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Et hold forskere fra Center for 
Planetforskning på Københavns
Universitet deltager aktivt i NASA’s
igangværende robotmission til
Mars. Universitetsavisen har 
besøgt missionens hovedkvarter i
Californien  Læs tema side 8-11

Mission til Mars
D A N M A A R S / C O R N E L L U N I V E R S I T Y

KU’s dreamteam
Københavns Universitet har udpeget de seks eksterne
medlemmer af den kommende bestyrelse - og der er
åbenbart intet at gø af. Alle lader til at være tilfredse,
viser Universitetsavisens rundringning
SIDE 3

Geologi til salg
Geologisk Institut har indledt et salgsfremstød over for
de sjællandske gymnasieelever. Universitetsavisens re-
porter var med da en flok mulige købere fra Falster
kom anstigende med pjusket hår og mobiltelefoner
LÆS SIDE 5

Optag styret af spådomme
Videnskabsministeriet har indset at det går galt når det
prøver at spå om arbejdsmarkedet. Så nu vil det have
universiteterne til at gøre det i stedet 
LÆS SIDE 7
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Universitetsavisen

Så kender vi over halvdelen af vores kommende bestyrelse. Ministeriet har nu godkendt
Konsistoriums indstilling af medlemmer der skal komme udefra, og de bliver i alfabetisk
rækkefølge: Bodil Nyboe Andersen, direktør, Danmarks Nationalbank; Claus Bræstrup,

administrerende direktør, Lundbeck A/S; Boel Flodgren, professor i handelsret, Lunds Univer-
sitet; Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; Henrik Topsøe, direktør,
Haldor Topsøe A/S; Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana.

Det er en nomineringskomite under Konsistorium med undertegnede som formand som har
foreslået disse personer. Vi har tilstræbt en stor spredning i personernes faglige og er-

hvervsmæssige baggrund, samtidig med at vi gerne har villet have personer der godt nok er
‘eksterne’ – eller ‘udefra kommende’ som det hedder i universitetsloven – men dog samtidig
også personer med kendskab til universitetssektoren og universitetets rolle i samfundet. 

Allerede sidste år da Konsistorium drøftede spørgsmålet om hvor mange medlemmer den
kommende bestyrelse skulle have, var et af hovedtemaerne hvordan en kommende besty-

relse skulle kunne dække alle universitetets facetter uden samtidig at blive så stor at den bliver
uarbejdsdygtig. I dag har Konsistorium 15 medlemmer
hvoraf der kommer 13 ‘indefra’. Disse 13 har naturligvis
et stort kendskab til universitetets indre liv og et godt
kendskab til fagområdernes indbyrdes forskellighed, og
det – blev det sagt – kunne man nok ikke forvente af en
bestyrelse hvis den skulle være meget mindre og så
oven i købet med flertallet kommende udefra.

Konsistorium gjorde det da klart at bestyrelsen ikke
skal bygge på faglig repræsentation og tilstedeværel-

se af alle fagområder. Bestyrelsen skal hverken bestå af
repræsentanter for særlige interesser eller af faglige eks-
perter der detaljeret skal styre forskningen og uddan-
nelserne. Bestyrelsesarbejdet skal dreje sig om at få
skabt et forum for effektivt samarbejde, og derfor blev det besluttet at bestyrelsen kun skulle
være på 11 medlemmer i alt – seks udefra kommende og fem internt valgte. Dette synspunkt
gik igen da Konsistorium i november sidste år besluttede at der ej heller ved valget af de inde-
fra kommende medlemmer skal opereres med repræsentationsområder. Bestyrelsen skal deri-
mod som et samlet team være med til at bygge bro mellem samfundet og videnskaben. 

Om alt går vel, bliver bestyrelsens medlemmer ambassadører for universitetet som en uaf-
hængig og troværdig videns- og kulturinstans i samfundet, men også kritikere når vores

måde at se tingene på bliver for traditionsbaseret. Det bliver så op til vores organisation at sør-
ge for så gode faglige indspil til bestyrelsen at den får det bedst tænkelige grundlag til at lægge
de overordnede linjer for universitetets udvikling. Med de seks personer vi nu har fået som
eksterne medlemmer tegner der sig alle muligheder for et godt samspil baseret på et fælles ‘vi’
og ikke et ‘de’ og ‘vi’. Tilbage står at få valgt de fem interne medlemmer. Det sker til efteråret,
og derefter er bestyrelsen klar til at gå i aktion den 1. januar 2005. Så indtil videre: Velkom-
men til de seks første medlemmer af vores nye bestyrelse. ■

32. Årgang

Per Kirkeby på Geologisk Museum 

K U N ST  – Kunstneren Per Kirkeby vender for en stund hjem til sit gamle
uddannelsessted på Københavns Universitet når han i det næste års tid vil
udsmykke en to etager høj trapperotunde på Geologisk Museum. Geologen
Per Kirkeby vil her skabe et af universitetets største kunstværker der er fi-
nansieret af Ny Carlsbergfondet. Om et par uger slår museet dørene op for
besøgende som dermed for mulighed for at følge med i processen og se Per
Kirkeby i arbejde.

Sluk lyset og luk pc’en!

E N E RG I O M TA N K E  – Ingen har glæde af lamper der lyser på tomme kon-
torer eller pc’er der står tændt om natten. Husk derfor at slukke dem, for
selv om den enkelte pc’er ikke bruger meget strøm, bliver det dyrt i læng-
den. Alene i indre by drejer det sig om 300-500.000 kroner om året. Således
opfordrer Driftområde Indre By i en ny kampagne de ansatte til at blive me-
re bevidste om energiforbruget. I de sidste par år er der foretaget mange
små tekniske ændringer i bygninger som har medvirket til at formindske
energiforbruget. Nu er turen kommet til de ansatte der også bedes gøre en
ekstra indsats. Derfor har man besluttet at lave løbende målinger af energi-
forbruget i alle bygninger og præmiere de største besparelser.

Selveje på KU

Ø KO NO M I  – I januar fremlagde økonomireformprojektet KU2005 resul-
tatet af efterårets analysearbejde. I projektsporet om overgang til selveje er
der opstillet en proforma åbningsbalance for universitetet pr. 1. januar 2003
der blandt andet viser at KU har en positiv egenkapital. Arbejdet med at op-
stille en egentlig åbningsbalance pr. 1. januar 2005 fortsætter i 2004 og vil
omfatte hovedparten af institutterne. I det andet projektspor om udvikling
af KU’s interne økonomistyring anbefales det blandt andet at indføre en ny
model for økonomistyring på universitetet og ændre opgavefordelingen
mellem institut, fakultet og fællesadministration. Implementeringsforslage-
ne er i øjeblikket under politisk behandling. 

Se rapporten på punkt.ku i grupperummet. Se også www.ku.dk/ku2005.

Universitetsavisen beklager

R E T T E L S E  – Et par beklagelige fejl havde indsneget sig i artiklen ‘Natur-
historie United’ i sidste nummer. Henrik Enghoff er som midlertidig direktør
for Statens Naturhistoriske Museum ikke længere bestyrer af Zoologisk Mu-
seum, og slet ikke af Zoologisk Institut som der sågar stod et enkelt sted.
Den lokale ledelse på Zoologisk Museum varetages nu af prof. Niels Peder
Kristensen der i Universitetslovens forstand nu er afdelingsleder. Vi bekla-
ger.

Af prorektor 

Jørgen Olsen 

»Om alt går vel, bliver bestyrelsens 
medlemmer ambassadører for 

universitetet som en uafhængig og 
troværdig videns- og kulturinstans 
i samfundet, men også kritikere 
når vores måde at se tingene på 

bliver for traditionsbaseret.«

Bestyrelsen på vej
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IN ACTION – På Geologisk Museum kan man

snart følge Per Kirkebys kunstarbejde

Valentinsdag på KU
Sexualfysiologisk Videncenter holder igen i år Valentins Dag. Kærlighed og romantik skulle (gerne) lede til sex, men en ud

af ti danske mænd har problemer med potensen. Sexualfysiologisk Videncenter der hører under Sundhedsvidenskab, hol-

der derfor en anonym hjælpelinie åbent på Valentins Dag og et helt panel af læger sidder parat til at hjælpe.

Hjælpelinie for rejsningsproblemer, lørdag den 14/2 kl. 10-18, tlf. 3338 3800. Se også www.impo-info.dk.
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BESTYRELSE ▼  

Af Nikolaj Lange og 
Richard Bisgaard

Onsdag den 21. januar
måtte rektor Linda Niel-
sen forlade konsistorie-

mødet før sidste punkt på dags-
ordenen. De seks eksterne
medlemmer af den kommende
bestyrelse skulle indstilles. Nav-
nene der blev godkendt på mø-
det, var stadig en dyb hemme-
lighed. Først da listen efter mø-
det blev sendt til videnskabsmi-
nisteriet og derefter godkendt
af Helge Sander, blev medlem-
merne offentliggjort. 

Navnene på listen spænder
bredt. Universitetet har fået sig
både en nationalbankdirektør
og et par erhvervsledere fra
henholdsvis Lundbeck og Hal-
dor Topsøe, en museumsdirek-
tør fra Louisiana, en tidligere
universitetsrektor fra Lund og
direktøren fra Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.
Områderne de dækker strækker
sig lige fra billedkunst til øko-
nomi, fra litteratur til medicin
og fra handelsret til nanotekno-
logi. Alt i alt ligner de seks
medlemmer et rigtig godt kon-
cept popband hvor alle har hver
sin styrke, eller en bande af su-
perhelte med hver sin super-
kraft.

»Vi er gået målrettet efter en
kreds af personer som med de-
res personlige kvalifikationer
og erfaringer spænder bredt.
Samtidig har det været vigtigt
at de eksterne medlemmer har
en god forståelse for universite-
tets liv og vilkår, og at de har
blik for universitetets betydning
og samfundsudviklingen,« siger
Jørgen Olsen, prorektor og for-
mand for nomineringskomiteen
der har stået for udvælgelsen.  

Studerende tilfredse
Forenede Studenterråd er godt
tilfredse med de kommende be-
styrelsesmedlemmer og lægger
også vægt på den brede sam-
mensætning 

»Det er en god blanding af
personer fra kulturen, det of-
fentlige og erhvervslivet. Det
virker ikke som nogle folk der
bare vil forsøge at køre deres

egne ting igennem,« siger
Thomas Antonsen, der er stu-
denterrepræsentant i Konsisto-
rium

Forenede Studenterråd var
ellers meget bekymrede da det
blev besluttet at universitetet
skulle have en bestyrelse med
et flertal af eksterne medlem-
mer. 

»Men med den bredde der er
i bestyrelsen, er det jo ikke
sådan at de vil sidde og presse
på med en fælles dagsorden.
Jeg tror simpelthen ikke at de
her mennesker har nogen fæl-
les dagsorden.«

Derfor er Thomas Antonsen
heller ikke bange for de to er-
hvervsledere i bestyrelsen. 

»Der er trods alt kun to, så de
vil jo ikke uden videre kunne
presse noget igennem uden at
der er enighed.«

VIP’erne også tilfredse
Leif Søndergaard der er fælle-
stillidsmand for det videnska-
belige personale, synes også at
det tegner til at blive en god be-
styrelse. 

»De seks eksterne medlem-
mer har en høj profil i offentlig-
heden. De virker med stor per-
sonlig integritet og spreder vidt
i samfundsinteresser,« siger
han.

Det private erhvervsliv domi-
nerer heller ikke så meget som
man kunne frygte, mener han. 

»Henrik Topsøe og Claus
Bræstrup er begge kendt som
varme fortalere for grundforsk-
ning. I det hele taget virker det
som om der er en bedre balance
end på de andre universiteter
mellem det direkte erhvervs-
prægede og det kulturelle og
brede samfundsmæssige islæt,«
siger han og pointerer at det af-
gørende nu bliver udformnin-
gen af vedtægterne. 

»Det er her universitetets uaf-
hængighed af ministerier og
politikere generelt skal stad-
fæstes,« siger VIP’ernes fælle-
stillidsmand.

Og TAP’erne trods alt
Poul Erik Krogshave der er
næstformand i Hovedsamar-
bejdsudvalget, TAP-medlem i

Det Naturvidenskabelige Fakul-
tetsråd og TL-tillidsrepræsen-
tant, er også godt tilfreds med
sammensætningen af de nye
eksterne bestyrelsesmedlem-
mer. Han undrer sig dog over
det høje aldersgennemsnit.

»Jeg troede man gik efter en
lidt yngre profil. Men på den
anden side er alder jo ingen
hindring for klogskab,« siger
Poul Erik Krogshave der hårdt
presset indrømmer selv at være
født »engang i 40’erne«.

Han understreger at man på
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet kun har haft gode erfaringer
med eksterne fakultetsråds-
medlemmer, så han ser frem til
at eksterne kræfter nu også
indtræder i universitetets øver-
ste ledelse. 

»Men jeg er stadigvæk skuf-
fet og indigneret over at TAP’er
som udgør halvdelen af de an-
satte, ikke er sikret en værdig
repræsentation i den nye besty-
relse,« siger han med henvis-
ning til at TAP’erne kun får én
repræsentant i den nye 11-
mand store KU-bestyrelse mod
to repræsentanter til henholds-
vis de studerende og VIP’erne.

Hvem der kommer til at re-
præsentere henholdsvis VIP’er-
ne, TAP’erne og de studerende,
bliver afgjort ved et valg til ef-
teråret. De nærmere detaljer er
dog endnu ikke lagt fast. ■

Eksterne medlemmer 
af KU’s bestyrelse

Bodil Nyboe Andersen
Direktør, Danmarks Nationalbank
Hun blev ansat ved Økonomisk Institut på København Universitet i

1968. Det var midt under studenteroprøret, professorvældet var un-

der afvikling og økonomistudiet under omvæltning. Hun var både

udadvendt og ivrigt debatterende, og hun var en af hovedkræfter-

ne bag studiereformen i 1970. Derfor var det lidt af et skift da hun

pludselig i 80’erne sad som bankdirektør i Andelsbanken og opleve-

de at hendes ord næsten var lov. Efterhånden må hun dog have

vænnet sig til det, efter at Børsens Nyhedsmagasin gennem snart et

årti årligt har kåret hende som Danmarks mest troværdige person.   

Claus Bræstrup
Administrerende direktør, H. Lundbeck A/S
Hans job er blevet kaldt det måske sværeste i dansk erhvervsliv net-

op nu. Den 1. november 2003 tiltrådte han som direktør for medici-

nalvirksomheden Lundbeck A/S. Han skal genoprette virksomhedens

image som ikke har været det bedste efter sager om industrispiona-

ge og koncernchefens privatøkonomi. Nogen udpræget sælger er

Claus Bræstrup dog ikke. Til gengæld scorer han højt på troværdig-

heden. »Som leder er han upolitisk. Han går efter bolden, er målret-

tet og aldrig personfikseret,« har Mads Krogsgaard Thomsen, kon-

cernchef i Novo Nordisk, sagt om ham.  

Boel Flodgreen
Professor i handelsret, Lund Universitet
Lund Universitet blev grundlagt i 1666 efter at svenskerne havde

vundet Sydsverige fra Danmark. I dag har universitet et efterhånden

en del erfaring med bestyrelser. Den første af slagsen tiltrådte i

1990’erne mens Boel Flodgreen var rektor. I Sverige sider rektor med

i bestyrelsen så Boel Flodgreen har med andre ord prøvet det før.

Endda på et universitet der ligner KU på mange måder. Lund Univer-

sitet bryster sig af flere end 34.000 studerende mens KU praler med

næsten 35.000.

Jørn Lund
Direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Jørn Lund har tidligere varet ansvarshavende redaktør på Den Store

Danske Encyklopædi og administrerende direktør for Danmarks Na-

tionalleksikon A/S. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab hører un-

der Kulturministeriet, og ud over at udgive ordbøger har det også

til opgave at nyudgive danske sproglige og litterære værker, at ud-

give bibliografier samt at nyudgive dokumenterne til Danmarks hi-

storie frem til 1412. Blandt de store projekter for tiden er Den Dan-

ske Ordbog og den første samlede udgivelse af samtlige H.C. Ander-

sens værker.

Henrik Topsøe 
Direktør, Haldor Topsøe 
Henrik Topsøe sammenligner det han laver med et dansegulv. Hvis

der står en dreng og en pige sammen, gider de ikke noget hvis mu-

sikken er dødssyg. Men kommer der et fedt band og spiller, så finder

de sammen, går hjem og gør plads til nye drenge og piger. Det er

bare ikke drenge og piger som Haldor Topsøe matcher, men moleky-

ler. Det foregår heller ikke på dansegulve, men på bittesmå krystal-

ler. De kaldes katalysatorer og kan således omdanne stoffer. For ek-

sempel nordsøolie til miljøvenligt brændstof eller biludstødning til

mindre skadelige stoffer. Ifølge Henrik Topsøe indgår katalysatorer i

en eller anden form i 20 procent af samfundsøkonomien. 

Poul Erik Tøjner
Museumsdirektør, Louisiana
Da han blev ansat som direktør for Louisiana, erstattede Poul Erik

Tøjner hele to personer. Den kunstneriske chef Lars Nittve var smut-

tet til London for at lede Tate Gallery, og økonomidirektøren Christi-

na Lage var smuttet til Odense for at blive direktør for TV2. Poul

Erik Tøjner har tidligere været kulturredaktør på Weekendavisen og

kunst- og litteraturkritiker på både Information og Kristeligt Dag-

blad. Desuden har han skrevet bøger om blandt andre Per Kirkeby,

Edward Munch og Arne Jacobsen.

Dream Team
Universitetsavisen har måttet give op. Der er intet at
gø af. Vi har ringet rundt, men det lader til at alle er
godt tilfredse med de eksterne medlemmer af den
kommende bestyrelse

Fætter-kusine-fest
»Det bliver nærmest en genopførelse af elfenbenstårnet. Det er en kombination af, at ledelsen

bliver lukket, og at der kun findes et begrænset antal mennesker, der kan træde ind i bestyrelser-

ne, så det bliver sådan en gigantisk fætter-kusine-fest, hvor alle kender alle ganske godt.«

Margrethe Vestager til Politiken, 30. januar 2004.
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Af Lise K. Lauridsen

Stormen er redet af på Na-
turvidenskab. Indtil vide-
re. Universitetets dyreste

fakultet stod igen i år til at få et
klækkeligt underskud. Et lån,
færre censorer, en lukning af
fakultetets blad samt en reduk-
tion i antallet af stillinger er
blandt de tiltag der foreløbigt
får regnestykket til at gå op.    

Resultatet af årets budgetfor-
handlinger vakte langt fra glæ-
de på fakultetsrådsmødet tirs-
dag den 20. januar. Eksternt
medlem og rektor på Frederiks-
berg Gymnasium Jannik Johan-
sen sagde: »Det ville være synd
at sige at det er tilfredsstillen-
de. Vi må have løst fakultetets
formidlingsproblem og taget
hul på fornyelsen af forskersta-
ben.«  

VIP-repræsentant Jens Høegh
fra Zoologi mente at det gav fa-
kultetet et moralsk problem at
årets budget levner meget lidt
til at købe nye computere eller
mikroskoper for.

»Pengene til at drive Naturvi-
denskab for dækker de facto ik-
ke hvad det koster. Jeg tror ikke
det er nogen hemmelighed at
der indirekte bliver brugt af de
eksterne midler til drift, men
det er da ikke sikkert det er det
Carlsberg har givet penge til.«

Dekan Henrik Jeppesen var
godt klar over at de 300 millio-
ner fra eksterne fonde, virk-

somheder og organisationer
som Naturvidenskab modtog
sidste år, fik hjulene til at løbe
rundt. Han understregede dog
at de eksterne forskningsmidler
går til aftalte formål og ikke til
tilfældige computerindkøb.

Mangel på apparatur
Torben Klein, direktør for Aka-
demiet for de Tekniske Viden-
skaber og eksternt medlem af
konsistorium, mener det kan
give universitetet store proble-
mer at Naturvidenskab igen i år
må slanke nyanskaffelser væk
for at for økonomien til at hæn-
ge sammen. 

»Det er ikke nogen hemme-
lighed at kandidaterne fra Na-
turvidenskab har manglet mo-
derne apparatur under deres
uddannelse. Den lave appara-
turstandard kan gøre at kandi-
daterne mangler forudsætnin-
ger. Hvis KU får det prædikat,
så vælger arbejdsgiveren helle-
re en kandidat fra et andet, me-
re velforsynet universitet,« si-
ger Torben Klein.

Naturvidenskab har de sidste
ti år skåret kraftigt ned. Mere
end 200 stillinger er blevet ned-
lagt på fakultetet i en periode
hvor der paradoksalt nok har
været mere og mere fokus på
samfundets behov for flere kan-
didater og mere forskning i na-
turvidenskab. Men det har ikke
givet flere nye computere eller
mere moderne apparatur til

Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet på Københavns Universitet. 

Skæv fordeling
Torben Klein har svært ved at se
hvorfor Danmarks Tekniske
Universitet eller Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole
får godt 10.000 kroner mere
per fulde studenterårsværk end
på de dyreste naturvidenskabe-
lige fag.

Vicedirektør i Videnskabsmi-
nisteriet Rene Bugge Bertram-
sen forklarer at taxameterets
størrelse i sin tid har været en
politisk beslutning. 

»Uddannelse af ingeniører er
mere maskin- og laboratorie-
krævende end uddannelse af
for eksempel geografer og ma-
tematikere. Men mange af de
naturvidenskabelige fag har
selvfølgelig været inde i en ud-
vikling igennem de seneste år
der kan gøre det svært at be-
grunde forskellene i bevillin-
ger,« siger Rene Bugge Ber-
tramsen.

Et taxameterudvalg arbejder
i øjeblikket på at forenkle den
måde universiteterne får ud-
målt midler på.

Taxametertyranni
KU’s ledelse må prioritere Na-
turvidenskabs problemer høje-
re, mener Torben Klein. Men i
øjeblikket er det ikke muligt,
forklarer prorektor Jørgen Ol-
sen.

»I dag får fakulteterne ifølge
en budgetmodel penge efter
hvor mange studerende der be-
står eksamener (STÅ). Naturvi-
denskab er ramt både af deres
vigende optag, faldende takster
og universitetets generelle bud-
getreduktioner. Den budgetmo-
del vi har nu, tror jeg at univer-
sitetet kommer til at revidere
på væsentlige punkter. Det bli-
ver en af de store opgaver, som
ledelsen sammen med den nye
bestyrelse kommer til at arbej-
de med i fremtiden,« siger pro-
rektor. 

