngre forsker. Carlsberg Visit-

ing Research Fellowship ved

Lucy Cavendish, 1 stipendium

på 19.000 GBP til yngre, kvin-

delig forsker. Carlsberg Fellow-

ship ved Churchill College, 2

stipendier til seniorforskere

der kan opnå orlov med løn til

studieophold i 1-3 semestre.

Stipendierne er på 4.200 GBP

for 1. semester og 2.600 GBP

for hvert flg. semester. Carls-

berg Studentship ved Churchill

College, 1 3-årigt stipendium

på 15.000 GBP årligt m.h.p. er-

hvervelse af ph.d.-graden el.

tilsv.

Ansøgning: Skema findes på

www.carlsbergfondet.dk. Sen-

des i 6 eks. – ikke elektronisk.

Sendes til: Carlsbergfondet, 

H.C. Andersens Boulevard 35,

1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/12-01.

Rejsestipendier fra Det Dan-
ske Institut i Damaskus
Støtte: Et antal rejsestipendier på

20-30.000 kr. for forskere og

kunstnere der ønsker at arbej-

de med et emne inden for in-

stituttets arbejdsområde; et

antal rejsestipendier på 15-

25.000 kr. til specialestuderen-

de der arbejder med relevante

emner og et antal rejsestipen-

dier på op til 40.000 kr. til

ph.d.-studerende hvis projekt

falder inden for instituttets ar-

bejdsområde. 

Ansøgning: Vedlæg projektbekri-

velse, CV og budget. Studeren-

de tillige en vejlederudtalelse. 

Sendes til: Bestyrelsen, Att.:

Kirsten Hastrup, Institut for

Antropologi, Frederiksholms

Kanal 4, 1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/12-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Formand,

professor Kirsten Hastrup, tlf.

3532 3460.

The Alexander S. Onassis
Public Benefit Foundation
Målgruppe: Forskere, undervise-

re og studerende.

Støtte: Eighth Foreigners’ Fellow-

ships Programme: Onassis Re-

search and Educational Grants

and Scholarships for University

Professors (all levels), Research-

ers (Ph.D. holders), Artists,

Translators of Greek Literature,

Teachers of the Greek Lan-

guage as a foreign one and 

foreign Post-graduate students

and Ph.D. candidates.

Støtte til studier i Grækenland

inden for de humanistiske og

samfundsvidenskabelige områ-

der: Humanistic Sciences, Philo-

logy, Literature, Translation,

Linguistics, Theology, History,

Archaeology, Philosophy, Edu-

cational Studies, Psychology,

Political Science, Sociology, An-

thropology, Public Administra-

tion, International Relations,

Mass Media, Law, Economics,

Architecture, Arts, Music, The-

atre, Photography, Cinema.

Periode: Academic year

2002/2003.

Ansøgning: Ansøgnings- og in-

formationsmateriale fås hos

fonden, tel. (+301) 37 13 000,

fax (+301) 37 13013, e-mail:

pubrel@onassis.gr.

Sendes til: The Alexander S.

Onassis Public Benefit Founda-

tion, 7 Aeschinou str., GR 105

58, Athens, Greece.  

Ansøgningsfrist: 31/1-02.

A.P. Møllers Fond 
Målgruppe: Islandske studerende

ved Københavns Universitet,

Danmarks Tekniske Universitet,

Lanbohøjskolen, Danmarks

Farmaceutiske Højskole, Tand-

lægehøjskolen, Handelshøjsko-

len, Kunstakademiet og Dan-

marks Lærerhøjskole.

Støtte: Huslejehjælp el. anden

understøttelse.

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henv. til Dansk-Islandsk Sam-

funds kontor, Nybrovej 116,

2800 Lyngby.

DAAD Hochschulsommer-
kursusstipendien 2002
Målgruppe: Danske studerende,

19-32 år, på alle studietrin ved

universiteterne, handelshøjsko-

lerne og seminarierne.

Støtte: Deutscher Akademischer

Austauschdienst, DAAD, stiller

ca. 6 stipendier på EUR 720 til

rådighed til sommersprogkur-

ser ved tyske universiteter. 

Periode: 3-4 uger i 2002.

Ansøgning: Skema fås hos Det in-

ternationale Kontor. Vedlæg

bilag. 

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, Post-

boks 1143, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/01-02.

Yderligere oplysninger: Fås på

Det internationale Kontor hvor

også Kursusbrochure for 2002

kan ses. Se også www.daad.de.

● LEGATER

Adjunkt, frøken Constance
Heides mindelegat
Målgruppe: Kvindelige studeren-

de ved Københavns Universitet

under den matematisk-fysiske

studieretning med det mål at

undervise i disse fag.

Støtte: 7 legatportioner a kr. 7.000.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema til Københavns Univer-

sitets legater.

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 2., 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/12-01.

