
F
O

T
O

M
O

N
T

A
G

E

Kampen om de kloge
Brugerbetaling og flere engelske uddannelser
skal ifølge regeringen styrke Danmarks position
på det globale uddannelsesmarked.
LÆS TEMA OM INTERNATIONALISERING 

SIDE 6-7

Et intelligent grin
Det gode grin er ikke hvad det har været. Et ge-
nerationsskifte på den danske humorscene har
de sidste 25 år revolutioneret vores syn på hvad
der er sjovt.
LÆS OM HUMANIORAFESTIVAL 

SIDE 8, 9 OG BAGSIDEN

Værdikamp på KU
Skal KU’s værdier baseres på 68-retorik eller  ma-
nagementsprog fra 90’erne? Fronterne er trukket
skarpt op før afgørende debatmøde om KU’s vær-
digrundlag.
LÆS SIDE 10 

Dramatiseret forskning 
Forskning blev til kunst, og det store spil om det
gode job kom under kreativ behandling i teater-
stykket Dansen om Guldkalven på Humaniora.
LÆS SIDE 5

Sig det’ løgn

Hofstof er hot stuff og pophits en
videnskab. Men Københavns Uni-
versitet vil ikke promovere sig på
prinsebryllup, og Melodi Grand Prix
vil de færreste røre med en ildtang
SIDE 2-5

københavns  univers itet

Universitetsavisen
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Af Nikolaj Lange

Frue Kirke er blevet overma-
let med en kraftig rød far-
veblyant. På driftschef

Erwin Koster Kristensens kort
ligner bygningen mere brænd-
punktet i et gidseldrama end en
scene for et bryllup. 

Han peger på kortet og for-
klarer hvordan kronprinsebryl-
luppet vil påvirke universitetets
bygninger som nærmest omrin-
ger kirken. 

»Frue Plads og bygningerne
umiddelbart rundt om kirken
vil blive lukket helt, og det sam-
me gælder hovedbygningen
bortset fra et lokale som politiet
bruger,« forklarer han. 

Undtagelsen er dog Økono-
misk institut der ligger på første
parket lige over for hovedind-
gangen til kirken.

»Bygningerne er jo oplagte til
brug for pressen, så vi har talt
med hoffets pressechef Lis Fre-
deriksen, og de har så været her
og mere eller mindre bare be-
stilt hvilke lokaler de gerne vil
bruge.«

Det eneste der er gået forbi
på instituttet er kontorer hvor
man ikke kan have tv-hold og
journalister rendende, men el-
lers er der lagt billet ind på
stort set alt fra undervisnings-
lokaler til toiletter. På Bispetor-
vet foran instituttet vil der end-
da blive rejst et tårn for pressen
og en tribune for særligt invite-
rede gæster.  

»Det er hoffet og Politiet der
administrer bygningerne og har
ansvaret i området på bryllups-
dagen. Vi har bare måttet stille
bygningerne til rådighed,« for-
klarer Erwin Koster Kristensen.
Det bliver bekræftet af studiele-
der på Økonomi, Peter Erling
Nielsen.

»Vi har fået at vide hvilke lo-

kaler der skal bruges, men ved
ellers ikke så meget. Faktisk
minder det mest om en besæt-
telse,« siger han. 

Globryllup
På trods af besættelsen vil de
ansatte på Økonomisk Institut
dog stadig kunne komme ind
på deres kontor, og selv om de
egentlig har fri om eftermidda-
gen er der flere der agter at bli-
ve og udnytte lejligheden til
globryllup. 

En af dem er professor Chr.
Hjort-Andersen der fra sit hjør-
nekontor har udsigt ikke bare
over kirken, men over store de-
le af indre by.

»Med det samme brylluppet
blev offentliggjort, begyndte
jeg at få tilbud om at udleje mit
kontor, og mange af mine be-
kendte vil også meget gerne
komme forbi,« fortæller han.

Der har dog ikke været noget
at komme efter, for der bliver
hverken adgang for familie,
venner, studerende eller nogen
som helst andre end instituttets
ansatte. 