Tavshedspligt?
Ifølge dekan Henrik Jeppesen
må han efter aftale med rektor
ikke udtale sig om fakultetets
økonomi, men i et brev til rek-
tor fra fakultetet kan man læse
at Naturvidenskab også har
pladsproblemer.

SEA-ordningen der betyder
at universitetet skal til at betale
husleje til staten, har nemlige
den kedelige effekt for naturvi-
denskabs vedkommende at det
reducerede antal medarbejdere
betyder at fakultetet har fået
for meget plads. 

Præcis hvor de mange kva-
dratmeter skal findes er endnu
uklart. 

Men en model for lokalesitu-
ationen i 2011 viser at Naturvi-
denskab til den tid vil have
24.000 nettokvadratmeter for
meget. Det svarer til at fakulte-

tet må lukke fx Niels Bohr Insti-
tuttet og  Zoologisk Institut.

Lån fra KU
Universitetets fælleskasse vil
formodentlig give Naturviden-
skab et lån på 10 millioner kro-
ner i 2004. Lånet skal dække de
mange aftrædelser der er på
Naturvidenskab i år. Det bety-
der at der ikke umiddelbart er
afskedigelser i sigte, men til
gengæld heller ikke penge til at

skaffe det nye udstyr som er
hårdt tiltrængt på flere af de
naturvidenskabelige uddannel-
ser. 

På visse fag må post doc’er og
ph.d.er kigge langt efter fast-
ansættelse, for igen i år bliver
der skåret knap tredive stillin-
ger væk på naturvidenskab. ■

likl@adm.ku.dk

NATURVIDENSKAB ▼  

Tab for den frie presse på KU
»Hovedområdet er fakultetets eneste samlende organ og er flittigt blevet brugt til at vide-

regive information til studerende og ansatte på fakultetet. Ofte er Hovedområdets histori-

er om naturvidenskabelig forskning blevet brugt i dagspressen. Det er tab for formidlin-

gen for et fakultet der i forvejen er trængt med svigtende ansøgningstal og skrantende

økonomi.

Nanna Heinz, medredaktør af Hovedområdet, pressemeddelelse om bladets lukning.

NEDTUR – De studerende på Molekylærbiologi er eftertragtede på

arbejdsmarkedet, men besparelserne på Naturvidenskab kan forringe

uddannelsen. 

Nat i nød
Naturvidenskabs langvarige økonomiske rutschetur 
risikerer at gøre fakultetets kandidater mindre attraktive

Gravøl på 
naturvidenskab

Den interne kommunikation på Naturvidenskab
er nu en saga blot. Det 32-årige fakultetsblad på
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Hovedområ-

det, lukker. “Sådan må det være. Det er heller ikke
sjovt at være den der skal tage de svære beslutninger”,
sagde dekan Henrik Jeppesen i sin tale ved bladets af-
skedsreception. 

Det er dekanens egenrådige beslutning at lukke Ho-
vedområdet hvilket er muligt efter den nye universi-
tetslov er trådt i kraft. Der er dermed sat punktum for
den sidste samlende funktion på papirform ved Det
Naturvidenskabelige Fakultet der nu står uden et
egentlig internt kommunikationsorgan.

Bladets redaktion har haft til opgave at lave det in-
terne fakultetsblad Hovedområdet samt layoute og re-
digere diverse publikationer for Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet. Da layout- og redigeringsopgaver er ble-
vet lavet meget billigt, tvivler redaktionen på at det
overhovedet gavner økonomien på Det Naturviden-
skabelige Fakultet at lukke Hovedområdet. ■

FARVEL OG TAK – Hovedområdets redaktion sagde

farvel og tak til både venner og fjender ved en flot af-

skedsreception fredag den 30 januar.  Bagest fra venstre

ses Sine Zambach og Søren Bredmose Simonsen, og forrest

fra venstre Nanna Heinz, Annelise Leth Pedersen og 

Anders Tychsen.
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Af Nikolaj Lange   

Eleverne sidder stille og
hører efter da adjunkt
Christian Bjerrum byder

velkommen og præsenterer
programmet. En PowerPoint
præsentation over ham rekla-
merer for dagens emne: »Jor-
dens klima gennem 3,7 milliar-
der år«.

Stilheden bliver dog hurtigt
afbrudt. En flok elever kommer
listende ind i auditoriet lidt for
sent. De maser sig ind på en af
rækkerne, men opdager at der
ikke er plads til dem alle. Så de
vender om og begynder hvi-
skende at diskutere hvor de så
kan komme til at sidde sam-
men.

Eleverne går alle i 2.g på Ny-
købing Katedralskole på Fal-
ster. De har været over to timer
undervejs i bussen. De er til te-
madag på Geologisk Institut på
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet. Meningen med arrange-
mentet er at reklamere for faget
over for gymnasieleverne og i
det hele taget gøre dem op-
mærksomme på at det findes.
Baggrunden er at antallet af
optagne på bare fem år er fal-
det med 70 procent således at
det sidste sommer var helt nede
på 21.

Efter en time i auditoriet får
eleverne lov til at gå ned i kæl-
deren. Her er der først kaffe-
pause hvilket betyder kaffe og

sodavand, og derefter skal de
ind til det såkaldte ungdomsla-
boratorium. 

De måske laboratorie-
egnede
»Øj! Mikroskoper!«, udbryder
en af drengene begejstret da de
kommer ind i undervisningslo-
kalet. 

Flere af eleverne har travlt
med at få skrevet de sidste be-
skeder på deres telefoner.
Imens fordeler de sig ved de
store tunge træborde hvor nog-
le flade træskuffer med sten og
fossiler er gjort klar. På et af
bordene står også en bleg hvid-
gul julerose i en plastikpotte. 

»Er I kommet til hægterne og
har fået noget til blodsukke-
ret?«, spørger Christian Bjer-
rum da de har sat sig.

Han forklarer at det de skal i
laboratoriet, er at se på forskel-
lige typer af fossiler og prøve
om de kan fortælle noget om
klimaet i fortiden. Derefter skal
de sammenligne om grupper-
nes resultater ligner hinanden.

Ved bordet med julerosen er
det geologistuderende Maria
Kloster der skal instruere ele-
verne. 

»Her skal I se på planter,« be-
gynder hun og tager et tørret
blad op fra skuffen på bordet.

»Er der nogen der ved hvad
det her er?«

Rundt om hende ved bordet
sidder otte elever, fire drenge

og fire piger. Tre af drengene
har næsten ens halvlangt, lyst,
pjusket hår.

»Er det et kejsertræ?«, spør-
ger den sidste dreng. Han hed-
der Peter og har kort mørkt hår
og en sort strikket sweater.

Maria fortæller at det er et
tempeltræ. Hun fortsætter med
at forklare om hvordan tempel-
træets blade omdanner CO2 til
sukker.

»Er der nogen der ved hvad
det hedder?«, spørger hun.

»Fotosyntese,« lyder det
straks i kor rundt om bordet.

»Jeg har lavet nogle præpara-
ter af julerosen inden I kom;
men jeg ved ikke hvordan de
har det, for de ligger og ud-
tørrer.«

Eleverne rykker sammen om
de to mikroskoper for at se på
julerosens spalteåbninger.

»Spalteåbningerne kan være
med til at fortælle os noget om
klimaet,« fortæller Maria.

Hun siger at planterne er
dovne og at de ikke laver flere
spalteåbninger end det er nød-
vendigt for at få nok CO2. Så
antallet af spalteåbninger for-
tæller altså noget om mængden
af CO2. Og mængden af CO2
fortæller igen noget om klimaet.

Maria har nogle tal fra fos-
siler af blade hvor man har talt
tætheden af spalteåbninger.
Dem bruger man så til at udreg-
ne mængden CO2 og derefter
middeltemperaturen.

»Men vi har stor usikkerhed,
så derfor er det nødvendigt at
vi også bruger de andres data.
Det kan være en målefejl eller en
plante der opfører sig fuldstæn-
digt vanvittigt,« forklarer hun.

»Men hvem går så op og for-
tæller de andre om vores resul-
tater?« 

»Det gør du, Peter!«, lyder
det i kor rundt om bordet.

Alle ser på Peter der vrider
sig i stolen. Så giver han allige-
vel efter.

»Jeg skal nok bare lige have
den en gang til.« 

Krokodillens krav
»Skal vi starte med Stine?«,
spørger Christian som tegn til
at Stine skal komme op og star-
te fremlæggelsen. 

Stine træder modvilligt op
foran tavlen og lægger et kort
på overhead projektoren. På
kortet er også indtegnet streger
der viser temperaturen.

»Her ser vi så hvordan ver-
den så ud under kridttiden,«
fortæller hun.

»Men der er noget der ikke
helt passer med temperaturer-
ne på kortet,« siger hun og læg-
ger et billede af et krokodille-
skelet på overheaden. 

»De her krokodiller blev
nemlig fundet i Sverige,« for-
tæller hun videre.

»Det er en varmtvandskroko-
dille,« råber en fra hendes
gruppe.

»Nårh ja, det er en varmt-
vandskrokodille,« gentager
hun.

Hun forklarer videre om kro-
kodillens krav til temperaturen.
Hun nærmer sig konklusionen
og begynder at se sig spørgende
omkring. Konklusionen er at
ifølge krokodillen var der var-
mere end der stod på kortet.

Christian nikker bekræften-
de. 

Alle klapper og hujer.
Den næste gruppe har også

set på blade og en fra gruppen
forklarer at jo kraftigere og fi-
nere bladene er, jo varmere har
det været. For, som Christian
runder af, der er jo ingen grund
til at gøre sig umage med at 
lave blade hvis man alligevel
skal smide dem fem måneder
senere.

Hallo, jeg er sproglig
»Come on, Gitte! Ellers er det
kvajebajere i aften,« råber dren-
gene fra den tredje gruppe da
hun skal op for at fremlægge
hvad de har lavet.

Men Gitte har ikke helt styr
på det, så Christian tager over
og fortsætter for hende mens
hun forvirret prøver at hænge i.

»Den bentoniske går i sym-
biose med alger,« afslutter han
forklaringen.

»I symbiose med alger,« gen-
tager Gitte.

Casper fra hendes gruppe får
lov til at fortsætte.

»Hør nu her,« forsøger Chri-
stian. »I har jo alle sammen la-
vet forsøg i kemi hvor ting bli-
ver opløst...«

»Hallo, jeg er sproglig!«, for-
svarer Caspar sig og krummer
sin ellers lange krop sammen i
en undskyldning.

»Men hvis nu du blander et
kilo sukker i en liter vand...«
forsøger Christian.

»Så smager det ikke særlig
godt,« råber en af drengene fra
gruppen.

Christian opgiver forklarin-
gen, og gør sig færdig. Bagefter
er han lige ved at sige tak og
sende dem alle sammen tilbage
til auditoriet.

»Hov, vi mangler os herovre,«
afbryder Maria og ser over på
Peter.

Modvilligt må han gå op og
fortælle historien om bladene,
spalteåbningerne og CO2. Han
kan dog ikke helt huske hvor-
dan det hænger sammen, så det
ender med at Maria fortæller
mens han står og nikker.

På vej op ad trappen tilbage
til auditoriet snakker eleverne i
munden på hinanden. Nogle
brokker sig over at de har kedet
sig, og at de alligevel ikke skal
bruge det til noget. Andre synes
det har været spændende.

»Lærerne her er i hvert fald
noget friskere og ikke så kedeli-
ge som på gymnasiet,« er der
en der siger. 

Inde i auditoriet mangler de
bare en opsamling på dagen. To
piger sider og småsnakker på
bageste række.

»Jeg tror altså ikke at jeg ville
have psyke til at være herinde,«
siger den ene.

»Prøv at forestille dig at være
herinde om aftenen hvis man
har forelæsning fra fire til otte,
og hvis der så kommer en eller
anden helt vildt klog lærer. El-
ler nårh nej, det hedder det jo
ikke herinde.«  

Derefter går de i spredt flok
ud mod bussen og en to timers
tur tilbage til Falster. ■

nila@adm.ku.dk

ÅBENT HUS ▼  

Geologi til salg
Geologisk Institut har indledt et salgsfremstød
over for de sjællandske gymnasieelever. En
flok mulige købere fra Falster kom anstigende
med pjusket hår og mobiltelefoner

CHARME, SELVTILLID OG
LÆKRE FOSSILER – 2.g’er

fra Nykøbing Katedralskole til

temadag på Geologisk Institut der

har indledt en charmeoffensiv for

at sælge varen.
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Vinterferie på Zoologisk Museum 
I anledning af vinterferien kan publikum på Zoologisk Museum hver dag kl. 14 møde en af husets forskere og

høre et foredrag om ekspeditioner og indsamlinger i videnskabens tjeneste. Foredragene vil blive kombineret

med fremvisning af billeder og indsamlede dyr. Alle foredrag er gratis.

Læs mere på www.zoologiskmuseum.dk.
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Af Lise K. Lauridsen

Hvordan kan det være at
næsten hver fjerde stude-
rende på Københavns

Universitet dropper ud af det
studium de startede på? Det er
et af de spørgsmål rektor Linda
Nielsen gerne vil have svar på.

De studerendes høje frafald
var også et af de tungere kritik-
punkter af de danske universi-
teter i OECD-rapporten der
blev offentliggjort i starten af
januar. 

På den baggrund har rektor
bedt alle studieledere på
Københavns Universitet om at
redegøre for årsager til samt til-
tag mod frafald og lange studi-
etider. 

Ifølge en undersøgelse af fra-
faldet på KU fra 2000, falder
knap hver tredje studerende på
Humaniora fra. På Naturviden-
skab er det hver fjerde, mens de
samfundsvidenskabelige fag og
Jura er nede på 20 procent. De
medicinstuderende er de mest
vedholdende. Her falder kun
12 procent fra. Teologi er top-

scorer i denne undersøgelse
med 44 procent frafaldne.

Tid til selvransagelse
Da frafald og studietider var til
debat i universitetets øverste
folkevalgte forsamling, var der
delte meninger om hvad fra-
faldsstatistikker egentlig kan
bruges til. 

»Universitetet er langt fra

den eneste årsag til lange studi-
etider. Situationen på arbejds-
markedet med høj arbejdsløs-
hed er en del af problemet,«
påpegede dekan på Samfunds-
videnskab Tage Bild på Konsi-
storiums møde den 21. januar.

De studerende mente at det
var vigtigt at nuancere frafalds-
problemet: »Det kan jo godt
være at der er andre grunde til

lange studietider end at de stu-
derende er for sløve,« sagde Ka-
rina Heuer Bach.

Universitetsdirektør Else
Sommer fortalte at hun netop
prøvede at nuancere Viden-
skabsministeriets forståelse af
frafald og lange studietider:
»Men politikerne bliver forståe-
ligt nok frustrerede over hvad
man så kan bruge tallene til.«

Dekan på Jura Vagn Greve
mente at det var tid til selvran-
sagelse ude på de enkelte ud-
dannelser.

»En meget lille del af de stu-
derende gennemfører studierne
på normeret tid, og det er ikke
bare arbejdsmarkedets eller de
studerendes skyld, men det an-
tyder at der er et problem med
undervisningen eller opbygnin-

gen af studiet. Det er ubehage-
ligt, men stort set alle studier
vil ved nærmere eftersyn have
det samme problem,« sagde
Vagn Greve.

Studieadministrationen er i
øjeblikket ved at samle studie-
ledernes høringssvar om fra-
fald og studietider til et ideka-
talog der formodentlig ligger
færdig i løbet af februar. ■

FRAFALD ▼  

FRIT FALD – Det Teologiske

Fakultet har rekord i frafald på

KU. 

Slut med frit frafald
Universitetet vil have mere indsigt i hvad de enkelte
studier gør for at holde på de studerende
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OECD anbefaler
»Universiteterne bør øjeblikkeligt gøre en stor indsats for at øge gen-

nemførelsesprocenten, og der bør straks indsamles pålidelige data om

studieadfærd og frafald.«

OECDs anbefalinger, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Studieleder på frafaldsramt fag
maner til besindelse: Det er svært
at gå på universitetet

Af Lise K. Lauridsen

Et af de studier der kæmper med et højt fra-
fald, er Økonomi. Det går fremad, men sid-
ste år droppede knap en tredjedel af de

førsteårsstuderende alligevel ud. Det skal ses i
forhold til at halvdelen af de førsteårsstuderende
i 1996 meldte sig ud igen.  

»Økonomi er stadig et af de studier der har det
højeste frafald, men vi får svært at nedbringe fra-
faldet uden at mindske optaget voldsomt eller
sænke undervisningens niveau,« siger studiele-
der Peter Erling Nielsen. 

Pædagogiske kurser, studiereform der deler
uddannelsen op i mindre bidder, mere vejledning
og forbedringer af studiemiljøet er blandt de til-

tag Økonomi har taget for at få frafaldet bragt
ned. 

»Selvfølgelig er der ting vi kan gøre bedre,
men jeg tror aldrig vi kan komme frafaldsproble-
met helt til livs. Frafald er mange ting – nogle
kommer ind på drømmestudiet, nogle flytter til
Århus på grund af kæresten, nogle læser bare på
en anden kandidatuddannelse. Og så har vi en
del som er blevet lokket til af vores relativt ag-
gressive markedsføring, men som finder ud af de
simpelthen ikke egner sig til at læse økonomi,«
fortæller Peter Erling Nielsen med henvisning til
en kvantitativ undersøgelse som Socialforsk-
ningsinstituttet er ved at lave på Økonomi. Et
hold studerende fra 2002 skal følges nøje i tre år.
Ud af 237 er 41 i dag gået ud.

»Det paradoksale er at dem der droppede ud
er ligeså tilfredse med studiet som dem der sta-
dig går der,« fortæller Peter Erling Nielsen.

Spørgsmålet er om frafaldsproblemet er så
slemt som det bliver gjort til når det falske frafald
som fx overflytninger, studieskift eller bare valg
af nye fag, er sorteret fra.

»I det politiske system har man vedtaget at fra-
fald er meget slemt. Og at der må gøres noget
ved det, men jeg kan godt blive i tvivl om hvor
langt ned vi skal stræbe efter at få frafaldspro-
centen og hvor mange knapper der i realiteten er
at dreje på,« siger Peter Erling Nielsen.

Sløs eller slid
Langt de fleste studerende på KU bliver ikke fær-
dige på normeret tid. Og billedet er ikke meget
anderledes på Økonomi.

De fleste kandidatstuderende tager tre år om
at blive færdige og her er det meget få studeren-
de der dropper ud.

»Folk læser på deltid og arbejder 25-30 timer
om ugen ved siden af. Og det ved jeg ærlig talt ik-
ke hvordan man skal gøre noget ved, for der er
ingen i Nationalbanken, ministerierne eller her
på universitetet der kunne drømme om ansætte
folk uden den erfaring de fik som studentermed-
hjælpere. På den måde bliver de studerende slu-
set langsomt ind på arbejdsmarkedet og hvorfor
skulle vi egentlig forhindre det når ingen i det of-

fentlige eller private i dag ville kunne leve uden
de studerendes arbejdskraft,« siger Peter Erling
Nielsen.

På bacheloruddannelsen er der dog også stu-
dienøl. Her skyldes studieforsinkelserne primært
at rigtig mange dumper på første år. En af årsa-
gerne er en meget teoritung studiestart.

»Mange studerende savner at arbejde med vir-
kelige økonomiske problemer i starten af studiet.
Og så kunne man jo vælge at gøre som medici-
nerne eller RUC’erne hvor de nye studerende
hurtigere komme til at arbejde med virkelige pro-
blemstillinger selvom de ikke har redskaberne
endnu, men vi har stadig et lidt ambivalent for-
hold til den slags undervisning fordi det virker
som pseudoproblemløsning,« siger Peter Erling
Nielsen der dog ikke udelukker at Økonomi også
vil imødekomme de studerendes ønske om mere
virkelighed på skemaet allerede i begyndelsen af
studiet. ■

Et komplekst problem på Økonomi



Un i v e r s i t e t s av i s e n  2  . 2 0 0 4 7

Af Nikolaj Lange

Regeringen vil ikke i øget
omfang bruge adgangsbe-
grænsninger til at sikre sig

at de unge vælger de rigtige ud-
dannelser. Det var videnskabs-
minister Helge Sanders udmel-
ding på et pressemøde i starten
af januar. Han begrundede
blandt andet med at det er
svært at spå om arbejdsmarke-
dets behov, og at det tit får util-
sigtede konsekvenser. Alligevel
er det præcis det videnskabsmi-
nisteriet nu vil have universite-
terne til. 

»Universiteterne skal (...) ta-
ge højde for, at optagelsestallet
er i overensstemmelse med
samfundets behov for uddan-
nelse indenfor pågældende fag-
område,« hedder det i § 12.
stk.2 i udkastet til den ny ad-
gangsbekendtgørelse. 

Skyld i lægemangel 
At det ofte går galt når man for-
søger at spå om fremtiden, fin-
des der mange eksempler på. I
løbet af 1980’erne blev antallet
af optagne på medicin over hele

landet mere end halveret. Un-
der skiftende regeringer blev
adgangsbegrænsningerne
strammet indtil optaget i 1988
var nede på 550. 

»Konsekvensen er den at
sundhedsvæsenet i dag lider
under en kæmpe mangel på
speciallæger,« fortæller Mogens
Hørder, dekan for Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet på
Syddansk Universitet.

Fra 1992 øgede regeringen
igen antallet af optagne. Men
det er først inden for de seneste
par år at kandidaterne for alvor
er begyndt at komme ud. De
kan så se frem til yderligere ti
år inden de endelig kan kalde
sig speciallæger. Og imens er de
tidligere store generationer af
speciallæger for længst begyndt
at gå på pension. 

Kan ikke spå
Studiechef Jakob Lange har fle-
re gange anbefalet at unge væl-
ger studie efter interesse og ik-
ke efter jobmuligheder. Dels
fordi arbejdsmarkedet hele ti-
den ændrer sig, og dels fordi
udsigten til et job ikke er nok til

at drive værket igennem fem
års studier eller mere. Derfor
har han også svært ved at se
hvad Københavns Universitet
skal stille op med den nye hen-
stilling.

»Mange af dem der ikke kan
få den uddannelse de ønsker
sig, ender jo med at droppe ud.
Så er det trods alt bedre at de
får en forkert uddannelse i for-
hold til arbejdsmarkedet, end
at de står helt uden,« siger han.

Derudover mener han at
hverken eksperter eller politi-
kere har haft meget mere held
end de studerende når de har
prøvet at spå om fremtiden.

»Vi har jo altid regnet forkert.
Pludselig mangler der en masse
gymnasielærere i et eller andet
fag.«

Nytter ikke
Peter Dalby Larsen der er næst-
formand og uddannelsespoli-
tisk sekretær i Forenede Stu-
denterråd, synes heller ikke at
paragraffen kan bruges til no-
get.