Grosserer Oluf Olsens legat
Målgruppe: Trængende medicin-

studerende ved Københavns

Universitet

Støtte: 2 legatportioner a kr.

18.000.

Ansøgning: Benyt Ansøgnings-

skema til Københavns Universi-

tets legater.

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 2., 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/12-01.

Uddeling: De der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

modtager meddelelse direkte

fra SU-kontoret.

Herboms Legat for Botanik-
studerende
Målgruppe: Studerende med spe-

ciale i botanik.

Støtte: Til bogindkøb der er di-

rekte nødvendige for specialet.

Ansøgning: Indehl. prioriteret og

prissat bogliste; cpr.nr., privat-

adresse, bankens reg.nr. og

kontonr. Angsøgningen skal

attesteres af vejleder el. forsk-

ningsgruppeleder.

Sendes til: Herboms Legat, Bota-

nisk Institut, Att.: Marianne

Philipp, Øster Farimagsgade

2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-01, kl.

12.00.

Jacob Claes Vermerehns
Mindelegat
Målgruppe: Klassisk-sproglig stu-

dent der læser ved Køben-

havns Universitet.

Støtte: 1 legatportion a kr. 6.000.

Ansøgning: Benyt Ansøgnings-

skema til Københavns Univer-

sitets legater.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 2., 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/12-01.

Overlæge dr.med. Alfred
Helsted og hustru dr.med.
Eli Møllers Legat
Målgruppe: Medicinske kandida-

ter. Medlemmer af legatstifte-

rens slægt har fortrinsret når

de i øvrigt opfylder betingel-

serne.

Støtte: Til videregående uddan-

nelse.

Ansøgning: Indehl. udførlige og

attesterede oplysninger.

Sendes til: Advokat Hans Fischer-

Møller, Købmagergade 3, 1150

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14-12-2002

Nord/Syd Rejsepuljen for
specialestuderende ved
Københavns Universitet
Støtte: Gives til flybillet, rejsefor-

sikring og vaccinationer, maks.

kr. 10.000 til min. 2 måneders

ophold i et 3. verdens land til

Nord/Syd relateret speciale.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Nord/Syd koordinator Maj-

Britt Johannsen, tlf. 3532 2586,

e-mail: mbj@teol.ku.dk el. på

www.teol.ku.dk/northsouth –

Travel Grants.

Ansøgningsfrister: 1/12-01, 1/2-

02, 2/5-02, 1/9-02.

Tildeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningsfrist.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Etablering af samarbejde
med universiteter i den
tredje verden og den islami-
ske verden
Støtte: Til rejseaktiviteter for

danske og udenlandske forske-

re med sigte på etablering af

kontakt og samarbejde med

fagfæller på Københavns Uni-

versitet og universiteter i den

tredje verden og den islamiske

verden. Støtte gives endvidere

til ophold af varierende læng-

de. Bevilling vil være betinget

af afrapportering af rejseakti-

viteten herunder redegørelse

for en evt. aftale om fremti-

digt samarbejde og planer for

hvordan den etablerede kon-

takt kan videreføres og/el. har

ført til formulering af egent-

lige samarbejdsprojekter. 

Ansøgning: Indehl. program for

opholdet, CV og budget.

Sendes til: Kristian Boye Peter-

sen, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 
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Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger: Se

www.teol.ku.dk/northsouth el.

kontakt Nord/Syd koordinator

Maj-Britt Johannsen, tlf. 3532

2586, e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Nord/Syd gæsteforsker/
forelæsningsordningen
Støtte: Til invitation af forskere

med forskningsområder relate-

ret til tredje verdens lande og

islam. Ydes til ophold af fra 5-6

dage til maks. 6 måneders va-

righed. Der lægges vægt på

tværfaglige og tværfakultære

aktiviteter der omfatter flere

institutter el. centre ved Kø-

benhavns Universitet. Støtte

gives primært til rejseudgifter

og løn. 

Ansøgning: Indehl. program for

opholdet, CV og budget, 

Sendes til: Kristian Boye Peter-

sen, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger: Se

www.teol.ku.dk/northsouth el.

kontakt Nord/Syd koordinator

Maj-Britt Johannsen, tlf. 3532

2586, e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Spørg efter folderen: Vejled-

ning ved invitation af gæste-

forskere/forelæsere.

● MØDER

Generalforsamling i Juridisk
diskussionsklub

Tid: 4/12-01, kl. 19.00.

Sted: JuraHusets kantine, Studie-

stræde 34. 

Arrangør: Juridisk Diskussions-

klub.

Julemøde i Medicinsk-Histo-
risk Museum
Indhold: Sundhedsvæsenet gen-

nem tiderne – belyst ved male-

rier, tegninger, litografier og

fotografier. 

Mødeledere: Bodil Haarmark og

Henrik Permin.

Tid: 5/12-01, kl. 19.30.

Sted: Medicinsk-Historisk Museum.