»Beredskabet kan jo ændre
sig fra det ene øjeblik til det an-
det. Hvis der kommer gæster
fra USA og Secret Service bliver
involveret, så har de jo en helt
anden måde at arbejde på end
vores politi,« siger han.

»Så jeg er forberedt på at vi
med kort varsel kan blive bedt
om at gå, og så tager jeg hjem
og ser det i fjernsynet, men ind-
til videre regner jeg da med at
være her, og jeg vil da selvfølge-
lig også sørge for at der er en ny
film i mit kamera,« fortæller
Chr. Hjort-Andersen.  

Hvilket bryllup?
Nede ad gangen sider forsk-
ningsadjunkterne Clare Kelly
fra Irland og Jesus Maria Carro

fra Spanien. Kontoret og vindu-
erne er lidt mindre, men udsig-
ten til kirken lige så god, så og-
så de har tænkt sig at blive til
brylluppet.

»Vi har ikke rigtig planlagt
noget, men kommer nok bare
herind og ser hvad her sker,« si-
ger Jesus Maria Carro.

»Det er nok mest en pigeting.
Jeg tror ret sikkert at pigerne
nedunder gør mere ud af det,«
mener Clare Kelly.

Noget samlet arrangement
for medarbejderne bliver der
dog ikke tale om.

»Politiet har meget tidligt
sagt at det syntes de var en me-
get dårlig ide, så det har vi ret-
tet os efter,« fortæller studiele-
der Troels Østergaard Søren-
sen.

»Men folk har lov til at blive
på deres kontor, og det er der
garanteret mange der er glade
for, men der er nok også nogen
der vil spørge hvad det nu er for
et bryllup,« mener han.

En af dem der i hvert fald ik-
ke har champagne og kranseka-
ge gemt i skrivebordsskuffen er
professor Robert T. Michael. 

»Det kan jeg sørme ikke, da
er jeg nemlig i London,« svarer
han uden at det dog lader til at
gå ham synderligt på.

De ansatte i indre by har alle-
rede modtaget en e-mail om
hvordan brylluppet vil påvirke
dagen. Nogen kan slet ikke kan
komme på arbejde, mens andre
bare må lade bilen stå. 

Klokken tolv har alle dog fri,
og hvis man ikke har sit eget
kontor på Økonomisk Institut,
må man altså gå ned på gaden
eller hjem foran fjernsynet.

»Det er nok også der man får
de bedste billeder,« mener
Erwin Koster Kristensen.

»Men stemningen herinde er
da helt klart værd at opleve.« ■

nila@adm.ku.dk

HOFSTOF ▼  

Alt om Øresund på din PC
Ø R E S U N D  – Nu bliver det nemmere at få oplysninger om mulighederne for at
læse ved andre universiteter i Øresundsområdet. Den 4. maj lancerede universi-
teterne i Øresundsregionen nemlig en ny fælles internetportal med information
om de mange forskellige studier ved universiteterne i Øresundsregionen. Ideen
med portalen er at gøre det nemmere for studerende at få et overblik over de
mange studiemuligheder i regionen og gøre det lettere for dem at krydse sundet
for at studere. I dag er der over 4.000 forskellige studiemuligheder
ved universiteterne i Øresundsregionen, og regionen har Nordeuropas største
koncentration af videregående uddannelser.
Se www.studygateway.org.

Økonomi besat af bryllup
Mens hoffet og politiet forbereder en besættelse af 
Økonomisk Institut, glæder de ansatte sig til globryllup 

KUs gave til kronprinseparret
U DV E K S L I NG  – Københavns Universitets gave til Kronprins Frederik og Mary Donaldson be-
står i oprettelsen af et stipendium kaldet ‘The Crown Princess Mary Scholarship’, skriver NYTFA.
Gennem dette program der løber over fem år, vil særligt indstillede australske studerende få mu-
lighed for at studere på Københavns Universitet. Legatmodtagerne kan komme fra alle de austral-
ske universiteter som KU allerede samarbejder med, heriblandt kronprinsessens eget universitet,
University of Tasmania,  Hobarth. Der er også åbne døre i Australien for danske studerende der
har lyst til at studere i en periode ‘down under’. Rektoratet er inviteret til at overrække gaven. Til
denne modtagelse vil rektoratet også medbringe et stort, smukt topografisk atlas over Grønland.
Det kan måske gøre nytte ved forberedelsen af den store grønlandsrejse som er planlagt for det
kommende kronprinsepar, og som vil bringe dem helt op til universitetets arktiske feltstation på
Disko-halvøen.