»Det er fuldstændigt håbløst.
Der går jo mindst fem år fra

man søger ind på en uddannel-
se til man er ude på arbejds-
markedet.«

Han mener at det er håbløst
at spå så langt frem i tiden.

»Det bliver rent gætværk – at
forsøge at styre uddannelserne
ud fra det, holder ikke.«

I praksis tror han dog ikke at
paragraffen vil få universitetet
til at ændre på optaget og synes
derfor at den i bedste fald bare
er ligegyldig

Jakob Lange tolker også me-
re paragraffen som en hensigts-
erklæring end som noget der
umiddelbart kan omsættes i
handling.

»Der er jo også et landsdæk-
kende perspektiv. Det nytter jo
ikke noget at Københavns Uni-
versitet begrænser optaget på
et fag hvis de så bare bliver op-
taget på et af landets andre uni-
versiteter,« siger han. ■

nila@adm.ku.dk

ADGANGSREGULERING ▼  

JEG SER EN LÆGE – Hver-

ken eksperter eller politikere kan

spå om arbejdsmarkedet fremtidi-

ge behov.

Studieoptag styret
af spådomme
Videnskabsministeriet har indset at det går galt når man 
prøver at spå om arbejdsmarkedet. Så nu vil de have 
universiteterne til at gøre det i stedet 
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Frygter frafald
»Vi skal motivere de unge i gymnasiet og folkeskolen til at synes at naturvidenskab er

spændende. Vi kan ikke blot forhindre folk i at læse deres yndlingsfag og så tro, de

vælger naturvidenskab, så bliver frafaldet bare endnu større.«

Jens Oddershede, rektor på Syddansk Universitet, i Politiken, 25. januar 2004.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  2  . 2 0 0 4

Af Sune Nordentoft 
Lauritsen

Pasadena, Californien: Det er daggry i Gusev-
krateret på Mars. Omkranset af en blå glorie
rejser den blege sol sig langsomt på en

rødbrun himmel og sender sine første stråler ind
over kraterranden. Først er det kun kraterets øst-
vendte vægge der oplyses, men efterhånden som
Solen stiger på himlen når strålerne også helt
ned i bunden af det halvanden kilometer dybe
krater. Temperaturen i den tynde luft kravler
langsomt op over -90 ºC.

Midt inde i krateret står robotbilen Spirit – en
selvkørende opdagelsesrejsende der er udsendt
fra planeten Jorden. Da Solens stråler er blevet
tilstrækkeligt stærke, vågner Spirit af sin dvale og
begynder at rette sin lille parabolantenne mod
Jordens position på himlen. Kort efter er der kon-
takt: Spirit modtager dagens første række af
kommandoer og kvitterer ved at sende en lad-
ning data tilbage til den blå planet i det fjerne.

Samtidig, i Pasadena, Californien. En lang ar-
bejdsdag starter for et hold forskere fra Center
for Planetforskning ved Københavns Universitet.
Morten Bo Madsen, Preben Bertelsen og Walter
Goetz har til dagligt kontorer i Rockefeller kom-
plekset på Østerbro, men for en tre måneders pe-
riode har de flyttet deres arbejdspladser til Jet
Propulsion Laboratory i Pasadena. Her spiller de
tre forskere en aktiv rolle i NASA’s ambitiøse
Mars Exploration Rover mission hvor to robotbi-
ler udforsker overfladen af den røde planet.
Sammen med Kjartan Kinch fra Aarhus Universi-
tet og Stubbe Faurschou Hviid fra Max-Planck-In-
stitut für Aeronomie i Lindau udgør KU-forsker-
ne den danske delegation i NASA’s Mars-mission.

I Pasadena er det ikke daggry, men sen efter-
middag da Morten, Preben og Walter triller af
sted i en lejet bil fra deres midlertidige hjem i old
town Pasadena. De kører ud af freeway 210 og op
mod Jet Propulsion Laboratory – i daglig tale kal-
det JPL – der ligger i byens udkant ved foden af
San Gabriel bjergene. Her har Mars Exploration
Rover missionen sit hovedkvarter.

Seks minutter i helvede
Hovedrollerne i Mars-missionen spilles af to ro-
botbiler der er navngivet Spirit og Opportunity.
Robotbilernes primære formål er at rulle rundt
på Mars’ overflade og udforske planetens geo-
logi, blandt andet for at søge efter tegn på om
der engang har været store mængder af flydende
vand og for at finde ud af om der har kunnet ek-
sistere liv på den røde planet.

De to robotbiler der hver er på størrelse med
en havetraktor, er udstyret med instrumenter
som gør dem i stand til at foretage detaljerede
undersøgelser af sten, støv og klipper på overfla-
den. Først foretager robotbilerne en grovkornet
analyse af det område de befinder sig i, med et
panoramakamera og et infrarødt spektrometer
der sidder på køretøjets mast. Dernæst ruller ro-
botbilerne hen til de mest interessante områder
for at undersøge dem nærmere med instrumen-
ter der er monteret på en værktøjsarm: Et mikro-

skop, to instrumenter som kan identificere mine-
ralsammensætningen samt et slibeværktøj der
kan skrabe overfladen af klipper og sten.

De to selvkørende opdagelsesrejsende blev
med knap en måneds mellemrum sendt af sted
mod Mars i sommeren 2003 og nåede begge
frem til den røde planet i januar i år. Spirit an-
kom den 5. januar, Opportunity tre uger efter. 

»Seks minutter i helvede,« havde lederen af
NASA’s videnskabelige program, Ed Weiler, på
forhånd kaldt landsætningen af de to robotbiler.
Lidt melodramatisk vel nok, men ikke langt fra
sandheden – hverken for de to robotter eller for
de mange mennesker der havde investeret flere
år af deres arbejdsliv i missionen. Godt seks mi-
nutter før touch down dykkede de to robotbiler
ind i den øverste del af planetens tynde atmos-
fære med en hastighed på næsten 20.000 km/t –

godt indkapslede i hver sit landingsfartøj. Mødet
med atmosfæren bremsede robotbilerne vold-
somt op, og i løbet af de næste minutter nåede
varmeskjoldet der skærmede mod gnidningsvar-
men, en temperatur på op imod 1500 °C.

I otte kilometers højde udløste landingsfar-
tøjerne hver en bremseskærm der sænkede far-
ten yderligere. Det betød dog ikke at robotbilerne
derefter dalede blidt ned resten af vejen: Selv
med skærmene fuldt udfoldede, susede de ned
mod overfladen med en hastighed på næsten 500
km/t. Få sekunder før de ramte overfladen blev
et beskyttende hylster af airbags pustet op om-
kring robotbilerne, og bremseraketter på lan-
dingsfartøjerne sænkede farten til tæt ved nul.
Derefter blev faldskærmene skåret løs og robot-
bilerne faldt frit de sidste meter ned mod overfla-
den.

TEMA ▼  

Mission til Mars

DET ALLERHELLIGSTE –
Fra kontrolcentret strømmer 

kommandoerne til robotbilerne.

Danmark skal mænge sig
»For at undgå, at alle de dygtige og kreative ingeniører og videnskabsmænd flytter til USA, er det vigtigt, at

vi i Danmark deltager mest muligt i Mars-programmerne. Derved vil vi herhjemme kunne tilbyde spændende

og vellønnede arbejdspladser inden for den nye industri.« 

Erhvervsbladet, 27. januar 2004.
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Spirit faldt fra otte meters højde, ramte over-
fladen og sprang derefter som en gigantisk hop-
pebold op igen i samme højde. Efter 27 efterføl-
gende hop der blev lavere og lavere for hver
gang, lagde robotbilen sig til rette cirka 300 me-
ter fra det sted hvor den havde ramt overfladen
første gang. Spirit var nu landet i god behold i
Gusev-krateret.

Tre uger senere blev Opportunity udsat for en
lignende stroppetur på den modsatte side af pla-
neten og landede på Meridiani Planum sletten.
Også Opportunity slap helskindet ned på overfla-
den. Gusev-krateret og Meridiani Planum var
valgt som landingssteder for de to robotbiler
blandt andet fordi undersøgelser foretaget af sa-
tellitter i kredsløb om Mars havde vist at der
måske engang havde eksisteret store mængder af
flydende vand i disse områder.

Lykkelig slutning
I hovedkvarteret på JPL udløste de to vellykkede
landinger jubelscener som ville have gjort sig godt
som happy end i en Hollywood-film: Forskere og
ingeniører klappede, hujede højt, omfavnede hin-
anden, knyttede næverne og kastede armene i
vejret i triumf. Enkelte kneb endda en glædeståre. 

Rørstrømskheden var en forståelig reaktion på
kulminationen af et projekt der havde strakt sig
over mere end et halvt årti, kostet fem milliarder
kroner og givet mange forskere og ingeniører
lange arbejdsdage og søvnløse nætter.

Preben Bertelsen overværede Opportunitys
landing på JPL sammen med et halvt hundrede
andre forskere. Han fortæller: 

»I rummet hvor vi befandt os, gik folk fra at
være dødstille under de kritiske faser af landings-
forløbet – udløsning af faldskærm, oppustning af

airbags fx – og til at bryde ud i jubel når det viste
sig at faserne var fuldført. Det var en meget in-
tens oplevelse.«

For Morten Bo Madsen var Opportunitys lan-
ding også nervepirrende: 

»Jeg havde haft sommerfugle i maven hele da-
gen. Det var jo en meget kritisk del af missionen
– måske den allermest kritiske. Derfor var det en
stor lettelse at landingen blev vellykket. Det var
en storslået oplevelse.«

På det efterfølgende pressemøde var stemnin-
gen nærmest som i et omklædningsrum efter en
sejr i en sportskamp: Der blev jublet og drukket
champagne, og de ellers så nøgterne journalister
holdt sig heller ikke tilbage fra at ride med på
bølgen af begejstring. Det hold af ingeniører og
teknikere der havde været ansvarlige for landin-
gen, ankom hujende til pressemødet og bevæge-
de sig igennem mængden af journalister mens de
uddelte high fives til højre og venstre.

Højdepunktet havde de imidlertid endnu til
gode: Da de første billeder fra Meridiani Planum-
sletten, hvor Opportunity var landet, nåede Jor-
den, måbede forsamlingen af forskere og presse-
folk. De sort-hvide fotografier viste et landskab
der både billedligt og bogstaveligt talt var af en
anden verden.

»At se de første billeder fra Opportunity var
næsten den allerstørste oplevelse ved landin-
gen,« fortæller Morten Bo Madsen. »Billederne
viste et landskab som ikke lignede noget nogen
før havde set på Mars.«

Ved et usandsynligt lykketræf havde Opportu-
nity lavet et interplanetarisk hole-in-one og lan-
det midt i et 20 meter stort meteorkrater på Meri-
diani Planum der ellers er flad som en klatkage.
Og op af den mørke kratervæg, kun en halv snes
meter fra robotbilen, stak et markant, hvidligt

klippeparti der havde tydelige lagdelinger. Det
blev geologerne på missionen straks voldsomt
begejstrede over at se. De vidste at med Opportu-
nitys arsenal af videnskabelige instrumenter ville
disse klippelag kunne læses som en bog om Mars’
udviklingshistorie skrevet i sten. Robotbilen var
landet lige ved en videnskabelig guldgrube der
bare lå og ventede på at blive udvundet.

»Der var helt vild begejstring da de første fotos
kom ned,« fortæller Preben Bertelsen. »Billeder-
ne var totalt overraskende. Vi havde forventet en
helt flad slette, og så ser vi som det første det in-
dre af et krater og lagdelte klippepartier.«

Kvikke hoveder
Jublen og den ekstatiske stemning har lagt sig da
Walter Goetz, Preben Bertelsen og Morten Bo
Madsen nogle dage efter Opportunitys landing
ruller frem mod den første portvagt der skal hin-
dre at personer uden behørig akkreditering nær-
mer sig JPL’s område. Nu er det dagligdag igen –
hvis man da kan kalde det sådan når det meste af
arbejdsdagen går med at rulle rundt på en frem-
med planet og udforske dens overflade. Efter at
have præsenteret deres id-kort, bliver de vinket
forbi og kører frem mod hovedporten hvor det
næste tjek af akkrediteringen venter.

På toppen af den høje administrationsbygning
der ligger lige inden for hovedporten, vajer et
kæmpestort amerikansk flag. Det er tydeligt at
her er man stolt af at være amerikansk og stolt af
det man gør. Og stoltheden er da bestemt heller
ikke ubegrundet. At gennemføre en perfekt og
præcis landsætning af to rumsonder på en planet
der ligger 100 millioner km væk, er en ingeniør-
mæssig kraftpræstation som er orkestreret af
nogle af de bedste tekniske begavelser i USA. 

Selv om ingeniørerne ville kunne tjene mindst

På trods af en meget slunken pengepung er det lykkedes 
et hold forskere fra Center for Planetforskning på Københavns
Universitet at løse billet til NASA’s igangværende robotmission
til Mars. I øjeblikket arbejder de danske forskere i missionens
hovedkvarter i Californien hvor de spiller en aktiv rolle i 
udforskningen af den røde planet
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Få dog de arme ned
»Lad mig straks medgive, at opsendelsen af raffinerede rumsonder, der kan sende billeder hjem fra Mars, er en betydelig mere interessant og 

imponerende præstation end en ung prins’ noget langtrukne beslutning om at gifte sig. Jeg kan godt forstå glæden hos de teknikere, der har

fremstillet det mageløse isenkram. Men jeg har svært ved at deltage i den overvældende begejstring over de resultater, man foreløbig har vist os.

Endeløse ørkenlandskaber er da fascinerende – bevares – men ensformigheden tager jo hurtigt over.«

Jesper Hoffmeyer i Politiken, 31. januar 2004.
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dobbelt så meget i det private erhvervsliv, er der
så meget prestige og fascination forbundet med
Mars-missionerne at de har tiltrukket og fast-
holdt en mængde lyse hoveder hos JPL. Med et
årligt budget på over otte milliarder kroner og
5.500 ansatte er JPL der er drevet af California
Institute of Technology for NASA, en forsknings-
og teknologiudviklingsinstitution i sværvægts-
klassen – selv efter amerikanske forhold.

Efter at have fået tjekket deres akkreditering
en sidste gang, kører de tre danske forskere ind
gennem hovedporten, stiller bilen på en af områ-
dets mange parkeringspladser og spadserer re-
sten af vejen hen til den grå-hvide bygning der er
hovedkvarteret for Mars Exploration Rovers-mis-
sionen.

Det allerhelligste
Hovedkvarteret lægger beslag på næsten halvde-
len af den otte etager høje bygning. Hver robotbil
har fået tildelt sin egen etage. Den stab der arbej-
der med Spirit, sidder på fjerde etage mens de
folk der er ansvarlig for Opportunity, har indta-
get femte sal. De to robotbiler har hver tilknyttet
et halvt hundrede forskere og mindst lige så
mange ingeniører der tager sig af den daglige
drift. Bygningens sjette etage er afsat til kontorer
til forskere der arbejder med videnskabelige data
fra begge robotbiler.

På fjerde etage findes det allerhelligste: ‘Missi-
on control’. Det er fra dette kontrolcenter at kom-
mandoerne til begge robotbiler bliver sendt af
sted til Mars, og det er hertil billeder og andre vi-
denskabelige data kommer tilbage fra den røde
planet. Et utal af skærmterminaler er opstillet i
buede rækker. Oven på hver terminal står et skilt
som angiver arbejdsområdet for den person der
sidder ved terminalen: ‘Fault protection’, ‘Power’,
‘Thermal’, lyder nogle af betegnelserne. 

På væggene hænger store plasmaskærme der
viser panoramabilleder og en computerskabt 3-d
model af det landskab som Opportunity er landet
i. Ved en af de store, trykfølsomme skærme står
en kvinde og markerer udvalgte punkter i et pan-
oramabillede med lette fingertryk på skærmen.
En orange markør i billedet følger hendes be-
røringer.

På en anden storskærm vises et stereobillede af
krateret hvor Opportunity står. De blå og røde
skygger i billedet gør det forvirrende at skue med
det blotte øje. Men ser man panoramaet gennem
briller med blå og røde glas, får man en ganske
overbevisende oplevelse af dybde i landskabet.
Klippepartiet i det mørke krater på Meridiani Pla-
num bliver pludselig ganske naturtro. 

Ellers er der ikke meget hi-tech over Mars-mis-
sionens hovedkvarter. Med de karakteristiske
kontorbåse ville det faktisk ligne ethvert andet,
gennemsnitligt amerikansk kontormiljø hvis det
ikke lige var for motiverne på de plakater der
pryder væggene: Mars i fuld figur, robotbiler i
aktion, røde støvørkener og tekniske diagrammer
i mange farver.

Døgnet har en ekstra time
I hovedkvarteret arbejder alle på Mars tid – eller
rettere: Meridiani- og Gusev-tid. De to landings-
steder befinder sig nemlig på hver sin side af pla-
neten, og det betyder at der er 12 timers tidsfor-
skel mellem Spirit og Opportunity. Når det er
daggry i Gusev krateret, er det for længst blevet
mørkt på Meridiani Planum sletten.

Begge robotbiler er drevet af solenergi. Derfor
er de aktive på vidt forskellige tidspunkter: Når
Opportunity er i dvale, er Spirit aktiv, og når Spi-
rit går til ro, varer det ikke længe før Opportunity
vågner. Derfor er der hele tiden folk på arbejde i
hovedkvarteret. I nogle af kontorerne er der op-
stillet grønne feltsenge så folk kan overnatte eller
bare tage sig en lur.

Der er imidlertid også en interplanetarisk tids-
forskel at tage hensyn til: Et døgn på den røde
planet er knap 40 minutter længere end på Jor-
den. Derfor har de fleste forskere og ingeniører
der arbejder på missionen, købt et særligt Mars-
ur der går 40 minutter for langsomt per døgn i
forhold til normale ure. Et Mars-døgn er stadig
opdelt i 24 timer, men hver time er cirka halvan-
det minut længere end på Jorden. Mars-uret sik-
rer at de folk der arbejder med Spirit og Oppor-
tunity, ikke er i tvivl om hvad den lokale tid er i
Gusev-krateret og på Meridiani Planum.

Forskellen i døgnets længde på Jorden og på
Mars betyder at døgnrytmen på den røde planet
forskyder sig hele tiden i forhold til døgnets gang
på jordkloden. I løbet af knap tre uger forskubber
døgnrytmen sig så meget at der bliver vendt op
og ned på nat og dag. Derfor er vinduerne på alle
tre etager i hovedkvarteret blændet af mørklæg-
ningsgardiner for at forhindre at døgnets gang på
Jorden distraherer forskernes og ingeniørernes
fornemmelse for tiden på Mars. 

»Man vænner sig hurtigt til at arbejde på Mars-
tid,« forklarer Preben Bertelsen. »Det er lidt lige-
som da jeg læste til eksamen i min studietid. Da
stod jeg også op en time senere hver dag og end-
te til sidst med at arbejde om natten og sove om
dagen. Og faktisk kan det være en fordel at døg-
net har en lille, ekstra time: Man kan jo nå mere
end i et almindeligt døgn. Det bliver først et pro-

blem når man gerne vil ud at købe ind efter ar-
bejdstid og så opdager at klokken er tre om nat-
ten.«

Arbejdsdagene i hovedkvarteret på JPL bliver
ofte 10-12 timer lange. Det levner ikke meget fri-
tid, fortæller Kjartan Kinch der til daglig er ph.d.-
studerende på Aarhus Universitet: »Dagene går
med at arbejde, sove og spise – og så vaske tøj og
købe dagligvarer ind en gang imellem når det er
nødvendigt. Det eneste andet jeg har haft tid til,
har været at kigge på bøger i en boghandel en en-
kelt gang.«

Vand på Mars
Grunden til at danske forskere overhovedet del-
tager i Mars-missionen er at Center for Planet-
forskning har leveret et sæt magneter der sidder
om bord på Spirit og Opportunity. Magneterne
der er udviklet og konstrueret af Mars-forskerne i
tæt samarbejde med Centralværkstedet på H.C.
Ørsted Instituttet, har et videnskabeligt formål:
De skal indfange magnetisk støv som skal under-
søges med de forskellige instrumenter robotbiler-
ne har om bord.

Undersøgelserne af det magnetiske støv kan
fortælle noget om hvad støvet består af og hvor-
dan det er blevet skabt. Særligt interessant er det
at undersøgelserne vil kunne belyse om en del af
støvet er blevet dannet i flydende vand.

»Magneteksperimenterne kan være med til at
opklare mysteriet om hvordan støvet på Mars er
dannet,« forklarer Preben Bertelsen.

»Den simpleste forklaring er at støvet bare er
knust klippe, men så mangler man at gøre rede
for den røde farve. En mere spændende mulig-
hed er at flydende vand har spillet en rolle i ska-
belsen af støvet. Og hvis der har været store
mængder af flydende vand på Mars gennem læn-
gere tid, så er det muligt at der også har været liv
på mikroskopisk skala tidligt i planetens historie. 

Det kan også tænkes at meget af det støv der
blæser rundt i atmosfæren er kommet til Mars i
form af mikrometeoritter som på grund af Mars’
tynde atmosfære bremses meget mere blidt end
tilfældet er på Jorden. Endelig kan man ikke af-
vise at også Mars’ store vulkaner har spillet en
meget direkte rolle for dannelsen af støvpartik-
lerne idet mange af dem simpelthen kan være
vulkanske askepartikler.«

Hver robotbil har i alt syv danske magneter om
bord. På oversiden af hver robotbil sidder tre
magneter der skal tiltrække luftbåret magnetisk
støv. Derudover er fire små magneter monteret
ved slibeværktøjet på robotbilernes værktøjsarm.
Her skal magneterne opfange magnetisk støv når
slibeværktøjet skraber overfladen af sten og klip-
per.

At Spirit og Opportunity befinder sig på hver
sin side af den røde planet med hver sit sæt mag-
neter, giver mulighed for at afklare et interessant
spørgsmål: Er det rødlige støv der svæver rundt i
luften ens over hele planeten? Eller er der for-
skelle i støvets sammensætning? Et andet interes-
sant spørgsmål de danske eksperimenter kan

DANSK/AMERIKANSK – Morten Bo Madsen og Heather Arneson er i gang med at

forfatte programmer til næste dags observationer med panoramakameraet.