Arrangør: Dansk Medicinsk-Hi-

storisk Selskab.

Sex, løgn og frisind
Høring

Indhold: Folketingets medlem-

mer er inviteret til høring på

Christiansborg. Prostitution og

pornografi er på den politiske

dagsorden og Alexa Wolfs do-

kumentarfilm Shocking Truth

vises. 

Tid: 6/12-01, kl. 13.00-17.30.

Sted: Fællessalen på Christians-

borg.

Tilmelding: Tlf. 3332 3807-9519

senest 1/12.

Arrangør: Kvindeligt Selskab,

kvindeligt.selskab@kvinfo.dk.

Frokostmøde i Middel-
aldercentret
Indhold: Phil.dr. Mats Roslund,

Lund taler om “Med mångfal-

den som mål. Slaver och skan-

dinaver i brännpunkten mellan

historie och arkeologi”.

Tid: 10/12-01, kl. 12-13.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Jule-gløgg og nøgne 
sadhuer – indtryk fra 
Kumbha Mela
Oplægsholdere: Mag.art. Erik R.

Sand og cand.mag. Oluf Schön-

beck, begge Institut for Reli-

gionshistorie, KU.

Tid: 13/12-01, kl. 20.00.

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

Arrangør: Religionshistorisk Fore-

ning og Institut for Religions-

historie. 

Julemøde i Polymorfien
Emne: Stikpiller ved Prof. Niels

Høiby, Rigshospitalet.

Tid: 18/12-01, kl. 15.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5.

Arrangør: Polymorfien.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Den pæne mand – æstetise-
ringen af maskuliniteten i
det senmoderne
Oplægsholdere: Prof. Merete Lie;

lektor, ph.d. Karen Klitgaard

Povlsen; ph.d. Henning Bech;

litteraturforsker Jørgen

Lorentzen; mag.art. Sanne

Kofod Olsen og forskningsassi-

stent Niels Ulrik Sørensen.

Tid: 4/12-01, kl. 9.30-16.00.

Sted: Nikolaj Udstillingsbygning.

Pris: Kr. 250 inkl. julebuffét i

Caféen i Nikolaj.

Tilmelding: Videnscenter for

Ligestilling, tlf. 3395 1060.

Arrangør: Videnscenter for Lige-

stilling, KVINFO, Institut for

Kunsthistorie, Informations

Forlag og Nikolaj Udstillings-

bygning.

Forskningsforståelser af
Livslang Læring – det pro-
blematiske subjekt
Konference

Oplægsholdere: Prof., ph.d. Kir-

sten Weber, RUC; lektor, ph.d.

Jens Rasmussen, DPU; lektor

dr.phil. Henrik Kaare Nielsen,

AAU; lektor, ph.d. Linda An-

dersen, RUC; prof. Henning

Salling Olesen, RUC; lektor,

ph.d. Marianne Horsdal, Syd-

dansk Universitet; direktør

Karen Sjørup, Videnscenter for

Ligestilling; prof. dr.scient.soc.

Kurt Aagaard Nielsen, tek-sam,

RUC; lektor Mette Morsing,

Handelshøjskolen i Køben-

havn; forskningslektor John

Houmann Sørensen, Aalborg.

Desuden workshops og diskus-

sion i plenum.

Tid: 24 – 25/1-02.

Sted: Roskilde Universitets Cen-

ter.

Tilmelding: Senest 20/12-01 til

Karina Carlsen. Deadline for

artikler og papers til diskussion

er 10/1-02.

Arrangør: Forskerskolen i Livs-

lang Læring og Livshistoriepro-

jektet.

Yderligere oplysninger: Se

www.educ.ruc.dk/phd/aktivite

ter/forskningsforst.htm.

Om psykoser
Seminar

Indhold: I modsætning til Freud

pointerede Lacan at psykoana-

lysen ikke bør vige tilbage fra

at arbejde med psykotiske per-

soner. Men hvordan skal man

opfatte en psykose? Og hvor-

dan foregår et sådant arbejde?

En række oplæg og præsenta-

tion af cases på engelsk vil be-

lyse disse spørgsmål.

Tid: 8/12-01, kl. 10-17.

Sted: Institut Francais, Rosenvæn-

gets Allé 34-38. 

Arrangør: KLAG, Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe.

Det romantiske paradigme i
kunst, natur og videnskab
Seminar

Oplægsholdere: Keld Nielsen,

Andrew Jackson, Uffe Hansen,

Søren Baggesen og Frederik

Stjernfelt.

Tid: 10/12-01, kl. 10-16.

Sted: Videnskabernes Selskab,

H.C. Andersens Boulevard 35. 

Arrangør: Dansk Selskab for Ro-

mantikstudier. 

● KULTUR

Studenter-Sangforeningens
Vinterkoncert
Program: Bl.a. Poulenc, Nørholm,

Maegaard og Schierbeck. Jør-

gen Fuglebæk dirigerer.