VÆRELSE MED UDSIGT – Chr. Hjort-Andersen er glad 

for sin udsigt over Fru Kirke
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Af Lise K. Lauridsen

Kampen om opmærksom-
hed er hård imellem de
danske universiteter, men

hvad vil universiteterne være
kendte for? KUs kommunikati-
onsafdeling har i modsætning
til Det Humanistiske Fakultet
på Aarhus Universitet (AU) tak-
ket nej til mediernes spørgsmål
om at lave en royal ekspertliste.

»Antallet af royale forskere
på universitetet er jo beske-
dent. Vi skal nok hjælpe medi-
erne frem til de eksperter vi har
uden en egentlig liste. Vi vil
hellere lave en liste op til EU-
parlamentsvalget ligesom vi
gjorde det under Irak-krisen og
senest op til kommunalrefor-
men,« fortæller kommunikati-
onschef på KU, Claes Amund-
sen.

Trods et par muntre omtaler i
pressen af bryllupseksperterne
på AU har cand.phil og journa-
list Lars Fahrendorff fra Det
Humanistiske Fakultet i Århus
det rigtig godt med medieom-
talen:   

»Der er blevet skrevet mange
skæve og sjove historier om Hu-
maniora på Aarhus Universitet
som resultat af vores liste, men
det er også god omtale af uni-
versitetet fordi vi på den måde

trækker universitetsforskning
ned på et niveau hvor det ikke
virker så ophøjet og støvet. Vi
synes ikke der skal gøres forskel
på kommunalreformen og prin-
sebrylluppet. Masser af seriøse
mennesker følger med i en be-
givenhed som et royalt bryllup
så hvorfor ikke gøre det til 
andet end sladder,« siger Lars 
Fahrendorff. 

Den megen negative omtale
af humanister har også gjort sit
til at fakultetet gerne ville mar-
kedsføre sig lidt på en begiven-
hed rigtig mange danskere in-
teresserer sig for.

»Brylluppet den 14. maj er en
på mange måder meget huma-
nistisk begivenhed fx hvad an-
går kultur, mode, symboler, hi-
storie og medier. Og det vil vi
gerne gøre folk opmærksomme
på,« siger Lars Fahrendorff. 

Hvem skriver historien?
På Ritzaus Bureau fortæller re-
daktionschef Erik Fogtmann at
nye ekspertkilder på universite-
tet altid er velkomne. Derfor er
kildelister uanset om de hand-
ler om prinsebryllupper eller
kommunalreformer et godt
redskab for Ritzaus journali-
ster.

»Vi kan godt mærke at uni-
versiteterne konkurrerer hårdt

for at promovere deres egne
eksperter. Og det er en helt ny
situation i forhold til for et par
år siden. Det gør livet lettere for
os, men vi skal passe på med at
det ikke er universiteterne der
styrer historierne,« siger Erik
Fogtmann.

I B.T. fylder fem af de royale
eksperter fra Århus et helt op-
slag i avisen ugen før bryllup-
pet. Under overskriften Dan-
marks royale universitet bliver
AU på den måde støvet af. Det
har de det fint med både på
B.T. og på Aarhus Universitet. 

Journalist Henny Christen-
sen på B.T. synes bryllupslisten
er en god ide:

»Vi har haft et stort behov for
eksperter på universiteterne i
forbindelse med vores dækning
af Frederik og Marys bryllup
som startede allerede en
måned inden selve bryllupsda-
gen. Og det er umådeligt svært
for os at finde fx en jurist der
ved noget om ægtepagt, derfor
synes jeg også det er friskt at
Aarhus Universitet kommer
med en liste med helt nye kil-
der og helt nye vinkler på bryl-
luppet.«

For populært
På Humaniora i Århus er de vil-
lige til at tage debatten om
hvorvidt et prinsebryllup er for
populært stof for et godt gedi-
gent universitet at promovere
sig selv på. Ikke alle er nemlig
tilfredse med den nye royale li-
nie på Aarhus Universitet.