Mission til Mars
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I vor tid
» USA’s præsident, George W. Bush, præsenterede sine rumplaner med månelanding og erobring af Mars for

det amerikanske folk på tv onsdag, og Jens Martin Knudsen karakteriserer talen som ‘betagende’ og ‘over-

vældende’. ‘Jeg er glad for, at jeg lever – i det mindste mens det blev besluttet,’ siger Jens Martin Knudsen.«

Ritzaus Bureau, 15. januar 2004.



des for at diskutere hvilke observationer der er
vigtige at gennemføre med Spirit og Opportuni-
ty.

Tæt på beslutningerne
At være en del af det daglige, praktiske arbejde
med kameraerne på robotbilerne har flere forde-
le, påpeger Preben Bertelsen:

»For det første vil vi gerne vide så meget som
muligt om kameraerne og den måde billederne
bliver taget på. Kameraernes billeder spiller
nemlig en vigtig rolle i undersøgelsen af det støv
der sætter sig på vores magneter. Derfor er det
vigtigt at kende instrumenterne godt for at kun-
ne analysere billederne bedst muligt.

For det andet giver det en vis indflydelse at
være så tæt på beslutningsprocessen som vi er
her i Pasadena. Det er lettere at få gennemført
vores observationer når vi selv er en del af det
hold der har med kameraerne at gøre. Endelig
har vi også adgang til de rå data fra robotbilerne.
Det er også en fordel for vores eksperimenter.«

Lige netop denne dag er der imidlertid ikke
meget at lave for dem der har rollerne som up-
link og down-link leads. Spirit er kun lige ved at
komme sig over computerproblemer der har
gjort den ukampdygtig i en uges tid. Og Opportu-
nity er endnu ikke rullet ned fra sin landingsplat-
form og er ikke for alvor kommet i gang med un-
dersøgelserne. Derfor går det meste af de danske
forskeres tid med at analysere de foreløbige re-
sultater fra magneteksperimenterne.

Indtil videre ser det lovende ud. Der er tilsyne-
ladende en hel del støv i luften både i Gusev-kra-
teret og på Meridiani Planum, og magneterne på
Spirit har allerede indfanget en pæn portion af
de rød-brune støvpartikler. Men det er endnu for
tidligt at sige noget om hvilke resultater man kan
få ud af eksperimenterne, mener Walter Goetz.
Først skal støvet på magneterne undersøges nær-
mere med de avancerede analyseinstrumenter
der sidder på robotbilernes værktøjsarme.

Allerede nu er der dog udsigt til at KU-forsker-
ne formentlig kan forsætte deres deltagelse i det
amerikanske Mars-program. De er blevet invite-
ret til at deltage i NASA’s næste landingsmission,
Phoenix, der skal lande i de nordligste egne på
Mars i 2007. Til den tid kan det være at Morten,
Preben og Walter måske igen er tilbage i Pasade-
na – hvis de altså kan skaffe pengene. ■

Sune Nordentoft Lauritsen er journalist og infor-
mationsmedarbejder på Dansk Rumforskningsin-
stitut.
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være med til at belyse, er om alt støvet på Mars er
magnetisk. Det er et spørgsmål som ikke kun har
akademisk interesse. Når de første mennesker
engang lander på overfladen af planeten, vil det
være nødvendigt at kunne rense udstyr og instru-
menter for det allestedsnærværende, rødlige
støv. Hvis de danske eksperimenter viser at alt
støvet er magnetisk, vil man måske kunne udvik-
le en slags magnetisk støvsuger der kan hjælpe
med at holde udstyr og instrumenter rene.

»De danske magneteksperimenter bygger på
en enkel, men virkelig god idé som blev fostret af
Jens Martin Knudsen,« forklarer Morten Bo Mad-
sen. »Det er relativt billige og simple eksperimen-
ter, og alligevel får vi en hel masse videnskab ud
af det. Vi får en stor mængde viden for en meget
lille investering.«

Og budgettet for Mars-gruppen fra Center for
Planetforskning er vitterligt ikke særligt stort.
Helt frem til to uger før Spirits landing var for-
skerne ikke sikre på om de havde råd til at købe
flybilletterne til USA, så de kunne deltage i den
tre måneder lange mission på overfladen af
Mars. I sidste øjeblik gav Statens Naturvidenska-
belige Forskningsråd en bevilling der kunne dæk-
ke udgifterne ved deltagelsen.

Tjek af billeder
De danske forskere er imidlertid ikke kun taget
til Pasadena for at bedrive videnskab. De har og-
så påtaget sig praktiske opgaver i forbindelse
med de to robotbilers mission på den røde pla-

net. Og det er derfor Morten Bo Madsen, Preben
Bertelsen og Walter Goetz er mødt på arbejde i
Mars-hovedkvarteret denne sene eftermiddag.

Danskerne har generelt påtaget sig rollerne
som up-link lead og down-link lead for to af de vi-
denskabelige instrumenter på robotbilerne: Pan-
oramakameraet der sidder på toppen af robotbi-
lens mast og mikroskopkameraet der er monteret
på bilens værktøjsarm.

Som down-link lead for enten panorama- eller
mikroskopkameraet er man ansvarlig for at kvali-
teten af de billeder der kommer ned fra kamera-
et, er acceptabel og at der ikke mangler nogle
vigtige dele af billederne. »Man skal lave en
umiddelbar kvalitetsvurdering af de data der
kommer ned: Er alle dataene kommet? Og er bil-
lederne i orden?«, forklarer Preben Bertelsen.
»Hvis ikke billederne er som de skal være, skal
man tage beslutning om hvorvidt de skal sendes
ned igen (retransmitteres) eller måske tages helt
om.«

Som up-link lead er man ansvarlig for at skrive
de programmer der styrer de to kameraer og som
bestemmer hvilke billeder kameraerne skal tage.
»Man skal både tage hensyn til hvilke ønsker vi-
denskabsfolkene på missionen har og hvad der er
teknisk muligt og forsvarligt at bruge instrumen-
terne til,« forklarer Morten Bo Madsen.

Beslutningerne om hvad der skal tages billeder
af på Mars ligger imidlertid ikke i hænderne på
up-link leads. De beslutninger bliver taget på
daglige møder hvor forskerne på missionen mø-

Stifinderen 
banede vej
Danmark er det eneste andet land – udover

Tyskland – som deltager i den amerikanske

Mars-mission. Det er lidt af en præstation for

så lille et land.

Historien går tilbage til 1990. Dansk Mars-

forsknings grand old man, Jens Martin Knud-

sen der nu er lektor emeritus ved Center for

Planetforskning, præsenterede i et foredrag

på JPL en idé til et simpelt eksperiment som

skulle udføres på Mars: Han ville sende et sæt

magneter af sted der skulle indfange magne-

tisk, luftbårent støv på overfladen af den røde

planet. Tanken var at det enkle eksperiment

ville kunne fortælle noget om hvor meget

magnetisk støv der findes på Mars og hvordan

det er sammensat.

Hans idé blev så godt modtaget at han ad om-

veje blev bedt om at være med til at udvikle

at lignende eksperiment til den amerikanske

Mars Pathfinder-missionen der landede på

den røde planet i 1997. Om bord på Pathfin-

der-landeren sad et sæt på fem dansk-bygge-

de magneter som var bygget på Centralværk-

stedet på H.C. Ørsted Instituttet.

Eksperimenterne på Pathfinder-missionen

blev så udbytterige at NASA bad Jens Martin

Knudsen og hans gruppe om at gentage suc-

cesen. Denne gang på Mars Polar Lander-son-

den der skulle lande tæt ved den på røde pla-

nets sydpol i 1999. Desværre forulykkede rum-

sonden under landingen. Men med Mars Ex-

ploration Rovers missionen fik de danske for-

skere en ny chance for at flyve et sæt helt ny-

udviklede magneteksperimenter. Denne gang

på hele to Mars-sonder.

Mars i forhold 
til Jorden
Diameter: Cirka halvt så stor

Masse: 1/10

Tyngdekraft: Lidt over 1/3

Afstand til Solen: 1,5 gange større

1 Mars-døgn: 24 Jord-timer og

39 Jord-minutter

1 Mars-år: 687 Jord-døgn

Atmosfærisk tryk: 1 procent

VÆRELSE MED UDSIGT – Preben Bertelsen (forrest) og Kjartan Kinch kigger

nærmere på et panoramabillede som er blevet sendt ned fra Opportunity.
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Bush’s genistreg
Det fuldstændig geniale ved præsident Bush’s annoncering den 14. januar af en bemandet rumrejse til Mars (...) er, at ingen sådan

for alvor kan være imod Mars-rejsen. Nok er projektet en slags erobringstogt, men netop det at Mars er gold og øde indebærer, at

der ikke er nogen trussel, ingen potentiel fjende og ingen, man – som i Irak – kan komme til at slå ihjel ved en fejltagelse.

Information, 31. januar 2004.
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slaven til at formulere følgende geometriske sæt-
ning: 

Hvis man er givet et kvadrat, og bruger dets 

diagonal som side i et nyt kvadrat, så bliver det

nye kvadrat dobbelt så stort som det oprindelige. 

Det er jo ganske imponerende, og Menon er da
også overbevist. Han antager endda den udvide-
de version af den platoniske tese: vi kan slet ikke
lære noget, vi kan blot ‘erindre’ hvad vor udødeli-
ge sjæl allerede rummer. 

Læsere, der ikke kender den geometriske sæt-
ning, kan ved at kigge på fig. 1 overbevise sig om
at den er sand – det store kvadrat (skrå) er dob-
belt så stort som det lille (grå) kvadrat. Man kan
også prøve med egne eller andres børn som –
hvis de går i skole her i landet – med stor sikker-
hed aldrig har set noget lignende.

Fig. 1: Fordobling af kvadratet.

Faktisk rummer historien kimen til et af oldti-
dens store akademiske chok: tallene – som man
dengang kendte dem – slår ikke til når vi skal må-
le siderne i det grå kvadrat og i det store kvadrat.
Hvis vi kalder disse to størrelser for henholdsvis
A og B, har vi jo lige indset at BxB (arealet af det
store kvadrat) er dobbelt så stor som AxA (area-
let af det grå kvadrat), eller i mere formel notati-
on: 

B2 = 2A2.

Hvis A og B begge er endelige decimaltal (eller,
mere generelt, brøker), kan det ved et ret enkelt
algebraisk bevis indses at denne ligning er umu-
lig (se fx Sløks Idéhistorie eller en matematikbog
for gymnasiet). Sagt lidt simplere: ingen lineal
uanset hvor fin en målestok den har, vil kunne
måle begge længder A og B helt præcist! 

Så med mindre vi har nogle mere ‘præcise’ tal
end dem fx en lineal eller en computer kan hånd-
tere, er der en form for afgrund mellem tallene
og geometrien. Dette problem ‘løste’ man i oldti-
den – og langt op mod vor tid – ved at holde
læren om tallene (aritmetik) adskilt fra læren om
formerne (geometri). I nyere tid er det interes-
sant nok netop samspillet mellem de to der har

bragt afgørende fremskridt, ikke alene i matema-
tikken, men også i dens anvendelser fx i fysik.

Fra dyd til geometri 
Læseren er måske lidt rundtosset efter denne ud-
videde lektion i oldtidskundskab. Spørgsmålet
om dyd og visdom ledte snart til en geometrisk
sætning og videre til den ‘umulige’ ligning B2 =
2A2. Sokrates begrunder ikke selv sit valg af det
geometriske eksempel der bruges til at illustrere
påstanden om at vi slet intet kan lære. Men det
virker da sandsynligt at han valgte et eksempel
fra den tids matematik fordi slaven ikke alene var
uvidende herom, men heller ikke kunne have no-
gen personlig mening om sagen som man kunne
have tænkt sig det fx i forhold til et filosofisk eller
teologisk spørgsmål. 

Det store kvadrat er dobbelt så stort som det
lille – uanset personlige præferencer, og slaven
indser det blot ved at blive udspurgt (om end,
som nævnt, noget håndfast). Pointen er hjemme. 
Men det bliver værre endnu. Sokrates’ argument
hænger på at tegningen (fig. 1) giver mening for
selv den helt uskolede. Hvilken mening? Kvadra-
terne der tales om, fx i den ‘geometriske sæt-
ning’, er jo ikke identiske med stregerne i sandet
(eller på avispapiret). 

Sætningen taler om nogle objekter (kvadrater
og deres sider og diagonaler) der kunne fremstil-
les på mange andre måder, og dens gyldighed be-
står når stregerne i sandet udviskes eller avisen
bruges til at tænde op med. 

Alligevel er det vanskeligt – måske umuligt – at
forholde sig til objekterne og deres egenskaber
uden at have en fremstilling eller repræsentation
af dem. Risikoen for at forveksle objektet med dets

repræsentation ligger da også lige for. Men hvis
kvadratet var tegningen af det, var der jo ingen
gyldighed (eller mening) i sætningen som kunn
siges at være uafhængig af tegningen.

Kært barn har mange navne 
Her er vi ved en af de fundamentale vanskeligh
der ved matematik som volder stort set alle be-
gyndere besvær: det der tales om, er på en gang
afhængigt og uafhængigt af de materielle repræ
entationer. På den ene side kan vi ikke ‘se’ eller
begribe objekterne uden repræsentationer (teg
ninger, symboler etc.), og på den anden side er
objekterne selv uafhængige af repræsentationer
ne i den forstand at de sidstnævnte kan variere
ganske betydeligt. 

Bertrand Russell skriver i sin selvbiografi at
matematik er blot kunsten at sige det samme med
forskellige ord. Men er det ikke bare forvirrende
at bruge forskellige repræsentationer af det sam
me? Er det måske ligefrem et trick som ondsind
de matematikere har opfundet for at gøre deres
fag svært tilgængeligt?

Der er mindst to ting at sige om den sag. For
det første: hvis vi altid brugte nøjagtig den sam
me tegning af et kvadrat (så vidt vi nu kunne, i
størrelse, farve, form etc.), ville dets uafhængig
hed af repræsentationen jo ikke blot være ubegr
belig. Den ville også forsvinde. Vi kunne udtale
os om tegningen, ikke om abstrakte kvadrater e
ler om andre kvadratiske former i vore omgivel
ser. For det andet: det er forskellige repræsenta
oner der sætter os i stand til at se forskellige
egenskaber ved objekterne og deres indbyrdes
relationer. Når vi ‘siger’ sætningen om kvadrate
nes areal med den algebraiske ligning B2 = 2A2,
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Af Carl Winsløw 

Matematik er et fag som mange – også
akademikere – har et noget ambivalent
forhold til. På den ene side ved vi godt

at det er på færde i mange tekniske og naturvi-
denskabelige sammenhænge og at der i mange
arbejds- og hverdagssituationer er brug for ele-
mentære matematikfærdigheder. På den anden
side er matematik ikke rigtig noget folk forbinder
med deres egen hverdag – mange husker det bare
fra skolen, som noget svært. 

Et andet modsætningsfyldt billede tegner sig
når man spørger danske skolebørn. Groft sagt er
de, i sammenligning med børn i andre rige lande,
ganske glade for faget. De mener desuden at de
er gode til det, men de klarer sig ikke særlig godt
når man tester matematikfaglig viden og kunnen
i internationale undersøgelser.

Og hvad så? Det er vel skolens problem? Jo, men
skolens problemer med et fag der ikke alene er
det næststørste i den almene uddannelse, men
også er vitalt i mange videregående uddannelser
og erhvervssammenhænge, er også hele samfun-
dets og i særdeleshed universitetets problem.
Hvad kan forskningen sige om matematikunder-
visningens problemer og om mulige løsninger? 

Sokrates revisited
Matematikkens didaktik – disciplinen der be-
skæftiger sig med dette spørgsmål – er af relativ
ny dato (det første professorat herhjemme blev
oprettet i 1960). Nogle af disciplinens grund-
læggende problemstillinger har imidlertid opta-
get filosoffer siden oldtiden, og en lille historie
derfra vil tjene som illustration af nogle mere ge-
nerelle pointer.

Sokrates, som vi kender fra gymnasiets oldævl,
var optaget af dyden og visdommen som mål for
det menneskelige liv. En dag falder han i snak
med en thessalisk rigmand Menon om dette te-
ma. Hvordan lærer man at blive god og vis? So-
krates’ svar er at man overhovedet ikke kan lære
noget. Dyden, visdommen og alt det andet man i
det mindste på den tid fandt ønskværdigt, det er
noget man har i sig, noget man finder frem fra
sjælens gemmer. 

For at overbevise Menon kalder Sokrates på en
af hans slaver. Slaven har været i Menons hus fra
barnsben. Menon er derfor fuldkommen klar
over at han – da han jo er slave – ikke har modta-
get nogen form for undervisning i den lærdom
der er frie mænds adelsmærke. Til frie mænds
lærdom og dannelse hørte naturligvis geometri;
og det ved slaven altså ikke noget om. Ved at stil-
le en lang række spørgsmål (nogle af dem tem-
melig ledende), får Sokrates ikke desto mindre

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

VIDENSKABET
MATEMATIKKENS 

DIDATIK

Kan alle lære 
matematik?
Matematik er det næststørste fag i skolen – de fleste
ved det er vigtigt, og mange synes det er svært. 
Men kan alle lære det?



har vi pludselig fået adgang til at bearbejde sam-
menhængen efter algebraens spilleregler – re-
præsentationen kan omformes, så vi fx indser at
kvadraternes sider ikke kan måles med samme li-
neal. 

Uden denne fleksibilitet bliver matematikken
faktisk meget vanskeligere. Alligevel er det klart
at mange læringsvanskeligheder bunder i disse
skift mellem repræsentationer. Pointen er at det
er uomgængeligt at overvinde dem hvis man vil
lære faget og bruge det.

Matematik er for alle
Men hov! Lære faget, sagde vi – Sokrates, og i
hvert fald hans elev Platon, mente jo at man ikke
kunne lære noget, blot erindre sig det. Han hen-
viser til datidens forestilling om en evig idever-
den som den genfødte sjæl har adgang til. 

Lad os straks slå fast at denne religiøse forestil-
ling ikke ligger til grund for nutidens matema-
tikdidaktik. Vi taler faktisk om læring, og vi inter-
esserer os for fremme af læring gennem under-
visning. Alligevel er der en grundlæggende
præmis i det platoniske tankegods der er værd at
lægge mærke til. Alle, slave som rigmand, har de
grundlæggende forudsætninger for at få adgang
til matematikkens verden. 

Piaget, den svejtsiske pioner i kognitiv psykolo-
gi, studerede også udviklingen af blandt andet

matematisk erkendelse. For Pia-
get beror denne på kognitive
handlinger; men det ‘kognitive
apparat’ har vi i princippet givet,
og Piagets studier sigtede blandt
andet på at påvise visse fælles-
træk i børns kognitive udvikling,

fx i forhold til logisk ræsonnement. Den alt for
udbredte forestilling om at det kun er få ‘genier’
som kan forstå matematikkens ‘mysterier’, afvi-
ses altså både af Platon og Piaget der ellers ikke
er enige om ret meget. 

Men læring kan og skal stimuleres. En righol-
dig metafor for matematiklæring er i den sam-
menhæng sproglæring. Sprog er, som matematik,
baseret på ganske indviklede systemer af repræ-
sentationer. Også her gælder det at mening og
repræsentation er gensidigt afhængige – og også
uafhængige, fx i den forstand at der findes vidt
forskellige sprog der kan udtrykke mere eller
mindre det samme. Alle normale børn kan lære
sprog. Det sker ikke af sig selv, men anbragt i et
passende miljø kan barnet faktisk lære et hvilket
som helst sprog. 

Læreren skaber miljøet
Også matematiklæring kræver et ‘miljø’, som i
modsætning til sprogmiljøer sjældent findes
uden for skolesammenhænge. I matematikdi-
daktikken taler vi om didaktiske miljøer og di-
daktiske situationer som lærerne bevidst iscene-
sætter med det formål at stimulere elevens mate-
matiklæring. Det ‘didaktiske’ består i lærerens
iscenesættelse af miljøet – introduktion af pro-
blemstilling, forklaring af begreber etc. Men må-
let for alt dette er den ‘adidaktiske’ situation

hvor eleverne selv eller i fællesskab prøver kræf-
ter med miljøet. Det er her elevens matematiske
kunnen udvikles. 

Den adidaktiske situation fungerer til dels som
i fremmedsprogsundervisning hvor det er ele-
vens egen udøvelse af sproget der er det centrale
for udviklingen af sproglig kompetence. I mate-
matikundervisningens praksis veksler de adidak-
tiske situationer med didaktiske hvor læreren op-
samler og organiserer elevernes matematiske er-
faringer, skaber nye miljøer etc. Lærerens rolle er
altså først og fremmest at orkestrere dette sam-
spil på basis af såvel matematikfaglig som mate-
matikdidaktisk viden. 

Den matematikfaglige viden hos læreren er
central, og det drejer sig ikke kun om viden-
skabsfaglig kompetence. Faktisk er kvaliteten af
lærernes matematiske viden et hovedpunkt i en
meget interessant og citeret analyse af forskelle-
ne mellem kinesisk og amerikansk matematikun-
dervisning som matematikdidaktikeren Liping
Ma offentliggjorde i 1999. 

Selv om de amerikanske læreres formelle ud-
dannelsesniveau i matematik er langt højere end
deres kinesiske kollegers, falder de uhjælpeligt
igennem når det drejer sig om hvad Ma kalder
dyb forståelse af fundamental matematik: de er
dårligere til at håndtere selv meget elementære
problemstillinger på skoleniveau, de kender for
det meste kun en enkelt metode, deres forståelse
af metoder er mest procedureorienteret, og de er
ude af stand til at give forskellige forklaringer og
anvendelser af disse metoder. Desuden er deres
strukturelle forståelse (af sammenhængene mel-
lem dele af faget og dets repræsentationsformer)
langt ringere end deres kinesiske kollegers. 

Selv om amerikanerne i almindelighed har ta-
get mange videregående matematikkurser – og
det er jo ikke i sig selv skidt – har de alt i alt et be-
tydeligt ringere greb om den faglighed de selv
underviser i. En tilsvarende undersøgelse mang-
ler for danske folkeskolelærere. Der er dog gode
grunde til at formode at man ville få resultater
der ligner de amerikanske. 

Inspiration fra Asien 
Matematikdidaktisk lærerviden kan ikke anskues
uafhængigt af den faglige indsigt. Det er til dels
en teoretisk viden der knytter sig til den faglige.
Den drejer sig både om specifikke læringsvanske-

ligheder i forhold til bestemte begreber o
der og om mere almene sider af det at læ
matik.