Tid: 4/12-01, kl. 20.00.

Sted: Glyptoteket.

Yderligere oplysninger: Carsten

Fentz, tlf. 3393 0330.

Portrait of God 
Filmfremvisning og oplæg

Jon Bang Carlsens film Potrait of

God vises kl. 16.30. Kl. 19.00

kommenterer cand.teol. og

sognepræst Anne Braad de

teologiske spørgsmål som fil-

men rejser.

Tid: 5/12-01. 

Sted: Cinemateket, Gothersg. 55.

Tilmelding: Carl Fuglsang, tlf.

3393 0183.

Arrangør: Cinemateket og Stu-

dentermenigheden på KUA.

De 9 læsninger
Aftengudstjeneste

Indhold: En musikgudstjeneste i

engelsk tradition med Trinitatis

Kantori og studenterpræster i

hovedstadsområdet. Vi slutter

af med æbleskiver og glögg i

Sognehuset ved Trinitatis.

Tid: 9/12-01, kl. 20.00.

Sted: Trinitatis Kirke v. Runde-

tårn.

Arrangør: Studenterpræsten ved

de natur- og sundhedsviden-

skabelige fakulteter,

www.sund.ku.dk/praest.

Hildegards musikalske uni-
vers – i ord, toner og billeder
Det danske Hildegardensemble

fremfører værker af Hildegard

af Bingen, og dirigent Jette

Thomsen giver eks. på Hilde-

gards musikalske tænkning.

Tid: 10/12-01, kl. 20.00.

Sted: Købmagergade 44, o.g.,

forsamligslokalet.

Arrangør: Selskabet for Kunst og

Kristendom, tlf. 3532 3638.

Koncert med Universitetets
filharmoniske orkester
Indhold: Universitetets Filharmo-

niske Orkester spiller et pro-

gram bestående af Gades Os-

sian-Ouverture, Largoen fra

Dvoraks Den nye verden. Des-

uden Schuberts symfoni nr. 8:

Den Ufuldendte. Christian Lis-

dorf dirigerer. 

Tid: 11/12-01 og 12/12-01, kl.

20.00.

Sted: 11/12 i Studenterhuset og

12/12 i Ålholm Kirke.

Arrangør: Universitetets filhar-

moniske orkester.

Studentermenighedernes
julefest
Tid: 14/12-01, kl. 18.30.

Sted: Trinitatis Sognehus, Pile-

stræde 67.

Tilmelding: Carl Fuglsang, tlf.

3393 0183.

Arrangør: Studentermenighe-

derne.

Semesterafslutning
Indhold: Kort julegudstjeneste,

derefter hyggefest med lidt let

julemad og -drikke. Underhold-

ning ved studerende og lærere.

Tid: 18/12-01, kl. 20.00.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studenterpræsten ved

de natur- og sundhedsviden-

skabelige fakulteter,

www.sund.ku.dk/praest.

●DISPUTATS-
FORSVAR

Humaniora ▼

Lektor, ph.d. Hans Bonde

Titel: Niels Bukh – Danmarks sto-

re ungdomsfører – En Politisk-

ideologisk biografi.

Tid: 14/12-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneks aud. A.

Officielle opponenter: Dr.phil.

John T. Lauridsen og dr.phil.

Henrik Nissen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udkommet på Mu-

seum Tusculanum og hos Bog-

handlerne. Indstillingen kan

købes ved henv. til Kompen-

dieudsalget Humaniora, tlf.

3532 9161 ml. 10-14 og 17-19

(dog ikke fredage).

Naturvidenskab ▼ 

Jens Perch Nielsen

Titel: Smoothing and prediction

with a view to actuarial science

biostatics and finance.

Tid: 18/1-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Officielle opponenter: Prof.

Martin Jacobsen og prof. Dag

Tjøstheim.

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding hos forsvarslederen inden

forsvaret.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, e-mail:

npj@codan.dk. Indstillingen

kan fås ved henv. til Det Natur-

videnskabelige Fakultet, tlf.

3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

●PH.D.-FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.polit. Claus Chr. Pörtner

Titel: Children and Household

Behaviour in developing Coun-

tries.

Tid: 10/12-01, kl. 15.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til Økono-

misk Institut, tlf. 3532 3011.

Cand.polit. Anders Tauber Lassen

Titel: Essays in Finance: An Inter-

national Term Structure Model

and Optimal Choice and Asset

Prices in a Monetary Economy.

Tid: 13/12-01, kl. 16.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til Økono-

misk Institut, tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Christian Wong 

Titel: Finite element method

analysis and finite element

bone remodelling of the

lumbar spine.

Tid: 7/12-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum byg-

ningen. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Dept. of Orthopaedic,

National University Hospital of

Copenhagen, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø. 