KUs egen hofhistoriker Claus
Bjørn er dog ikke i tvivl: 

»De fleste forskere tænker:
Vorherre bevares, men alle in-
teresserer sig jo for kongehuset.
Det er nærmest pligtstof for en
historiker. Men måske oplever
KU ikke der er det store behov
for at profilere universitetet i
den her sammenhæng, ‘for vi er
jo bare de bedste’, men der tror
jeg man fra ledelsens side skal
passe på med ikke at blive for
fine til også at deltage i en stor
begivenhed som et tronfølge-
bryllup«. ■    likl@adm.ku.dk

84 arbejdsskader på KU
PA S  PÅ  – I 2003 blev der anmeldt i alt 84 arbejdsskader på
KU. Det drejer sig om 62 arbejdsulykker, 12 arbejdsbetingede
lidelser og 10 brilleskader. Selv om det lyder af mange anmeld-
te ulykker, meddeler Arbejdsmiljøsektionen at det er samme
niveau som året før. Trods flere opfordringer til alle på KU, an-
meldes der kun ganske få tilløb til ulykker. Det er især et insti-
tut på Det Naturvidenskabelige Fakultet der er gode til at an-
melde tilløb. Arbejdsmiljørådet opfordrer institutter mv. til
nøje at se på de skete uheld med henblik på at forebygge, un-
dersøge og anmelde tilløb til uheld så man lokalt bruger denne
viden til at forhindre fremtidige ulykker. 

SKÆRMTROLDE – Under optagelsen af ‘Det 

levende gruppeportræt – en repræsentation af femi-

nisme i dag’ kunne alle sætte sig foran skærmen og

give udtryk for deres syn på feminismen. 

Feminisme i dag
K Ø N  O G  K U N ST  – I anledning af Kunstakademiets 250 års
jubilæum vises udstillingen ‘Det levende gruppeportræt – en
repræsentation af feminisme i dag’. Portrættet blev lavet den
29. februar i 90 minutter i gården foran Charlottenborg hvor
fem kvindelige billedkunstnere inviterede alle interesserede til
at give deres bidrag foran skærmen og komme med deres per-
sonlige udsagn, statement eller præsentation i forhold til femi-
nisme. Udstillingen vises fra 6. maj  til 6. juni i Charlottenborg
Udstillingsbygning, Nyhavn 2. Åbningen sker den 6. maj fra 
kl. 15.00 til 18.00.

HOFSTOF ▼  

Af Nikolaj Lange

Mona Hatoum så ud til at føle
sig godt hjemme da hun fre-
dag den 23. april fik overrakt

Sonning-prisen i universitetets festsal.
Hun havde taget sine søstre med sig,
og ægtemanden Gerry Collins der
med et lille, handy hjemmevideoka-
mera forevigede den store dag. At hun
var hovedpersonen var man dog ikke i
tvivl om når hun med en blanding af
taknemmelig ydmyghed og et selvføl-
geligt overskud talte med alle der hen-
vendte sig.

På talerstolen takkede hun ydmygt
for den ære det var at have modtaget
prisen som den første billedkunstner
og den første ikke-europæer, men
samtidig havde hun også overskud til
at give en stikpille til den danske rege-
rings udlændingepolitik.     

»Jeg ser min kåring som en stille op-
fordring til at man i en tid hvor euro-
pæiske regeringer – heriblandt den
danske – arbejder meget med at udvi-
se folk, kæmper imod denne udvik-
ling,« sagde hun.

Vold og leg
Inden prisen blev overrakt, talte lektor
Anne Ring Petersen om Mona Hatoum
og hendes kunst akkompagneret af 

lysbilleder af flere af værkerne. Et af
de første forestillede to tilsyneladende
tilforladelige gynger. Men ved eftersyn
er gyngerne forsynede med knivskar-
pe kanter og desuden ophængt så tæt
at de ikke kan undgå at støde sam-
men. 