Matematikdidaktik indgår i rudimentæ
mer i den danske uddannelse af folkesko
og er oftest helt fraværende i uddannelse
gymnasielærere. I mange andre lande er
fast og forskningsbaseret bestanddel af u
teternes læreruddannelser til alle niveau

Matematikdidaktisk lærerviden er ogs
fessionsviden der knytter sig direkte til u
ningspraksis og erfaring hermed. Også h
interessante og systematiske forskelle i d
hvorpå udviklingen af viden organiseres
skellige lande. 

Mens amerikanske (og danske) matem
lærere typisk er ‘privatpraktiserende’ i de
stand at de kun i ringe omfang deler der
orienterede undervisningsmetoder og -e
med kollegerne, er fx japanske og kinesi
re organiseret i matematiklærerteams de
lesskab udvikler nye metoder, overværer
kuterer hinandens undervisning etc.

Den japanske tradition for ‘lektionsstu
indebærer at matematiklærergruppen i f
skab udvikler endog meget avancerede d
ske miljøer hvor samspillet mellem didak
adidaktiske situationer planlægges, afpr
publiceres systematisk. Det mest bemærk
værdige ved den japanske matematiktim
ledes hyppige og nøje planlagte skift mel
daktiske og adidaktiske situationer, og d
vedliggende strukturering af det faglige 
Det sidste forhold afspejles fx også i udfo
ningen af lærebøger. 

Udviklingen af matematikdidaktisk pr
nalisme rækker således langt ud over den
mære læreruddannelse. Og den er en for
ning for at alle kan lære matematik – som
da kan gøre noget ved – både ved at lade
rere af andre og ved at iværksætte system
udvikling og forskning hos os selv. ■

Carl Winsløw er professor ved Center for N
genes Didaktik, KU. Han beskæftiger sig bl
det med internationale komparative studi
tematikundervisning, kompetencebegrebe
on til universitetsundervisning og med sem
aspekter af matematiklæring.
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MATEMATISK MILJØ – Ligesom i sprogunder-

visning må der skabes miljøer som kan udvikle børn

og voksnes matematiske evner.

»Den alt for udbredte forestilling om at det kun 
er få genier som kan forstå matematikkens 
mysterier, afvises både af Platon og Piaget der 
ellers ikke er enige om ret meget.«
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Ups and downs
»Japanske undervisere kan se tilbage på de seneste 50 år i sikker vished om at de er blevet bedre og bedre. Det kan vi ikke i

USA. Vi kan se strømninger og retninger, opture og nedture. Men vi kan ikke se en støt stigende forbedring af vores metoder.«

Fra James W. Stigler og James Hiebert: The Teaching Gap, 1999. Oversat af red.
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Af Thomas Buch-Andersen

Imånedsvis er den britiske pre-
miereminister, Tony Blair,
skiftevis dukket op i studen-

terforeninger og tonet frem i
fjernsynet for at sælge sin re-
form af de engelske universite-
ter. 

»Vores problem er at univer-
siteterne mangler penge hvis de
skal klare sig i den globale øko-
nomi. Hvor skal vi få dem fra?
Mit bedste bud er at det er ri-
meligt at de studerende selv bi-
drager mere til den uddannelse
der en dag vil hjælpe dem til en
høj indtægt,« har Tony Blair
sagt igen og igen.

Efter en hed offentlig debat,
intense forhandlinger og en
række politiske studehandler er
det nu endelig lykkedes premi-
ereministeren at vinde tilslut-
ning til sin plan. I ugen da han
blev frifundet i den dramatiske
sag om våbeneksperten David
Kellys død, stemte et spinkelt
flertal på 316-311 i det britiske
underhus for reformen der be-
tyder at engelske universiteter
fremover kan tage op til tre
gange så meget i undervis-
ningsafgift – og senere måske
endnu mere. 

De studerende er rasende. De
siger at udsigten til en tårnhøj
studiegæld vil afholde mange
unge fra at søge ind på univer-
siteterne. Det gælder særligt
unge fra familier med lav ind-

komst. Frygten for en gæld
større end forældrenes årsind-
tægt vil få dem til flygte fra de
videregående uddannelser, ad-
varer studenterforeningerne.

Uddannelse og 
udskrivning
Tony Blairs reform støttes imid-
lertid af størstedelen af de en-
gelske universiteters ledelser
der har sluttet sig sammen i
Universities UK. 

For at holde et internationalt
niveau skal universiteterne bru-
ge et beløb på omkring ti milli-
arder engelske pund (over 100
milliarder kroner), viser bereg-
ninger fra Universities UK, og
den nye reform vil levere den
første milliard.

»Det er en start. Men der er
lang vej endnu. Forskellen på
de offentlige midler der gives til
universiteternes undervisning
og uddannelsernes reelle om-
kostninger har været stigende
for længe,« siger Sir Colin Lucas
der er prorektor på Oxford Uni-
versitet. 

Når universiteterne er blevet
så dyre i drift, skyldes det at det
britiske statsfinansierede uni-
versitetsbudget ikke er vokset i
samme hast som den massive
tilgang af studerende der har
fundet sted gennem de seneste
20 år. 

Da Tony Blair kom til magten
i 1997, annoncerede han at
hans tre største prioriteter var

‘uddannelse, uddannelse og ud-
dannelse’. Og med regeringens
konkrete mål at 50 procent af
alle 18-30-årige skal have en vi-
deregående uddannelse, er der
ingen udsigt til at massetilgan-
gen vil dale. 

Cambridge versus 
Coventry
Ikke alle universiteter er dog
tilfredse. Indtil nu har alle ba-
chelorstuderende skullet betale
en afgift på 1.200 pund
(13.000 kroner) om året. Med
reformen vil det fra år 2006
være op til universiteterne selv
at fastsætte en pris. Indtil vide-
re er der et loft på 3.000 pund
(33.000 kroner) årligt. Men al-
lerede fra 2009 vil det loft kun-
ne hæves, eventuelt fjernes
helt. 

Den fleksibilitet er et af re-
formens hedeste stridspunkter
fordi mindre og knap så kendte
institutioner frygter at det be-
tyder starten på et nyt klasse-
system hvor de store og velre-
nommerede universiteter dan-
ner en eksklusiv overklasse
mens de mindre og knap så pre-
stigefyldte institutioner sakker
bagud.

»De differentierede undervis-
ningsafgifter vil føre til et eli-
tært tolagssystem, splittet mel-
lem dem der har og dem der ik-
ke har. Vi kan ikke have en si-
tuation hvor – om ti års tid –
Cambridge Universitet koster

fem gange mere end Coventry
Universitet. Det vil forhindre de
klogeste unge fra dårlige bag-
grunde i at komme på de bed-
ste universiteter,« siger labour-
parlamentarikeren Tom Watson
der har modsat sig reformen. 

Americana
Det finansieringsproblem som
massetilgangen til universite-
terne har givet Tony Blair, er
Storbritannien ikke ene om.
Overalt i Europa står regeringer
ansigt til ansigt med den pro-
blematik. 

I takt med at de europæiske
lande søger at løse de proble-
mer, har det langt mere liberali-
serede amerikanske universi-
tetssystem taget over som ver-
dens førende. 

Ifølge en nylig undersøgelse
foretaget af den europæiske
kommission er 35 af verdens 50
bedste universiteter amerikan-
ske. Med sin reform har Tony
Blair imidlertid taget det første
skridt mod en amerikanisering
af det traditionsrige engelske
universitetssystem i håbet om
at det vil sikre de nødvendige
midler til igen at placere Eng-
land i top. Men prisen er opgi-
velsen af det statsfinansierede
og overvejende gratis universi-
tetssystem som hidtil har ken-
detegnet Europa. ■

Thomas Buch-Andersen er 
freelancer og bor i London.

UDLAND ▼  

Den engelske reform 

Den vedtagne reform træder i kraft fra år 2006. Heref-
ter vil det være op til universiteterne selv at bestemme
hvor meget en studerende skal betale for sine
bachelorstudier (undergraduate studies). Loftet vil
indtil videre være på 3.000 engelske pund (cirka
33.000 kroner) om året. I øjeblikket har alle universi-
teter en fast takst på cirka 1.200 pund. 

Læs nu, betal senere
Som noget nyt skal undervisningsafgiften først betales
når den studerende er færdiguddannet med en årlig
indtægt på over 15.000 pund (cirka 165.000 kroner).
Tilbagebetalingen vil da være minimum ni procent af
årsindkomsten. Dog vil gælden blive slettet efter 25
år, uanset restgælden. 

Hvad står en BA i?
Beregninger viser at en studerende der tager en
treårig bachelorgrad vil ende med en gæld på om-
kring 22.000 pund (knap en kvart million kroner).

Ifølge ordningen vil studerende fra økonomisk
trængte familier skulle betale lavere afgifter. Nedsla-
get i prisen afhænger af familiens årsindtægt, og når
en familie tjener mindre end 15.200 pund, skal den
studerende intet betale. Heller ikke hvis han/hun se-
nere får en markant større indtægt.

Skotter, walisere og masters går fri 
De nye undervisningsafgifter gælder kun universiteter
i England og altså ikke skotske og walisiske institutio-
ner. Den ændrer heller ikke ved prisniveauet for en-
gelske masteruddannelser der i øjeblikket kan koste
op til 150.000 kroner om året. Det er endnu uklart
hvilken betydningen reformen vil få for danske stude-
rende der vælger at tage en bachelorgrad i England.

BLAIR WITCH PROJECT – Der er ingen vej

udenom. Premierminister Tony Blair forsvarer her sin

reform der tredobler undervisningsafgiften.

Er Blair fair?
Undervisningsafgiften tredobles, men første afdrag skal først
falde når studerende begynder at tjene seriøse penge
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Kættersk brugerbetaling
»Hverken i England eller andre steder i Europa kommer man uden om en diskussion af, hvordan universite-

terne erhverver bedre økonomi og højere kvalitet. For det er bare ikke godt nok, som det fungerer i dag, 

og problemet bliver ikke mindre fremover. Måske er det virkelig tid til at overveje noget så kættersk som et

element af brugerbetaling i forbindelse med universitetsuddannelser?«

Leder i Politiken 28. januar 2004.
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Af Lise K. Lauridsen

Anbefalingerne fra er-
hvervslivet og OECD har
været enslydende:

Dansk forskning er i top, men
der bliver satset alt for bredt.
Forskningsstrategier på natio-
nalt, institutionelt såvel som på
institutniveau er i dag blevet et
løsen.

Men hvad er en forsknings-
strategi egentlig? Vil den un-
derminere forskningens væsen?
Og hvad skal den gøre godt for?
Universitetsavisen har spurgt
vicedirektør på Forskningscen-
ter Risø, Jon Wulff Petersen, og
konsortieleder på Learning Lab
Denmark, Ib Ravn, der begge
arbejder med forskningsstrate-
gier. 

Jon Wulffs erfaring er at
forskningsstrategi er nødvendig
både for de ansattes arbejde og
for det omgivende samfund.
For et par år siden kom Risø un-
der pres fordi der blev stillet
spørgsmål til om det overhove-
det gav mening at forske i ker-
nekraft i Danmark. Det fik Risø
til at vågne op. 

»At vi var dygtige til at bedri-
ve forskning, var ikke længere
vores eksistensberettigelse til
evig tid. Pludselig blev det nød-
vendigt også for den enkelte
forsker at kunne fortælle om
Risøs formål og hvad det er for
en opgave vi løser for samfun-
det. Og spørgsmålet er jo om
det er et mål i sig selv at have
dygtige forskere eller om man
skal stille større krav,« fortæller
Jon Wulff.

I universiteternes tilfælde er
missionen klar: At skabe forsk-
ning og uddannelse af højeste
kvalitet. Alligevel synes det agt-
værdige formål ind imellem at
drukne i kritik af nulforskere,
dårlig undervisning eller
studieslendrian. Og når kritik-
ken hagler ned, fokuserer man
ofte på alt det man er dårlig til

frem for det man kan, mener
Jon Wulff. Og det er netop hvad
forskningsstrategi primært skal
handle om: At forskerne i fæl-
lesskab finder ud af hvad det er
spændende at forske i.

Frihedsberøvelse
Forskernes frihed er det kildne
spørgsmål når det drejer sig om
forskningsstrategi.

»For nogle forskere lyder or-
det forskningsstrategi som en
trussel mod det personlige rå-
derum. Universitetsforskerne
har traditionelt haft rigtig me-
get personligt råderum på de-
res arbejde, så derfor handler
kritikken af forskningsstrategi-
er måske mere om at forskerens
egen frihed er under angreb
end om at den fri forsknings
grundpiller er det,« siger Ib
Ravn.

Snarere end at se de nye ti-
der som et tab af frihed, mener
han at forskerne skal prøve at
se på mulighederne i forsk-
ningsstrategisk planlægning. 

»For de unge forskere der er
vant til at lave projektarbejde
under uddannelsen, vil det
være kærkomment at skulle
samarbejde mere om forsknin-
gen. Mange unge står af på
ph.d.-graden i dag fordi den i
høj grad lægger op til at man
sidder alene i et kosteskab i tre
år,« siger Ib Ravn der mener at
vi befinder os i en mellemperio-
de hvor forskning for forsknin-
gens skyld er passé mens den
såkaldte ‘Modus 2-forskning’
hvor idealet er forskning i sam-
spil med samfundet, heller ikke
helt er slået igennem.  

Samarbejde ej lig ufrihed
»På de natur- og sundhedsvi-
denskabelige fag er det ikke no-
get nyt at man samarbejder, og
det fællesskab føles typisk ikke
som en ufrihed. Man lader sig
inspirere af hinanden, bruger
hinandens ekspertise og udfor-

drer hinanden når man har fun-
det ud af hvilken retning sam-
arbejdet skal bevæge sig i. 

Men i andre forskningsmil-
jøer hvor man ikke hilser på
kollegaen om morgenen, siger
tillykke med den nye publikati-
on eller bare ikke taler sammen
dagligt fordi det aldrig har
været nødvendigt, er det et
stort skridt at skulle til at sam-
arbejde om fælles strategier.
Mange universitetsforskere sid-
der ret alene med deres forsk-
ning, og når man er vant til at
sætte sin egen dagsorden, kan
kravet om fælles strategisk
planlægning synes som et uvel-
komment indgreb i arbejdslivs-
kvaliteten,« siger Ib Ravn. 

At tænke strategisk er fuld-
stændig elementært for private
virksomheder og andre organi-
sationer med kunder og bruge-
re som man skal betjene og tje-
ne penge på. Man må vælge en
eller anden retning, så man får
skabt en service eller et pro-
dukt brugergruppen har glæde
af. 

»VIP’erne frygter DJØFise-
ring, virksomhedskontrakter,
lederens ånde i nakken og en
strategisk nedlukning af mit
forskningsfelt! Man kan stritte
imod og brumme: Forsknings-
friheden trues, og man kan
kæmpe for sin ret til at definere
sin forskning i et komplet vaku-
um. Men man kan også forstå
forskning som noget der fore-
går i et forpligtende netværk af
relationer som udmærket kan
ledes – hvis vi ved ledelse for-
står det man ser i en del fremsy-
nede offentlige og private virk-
somheder hvor ledere facilite-
rer og koordinerer samarbejdet
mellem mennesker så folk fin-
der ud af at gå i nogenlunde
samme retning og trives og
vokse i den proces,« siger Ib
Ravn.

Ledelse søges 
Forskningen på universiteterne
lider under at der ikke har
været nogen ledelse til at sige:
Vi skal kunne arbejde sammen
hen imod et fælles mål.

»Ledelseskulturen har været
at der ikke var noget at lede for-
di det var forskerens individuel-
le opgave at finde ud af hvad
der var relevant at lave, men
det er ikke nok bare at have fri-
heden. Hvis der ikke er nogen
der interesserer sig for om man
laver det ene eller det andet, så
mister den enkelte engagemen-
tet og blikket for de fælles mål,«
siger Jon Wulff og understreger
at forskningsstrategi ikke har
noget med ensretning af forsk-
ningen at gøre:

»Kæden hopper tit af når
man går fra det nærmest selvle-
dede universitet til noget nyt.
Så kan man nemt få lavet for
stive og hierarkiske strukturer
fordi ledelse nu er blevet svaret
på alt. Problemet er bare at
man ikke kan kontrollere og di-
rigere en moderne vidensarbej-

der hverken på et universitet el-
ler andre steder. Man er nødt til
at sørge for at det er lysten der
driver værket. Ledelsens opga-
ve er så i samarbejde med de
ansatte at udstikke en retning
for forskningen og arbejds-
pladsen. Hvis ikke der er mede-
jerskab til instituttets eller uni-
versitetets nye strategier, så får
de ellers så forkromede manua-
ler for ‘hvad man vil’ ingen ef-
fekt. Det at forstå opgaven fra
begge sider er vigtigt. Hvad er
lederens opgave, og hvad er mit
ansvar,« siger Jon Wulff.

Universitetet rummer uanede
muligheder og retninger man
kan gå i, og sådan skal det
være, understreger Ib Ravn. 

»Det sikrer innovation og
forskningsfrihed, men det kan
også gå over gevind og blive for
fragmenteret. Det må være den
nye ledelses opgave at skabe en
kultur hvor man i langt højere
grad deler og hjælper hinan-
den. På lang sigt vil det kunne
give et meget mere frugtbart
indspark at man dropper brok-

kerierne og kritikken for en
stund og også lærer at anerken-
de og bruge sine kolleger. Selv-
følgelig eksisterer vidensdeling
allerede på universitetet, men
der er også masser af steder
hvor folk går lidt i stå og mang-
ler begejstring fordi de kun mø-
der indifferente kolleger som
de ikke kan snakke med. Hvor-
dan skal man år efter år få
kræfter til at skubbe sin forsk-
ning i gang hvis ens rigeste fag-
lige fællesskab er med en kolle-
ga på New Zealand som man
møder på konferencer hvert an-
det år?« spørger Ib Ravn. ■

likl@adm.ku.dk

Ib Ravn og Jon Wulff Petersen
kan høres på konferencen ‘Stra-
tegier og kompetencer i forsk-
ning og undervisning’ den 11.
marts 2004. Læs mere på
www.ku.dk/puma.

FORSKNING ▼  

BULL’S EYE – På talrige opfordringer skal univer-

sitetsforskningen helst målrettes mere end den er i

dag.

Friheden, 
forskningsstrategien 
og fællesskabet
Går forskningsfriheden ud når den strategiske 
forskning sætter ind? Universitetsavisen har 
spurgt to ledere der til daglig arbejder med 
forskningsstrategier 

Forskningsfokus
»§ 17 stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning

og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse be-

stemte opgaver. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne

opgaver, forsker de frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer.«

Fra (den ny) Lov om Universiteter, www.vtu.dk.
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Jeg indledte debatten om
løngarantikravet (se UA
1/04) i de nye retningslinjer

for ph.d.-studiet ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet
(SVF) fordi jeg meget gerne vil-
le have startet mit ph.d.-forløb i
sommer. 

Jeg kontaktede først ph.d.-
studieleder Jørgen Vinten som
fortalte at der kunne være et
problem i administrationen af
ph.d.-bekendtgørelsen og op-
fordrede mig til at forfølge sa-
gen og kontakte dekanen. Da
dekanen ikke var lydhør for mi-
ne indvendinger, sendte jeg et
brev til Ministeren for Viden-
skab Teknologi og Udvikling
om problemet. Ministeriet valg-
te så at behandle mit brev som
klage.

Efter fire resultatløse måne-
der skrev jeg mit indlæg til sid-
ste nummer af Universitetsavi-
sen. Da det heller ikke bragte
mig nærmere en løsning, stiller
jeg nu følgende spørgsmål om
berettigelsen og værdien af kra-
vet om dokumentation for
løngaranti:

1. Forventer SVF at kravet om
løngaranti giver en signifikant
økonomisk besparelse?

Før de nye retningslinjer
trådte i kraft maj 2003, blev der
indskrevet flere ph.d.-studeren-
de som var i samme situation
som mig (er min sag så »enkelt-
stående«?). Kun hvis disse eks-
ternt finansierede ph.d.-stude-
rendes fondsstøtte er bortfaldet
og har kostet SVF mange pen-
ge, kan fakultetets krav om
løngaranti være berettiget.

2. Hvorfor ikke lade forskere
forsøge at gennemføre ph.d.-stu-

diet og så håbe på at økonomien
holder?

Det er da fordelagtigt for
ph.d.-studerende at de med ga-
rantien er økonomisk sikrede
hele ph.d.-studiets forløb. Men
alternativet til den ‘skudsikre’
ph.d. er et usikkert forskerjob,
uden alle ph.d.-studiets attrak-
tive facetter.

3. Kan alle der har skrevet un-
der på løngarantier for eksternt
finansierede ph.d.-studerende, i

Anders Fogh Rasmussen har
fået en ide: Regeringen skal
oprette en forskningsfond

baseret på skatteindtægter fra
nordsøolien. Det synes jeg er en
vældig god ide; naturligvis, for den
blev faktisk foreslået af mig selv i
en leder i universitetsforskernes
fagblad Forskerforum allerede i
november sidste år (se www.for-
skeren.dk – klik på tidligere årgan-
ge og find nummer 169, november
2003).

Jeg er dog uenig med Fogh i at
pengene skal være øremærkede til
få og snævre formål. De bør tilfly-
de alle forskningsområder. Men
det kræver nok en større fond end
foreslået af regeringen. Så måske
skulle pengene ikke kun komme
fra oliesektoren, men fra alle sek-
torer hvis indtjening stammer fra
videnbaserede produkter eller ak-
tiviteter. Der kunne opkræves en
slags forskningsafgift. 

Hvis regeringen så yderligere
ville lægge noget af det provenu
den regner med at få ved frasalg af
statskontrollerede virksomheder
(DONG, Post Danmark etc.), så
kunne man opbygge flere fonde
med meget store formuer. Med fle-
re store fonde kunne disse overgi-
ves til universiteternes kontrol så-
ledes at hvert universitet havde sin
egen forskningsfond hvis afkast
kunne betale hovedparten af  den
grundforskning der foregår på uni-
versiteterne. 

Det ville materialisere den fri-
hed som Helge Sander lovede uni-
versiteterne ved introduktionen af
den nye universitetslov. Det ville jo
gøre universiteterne fri af den poli-
tiske styring som i dag stadig fin-
der sted via de økonomiske bevil-
linger der kommer fra Christians-
borg. 

Oven på dette fondssystem skul-
le man stadig have Det strategiske
Forskningsråd, Det frie Forsk-
ningsråd og Grundforskningsfon-

den. De har alle en fornuftig rolle
at spille som det er anbefalelses-
værdig at bevare.

To fluer
Regeringen ville med universitets-
fonden i virkeligheden slå to fluer
med et smæk: Den ville både op-
fylde Sanders løfter om mere fri-
hed til universiteterne og efterleve
den anbefaling i OECD’s rapport
om de danske universiteter der
vedrører mere uafhængighed af
det politiske system. 