Humaniora ▼

Fil.mag. Ulf Wilhelmsson 

Titel: Enacting the Point of Being

– Computer games, interaction

and film theory. Affordances

and constraints, metaphorical

concepts and experientialist

cognition observed through

the environment in computer

games.

Tid: 30/11-01, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 13.1.59.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Film- og Medie-

videnskab. 

Cand.phil. Michael Irving Jensen 

Titel: Hamas i Gazastriben.

Aspekter af islamisme i den so-

ciale og uddannelsesmæssige

sfære.

Tid: 14/12-01, kl. 14.00.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

Snorresgade 17-19, lok. U3. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Carsten Niebuhr Instituttet.

Cand.mag. Peter Henningsen

Titel: Landbohistorie og regional-

historie.

Tid: 21/12-01, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Historie, KUA.

Naturvidenskab ▼

Czeslaw Krzysztof Kazimierczak

Titel: From Artifacts to Objects: In

Search of the Design Rationale

for Computer Supported Coo-

perative Work (CSCW) Systems.

Tid: 6/12-01, kl. 14.00.

Sted: Datalogisk Institut, Lille

UP1.

Yderligere oplysninger: Karin

Outzen, tlf. 3532 1448.

Birgitte Mazanti

Titel: Fortællinger om stedet.

Tid: 7/12-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Cand.scient. Erik Lauridsen

Titel: The 3D X-ray Diffraction

Microscope and its Application

to the Study of Crystallization

Kinetics.

Tid: 17/12-01, kl. 13.15.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Yderligere oplysninger: Se 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/ 

– begivenheder el. kontakt

Frank Kristensen, tlf. 3532

0441, e-mail: frank@fys.ku.dk.

Cand.scient. Kresten Skak 

Titel: The rat insulin promoter –

B7.1/TNFa mice as a diabetes

model. 

Tid: 17/12-01, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til se-

kretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut,

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient. 

Julia Radnoti de Lipthay

Titel: Acclimation of natural mi-

crobial communities to pheno-

xyalcanoic acid herbicides.

Tid: 18/12-01, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til se-

kretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut,

tlf. 3532 2090, e-mail:

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

An Overview of Social Impacts of State Owned Enterprises Reform in 
Vietnam, Especially on Female Workers
Truong Thi Minh Sam og Bui Duc Hai, Institute of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

Tid: 3/12 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: NIAS

Den sociale påvirknings psykologi
Prof., dr.phil. Rolf Kuschel

Tid: 3/12 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

Revisiting Nationalism and Ethnicity in Africa
Prof. Crawford Young, University of Wisconsin-Madison

Tid: 4/12 kl. 13.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

The Making of Shakuntala (and the Indian Woman)
Dr. Tabish Khair

Tid: 4/12 kl. 14.00

Sted: English Dept., the teachers’ common room

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

The Special Relationship? Archaeology and Anthropology
Dr. Chris Gosden, The Pitt Rivers Museum, Oxford and Oxford University

Tid: 4/12 kl. 13.00

Sted: Vandkunsten 5, st., Aud.

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tel. 3532 4100

Kompetanceudvikling og karrierestrategier
Dir. Maj Buch, Competencehouse 

Tid: 4/12 kl. 19.00

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, opg. C, st.

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere 

Katekismus-boom! Hvorfor? og hvordan er de nye katekismer?
Rektor, dr.theol. Ole Jensen

Tid: 4/12 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/fak/nyheder/Kalender/ar1p.htm

Peirciansk semiotik og verbal interaktion
Maj-Britt Moesgaard Hansen, KU

Tid: 5/12 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

Archaeology and Colonialism: A Comparative Model
Dr. Chris Gosden, The Pitt Rivers Museum, Oxford and Oxford University

Tid: 5/12 kl. 13.00

Sted: Vandkunsten 5, st., Aud.

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tel. 3532 4100

Yeast uses a permease-like protein to taste extracellular amino acids
Morten C. Kielland-Brandt, Department of Physiology, Carlsberg Laboratory

Tid: 5/12 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Collecting Colonialism: Material Culture and Colonial Papua New Guinea
Dr. Chris Gosden, The Pitt Rivers Museum, Oxford and Oxford University

Tid: 6/12 kl. 13.00

Sted: Vandkunsten 5, st., Aud.

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tlf. 3532 4100

Sproglig polyfoni og litterær analyse
Henning Nølke, Århus Universitet 

Tid: 6/12 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: Bachtinselskabet

Litterær oversættelse fra svensk – hvorfor det? 
Forfatter og oversætter cand.phil. Anne Marie Bjerg

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.2.6 

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, tlf. 3532 8566

Is i vort Solsystem
Lektor Dorthe Dahl-Jensen

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Specialeforelæsning: Recognosering i Østerbygden: Før og Nu
Cand.mag. Ole Guldager

Tid: 7/12 kl. 16.00

Sted: Vandkunsten 5, Aud. C

Arr.: Dept. of Archaeology and Ethnology, tel. 3532 4100
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Writing the African
Athlete: 
Representation and
Ambiguity
Prof. John Bale

Tid: 5/12 kl. 14.00

Sted: Institut for Idræt, 

Store Aud.