»Objekterne associerer til børnenes
leg, men også til barberbladets skarp-
hed og lemlæstende kollision. Således
forvandlet bliver genstande fra bar-
nets hverdag til en dyster metafor for
vold, sammenstød og gensidig de-
struktion – et æstetisk skarptmejslet
billede med glidende overgange mel-
lem de eksistentielle og politiske be-
tydningsniveauer,« sagde Anne Ring
Petersen.

Efter overrækkelsen var der recep-
tion hvor Mona Hatoum nåede at få
slappet af mens hun fra sin stol betrag-
tede menneskerne og maden med et
lidt forundret smil. Som om det først
var nu det rigtigt var ved at gå op for
hende hvad det var hun havde vundet. 

Derefter skulle hun videre. Først
ventede journalisterne på interviews,
og ugen efter gjaldt det forberedelser-
ne til en udstilling i Stokholm. Lige-
som hun allerede er i gang med en ud-
stilling i Bonn og en installation i
Athen som skal stå klar til Olympiaden
til sommer. ■

nila@adm.ku.dk

Tusind tak
Mona Hatoum modtog Sonning-prisen
med en stor tak til priskomiteen 
og en lille stikpille til vores regering 

Royal forstoppelse
Københavns Universitet takker nej til at hoppe med 
på den royale bølge mens Aarhus Universitet gerne 
vil være Danmarks royale universitet
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PRISBEVIS – Mona Hatoum holder beviset på at hun har modtaget 

Sonning-prisen 2004 

F
O

T
O

:
S

C
A

N
P

IX



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

Af Nikolaj Lange

For ti år siden lignede Melo-
di Grand Prix en temmelig
død sild. Det var firserno-

stalgi, rejehop, ‘Danse i måne-
skin’ og heller ikke meget an-
det. 

Det ændrede sig da Brødrene
Olsen i 2000 tog Europa med
storm og vendte hjem til en hel-
temodtagelse som havde de to
midaldrende mænd alene vun-
det EM i fodbold. Da Rollo og
King året efter skulle forsvare
titlen i Parken, fulgte 2.667.000
danskere med foran fjernsynet.
Det var ny rekord i TvMeterets
historie og overgik således selv
EM-sejren i 1992 og er siden
kun overgået af ottende afsnit
af Krøniken.  

I år får vi mere Grand Prix
end nogensinde før. For at gøre
plads til de nye østlande har
Eurovisionen udvidet sin sang-
konkurrence med en indleden-
de semifinale hvilket også bety-
der at det er slut med at få et
års karantæne når placeringen
ikke har været god nok. For at
fejre østudvidelsen gik Univer-
sitetsavisen på jagt efter de
akademiske vinkler på det tra-
ditionsrige tv-show. Resultatet
var dog ikke opløftende.

Vi opdagede at det var så
godt som umuligt at opdrive
seriøs forskning i Melodi Grand
Prix på Københavns Universi-
tet. Men måske endnu mere
foruroligende var det at opdage
hvor stort et tabu emnet stadig
er. Selv om vi har opsporet ad-
skillige studerende som er eller
har været involveret i Melodi
Grand Prix enten i Danmark el-
ler på internationalt niveau,
har de fleste selv under løfter

om fuld anonymitet ikke ønsket
at stå frem i Universitetsavisen.

Simons eventyr
En af de studerende som allige-
vel vælger at stå frem, er Simon
Munk fra Film- og Medieviden-
skab. I 2001 optrådte han i
Dansk Melodi Grand Prix med
nummeret ‘Mit hjerte det ban-
ker’ som han havde skrevet
sammen med vennen Per Lan-
ge.

»Jeg blev enormt glad da jeg
fik at vide at vores sang var ble-
vet udvalgt. Det var jo året efter
at Brødrene Olsen vandt, så 
der var blevet indsendt mange
hundrede bidrag,« fortæller 
Simon Munk.

Efter den første begejstring
kom spørgsmålet om hvorvidt
han selv skulle gå på scenen el-
ler om han skulle finde en an-
den sanger.