For universiteterne ville fordele-
ne også være store: De ville være
fri for den årlige bekymring for re-
sultatet af det politiske slagsmål
om finansloven, og de kunne plan-
lægge virkelig langsigtet. 

Vi har behov for en langsigtet
sikring af universiteternes grund-
forskning som trues af politikernes
stigende fokus på direkte anvende-
lighed af forskningsresultater og
indlejring af sektorforskningsinsti-
tutter med politisk bestemte myn-
dighedsopgaver. Heldigvis er der
fra flere af de største toneangiven-
de forskningsbaserede virksomhe-
der (fx Haldor Topsøe A/S) gjort
opmærksom på vigtigheden af uni-
versiteternes grundforskning. Men
den er også truet af mange års
nedskæringer i universiteternes
basisbevillinger.

En af Helge Sanders forklaringer
på hvorfor vi skulle have den nye
universitetslov, var at det politiske
system ikke havde tillid til det kol-
legiale universitetsstyre. Med nati-
onalbankdirektøren i den nye uni-
versitetsbestyrelse burde politiker-
ne have fuld tillid til at Køben-
havns Universitet kan styre sin
økonomi på forsvarlig måde.

Så nu er der ingen undskyld-
ning: Anders Fogh Rasmussen, giv
os økonomisk frihed, giv os Køben-
havns Universitets Frie Forsknings-
fond!! ■

Lotte Rienecker (LR) fra Hu-
manioras formidlingscen-
ter satte i sidste udgave af

Universitetsavisen en debat i
gang om fordelene ved at ind-
føre specialedeadlines med der-
til hørende fokuseret speciale-
vejledning. Som studerende og
kommende specialeskribent er
jeg helt enig med LR i syns-
punktet at det vil tage noget af
det psykologiske pres væk fra
specialeskrivningen hvis man
indfører en deadline for specia-
leaflevering. En urokkelig
deadline vil tæmme den speci-
aleforlængende og grænseløse
specialeperfektionisme og ind-
skrænke rummet for dårlige
undskyldninger under specia-
leodysséen.

Allerede nu forsøger mange

studerende, inklusive mig selv,
at sætte en specialedeadline for
at undgå den berømte speciale-
sump. Det ville dog være rart at
blive belønnet for sit forsøg på
at – undskyld mig – arbejde
professionelt. 

Jeg har endda et forslag:
Hvad med at den studerendes
evne til at skrive specialet på
normeret tid indgår i karakter-
bedømmelsen? Lige nu bliver
man nærmest straffet for at
overholde specialenormeringen
fordi specialet udelukkende bli-
ver bedømt på dets indhold. Og
det siger jo sig selv at man ikke
kan nå lige så meget i speciale-
dybden hvis man bruger seks
måneder frem for ét eller halv-
andet år. 

Kritikere af en urokkelig spe-

cialedeadline vil formentlig
problematisere at den stude-
rende ikke kan skrive specialer
af forskningsmæssig kvalitet
på, fx seks måneder. Omvendt
kan man sige at specialedeadli-
nes vil kvalificere os studeren-
de til næsten hvilket som helst
arbejdsmarked ud over at dreje
os uden om psykiske problemer
– og det er vi alle interesserede
i. 

Er vi ikke? Jeg er. ■

Mette Margrethe Elf, MA,
stud.scient.pol.

■ OP AF SUMPEN

Deadline for speciale – ja tak

■ PH.D.-STUDIER PÅ SUND

Tre skarpe om løngaranti
virkeligheden stå inde for dem?

Hvis ikke garanten ligger in-
de med pengene, men (ligesom
i mit tilfælde) forventer at få
dem hen ad vejen, er garantien
værdiløs og kravet meningsløst.

Jeg håber at der er svar og
løsning på vej! ■

Cand.scient Mikael Schneider,
Laboratoriet for Molekylær Kar-
diologi på Rigshospitalets Hjerte-
center.

Som svar på Mikael Schnei-
ders første spørgsmål om
de økonomiske perspekti-

ver kan det anføres at fakultetet
aldrig har garanteret de ekster-
ne ph.d.-studerendes løn under
uddannelsen, og at en sådan fa-
kultetsgaranti på uheldig måde
kunne mindske motivationen
til at søge lønmidler hos såvel
den ph.d.-studerende som i vej-
ledermiljøet. Med mere end
400 eksternt finansierede
ph.d.-studerende kunne de
økonomiske konsekvenser her-
af blive ødelæggende for fakul-
tetet. 

Dette alvorlige perspektiv gi-
ver også svaret på andet spørgs-
mål, og det er en stadig spore i
arbejdet med at sikre solidite-
ten i de i tredje spørgsmål
nævnte garantier fra vejledere,
afdelinger eller institutter.

Mikael Schneiders indlæg
understreger vigtigheden af at
få afklaret den rette placering

af det økonomiske ansvar for
eksternt finansierede ph.d.-stu-
derendes løn under studiet. Fa-
kultetet er ikke indstillet på at
binde økonomiske midler i en
garantifond, og som tidligere
fremhævet mener fakultetet
heller ikke at det er rimeligt at
skubbe ansvaret for dette over
på den ph.d.-studerende, men
at dette ansvar bør bæres de-
centralt på det institut eller den
afdeling hvor vejlederen er an-
sat og hvor den ph.d.-studeren-
de har planlagt at gennemføre
sit forskningsprojekt. Vejlede-
ren, instituttet eller afdelingen
vil almindeligvis have en (øko-
nomisk) skulderbredde som
rækker til dette, og vil have
været involveret ved udarbej-
delsen af den ph.d.-studeren-
des stipendieansøgning(er).
Ministeriets svar vil bringe den
fornødne afklaring. ■

Ph.d.-studieleder Jørgen Vinten.

SVAR

Ministeriet har bolden

■ FORSKNINGSPOLIT IK

Foghs forsknings-
fond – god, 
men gammel ide

Af Leif 

Søndergaard,

lektor, 

AC fælles-

tillids-

repræsentant.

SYNSPUNKT

DEBAT ▼  

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

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

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

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

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

Bolig søges

København

Periode: Pr. 1/3-04 for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. m.

køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stud.

med kone og barn.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Rikke Helge, tlf 3532

0792, e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Kbh./Frederiksberg

Periode: Fra 1/4 til 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet og

køkken, evt. vaskemaskine.

Beboere: Gæsteforsker og

hustru.

Husleje: Maks. 6.500 kr.  pr. md.

inkl. vand, varme og el.  

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Kbh./Frederiksberg

Periode: Fra 15/3 til 15/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet og

køkken, evt. vaskemaskine.

Beboere: Gæsteforsker og

hustru.

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.  

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Kbh./Østerbro/Frederiksberg

Periode: Fra 15/2 til 15/10-04.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet og

køkken, evt. vaskemaskine.

Beboere: Gæsteforsker og

hustru.

Husleje: Maks. 8.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.  

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Bolig udlejes

Charlottenlund

Size: 2 rooms in house. Owner li-

ves abroad and uses house oc-

casionally.

Equipment: Full access to kit-

chen, dining room and bath.

Rent: 5.300 kr. per month utilities

incl.

Contact: E-mail: 

hthorup@africaonline.com.gh.

Vesterbro

Period: From 1 April, 2004.

Size: Two sublets. a) 2 rooms, 35

sqm. b) 1 room, 25 sqm. 

Equipment: Kitchen with dish-

washer and bathroom with

washing machine. Unfurnis-

hed. Access to cable tv and

adsl. 

Rent: a) 5.000 b) 4.500 kr. per

month.

Contact: Hanne Mathiesen, tel.

3379 9121, e-mail:

hanne.mathiesen@tele2adsl.dk.

Christianshavn

Periode: Pr. 1/2-04 for 6-12 mdr.

Størrelse: Værelse, 12 kvm.

Udstyr: Evt. møbleret. Tv, tlf.,

bad, køkken, vaskemaskine. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Tlf: 2972 9922/3296

1850.

Hellerup

Period: From 1/3 to 31/7-04.

Size: House, 4 rooms, 150 sqm.

Equipment: Fully furnished, gara-

ge, garden, adsl.

Rent: 6.000 kr. per month excl.

electricity, gas, water.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: Tel. 3962 8476, e-mail:

eva@niederstebruch.com.

Hellerup

Periode: 2 år.

Størrelse: Villalejlighed, 112 kvm.

med have.

Beboer: Gæsteprofessor el.lign.

Kontakt: Tlf. 2627 9450.

Frederiksberg

Period: Until 31/1-05, maybe lon-

ger. 

Size: Flat, 3 rooms, 75 sqm.

Equipment: Kitchen, bathroom,

courtyard, washing machine.

Fully furnished. 

Tenant: Ideal for couple. Non-

smokers. 

Rent: 6.500 kr. per month, excl.

heating and electricity.

Deposit: 13.000 kr.

Contact: E-mail: 

novoFS@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Pr. 1/3-04.

Størrelse: Værelse, 18 kvm.

Udstyr: Altan. Adgang til fælles

køkken, bad og vaskekælder. 

Beboer: Helst K. Ikke-ryger.

Husleje: 2.600 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Depositum: 5.200 kr.

Kontakt: Caroline, tlf. 2833 3702.

Nørrebro

Period: From 21/2 to 16/5-04.

Size: Apartment, 4 rooms, 130

sqm.

Equipment: Fully furnished with

all utilities.

Tenant: Guest lecturer or family.

Non-smoker.

Rent: 6.000 kr. per month plus

utilities (heat included).

Contact: E-mail:

ursulaplesner@hotmail.com.

Gentofte/Dyssegård

Periode: Fra 1/3 til 30/6-04 (evt.

længere). 

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

90 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Have/terrasse.

Husleje: 8.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 6130 3130, e-mail:

yadete@dadlnet.dk.

Copenhagen City

Period: From 1/2 to 1/7-04.

Size: Room, 19 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

heating, electricity and gas.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: 

peter.thorn@wanadoo.dk.

Christianshavn

Period: From 1/5 to 1/10-04 (ne-

gotiable).

Size: Apartment, 3 rooms, 92

sqm.

Equipment: Furnished, backyard,

adsl-internet.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 8.000 kr. per month all in-

cluded.

Deposit: 24.000 kr.

Contact: Per Nordentoft, e-mail:

pnordentoft@hotmail.com, tel

2812 5707.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/3-04.

Størrelse: Værelse m. altan i lej-

lighed, 2 vær., 54 kvm.

Beboer: Stud. K, ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail: Kristina@Hal-

moe.com, tlf. 2729 2958.

Østerbro

Period: From 1/4 to 1/10-04.

Size: Apartment, 2 rooms, 50

sqm.

Rent: 4.800 kr. per month.

Contact: E-mail:

peneoh@mac.com.

Valby

Period: From 6/2 to 1/6-04.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Fully furnished, kit-

chen and bathroom.

Rent: 5.200 kr. per month incl.

heat and electricity.

Contact: E-mail: ketz@tiscali.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/3-04 for 3 mdr.

med mulig forlængelse.

Størrelse: Værelse. Adgang til

spisekøkken og badeværelse.

Beboer: K studerende.

Husleje: 2.350 kr. pr. md. inkl.

varme og telefonabonnement.

Kontakt: E-mail: annekatrineri-

is@jubiipost.dk.

Kollegier

Elers Kollegium
Periode: Pr. 1/2-04 bliver to plad-

ser ledige.

Målgruppe: To studerende ved

Det Teologiske Fakultet med 2

års beståede studier. Evt.

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret,

vedlæg dokumentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22 kvm.
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NAVNE

Tiltrædelser

Ulrik Ramme-

skow Bang-Pe-

dersen

– er 1. januar

2004 tiltrådt

som professor i

formueret ved

Det Juridiske

Fakultet. Ulrik Rammeskow

Bang-Pedersen er 33 år og har i

en årrække forsket inden for for-

mueretten,  særligt med dansk

og international insolvens- og fi-

nansieringsret, sameje- og ejer-

lejlighedsforhold samt værdipa-

pirer. Ulrik Rammeskow Bang-Pe-

dersen vil efter tiltrædelsen af

professoratet særligt forske i reg-

lerne om sikkerhed i værdipapi-

rer og netting der i de senere år

har fået øget betydning som føl-

ge af globaliseringen af værdipa-

pirmarkederne.

Pristildelinger

Arbejderhistorieprisen til KU

Tre afhandlinger fra Københavns

Universitet er netop belønnet

med arbejderhistorieprisen. Allan

Borup (i midten) får prisen for sit

speciale ved Institut for Historie:

Volksgemeinschaft i det Tredje

Riges førkrigsperiode – Nazister-

nes forsøg på at integrere arbej-

derne i deres samfundsutopi. Og-

så Mikkel Thrane Lassens specia-

le: Kommunismens Kult. En un-

dersøgelse af den religiøse kerne

i kommunismen med særlig vægt

på DKP i perioden 1917-1956 er

blevet belønnet (yderst til højre).

Den tredje afhandling som ud-

valget har ønsket at belønne, er

Martin Grunzs (yderst til venstre)

bacheloropgave fra Institut for

Historie med titlen: Den totali-

tære fristelse – socialdemokraters

veje ind i Nationalsocialismen.

Bag prisen står Arbejderbevægel-

sens Bibliotek og Arkiv, Arbejder-

museet og Selskabet til Forskning

i Arbejderbevægelsens Historie.

Til kollegiet hører bl.a. biblio-

tek, computerrum, sauna og

have med kroketbane. Der er

desuden tilknyttet enkelte

mindre legater.

Husleje: 1.170 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.755 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 12/2-04.

Yderligere oplysninger: Inspector

Collegii, tlf. 7730 9266 el. 7730

9263.

Specialepladser

Specialepladser udlejes
Specialepladser i lejlighed ved

Vanløse station. Kontor til 2

pers., adgang til toilet, køkken

og spiseplads. Bredbånd i løbet

af foråret. 

Husleje: 600 kr. pr. md. pr. person 

Kontakt: Tlf. 3880 3154.

STILLINGER

FAK-stillinger

Sundhedsvidenskab

Teologi

Adjunktur
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Et 3-årigt adjunktur i

Det Gamle Testamentes Ekse-

gese.

Ansøgningsfrist: 3/5-04, kl. 12.00.

Sendes til: Det Teologiske Fakul-

tet, Købmagergade 44-46,

1150 Kbh. K., tlf. 3532 3605.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/phd/default.

htm.

Samfundsvidenskab

Professorships in Economics
Place of employment: Institute of

Economics.

Contents/qualifications: Full Pro-

fessorship in Economics with

established international repu-

tation and a fixed-term Profes-

sorship in Applied Economics

with established international

reputation.

Deadline for applications: 23 Fe-

bruary, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.econ.ku.dk/jobs

and www.econ.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Adjunkt i almen medicin
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Almen Me-

dicin.

Indhold: Forskning, undervisning

mv. i almen medicin.

Ansøgningsfrist: 20/2-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Humaniora

Lektorat i socialpsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Videnskabelige kvalifi-

kationer og erfaring med un-

dervisning og de dertil knytte-

de administrative opgaver in-

den for socialpsykologi.

Til besættelse: 1/6-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 12/3-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Arne Prahl, tlf. 3532

8735, e-mail:

Arne.Prahl@psy.ku.dk. 

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og

bringes kun én gang. 

Deadline 9/2 for avis 3 der udkommer 20/2 og 

deadline 23/2 for avis 4 der udkommer 5/3.
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DET SKER

Kierkegaard-Symposium
The international symposium mainly approaches scholars

working at a Ph.D.– or post-doc.-level

Tid: 7 - 8/2 kl. 10.15-16.30

Sted: University of Copenhagen, Njalsgade 80, Stairway 13

Arr.: Poul Lübcke, tel. 2892 7719, e-mail:

luebcke@hum.ku.dk

Kant Heute? Perspektiven für Philosophie,
Religion und Politik. Eine Tagung zum 200.
Todestag
Konference med deltagelse af bl.a. Otfried Höffe, Tübingen,

Volker Gerhardt, Berlin og Jens Saugstad, Oslo

Tid: 10 - 11/2 kl. 18.00-21.00

Sted: Goethe Instituttet, Nørre Voldgade 106

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning i samarbejde med

Goethe-Instituttet, www.cfs.ku.dk/calendar.htm

Tilmelding til progr@copenhagen-goethe.dk

Referencehåndtering. Referencemanager
til Windows
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 12/2 kl. 9.15-13.00

Sted: DNLB, Nørre Allé 49

Arr.: DNLB. Tilmelding på kursus@dnlb.dk

Kulturkampen I: Kulturradikalisme 
Foredrag og efterfølgende debat med forfatter og formand

for Georg Brandes Selskabet, mag.art. Jørgen Knudsen. Kul-

turkampen II: Tidehverv bliver afholdt 26/2 med cand.theol.

Torben Bramming

Tid: 12/2 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27 opgang H 

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk. Ikke-

medlemmer 25 kr.

Challenges to Communist Party Rule in
China
Seminar med titlen ‘The Three Gorges Dam: Resettlement and

Environmental Policymaking’ med Senior Research Fellow

Gørild M. Heggelund, Director of Global Programme, Fridtjof

Nansen Institute, Oslo

Tid: 18/2 kl. 14.30-16.00

Sted: Nordisk Institut for Asienstudier, Leifsgade 33, 3. sal

Arr.: Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) og Handelshøj-

skolen

Teologi og naturvidenskab
Debataften med astrofysiker Jens Martin Knudsen. Entré

Tid: 18/2 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Forum for Eksistens & Videnskab i samarbejde med Af-

deling for Systematisk Teologi

Ph.d.-kursus. EMBASE
Introduktion til artikelsøgning inden for Sundhedsvidenskab

Tid: 24/2 kl. 10.30-11.30

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek. Til-

melding på www.dnlb.dk el. kursus@dnlb.dk

The Cochrane Library
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 26/2 kl. 9.15-13.00

Sted: DNLB, Nørre Allé 49

Arr.: DNLB. Tilmelding på kursus@dnlb.dk

Syng i kor
TAP-Koret søger alle stemmer – bas, tenor, alt, sopran. Koret består af ca. 25 sangere og

er åbent for alle. Vi synger mindre klassiske korværker og danske/nordiske sange. Lidt

korerfaring og et vist nodekendskab er en fordel.

Ring til Kirsten på 3887 3294 eller mød op mandag kl. 17-19 på 

Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1., lokale 112.

DUN-konference 2004
Skrivning på universiteterne – opgaver, specialer, ph.d-af-

handlinger – kurser, centre, vejledning, resurser. Målgruppen

er undervisere på universiteter og videregående uddannelser

Tid: 5/3 kl. 9.00-17.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Dansk Universitetspædagogik Netværk, www.dun-

net.dk/Konference.asp?ID=4. Tilmelding senest 15/2 på

www.dun-net.dk/Konferencetilmelding.asp

HistorieSeminar 2004
Tid: 11 - 14/3 

Sted: Københavns Universitet Amager

Arr.: Studerende på Institut for Historie, www.historiesemi-

nar.dk

Generalforsamling i Foreningen Studen-
terhuset
Dagsorden kan læses på www.studhus.dk/generalforsam-

ling.pdf. Kun studerende ved KU som har medbragt gyldigt

årskort, har stemme- og valgret

Tid: 15/3 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Foreningen Studenterhuset

At leve og at lege. Winnicott – en af psy-
koanalysens klassikere
Heldagsseminar med en gruppe svenske psykoanalytikere der

gennemgår de væsentligste aspekter af Winnicotts 

forfatterskab på baggrund af egne kliniske erfaringer

Tid: 19/3 kl. 9.00-16.30

Sted: Rigshospitalet, Juliane Maries Vej, Aud. 2

Arr.: Psykoanalytisk Debat. Tilmelding senest 1/3 til Friederi-

ke Unger, e-mail: F.Unger@mail.tele.dk, tlf. 4541 1020

Molecular Function of Ion Channels
Symposium 

Tid: 19/3 kl. 10.00-16.00

Sted: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters,

H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Graduate School of Neuroscience, Copenhagen Heart

Arrhythmia Research Center and Biokemisk Forening,

www.royalacademy.dk Registrate before 12. March to e-

mail: klaerke@mfi.ku.dk 

Individ – frihed og fællesskab i forandring
Konference for samfundsfaglige ph.d.- og kandidatstuderen-

de

Tid: 22 - 23/4-04 

Sted: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Arr.: International Debat, Samfundsvidenskabeligt Forum

og tidsskriftet Politik. Tilmelding på www.polsci.ku.dk/kon-

ference. Send dit abstract til konference@ifs.ku.dk senest

1/3. Deadline for papers er 1/4

PhD-course: Today’s research training –
tomorrow’s scientific quality

Tid: 5 - 12/6-04

Sted: Lithuania

Arr.: NorFA, www.norfa.no

Formidling af samfundsforskning: Dilem-
maer og strategier for gennemslagskraft

Tid: 26/2 kl. 12.30-16.45

Sted: Danmarks Design Center

Arr.: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd,

www.forsk.dk. Tilmelding senest 20/2 på e-mail ime@so-

csci.auc.dk. Angiv navn, titel, ansættelsessted og mail

Why on earth does he have a dog on his lap? 

Doctors’ portraits in the history of
medicine and art
This seminar is a corollary to Medical Museion’s current

exhibition ‘Portrait of a doctor’, which displays a selec-

tion from the rich collection of medical portraits and

drawings owned by the University of Copenhagen;

portraits that reflect the changing roles of the medical

profession in the last 300 years 

Tid: 27/2 kl. 9.00-14.00

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Medicinsk Museion. Registrate to

cp@mhm.ku.dk before 19/2

Informationsmøde om Master i Sundheds-
antropologi
Ny åben humanistisk/samfundsvidenskabelig uddannelse på

kandidatniveau der belyser kulturelle og sociale aspekter af

sygdom og behandling

Tid: 4/3 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, lok.

308

Arr.: www.sundhedsantropologi.dk

New Perspectives on Poverty Reduction –
Towards a new Poverty Agenda?
Conference. See www.udviklingsforskning.dk or send an e-

mail to: fau@diis.dk 

Tid: 4 - 6/3 kl. 10.00-16.00

Sted: Djursvold Kursuscenter, Grenå

Arr.: The Association of Development Researchers in Den-

mark (FAU)
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Mediernes politisering 
og politikkens medialisering

Forskningsprojektet MODINET og DEMES inviterer til tre seminarer der tager afsæt i et af tidens

mest presserende politiske emner. Arrangementerne bringer teoretikere og praktikere sammen for

at diskutere tilstande og perspektiver for politisk kommunikation med et demokratisk sigte. Semina-

rerne finder sted på KUA, Njalsgade 86, trappe 5, 2. lokale 5.2.29a.