Arr.: IFI, Hans Bonde, 

HBonde@ifi.ku.dk

Usually the African body was

seen by colonialists as either

the lazy native or the noble savage. This paper explores the different European responses of one

form of African body culture, that of Rwandan high Jumping. The paper reveals that the European

record of this form of sport was written in ways that not only saw the Rwandan as a future Olympic

athlete and as someone already superior athletically to the European but also through the lens of ne-

gation and denigration. In other words, the European writing of the African athlete was messy and

ambiguous.
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Terrorisme og terrorbekæmpelse
Seniorforsker Bjørn Møller

Tid: 6/12 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1, mødelok. 

Arr.: COPRI, www.copri.dk 

Bjørn Møller er seniorforsker og leder af

COPRI’s forskningsprogram Militær Omstruk-

turering (MIL). Bjørn Møllers forskningsfelt er

omfattende og spænder fra nye former for

krig, militær omstilling og fredsbevarelse til

sikkerhedspolitik, strategiske studier og inter-

nationale relationer. Han er ekspert i forhold

der vedrører Mellemøsten, den Persiske Golf,

Østasien og Afrika. Bjørn Møller har senest

redigeret bogen Oil and Water. Cooperative

Security in the Persian Gulf som er udkommet

på forlaget I.B. Tauris i London, 2001.
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Higgs Boson Searches at LEP 
Prof. A. Read, Oslo Universitet

Tid: 9/12 kl. 15.15

Sted: HCØ, Aud. 3

Arr.: Fælleskollokviekomiteen for NBIfAFG, NORDITA og DSRI

Hongo y Hostia: Religion among the Mazatec Indians of Oaxaca, Mexico
Dr. Bas van Doesbrug, Centro Regional del INAH Oaxaca, Mexico

Tid: 10/12 kl. 13.00-15.00

Sted: Artillerivej 86, room 0.34

Arr.: American Indian Languages and Culture, Dept. of History of Religions

Illicit traffic – ulovlig handel med kulturgods
Lise Lundbæk

Tid: 10/12 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Kulturkreds Asien, alette@scavenius.dk

Liv ved 100 grader
Prof. Roger Antony Garret

Tid: 10/12 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Playing with figures: 
the politics of translation in Danish theatre repertoire
Svetlana Klimenko

Tid: 11/12 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Oversættelseskredsen, tlf. 2125 3242

Er karakteristikken af japanerne som kreative kopister berettiget?
Svend Hvass

Tid: 11/12 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Kulturkreds Asien

Rusland og EU – og Aleksandr Gortjakov
Ph.d.-stip. Flemming Splidsboel Hansen

Tid: 12/12 kl. 11.00-13.00

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

Arr.: Østeuropainstituttets Forskningsudvalg

Painted manuscripts from the Coixtlahuaca region: 16th century Indi-
genous literature
Dr. Bas van Doesbrug, Centro Regional del INAH Oaxaca, Mexico

Tid: 12/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Artillerivej 86, room 1.34

Arr.: American Indian Languages and Cultures, Dept. of History of Religions, 

religion@coco.ihi.ku.dk

Syntactic Argumentation and Radical Construction Grammar
Peter Harder, KU

Tid: 12/12 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, lfj@coco.ihi.ku.dk

Et kapitel fra William Crofts endnu ikke udkomne bog læses og diskuteres. 

Kapitlet kan læses på Lingvistisk Bibliotek 

Krig fra fire synsvinkler
Gunnar Lind

Tid: 12/12 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Foreningen DHS

Entré: Ikke-medlemmer kr. 10

Intra- and extracellular roles of the metastasis related protein, MTS1
Eugene Lukanidin, Institute of Molecular Cancer Biology, Danish Cancer Society

Tid: 12/12 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

MEDDELELSER FRA
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Assisting Violence? – Humanitarian aid to Somalia and Liberia
Karl Joakim Gundel 

Tid: 13/12 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1, mødelok.