»Jeg var bange for at blive
stemplet og for at det senere
kunne skade min karriere. Jeg
havde ikke lyst til at ende som
en ny rejehops-Gry,« siger han.

Selv om han altså selv havde
forbehold, så var folk omkring
ham både entusiastiske og be-
gejstrede, og mens showet stod
på i Herning, havde han det og-
så selv rigtig godt.

»Vi så en optagelse af en
prøve, og det gik rigtig godt,
syntes vi, og samtidig var der
en masse inden for Danmarks
Radio der begyndte at spå vo-
res sang rigtig gode chancer.«

Men efter prøven blev Simon
Munk og hans medsangerinde
rettet og instrueret. Faktisk så
meget at han knapt nok kunne
genkende deres optræden da
han bagefter så showet på vi-
deo.

»Forventningerne gjorde
selvfølgelig skuffelsen større,
da vi slet ikke kom i top fem,
men det værste var alligevel da
jeg kom hjem og så det, og det
hele virkede sådan lidt halvstift
og halvfalsk. Det var slet ikke
fedt,« fortæller han.

I dag har Simon Munk det
stadig lidt ambivalent med
Grand Prix-eventyret. 

»Jeg synes det er flot klaret
at vi nåede så langt og blev ud-
valgt mellem så mange bidrag,
men samtidig synes jeg også
det er kitsch. Det var jo slet ikke
ærligt. Det var et nummer som
vi sådan set designede til Melo-
di Grand Prix,« fortæller han.

Frygt for dårlig smag
Men hvad er det der gør at Me-
lodi Grand Prix er så pinligt?
Hvis man spørger ph.d.-stude-
rende Niels Henrik Hartvigson
fra Institut for Film- og Medie-
videnskab, er hans første svar
at det på ingen måder er pin-
ligt. Men det svar stemmer jo
ikke overens med de overvæl-
dende mange som ikke vil med-
virke i en artikel om emnet.

Det tætteste Niels Henrik
Hartvigson kommer på et svar,
er hans beskrivelse af det ambi-
valente forhold som de fleste
har til Melodi Grand Prix.

»Du ser det jo fordi det har
en eller anden tiltrækning, men
det eneste du melder ud er at
du kan gennemskue det, sætte
det på plads og forstå det som
det er,« mener han.     

»Folk er så bange for den
dårlige smag at de slet ikke tør
anerkende eller overhovedet re-
gistrere kvaliteten også.« 

Men uanset hvad folk måtte
mene, ender de som regel alli-

gevel med at stå og råbe og
hoppe af spænding foran fjern-
synet når pointene skal deles
ud. 

»Så ved man at i alle hjem-
mene rundt omkring sidder der
folk og føler den samme glæde
eller den samme skuffelse, og
man ved at de alle sammen ser
på det samme. Ligesom nytårs-
aften hvor alle også kigger på
fjernsynet. Det er jo i virkelig-
heden helt fantastisk, for vi har
jo så mange præcise ure i dag at
det slet ikke er nødvendigt.
Men det giver følelsen af sam-
hørighed.«

Erstatningspåske
Ifølge Niels Henrik Hartvigson
er Melodi Grand Prix gået hen
og blevet til en højtid der er

med til at markere årets gang.
Ligesom nytår, juleaften og
påske.

»Men til påske ved folk jo ik-
ke rigtig hvad de skal lave. De
kan selvfølgelig male æg, men
det gider de jo kun hvis de har
børn. I stedet knytter man så en
masse ritualer til Melodi Grand
Prix; man skal helst se det sam-
men med nogle bestemte men-
nesker, man skal have stem-
mesedler med bestemte katego-
rier og så videre.«   

En anden appel ved Melodi
Grand Prix er at showet er en
simpel og overskuelig model af
en stor og usammenhængende
verden.

»Her har du hele Europa
samlet i et tv-program. Det er
som om alle stridigheder og

konflikter pludselig kan ordnes
med en sangkonkurrence,« si-
ger han.

På den måde kan seeren fav-
ne hele Europa samtidig med at
han også kan bekræfte sig selv.