16. februar 2004 kl. 13.00-15.00 

Digital politisk kommunikation: et nyt medie og en ny offentlighed? 
ved Jens Hoff, lektor, Institut for statskundskab, Københavns Universitet

1. marts 2004 kl. 10.00-12.00 

Fra den fjerde til den femte mediematrice 
ved Niels Ole Finnemann, lektor, dr.phil., Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Uni-

versitet

22. marts 2004 kl. 13.00-15.00 

Niche Nursing er vigtigere end Spin doctoring 
ved Anker Brink Lund, professor, dr.phil., Institut for Journalistik, Syddansk Universitet

Læs abstracts på www.modinet.dk. Da der er begrænsede pladser, bedes du tilmelde dig via e-mail

til modinet@hum.ku.dk.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Naturvidenskab

Associate Professorships 
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics

Contents: An associate professor-

ship in Planetary Physics, Theo-

retical/Computational Astro-

physics, Experimental X-Ray

Physics and Theory of Biologi-

cal and Complex Systems Phy-

sics.

Deadline for applications: 16

March, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger.

TAP-stillinger

Planlægger
Sted: Den centrale administrati-

on, Teknisk Administration

Indhold: Bygningsplanlægnings-

opgaver i.f.m. universitetets fy-

siske planlægning.

Kvalifikationer: Arkitekt, inge-

niør el. tilsvarende. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 1/3-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Kliniske assistenter
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: 3 kliniske assistenter.

Til besættelse: 1/7-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 10/3-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 7095, e- mail:

hei@adm.ku.dk.

Projektleder og 
projektmedarbejder
Sted: Øresundsuniversitetet.

Indhold: Øresund Design er et

samarbejde over 3 år i Øre-

sundsregionen mellem en ræk-

ke offentlige myndigheder,

universiteter og højere lære-

ranstalter, designbranchen og

erhvervslivet. Øresundsuniver-

sitetet er projektansvarlig. Må-

let er at styrke designkompe-

tencen og skabe merværdi i de

produkter og ydelser som pro-

duceres i Øresundsregionen. 

Omfang: Deltid. Kan forhandles.

Ansøgningsfrist: 23/2-04.

Yderligere oplysninger: Se

www.uni.oresund.org.

Økonomiansvarlig 
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Ansvar for regnskabs-

og økonomifunktioner, daglig

ledelse af instituttets økonomi-

funktion.

Til besættelse: Snarest muligt og

senest 1/4-04.

Ansøgningsfrist: 12/2-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ifi.ku.dk/stilling el. kon-

takt Jytte Berger, Institut for

Idræt, tlf. 3532 0823.

Overassistent – vikariat
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Omfang: Fra 1/3 til 31/12-04.

Ansøgningsfrist: 15/2-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Elektroniktekniker/
elektronikmekaniker 
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Stilling som elektronik-

tekniker og forvalter af insti-

tuttets forskningsmateriel.

Til besættelse: 1/4-04 el. snarest

muligt derefter.

Ansøgning sendes til: Geografisk

Institut, institutadministrator

Margit Bendtsen, Øster Vold-

gade 10, 1350 Kbh. K., mrk.

587-252-3/04.

Ansøgningsfrist: 2/3-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Bjarne Holm Jakobsen,

tlf. 3532 2521, e-mail:

bhj@geogr.ku.dk. Se

www.geogr.ku.dk.

Kontorelever
Sted: Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: 2 elever til 2 års elevtid

med arbejdsopgaverne: stu-

denterekspedition, regnskab,

journalisering, lettere sagsbe-

handling og referatskrivning.

Til besættelse: 16/8-04.

Ansøgningsfrist: 12/3-04, kl.

12.00.

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, St. Kanni-

kestræde 13, 1169 Kbh. K, mrk.

201-261-29/04.

Yderligere oplysninger: Malene

Egemark Clausen, tlf. 3532

3589.

International studievejleder
Sted: Nordisk Filologi.

Indhold: En stilling for Dansk

specielt m.h.p. international

vejledning.

Kvalifikationer: Danskstud. med

erfaring som udvekslingsstud.

og gerne med erfaring fra stu-

denterpolitisk og/el. admini-

strativt arbejde.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse til besættelse 1/3-

04. Ansættes 200 timer/år

hvoraf der er ca. 2 timer/uge i

åbningstiden i studievejlednin-

gen.

Ansøgningsfrist: 20/2-04.

Sendes til: Studienævnet for

Dansk, Njalsgade 120, 2300

Kbh. S.
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Studievejleder 
Sted: Studievejledningen for Me-

dicin.

Kvalifikationer: Stud. tidligt i stu-

diet, dog med min. 1 studieår

bag sig.

Omfang: Til besættelse 1/3-04. 60

timer/md. i 47 uger om året. Ti-

mefordelingen er skæv da vi

har særlig travlt i august og i

januar. Ansættelsen har gensi-

digt 3 mdr. prøvetid. 

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrator Lisbeth Roland

Hansen, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3b, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 16/2-04, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Tlf.: 3532

7091.

Studentermedhjælpere 
Sted: Det Internationale Kontor

ved Københavns Universitet.

Indhold: Bl.a. vejledning af dan-

ske stud. og transcripts til

udenlandske stud.

Kvalifikationer: Gode engelsk-

kundskaber.

Omfang: 14-21 timer/uge, i peri-

oder mere.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensudskrift samt evt. udtalel-

ser.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, Fiolstræde 24, 1010

Kbh. K. Mrk. kuverten ‘Studen-

termedhjælp 2. sal’. 

Ansøgningsfrist: 18/2-04.

Yderligere oplysninger:

www.ku.dk/sa/inter. Special-

konsulent Trine Sand Moalem,

tlf. 3532 3927, e-mail:

tsm@adm.ku.dk el. fuldmægtig

Thomas Hovmand, tlf. 3532

3898, e-mail: thov@adm.ku.dk. 

Studentermedhjælpere
Sted: Videnskabsbutikken ved

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet og Det Juridiske Fa-

kultet.

Indhold: 2 personer søges.

Til besættelse: Marts 2004.

Ansøgning sendes til: Viden-

skabsbutikken, Nørregade 34,

4.sal, 1165 Kbh. K., tlf. 3532

3099.

Ansøgningsfrist: 27/2-04, kl.

10.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.viden-

skabsbutikken.dk.

Øvrige stillinger

Direktør for Det danske In-
stitut i Rom
Sted: Det danske Institut for Vi-

denskab og Kunst i Rom.  

Omfang: 3 år med mulighed for

forlængelse efter ansøgning i

op til yderligere 3 år. Til besæt-

telse 1/9-04. 

Ansøgningsfrist: 20/2-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.dkinst-rom.dk.

Yderligere oplysninger: Bestyrel-

sesformand Henrik Tvarnø, tlf.

3337 3001 el. direktør Jacob

Isager, tlf. 0039 0632 65931.
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Tibirke ved Tisvildeleje
Huset er beliggende på smuk 2953 kvm. naturgrund rig
på dyre- og fugleliv. Huset er beregnet til 5 personer. Stue
inddelt i opholdsafdeling og spiseafdeling med åbent
køkken, komfur med keramisk plade, emhætte og
køle/fryseskab. Badeværelse med bruseniche, entre med
garderoberum. I stuen trappe til 1. sal med 2 soveværel-
ser med dobbeltsenge. Desuden soveplads i stuen. Klin-
kegulve m. varme. Elvarme og brændeovn. Huset er pga.
af den meget stejle trappe til 1. sal  ikke egnet til børn.

Afstand strand: Ca. 15 min. på cykel.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.545 kr.

Saunte ved Hornbæk Plantage 
Isoleret sommerhus på beplantet grund i sommerhusom-
råde nær busstop (Helsingør/Hornbæk/Gilleleje). Huset
er beregnet til 5 personer, og der er barneseng og høj
stol. Stue med køkken, 3 soveværelser og stort bruseba-
deværelse. Farve tv og radio.

Handel: 1 km. til købmand i Saunte. 4-5 km. til Hornbæk

by.

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.345 kr.  

Hald Strand 
Beliggende mellem Liseleje og Hundested. Stort Helårs-
isoleret træhus på dejlig, stor beplantet grund. Terrasse
med delvis overdækning. Huset har 4 soveværelser med 8
sovepladser, opholdsstue, køkken og badeværelse med
bruser.

Afstand strand: Ca. 5 minutters gang til sti med stejl trappe

til stranden.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.550 kr.

Liseleje (husdyr ikke tilladt)
Direkte til Kattegat med pragtfuld udsigt. 46 kvm. hygge-
ligt og velindrettet, helårsisoleret Kalmar fritidshus med
carport/udhus. Stor udsigtsterrasse med delvis over-
dækning. Huset er bygget i 1984 og ligger på lukket
grund med god kystsikring og låge fra grunden til sti med
trappe til stranden. Ca. 700 m. fra Liseleje bymidte. I hu-
set er der entre, opholdsstue med brændeovn, åbent køk-
ken, soveværelse, køjeværelse og badeværelse med bru-
sekabine. Beregnet til 4 personer.

Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til Liseleje.

Afstand strand: Direkte fra grunden.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

Lundeborg
Huset ligger på vejen mellem Nyborg og Svendborg helt
ned til vandet med udsigt til Langeland. Lille køkken, stor
stue med trappe til 1. sal med 1 dobbelt-, 2 enkeltværel-
ser og et værelse med køjeseng. Desuden badeværelse
med brusebad. Lukket have og udestue.

Afstand strand: Direkte fra grunden.

Ugepris i højsæsonen: 1.970 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.545 kr.

Blåvand
Kringsvej 3. Helårsisoleret sommerhus tæt ved Vesterha-
vet. Huset er beregnet til 6 personer. Stue med åbent køk-
ken, 3 soveværelser, badeværelse og sauna. Der er barne-
stol og -seng i huset. 

Afstand strand: Ca. 300 m.

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

Ærø
Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret helårshus, op-
ført ca. år 1900 i den gamle bydel. Huset er beregnet til 5
personer. Stor stue m. brændeovn, spisestue og køkken

med spisekrog. På 1. sal 2 soveværelser. 2 sovepladser i
hvert soveværelse samt 1 soveplads på en sovebriks i spi-
sestuen. Moderne badeværelse med bruseniche. Fjern-
varme. Ugenert gårdhave. 

Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

Læsø
Skuret, Øster Havn. Sommerhus beliggende på natur-
grund med fyr og lyng i et af de smukkeste områder på
Læsø ca. 1 km. fra den flotteste klitstrand.
Huset er beregnet til 8 personer. Stue med køkken, 1 so-
veværelse og 3 køjerum. Intet tv og ingen antenne.

Handel: Ca. 2 km. til Østerby havn eller 1,5 km. til camping-

plads. 

Afstand strand: Ca. 15 minutters gang.

Ugepris i højsæsonen: 1.350 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.240 kr.

Silkeborg (husdyr ikke tilladt)
Toppen ved Laven ligger usædvanligt smukt på stor na-
turgrund med udsigt over Julsø. Huset er beregnet til 6
personer med en stor stue og køkken, 2 soveværelser og
køjerum. Hvis ikke man har bil, skal man være opmærk-
som på at huset ligger ca. 3 km. fra Laven station, og der
er ca. 6 km. til nærmeste supermarked.

Afstand strand: Søbad  findes i Knudsø og Sejs.

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

Sejrøbugten
Stendiget, Tengslemark Lyng. Helårsisoleret sommerhus
med overdækket terrasse. Huset ligger på beplantet
grund nær dejlig strand og er beregnet til 6 personer.
Stue med køkken, 2 soveværelser og 1 køjerum. Toilet
med brusebad (renoveret i 2000). Brændeovn. Nærmeste
købmand ligger i Lumsås (ca. 3 km.) 

Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.350 kr.

Nålevænget, Tengslemark Lyng. Stort bjælkehus med an-
neks på gammel beplantet grund. Huset er beregnet til 6
personer. Stue, køkken/spisestue, 3 soveværelser. Annek-
set indeholder stue med 3 sovepladser samt køkken. Des-
uden et køjerum med 2 pladser (kan kun benyttes om
sommeren). Karbad og sauna. 

Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.500 kr.

Bornholm
Huset ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge nær ved lil-
le sandstrand i et smukt område med klipper. Huset er i 2
etager. Køkken, spisestue, toilet, soveværelse og køjerum
i stueetagen, og på 1. sal soveværelse samt stor stue med
brændeovn og havudsigt. En barneseng. Der er stort ba-
deværelse med brus og vaskemaskine. I alt plads til 7 per-
soner. To terrasser og have. Busforbindelse fra Rønne ca.
500 m. fra huset.

Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.970 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.650 kr.

Bondehuset. I den lille havneby Vang på vestkysten tæt på
Hammershus’ ruiner. Omegnen er smuk med klipper og
skov, men uden bademuligheder. Huset er beregnet til 7
personer. Stue med køkken og spisestue med sovesofa, 3
soveværelser, barneseng og -stol. Stort brusebadeværel-
se. Huset har oliefyr og brændeovn.

Handel: 4 km. til købmand i Olsker, 7 km. til Sandvig/Allin-

ge.

Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle, stoppested tæt

ved huset.
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Lodtrækning om 
feriehus/lejlighed 
til sommer- og 
efterårsferien
2004
Som ansat ved Københavns
Universitet kan du deltage i
lodtrækningen om retten til en
uges ferie i et af fondens huse
i perioden fra uge 21 til og
med efterårsferien i uge 42 

Feriefonden ejer i alt 17
feriehuse fordelt med 15 i
Danmark, 2 i Sverige samt

3 lejede lejligheder i hhv. Bar-
celona, Paris og Sete i Syd-
frankrig. 

Husene er fuldt udstyret med
elvarme/pejs, varmt vand, toi-
let og brusebad, komfur og kø-
leskab. Der er radio, telefon
(dog ikke i udlandet) og fire
cykler i alle huse. 

Der skal medbringes senge-
linned, håndklæder og viske-
stykker, og den enkelte lejer
skal selv sørge for rengøring af
ferieboligen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl. 14.00 til den efterfølg-
ende lørdag klokken 14.00. Lej-
lighederne i Paris og Barcelona
udlejes fra søndag til søndag. I
perioden uge 20 - 42 udlejes
kun på ugebasis. Uden for de

perioder der er trukket lod om,
kan husene også udlejes på
weekendbasis. Der tages imod
bestillinger til weekendophold
i efteråret fra den 5. august
2004 på tlf. 3532 2791. 

Brugsretten må ikke overdra-
ges til andre.

Ansøgningen, der skal være Fe-
riefonden i hænde senest tors-
dag den 19. februar 2004, stiles
til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K

Alle får svar om resultatet af
lodtrækningen senest lørdag
den 6. marts 2004. 

VARME NYHEDER – I år kan ansatte feriere i en lejlighed i Bar-

celona (billedet) eller Sete i Sydfrankrig.
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Afstand strand: Allinge/Sandvig ca. 8 km.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.550 kr. 

Hulsig, Skagen
12 km. syd for Skagen. Huset er et moderne og velholdt
bjælkehus på 75 kvm. Det har 6 sengepladser heraf 2 i
køjeværelse. Brændeovn og elvarme. 

Afstand strand: Ca. 1.700 m.

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

Marielyst
Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet som-
merhus tæt ved flot badestrand med plads til 5 personer.
Stue med køkken, 3 soveværelser, brusebadeværelse. Der
er elvarme (men ingen pejs eller brændeovn).

Afstand strand: Ca. 5 min.

Marielyst by: Ca. 15 min. 

Ugepris i højsæsonen: 1.550 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.350 kr.

Sverige
Väset, Kulltorp, Jönköping Län. Väset ligger mellem Bre-
daryd og Gnösjö. Der er smuk natur med Storemose, Sve-
riges måske største sydlige naturreservat samt det kendte
skisportssted Isaberg. Huset er en Västkyst-stuga på 54
kvm., helårsisoleret med elvarme og pejs. Beregnet til 4-6
personer. Stor stue med terrasse, 2 soverum, køkken og
spiseplads. Ingen telefon.

Handel: Kulltorp (2 km.)

Transport: Huset kan nemmest nås med bil, men der går

også tog til Gnosjö – derfra taxa til Väset.

Afstand til badesø: Eskilstorpasøen 2,5 km. 

Ugepris i højsæsonen: 1.350 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.240 kr.

Annelund, Landeryd, Hyltebruk Kommune. Smukt belig-
gende, velindrettet helårshus i de store stille skove ved
Landeryd. Hus med gæstehus er beregnet til 7 personer.
Hus i 2 etager med 5 sovepladser, stue med porcelæns-
kakkelovn, rummelig forstue, stort køkken med spise-
krog, soveværelse samt toilet med brusebad. På 1. sal  so-
veværelse og kammer. Gæstehus med plads til 2 personer
med elvarme og pejs. I nærliggende større skovsø en ro-
båd til fri afbenyttelse.

Handel: Lokalt 2 km., større og specielle indkøb: 10 km.

Transport: Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsingborg. Togforbin-

delse til Landeryd.

Ugepris i højsæsonen: 1.650 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

Frankrig, Paris 
Feriefonden kan igen i år tilbyde ansatte en mulighed for
at opleve Paris. Lejligheden er centralt beliggende i Paris’
15. arrondissement i et fredeligt, men meget levende
kvarter. Som en landsby i storbyen. Alt er lige i nærhe-
den, bageren, slagteren, apoteket, tøjbutikker, restauran-
ter og marked to gange om ugen. Fra metro-stationen La
Motte-Piquet Grenelle  er der tre metrolinjer der dækker
hele Paris. Lejligheden, som ligger på 5. sal, (ingen eleva-
tor) og er på ca. 35 kvm., består af et soveværelse med
dobbeltseng og en meget lille stue. Fra køkkenet er der
udgang til en lille altan hvorfra man kan nyde synet at
Eiffeltårnet. Badeværelse med toilet, karbad og vaskema-
skine. Lejligheden er beregnet til 2 personer, men med
plads til 4 da der er en sovesofa i stuen og ekstra dyner og
puder. Der er tv i lejligheden. Det er også muligt at leje
lejligheden fra søndag til torsdag eller fra torsdag til søn-
dag, dog ikke via lodtrækning. Kontakt Feriefonden for
yderligere information.

Ugepris: 3.000 kr. (søndag-søndag). 

Frankrig, Sète. NYHED 
Sète har 40.000 indbyggere og ligger næsten som en ø på
en landtange mellem Middelhavet og en stor saltvandssø,
Bassin de Thau. En 12 km. lang, bred og børnevenlig
sandstrand strækker sig fra byen mod Cap d´Agde. Sète
har Middelhavets største fiskerihavn og en omfattende
østersproduktion. Byens kanaler har tidevandsrytme
med fuldstændigt rent vand, og langs kanalerne leves
den traditionelle franske liv med cafeer der har servering
på begge sider af gaden, med bagere der bager frisk brød
4 gange om dagen. Markedshallerne byder på frisk fisk
og nyoptagne skaldyr, grøntsager med både duft og farve
og alle Frankrigs oste. For ikke at tale om vinene. Lejlig-
heden ligger midt i byen ved én af kanalerne med udsigt
til Chambre de Commerce og til Canal Royal, den centra-
le nord-sydgående kanal. Lejligheden ligger på 2. sal i
velholdt hus fra 1900. Dens 104 kvm. fordeler sig på op-
holdsstue og soveværelse mod kanalen, endnu et sove-
værelse, køkken og spisestue samt adskilt toilet og bad.
Der går fly direkte til Montpellier som ligger 30 km. der-
fra. Lejligheden kan lejes fra den 3. april 2004 til den 2.
oktober 2004. (Mulighed for bestilling af 2 uger)

Ugepris: 3.000 kr. (lørdag-lørdag).

Spanien, Barcelona. NYHED
Barcelona er storbyen der både byder på kultur, masser
af folklore og en svalende dukkert i Middelhavet. Lejlig-
heden ligger i det kvarteret Barceloneta, et gammelt fi-
skerkvarter. Der er ca. 30 kvm. fordelt på 2 værelser, en
stue med åbent køkken, soveværelse med dobbeltseng og
et badeværelse. Lejligheden er beregnet til 2 personer,
men kan rumme 4 da der er sovesofa i stuen. Lejligheden
er pæn og nyrenoveret med gode møbler, pænt bade-
værelse og fuldt udstyret køkken. Lejligheden ligger i 
stueetagen. Ingen altan. Fra lejligheden er der ca. 50 m.
til stranden og lystbådehavnen. 

Det er et spændende og levende kvarter, mærkeligt nok
uden særlig mange turister. Der er alle slags butikker i
kvarteret, flere internetcafeer, et stort overdækket mar-
ked. Der er liv til langt ud på aftenen, men der er en god
og hyggelig stemning. Desuden er der kun ca. 10 minut-
ters gang til Ramblaen, det historiske centrum. Lejlighe-
den kan lejes i uge 21-42. (Mulighed for bestilling af 2
uger).

Ugepris: 2.650 kr. (søndag-søndag).

Hvis du ønsker at vide mere om Feriefonden, kan du finde os

på www.ku.dk/ferie/ med bl.a. oversigt over husenes geogra-

fiske placering, beskrivelser og billeder af husene samt infor-

mation af mere generel art, fx reglerne ved edb-lodtrækning.
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SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET

Udfyld skemaet tydeligt. Skriv fuldt cpr-nummer idet det er

vores eneste indgang til edb-systemet. Alle ansøgninger be-

handles fortroligt, men ansøgninger uden cpr-nummer kan ik-

ke behandles.

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medar-

bejdere der søger sammen, skal gøre opmærksom på det i ru-

brikken ‘Jeg søger sammen med’.  Ansøgningen skal være fe-

riefonden i hænde senest torsdag den 19. februar 2004.

ANSØGNINGSSKEMA TIL SOMMER- OG EFTER-
ÅRSFERIE 2004

Husnumre:

1.   Skuret, Læsø 

2.   Toppen, Silkeborg. Husdyr ikke tilladt

3.   Hulsig, Skagen

4.   Blåvand

5.   Marstal, Ærø

6.   Stendiget, Sejrøbugten

7.   Nålevænget, Sejrøbugten

8.   Hald Strand, Hundested

9.   Liseleje. Husdyr ikke tilladt

10. Saunte, Hornbæk

11. Marielyst, Falster

12. Vang, Bornholm

13. Sandkås, Bornholm

14. Lundeborg, Fyn

15. Landeryd, Sverige

16. Väset, Sverige

17. Tibirke, Tisvildeleje

18.  Paris 

19.  Sete (2 uger kan ønskes)  Husdyr ikke tilladt

20   Barcelona (2 uger kan ønskes) Husdyr ikke tilladt.

Helst 2 uger  ■■ Kun 2 uger  ■■

(Gælder kun Sete og Barcelona)

Cpr-nummer:

Navn:

Ansættelsessted:

Privatadresse:

Postnummer

Lokal tlf.: Evt. privat tlf:

Man kan kun få tildelt 1 uge. Skriv enten den samlede periode

(fx uge 28 - 30) eller angiv en prioriteret rækkefølge 

(fx uge 30, 28, 29) 

Periode: 

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

1. 2. 3. 4. 5.