Arr.: COPRI, tlf. 3345 5050, www.copri.dk 

Exilperspektiven zu Ernst Toller
Prof. PhD Leonie A. Marx, Kansas

Tid: 14/12 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

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

An heurisitic Model to Understand Film Reception: Semio-pragmatics
Prof. Roger Odin

Tid: 14/12 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab

Being Pulled into Orbit? Navigating Taiwan`s Foreign Economic Policy 
around China`s Gravitational Forces
Chris Dent, University of Hull

Tid: 14/12 kl. 13.15-15.00

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

Arr.: NIAS

The process of change in Psychotherapy: A developmental model
Prof. Daniel Stern

Tid: 14/12 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Center for Spædbørn, Universitetsklinikken 

The use of Stem Cells in the treatment of Diabetes Mellitus
Professor Dr. Bernat Soria, Universidad Miguel Hernandez, Alicante, Spain

Tid: 17/12 kl. 13.00

Sted: Hagedorn Research Institute, Niels Steensens Vej 6, 2820 Gentofte

Arr.: Dept. of Developmental Biology, Scott Heller, tlf. 4443 9137 

Det etiske perspektiv – om den manglende dialog mellem naturviden-
skaben og det omgivende samfund
Peter Sandø, Center for Bioetik og Risikovurdering, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Tid: 17/12 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Sekularismens begrænsninger – kan vi omgås religiøse udfordringer
mens vi benægter vores egen tro?
Prof. Ole Wæver 

Tid: 18/12 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk 

Kristne minoriteter i Libanon og Ægypten
Mag.art Lise P. Galal, Minoritetsstudier og stud.mag. Sune Haugbølle, Oxford Faculty of Oriental Studies

Tid: 19/12 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 5. sal, frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni
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The Charm of Particle Physics
Prof. S. Glashow, Harvard University

Tid: 14/12 kl. 11.15

Sted: HCØ, Aud. 5

Arr.: Niels Bohr Lectures



Michael Wittendorf, 23 år, 1. årsstuderende: 

– Forhåbentlig varetager rektor de stude-
rendes interesser. Der er vel også sådan
nogle elevrådsagtige ting på universite-
tet. Han ansætter professorer. Og så ta-
ger han vel stilling til om vi kan få flere
computere. Det synes jeg i hvert han bur-
de gøre, men jeg ved egentlig ikke hvad
han laver. Jeg ved faktisk ikke engang
hvad han hedder, men jeg er også ny her
på stedet.

Vil du stemme til rektorvalget?
– Det ved jeg ikke. Jeg var ikke engang klar over at man kunne

stemme. Jeg har ikke læst noget om det, men nu du siger det, så vil
jeg da meget gerne stemme.

Stine Møller, 20 år, 3. årsstuderende: 

– Rektor uddelegerer vel nogle opgaver
og tager stilling til hvem der har hvilke
stillinger på universitetet. Så skal han vel
også være universitetets ansigt udadtil.
Jeg har aldrig mødt ham, og ved ikke
hvad han hedder, men det virker heller
ikke som om han har gjort noget for at
blive set rundt om på fakulteterne. Det er
da vigtigt at vide hvem der styrer univer-
sitetet, og hvad han egentlig laver. 

Vil du stemme til rektorvalget?
– Nej, for jeg ved ikke nok om hvad kandidaterne står for. For

den almindelige studerende tror jeg det er ligegyldigt om vi kan
stemme eller ej, men det er da vigtigt at studenterpolitikerne har
indflydelse på hvad der foregår.

Dennis Althoff-Andersen, 26 år, 5. årsstuderende: 

– Jeg tror han har administrative og bud-
getmæssige opgaver. Han  har vel også
det overordnede ansvar for at ansætte
fagledere på fakulteterne. Jeg forestiller
mig at han er ligesom en administreren-
de direktør i et selskab. Han samler trå-
dene og fordeler goderne.
Hvad han hedder? Øhh...Møllgård – jeg
husker ikke lige fornavnet, men han er
ved at gå af nu fordi han lavede en brø-
ler. Jeg har aldrig givet ham hånd eller
noget.
Vil du stemme til rektorvalget?
– Nej, jeg ved ikke nok om det. Det eneste jeg ved er at kandidaten
fra Jura har brugt en masse af fakultetets penge på at lave en hjem-
meside om sig selv.

Poul Hauch Fenger, 26 år, 5. årsstuderende: 

– En rektor administrerer vel forhold
mellem fakulteterne og søger at udbygge
det internationale og universelle samar-
bejde mellem universiteter. Det synes jeg
i hvert fald han skulle gøre mere ved. Vi
har det selvfølgelig ret godt her på Jura, i
hvert fald sammenlignet med de ræd-
selshistorier jeg har hørt fra folk der går
på KUA (humaniora, red).
Vil du stemme til rekorvalget?
– Jeg er mest bekendt med Linda. Og jeg
synes jeg ved nok om hende til at jeg kan stemme på hende. 
Har du læst hendes valgprogram?
– Lidt af det, men der står jo kun ting som alle og enhver kan blive
enige om at sige hvis de stiller op til valg på KU.