»Man sidder jo og ser efter
stereotyper og tænker at det er
bare typisk Grækenland eller at
det er typisk italiensk sødsuppe
og så videre. På den måde bru-
ger man det til at skabe enhed
og fællesskab, men også til at
gøre sig selv klogere.«

Selv om Niels Henrik Hart-
vigson har en stor viden om
området, så har han aldrig tidli-
gere forsket eller undervist i
det.

»Jeg er faktisk ked af at jeg
ikke har gjort mere ved det,« si-
ger han og foreslår at han
måske skulle stable et overbyg-
ningskursus på benene.

Pop som videnskab
Det er ikke kun på Film- og Me-
dievidenskab der er interesse
for sangdysten. De studerende
på Institut for Musikvidenskab
holder hvert år deres eget Me-
lodi Grand Prix med deres egne
kompositioner. Flere af dem
har også prøvet lykken hos
Danmarks Radio. Blandt dem
er Rune Perstup som sendte bi-
drag ind både i 2000 og 2001. 

»Den første sang var rigtig
dårlig,« fortæller han uden
tøven.

Det næste bidrag er han deri-
mod mere stolt af. Ikke på
grund af titlen ‘Lange blikke’ el-

MELODI  GRAND PRIX ▼  

Universitetsliv 2003
Å R E T  D E R  G I K  – Københavns Universitet udsender i disse
dage en årsberetning i et nyt koncept til alle 7.000 ansatte. Det
er fjerde gang at KU udgiver en årsberetning som supplement
til den mere tal- og teksttunge Årbog og Årsrapport. Titlen er
fra i år ‘Universitetsliv 2003’ for at understrege at der med
2003-udgaven er sket en forandring i retning af et mere maga-
sinagtigt præg. Universitetsliv 2003 er som de hidtidige årsbe-
retninger på 56 sider i A4-format og udkommer i juni i en en-
gelsksproget udgave.

TAP’er udvikler KU
Det Juridiske Fakultet har for nylig afholdt en konference om hvordan de admini-
strative medarbejdere (tap’er) kan være med til at udvikle fakultetet og omstille sig
til nye opgaver. For eksempel skal der være færre indgange til fakultetet, så stude-
rende henvender sig ét sted, deltidslærerne et andet osv., bedre og mere ensartede
hjemmesider og udgivelse af fakultetskalendere. Der kunne oprettes opgavebanker
hvor de ansatte kan søge efter udfordrende opgaver eller afsætte opgaver. Der var
også forslag om en årlig fakultetsdag hvor studerende, ansatte og deltidslærere er
sammen. Ligeledes blev der fremsat forslag om ved festlige lejligheder at samle alle
fra universitetet på fx Københavns Rådhus og servere fakultetspandekager.

Good evening Copenhagen, 
may we have your votes please? 
Mens folket igen har taget Melodi Grand Prix til sig, 
er sangdysten stadig tabu på universitetet

RÆVESTOLT – Melodi

Grand Prix er ikke noget at

skamme sig over.
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ler teksten hvor ‘natten’ rimede
på ‘café latten,’ men derimod
på grund af melodien som han
synes var rigtig godt skruet
sammen.    

»Den var lidt et forstudie til
mit speciale som jeg er i gang
med og som handler om Max
Martin der skriver hits for Brit-
ney Spears og Backstreet Boys,«
fortæller han.

Rune Perstrups forhold til det
at skrive popsange er på den
måde ret videnskabeligt.

»Det handler om at benytte
gentagelser på den rigtige må-
de. Tre minutter er utroligt kort
tid, når nummeret skal fænge
første gang,« forklarer han.

Den teoretiske tilgang kan
også give et nyt syn på Grand
Prix hits som Birthe Kjærs ‘Vi
maler byen rød.’

»I virkeligheden en utroligt
avanceret popsang. Det samme
med de fleste af Kirsten og
Sørens Grand Prix Hits. Selvføl-
gelig kan man altid spørge om
det er en kvalitet i sig selv at det
er avanceret, men der er i hvert
fald enormt mange akkorder i,«
forklarer han.

Dyrholm dansede igen
I det hele taget er pop og Grand
Prix ikke noget man ser skævt
til på Musikvidenskab, og det
var da også her Trine Dyrholm
for tre år siden forsonede sig
med sin fortid som Grand Prix-
stjerne. 