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes

cpr-numre (kun hvis vedkommende er ansat ved KU)

1.

2.

Husene er reserveret til fadderbesøg 

i følgende uger:

Hus: Uge

Hald Strand 29

Tibirke 33

Hornbæk, Saunte 30

Liseleje 31

Stendiget 31

Nålevænget 31

Marielyst 27

Hus: Uge

Marstal 26

Hulsig 33

Silkeborg 30

Blåvand 28

Sandkås 32

Vang 27

Lundeborg 42



FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Quantitative assessment of 

aortic regurgitation and stenosis

using magnetic resonance veloci-

ty mapping: Technical aspects

and clinical evaluation 

Doktorand: Cand.med. Lars Søn-

dergaard.

Tid: 20/2-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.med. Erik Morre Pedersen

og overlæge, dr.med. Lars

Køber.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen,

tlf. 3545 2337, dect 5-1023.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Kardiolo-

gisk Laboratorium, afsnit 2013,

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 København Ø. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Ph.d.-forsvar

Jura

Balancing Trade and Environ-

ment in WTO Adjudication

Kandidat: Cand.jur. Bugge Thor-

bjørn Daniel.

Tid: 12/3-04, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Det Juridiske Dekan-

sekretariat, Skindergade 14.

Samfundsvidenskab

I (1) and I (2) Cointegration Ana-

lysis Theory and Applications

Kandidat: Heino Bohn Nielsen.

Tid: 20/2-04, kl. 14.00-16.30.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.

Unit Roots and Cointegration in

Panel Data Models

Kandidat: Edith Madsen.

Tid: 19/2-04, kl. 15.00-17.30.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

UVB-induced apoptosis of hu-

man epidermal cells: the role of

Fas (CD95) and caspase indepen-

dent mechanisms

Kandidat: Bo Bang.

Tid: 19/2-04, kl. 11.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Det store Aud.

Ph.d.-stipendier

Odontologisk Institut 
Indhold: 4 ph.d.-stipendier der

omfatter forskning i odontolo-

gi og undervisning inden for

området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1 stilling til besæt-

telse 1/5-04, og 3 stillinger til

besættelse 1/9-04. 

Ansøgningsfrist: 1/3-04 for stillin-

gen til 1/5, 3/3-04 for stillinger-

ne til 1/9. 

Fuldt opslag: Dette opslag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk eller

kontakt ph.d.-administration-

en, tlf. 3532 7095 el. 3532

7065.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500.

Økonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Ph.d.-stipendier i forsk-

ning og undervisning i økono-

mi. Uddannelsen sikrer den

studerende en generel viden

om økonomisk teori og empi-

riske metoder, en specialviden

inden for området for ph.d.-af-

handlingen og en selvstændig

forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Omfang: 3-4 år til besættelse 1/5-

04 (el. efter nærmere aftale). 

Ansøgningsfrist: 20/2-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel/.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.:

35323039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk. 

Sundhedsvidenskab 
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: 8 stipendier.

Til besættelse: 1/7-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 10/3-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 7095, e- mail:

hei@adm.ku.dk.

STØTTE

Stipendier

Det Danske Institut i Rom
Målgruppe: Forskere og kunstne-

re.

Støtte: Ophold med el. uden sti-

pendium. Stipendier på 7.500

kr. pr. md. og rejsetilskud til

ophold på instituttet på op til

6 mdr.

Periode: Fra 1/9-04 til 31/1-05.

Ansøgningsfrist: 1/3-04, kl. 10.00.

Fuldt opslag: www.dkinst-

rom.dk.

Studieophold i Japan 
Målgruppe: Studerende ved KU

der har bestået mindst 2 år i

sommeren 2004. 

Støtte: KU har indgået nye ud-

vekslingsaftaler med to univer-

siteter i Japan der udbyder un-

dervisning på engelsk. 

Der er 2 pladser på Chou Univer-

sity og på Osaka University Ky-

oto.

Periode: Det akademiske år

2004/05.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det Internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 2. sal, mandag-

fredag kl. 10- 15. 

Ansøgningsfrist: 1/3-04.

Studiepladser med stipen-
dium i Europa
Støtte: Stipendier og udveks-

lingspladser a 5-12 mdr. under

de bilaterale UNICA aftaler i

EU’s studentermobilitetspro-

gram Sokrates/Erasmus. 

Værtsuniversiteter: Universität

Wien (Humaniora); Université

Libre de Bruxelles (Sprog og fi-

lologi); Université de Lausanne

(Humaniora og Samfundsvi-

denskaber); Freie Universität

Berlin (Sprog og filologi); Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid (Humaniora og Sprog og

filologi); Universidad Auto-

nóma de Madrid (Sprog og fi-

lologi); Université Pierre et Ma-

rie Curie (Paris VI)(Naturviden-

skab); Université de Paris VII

Denis Diderot (Humaniora,

sprog og filologi); Université

de Paris-Nanterre (Paris X)

(Sprog og filologi); Università

degli studie di Roma Tre

(Sprog, filologi, erhvervsstudi-

er, management og humanio-

ra); Universiteit van Amster-

dam (Sprog og filologi).

Periode: Det akademiske år 2004-

2005. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det Internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 2. sal, mandag -

fredag kl. 12-15. 

Ansøgningsfrist: 15/3-04, kl.

13.00.

Rejsestipendier til speciale-
studerende
Målgruppe: Specialestuderende

inden for jordbrug, sundhed

og andre områder med rele-

vans for dansk ulandsforskning

med godkendt specialeprojekt

(inkl. OSVAL II for medicinstu-

derende) på sidste del af studi-

et ved en dansk højere lærean-

stalt.

Støtte: Rådet For Ulandsforsk-

ning (RUF) har til uddeling i

2004 bevilget et antal rejsesti-

pendier af maks. 20.000 kr. 

Ansøgning: Med henblik på

ansøgningsbetingelser og -for-

mularer, anvendelse af stipen-

dierne og  afrapportering, se

flg. hjemmesider:

Jordbrugsområdet: Netværk for

Jordbrugsrelateret Ulands-

forskning (JUF), Att.: Anne

Sørensen, Koordinator,

www.juf.kvl.dk. 

Sundhedsområdet: ENRECA Net-

værkskontoret for Sundheds-

forskning, Att.: Lene Blegvad,

Koordinator Afdeling for Inter-

national Sundhed, http://enre-

cahealth.ku.dk

Andre Områder: Kontoret for

Udviklingspolitik (UDV), Uden-

rigsministeriet. Att.: Monica

Baruah, www.um.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/3-04.

Legater

Axel H’s Rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer.

Støtte: Til videnskabelige ophold

i udlandet med sigte på forsk-

ning og videreuddannelse. 

Ansøgning: Intet skema. Se

www.sam.au.dk/axelh.

Sendes til: Axel H´s Rejselegat,

Det  Samfundsvidenskabelige

Fakultet, Aarhus Universitet,

Ndr. Ringgade, bygn. 327, 3.,

8000 Århus C. 

Ansøgningsfrist: 15/3-04.

Uddeling: Ultimo maj 2004.

Det Letterstedtske Selskab
Målgruppe: Enkeltpersoner.

Støtte: Tilskud til studie- og kon-

ferencerejser i et el. flere af de

nordiske lande. Som regel

maks. 5.000 kr.

Ansøgning sendes til: Kontorchef

Steen A. Cold, Engbakken 6,

2830 Virum.

Ansøgningsfrist: 1/3-04.

Dr.med. Villiam Christiansen
og Hustru Helene Sophie
Christiansen f. Bechs Legat
Målgruppe: Ansøgeren må ikke

være fyldt 35 år og må have

gennemgået turnustjeneste el.

anden hospitalstjeneste.

Støtte: 80.000 kr. til uddeling til

videre uddannelse under op-

hold i udlandet. 

Ansøgning: Skema fås via e-mail:

leh@adm.ku.dk. Vedlæg fag-

ligt cv, resume (begge maks. 1

s.), beskrivelse af rejsens mål,

formål og varighed. Sendes i 3

eks.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/2-03, kl.

12.00.

EU’s uddannelsesprogram
Leonardo 
Målgruppe: Lærere, vejledere,

elever og studerende inden for

de erhvervsrettede uddannel-

ser samt uddannelsesansvarlige

i virksomheder.

Støtte: Tilskud til praktik- og ud-

dannelsesophold i udlandet.

Den samlede økonomiske ram-

me er på over 8,5 mio. kr.  

Ansøgningsfrist: 13/2-04.

Ingeniør Svend G. Fiedler og
Hustrus legat til fremme af
botanisk og arkæologisk
forskning
Målgruppe: Unge lovende bota-

nikere og arkæologer. Primært

ph.d.-studerende, stipendiater

og andre med kandidateksa-

men, men uden fast ansættel-

se. 

Støtte: Legatportioner på ml.

3.000 og 15.000 kr. fortrinsvis

til konkrete opgaver (feltarbej-

de, museumsarbejde m.v.) der

kræver ophold i udlandet. 

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af formål, budget, cv(med

adresse og CPR-nummer) samt

evt. referencer. 

Sendes til: Docent dr.phil. Ulla

Lund Hansen, Institut for Ar-

kæologi og Etnologi, Køben-

havns Universitet, Vandkun-

sten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/2-04.

Uddeling: Marts 2004.

Letterstedtska Föreningen
Støtte: Til videnskabelige arbej-

der, forskeres gæstebesøg,

konferencer, trykning/oversæt-

telse samt litteraturindkøb til

fremme af fællesskabet ml. de

nordiske lande inden for indu-

stri, videnskab og kunst. 

Ansøgning sendes til: Letter-

stedtska Föreningen, Box

22333, SE-104 22 Stockholm,

Sverige.

Ansøgningsfrist: 1/3 og 15/9-04.

Studier og forskning i USA
Støtte: Danmark-Amerika Fondet

& Fulbright Kommissionen har

Danmarks største samlede

gruppe af legater til USA. 

Se www.wemakeithappen.dk,

følg stien Legater.

Periode: Det akademiske år 2004-

2005. 

Ansøgningsfrist: 3/3-04, kl. 12.00.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af lærere i
den danske folkeskole
Støtte: Ledige portioner kan

søges af a) Enker efter lærere i

folkeskolen som ved sygdom

el. på anden måde er vanske-

ligt stillede. b) Ugifte børn,

fortrinsvis døtre, af lærere i

folkeskolen når den af foræl-

drene der er lærer, er død, og

børnene har behov for økono-

misk støtte.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Københavns stifts bispe-

kontor, Nørregade 11, 1165

Kbh. K. Ansøgning skal forsy-

nes med skoleforvaltningens

påtegning og oplyse om

ansøgerens kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 15/3-04.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af præster i
folkekirken
Støtte: Ledige portioner kan

søges af a) Enker efter præster

i folkekirken som ved sygdom

el. på anden måde er særlig

vanskeligt stillede og som har

behov for midlertidig økono-

misk bistand. b) Børn af

præster i folkekirken når den

af forældrene der er præst, er

død, og børnene har behov for

økonomisk støtte. c) Børn af

præster i folkekirken til hjælp

til en påbegyndt længereva-

rende undervisning el. til studi-

er og anden uddannelse.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

fås hos Københavns stifts

bispekontor, Nørregade 11,

1165 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 15/3-04.

Legatuddeliinger

Adjunkt, frk. Constance Hei-
des mindelegat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

5 portioner a 7.000 kr.

Jacob Claes Vermehrens
mindelegat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

1 portion a 3.000 kr.

Forskningsstøtte

Fonden til fremme af odon-
tologisk videnskab af januar
2001
Støtte: Til a) tandlæger til hjælp

til videregående studier inden

for den odontologiske viden-

skab og b) ansøgere der arbej-

der med videnskabelige opga-

ver inden for odontologien,

fortrinsvis til kandidater der ar-

bejder på at erhverve den

odontologiske doktorgrad. Le-

gatet vil blive uddelt til de to

formål i portioner på hhv.

15.000 og 11.785 kr. 

Ansøgningsfrist: 1/3-04.

Yderligere oplysninger: Tand-

lægeskolen, Att.: Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 2200

Kbh. N.
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Der er brug for din viden
Virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger øn-

sker at samarbejde med dig om konkrete problemstillinger.

Besøg Videnskabsbutikken når du skal skrive speciale eller ba-

chelorprojekt på Samfundsvidenskab eller Jura. 

Læs mere på www.videnskabsbutikken.dk.
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Fiskekvoter
Fiskerirådgiver Hans Lassen, ICES

Tid: 16/2 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Free will and conscious decision
Shaun Gallagher, Department of Philosophy, University of Central Florida, USA

Tid: 17/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Købmagergade 44-46, lokale 403, 4. sal 

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk

Hiv-epidemien blandt mænd der har sex med mænd:
resultater og udfordringer for forebyggelsen
Jakob Haff, Stopaids – bøssernes hiv-organisation

Tid: 17/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Internal Disorder, Commercial Exploitation and a Weak
State: A Casestudy of Oil Extraction Activities in 
Southern Sudan
Prof. Sharon Hutchinson, Dept. of Social Anthropology, University of Wisconsin

at Madison

Tid: 18/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4. Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

‘Yes and no’: The right and wrong answers to the Mo-
lyneux problem
Shaun Gallagher, Department of Philosophy, University of Central Florida, USA

Tid: 19/2 kl. 15.15-17.00

Sted: CFS, Aud. 12, 4. sal, Købmagergade 44-46

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Hvorfor har vi indvandrerskoler?
AbdAllah J. Tolstrup, skoleleder

Tid: 19/2 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, relhistforening@yahoo.dk

Tiltrædelsesforelæsning: Generøsitetens teologi
Prof., lic.theol. Niels Henrik Gregersen

Tid: 20/2 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, aud. 7

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Tilnamn i mellomaldertekster
Førsteaman., dr.philos. Gudlaug Nedrelid, Høgskolen i Agder

Tid: 20/2 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Hermeneutic Practice and Theories of Meaning
Prof. Robert Brandom, Department of Philosophy, University of Pittsburgh,

England

Tid: 23/2 kl. 15.00

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Proteinfejlfoldningssygdomme – molekylære mekanis-
mer ved beta-2-mikroglobulin amyloiddannelse
Niels Heegaard, Autoimmunafdelingen, SSI

Tid: 24/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Ritualisering som udfordring til subjektivitetsteorien
Bent Flemming Nielsen, Afdeling for Systematisk Teologi

Tid: 12/2 kl. 14.15-16.00

Sted: CFS, auditorium 9, 2. sal, Købmagergade 44-46

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Molekylær evolution af kompleksitet
Prof. Peter Arctander, Zoologisk institut

Tid: 12/2 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Afskedsforelæsning: Antropologiske dilemmaer. 
Mellem kulturradikalisme og venstreorientalisme
Lektor John Liep

Tid: 13/2 kl. 14.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2., Aud.

Arr.: Institut for Antropologi. Efter forelæsningen inviterer instituttet til en

reception i Munkekælderen, Frue Plads, Port A

Danmarks kristning 700-1300: Hvad skal det nytte?
Prof. Brian Patrick McGuire, RUC

Tid: 16/2 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

Epokegørende mumiefund i det nordlige Peru
Konservator Lena Bjerregaard

Tid: 16/2 kl. 15.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 0.34

Arr.: Indianske Sprog og Kulturer, Institut for Religionshistorie

Hjemløs at længes mod himlen i æggene.
Sprog og metafysik i Simon Grotrians digte
Cand.mag. Mikkeline Blatt Hoffmeyer

Tid: 16/2 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom

Simon Grotrians digte er et billedmæssigt festfyrværkeri som på én

gang forfører og forvirrer sin læser. For hvilke briller skal man egentlig

have på for at forene digtenes ultramoderne sprogbrug med deres eks-

plicit kristne livssyn? Og hvordan kan man overhovedet som almindelig

dødelig begribe de hvirvlende, surrealistiske, ja, slet og ret metafysiske

rum som er digtenes speciale? Det vil foredraget forsøge at svare på

med konkrete eksempler fra hele forfatterskabet som snart er aktuelt

med samling nr. 15.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

bb22@bbh.hosp.dk.

Prenatal alcohol exposure as pre-

dictor of attention deficit and 

other behavioural problems at 6

to 7 years age

Kandidat: Gitte Leth Møller.

Tid: 20/2-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalets Aud. 2.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

gittelm@worldline.dk el. ved

henvendelse til Børnepsykia-

trisk ambulatorium på Amtssy-

gehuset i Glostrup.

Pharmacokinetic and Pharmaco-

dynamic Modelling in Drug De-

velopment

Kandidat: Ole Østerberg.

Tid: 27/2-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Frederik den

V’s vej 11, Teilumbygningen,

aud. B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

ole.osterberg@ferring.com.

Ultralyd-diagnostik af under-

ekstremitetsiskæmi

Kandidat: Jonas Peter Eiberg.

Tid: 23/3-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Frederik V’s

vej 11, Teilumbygningen, aud.

B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

jonas@eiberg.org.dk.

Naturvidenskab

Holocene climate variability in

the Denmark Strait area as evi-

denced 

Kandidat: Camilla Snowman An-

dresen. 

Tid: 13/2-04, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Afhandlingen: Tilgængelig på

Geologisk Instituts sekretariat.

Inversion Formulas for the Ra-

don Transform

Kandidat: Cand.scient. Sine Rikke

Jensen.

Tid: 18/2-04, kl. 15.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, aud.

4.

Afhandlingen: Yderligere oplys-

ninger fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

sine@math.ku.dk.

Space, mass media and the ‘Øre-

sund region’

Kandidat: Birgit Frauke Stöber.

Tid: 20/2-04, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinak-

tiv, er blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over ho-

vedet eller hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899.
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Af stud.teol. Louise Britze

På H.C. Ørsted Instituttet uddannes diverse
kemikere, fysikere, aktuarer og andre stolte
brillebærere. Mange kalder denne gruppe

studerende for nørder. Jeg må mane til respekt:
nørder er blot et andet ord for inderligt passione-
rede mennesker som brænder for deres fag hvil-
ket (blandt andre ting) er at spore her. 

Enkelte steder tager graffitien form af moleky-
lestrukturer der breder sig over hele toiletdøren.
Jeg er desværre ikke i stand til at afgøre om det
er morsomt. Herrerne skriver:

√ styrer X2

X2 styrer!!!!

1 N2 er bedre end en and i enden 
– MEGET

Support the war against – “Folk uden
noget liv”
– det ville da være synd for de stakkels

dataloger

Der findes IO slags mennesker
– dem der tæller binært og dem der ikke

gør

Opgave A (15 %)
“Fordele og ulemper ved at skrive på 
toiletvæggene”

(Der er flere lange og fyldige besvarelser på
dette spørgsmål)

På Naturvidenskab fatter damerne også pennen:

Det er bedre for en kvinde at være smuk
end intelligent, da mænd bedre kan se
end tænke
– Vi der dumper skal vel også have for-

dele
– Ja, bistandshjælp
– Det er bedre at være begge dele

Very funny Scottie – now beam up my
clothes!!

Ovenstående uheld kan måske skyldes at fysiker-
ne vist nok går rundt og forsker i teleportation.

Doctor Strangelove
De mange underjordiske toiletter under Panum
Instituttet bærer en del inskriptioner. Ud over lidt
åben krig mellem medicinere og tandlægestude-
rende står der meget at læse om især den mandli-
ge anatomi, skønt jeg må melde at det skorter
lidt på anvendelsen af de korrekte latinske beteg-
nelser. Der er kun påskrifter at finde på herreto-
iletterne. 

Et enkelt sted er der en meget lang og øm
smøre om en ganske særligt dejlig svensk studine
som har gjort forfatteren aldeles perpleks, men
det får hun jo nok aldrig at læse. I øvrigt står der: 

En stud.med. er bare en stud.odont. der
ikke ved hvad de skal, så derfor lære de
om lidt for meget
– Det kunne være stud.odont.erne skulle

lære lidt om nutids-r og få sig et liv
– Hellere lære sig lidt om meget end me-

get om en tand (og desuden tjene
mange penge på det)

Restriktions Nukleaser 4-eva! 
(Enzymer der klipper dna over til undersøgelse
for gener.  Ak, alle kan blive fag-nørder)

En forenklet form for limericks har, som en grov-
kornet hyldest til kvinden, bredt sig over en hel
dør. Her et par stykker:

Herlige Herta hersker i Herning
Elise elsker eventyrligt i Espergærde
Frække Frederik fra Fredensborg får fan-
tastisk fisse fra finurlige franske Fie fra
Dijon – beklager meget

I’d rather have a full bottle in front of
me than a full frontal lobotomy 
(Full frontal lobotomy er den neurokirurgiske
procedure der populært kaldes det hvide snit –
tak til stud.med. Jonas Torp!).

Hvis disse
vægge kunne
tale II
Forskningen i akademisk fritænkeri 
fortsætter. Vi kigger på lokumsgraffiti 
på Københavns Universitet. Denne gang 
kommer naturvidenskabsfolkene til orde

Dataloger skriver ikke kun på computer
Endelig har jeg besøgt datalog-rugekassen DIKU.
Der er et damebaderum i kælderen med et skilt
på døren om at rummet er aflåst grundet uøn-
sket mandlig invasion. Kvinderne er i voldsomt
undertal her. En del graffiti er skrevet til heavy-
musikkens pris og diskoens fornedrelse. 

Et andet besynderligt og svært granskeligt
fænomen i påskrifterne er en blanding af pro-
grammeringskommandoer, udtryk for fæces og
peristaltiske kropsprocesser. Længsel efter kvin-
deligt selskab tager også en del plads.

iwantmorepussy@diku.dk

NØRDERNES HÆVN – DATALOGIEN

Ved du hvem der roder med din PC lige
nu?

Her dumpede jeg i Dat1M
– Fjols

Jeg vil benytte lejligheden til at beklage om jeg
måtte have blufærdighedskrænket en og anden
mandlig studerende ved min pludselige indtræ-
den på herrernes ildelugtende enemærker. Und-
skyld.

ulvise@get2net.dk
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ABC – Selv i frikvarteret forædler studerende deres formuleringsevner.