Anja Schremmer Larsen, 27 år, 5. årsstuderende: 

– Jeg tror rektor sidder på sit store flotte
kontor......nej, han sørger vel for den
overordnede styring og er universitetets
talerør udadtil. Men jeg ser ham ikke.
Han skriver en leder i Universitetsavisen.
Rektor har vel også mere betydning for
de ansatte end for de studerende, men
han går af nu fordi han kom til at kritise-
re vicerektor.
Hvad ved du om rektorvalget?
– Jeg ved at Linda Nielsen og to andre
kandidater stiller op. Den ene er også en dame, vist gammel og fra
naturvidenskab.
Vil du stemme?
– Ja, jeg har tænkt mig at gå til et af de valgmøder der bliver holdt.
Selv om der er en kandidat fra Jura, så behøver hun jo ikke være
god.
Er det vigtigt at have stemmeret som studerende?
– Ja, selv om du ikke mærker meget til rektor, så har hans beslut-
ninger vel også indflydelse på vores hverdag.

Charlotte Møller, 26 år, 5. årsstuderende: 

– Rektor er universitetets repræsentant
både i ind- og udland, han skal markeds-
føre universitetet. Og så sidder han vel
og holder en masse møder med politike-
re og dekaner. Men jeg er dårligt nok
klar over hvad han laver og at man kun-
ne stemme til rektorvalg. Han er overho-
vedet ikke synlig for os, men det er vores
professorer og dekan heller ikke. Undta-
gen oppe på tredje sal, på biblioteket,
hvor der hænger billeder af dem alle
sammen.
Hvad betyder det for dig at have stemmeret på universitetet?
– Ikke særlig meget. Jeg bruger den selvfølgelig, men jeg ved alli-
gevel ikke hvad min stemme bliver brugt til, for vi hører jo kun fra
studenterpolitikerne og ledelsen når der er valg. Hvis jeg ikke kun-
ne stemme, ville jeg ikke savne det, men det er måske fordi jeg ikke
ved hvad rektor egentlig laver.
Vil du stemme denne gang?
– Ja hvis jeg finder ud af hvad kandidaterne står får, men jeg kom-
mer sikkert til at stemme ud fra lidt sypigetips.

Og løsningen er....
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Rend mig i rektorerne
Hvem er rektor? Og hvad er det egentlig han laver? 
Bagsidens dybdeborende reporter søgte svaret i Jurahusets kantine 

Kjeld Møllgård,  59 år, rektor i otte år 
på Københavns Universitet:
Hvad laver du egentlig?
– Jeg går til møder i alle mulige udvalg, fonde og organisati-
oner, både her på universitetet og i en masse organer uden-
for som jeg enten er formand for eller medlem af.
– Her i min kalender foran mig kan jeg for eksempel se at jeg
skal til et møde i morgen om kollegiebyggeri og et møde på
IT-Højskolen. I dag holder jeg formøde med repræsentanter
for Hovedsamarbejdsudvalget (tager sig af arbejdsforhold
på KU, red.), med en studenterpolitiker og så skal jeg til mø-
de med sekretariatschefen for Øresundsuniversitet inden jeg
løber videre til uddeling af en forskerpris. Sidst på eftermid-
dagen var det meningen jeg skulle til et ekstraordinært mø-
de i Rektorkollegiet om konsekvenserne af folketingsvalget,
men det er udskudt indtil vi ved lidt mere om regeringsdan-
nelsen. 
– Det lyder måske kedeligt, men i det forberedende arbejde
og under møderne bliver der taget en masse spændende be-
slutninger, om det så er at bygge et Biotekcenter eller ned-
sætte et nyt udvalg. Bagefter er der arbejdet med at følge op
på beslutningerne, så alt i alt er der sjældent tid til bare og
sidde og tænke over hvad man egentlig vil med universite-
tet. Det må man skabe rum til i ferier.
Læs mere på http://www.ku.dk/led/rektor/index.html
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To stillinger som seniorforsker ved Institut for Epidemio-
logisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, er ledig til
besættelse 1. februar 2002 eller snarest derefter.
Stillingerne er fem-årige med mulighed for forlængelse.

Instituttet, som består af tre forskningsafdelinger og to
forskningsprogrammer, samt en biostatistik- og edb-afdeling,
har i 2001 en samlet stab på ca. 60 personer. Omkring 65%
af lønmidlerne tilvejebringes via eksterne fondsbevillinger.

Forskningsområderne, som ønskes varetaget af seniorfor-
skerne er arbejdsbetinget kræft, samt ydre miljø og
kræft.  Miljøets betydning som årsag til kræft er valgt som
et af instituttets satsområder, og stillingerne indgår i insti-
tuttets forskningsprogram for miljø og kræft. For begge stil-
linger gælder, at ansøgerens forskningsbaggrund som mini-
mum skal være på ph.d.-niveau. 

Yderligere oplysninger om stillingerne fås på 
www.cancer.dk eller ved telefonisk henvendelse 
til forskningschef, dr.med. Jørgen H. Olsen på telefon 
3525 7654.

Ansøgningen (i 4 ekspl.) fremsendes til Personaleafdelingen,
Kræftens Bekæmpelse, på nedenstående adresse, inden
den 17. december 2001.

Seniorforskere

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
www.cancer.dk