»Det er en tradition når vi af-
holder vores eget Grand Prix at
vi henter en kendt person ind
for at overrække prisen,« for-
tæller Rune Perstrup.

»Vi har blandt andet haft be-
søg af Kølig Kaj som mere eller
mindre ødelagde sin karriere

med Grand Prixet. Han fortalte
at det var sidste gang han op-
trådte som Kølig Kaj, og deref-
ter ville han skifte navn.«

Listen over hemmelige
gæster tæller også navne som
Signe Svendsen, Anders Frand-
sen og så altså Trine Dyrholm
som gjorde en undtagelse og
optrådte med ‘Danse i måne-
skin’ – endda i det originale ko-
stume fra 1986.

»Normalt er det ellers ikke
noget hun synes er spor mor-
somt, men fordi det var hendes
veninde der havde spurgt, ville
hun gerne. Hun kom til at gå
enormt meget op i det og var
faktisk ret nervøs,« fortæller
han.

Så Melodi Grand Prix be-
høver altså ikke at være noget
man skammer sig over. Ifølge
Rune Perstrup kræver det blot
at man har en smule distance
og ikke tager sig selv alt for høj-
tideligt. Og så i øvrigt glemmer
myten om den guddommelige
inspiration fra oven.  

»Popmusik handler om at
imitere, og hvis det ikke imite-
rer, er det ikke popmusik. Når
musik er let at lytte til, er det
fordi det lyder som noget man
har hørt før.« ■

nila@adm.ku.dk

Af Lise K. Lauridsen

Iaften skal vi møde to spænden-
de mennesker fra det virkelige
liv. To mennesker som kunne

være dig eller mig. To mennesker
som vil dele deres fantastiske histo-
rie med os her i aften hvor vi sender
direkte fra et af Danmarks brænd-
punkter: Københavns Universitet
Amager. Tag godt imod: Hans Hen-
rik Løvgren, afdelingsleder på Rigs-
hospitalet. Og Mads Toftgård, free-
lance IT-konsulent,« lyder det fra
den rødhårede studievært.

Jinglen sætter i gang i bedste lo-
kalradiostil: »Dansen om guld-
kalven. Dansen om guldkalven.«
Klap-skiltene tænder i mørket. Og
bifaldet rammer de to helt alminde-
lige mennesker der træder ind i
rampelyset. 

Store auditorium på det nye KUA
er i aften omdannet til et tv-studie
der foran et live-audience skal tale
om aftenens tema: Uddannelse og
ulighed. 

»I aften stiller vi skarpt på ‘den
rigtige uddannelse’ som med et tryl-
leslag ikke længere er nogen garanti
for ‘det gode liv’,« siger studievært
Rebecca Løvetand.

Hans Henrik, søn af en pedel og
en smørrebrødsjomfru, fortæller
hvordan han valgte studie med hjer-
tet, mens den selvstændige entre-
prenørsøn Mads valgte mere af for-
nuft og ud fra sine forældres ønske.
Mads bliver elektroingeniør og Hans
Henrik cand.mag. i filosofi og psy-
kologi.

Drømmen om en uddannelse er

gået i opfyldelse. Og dog.
Mads finder arbejde i firmaet 

EICON lige efter han er færdig, men
ti år efter bliver han fyret og forladt. 

Hans Henrik møder afslag på af-
slag efter ni års studier. Drømmen
om at blive lektor og rejse rundt og
holde ‘lectures’ er et fantom: »Men
da jeg så nåede frem til plankevær-
ket omkring det forjættede arbejds-
marked og kiggede ind, blev jeg
pludselig opmærksom på hvor man-
ge vi stod skulder mod skulder og
desperat stirrede efter en indgang«.

Efter år med arbejdsløshed får
Hans Henrik et deltidsjob på Næst-
ved Gymnasium som han supplerer
med natarbejde som portør. Og
sådan ender historien alligevel lyk-
keligt: Den lærde filosof bliver leder
for portørerne og har det godt med
det.

Mads derimod ender som selv-
stændig ligesom far, men har ikke
rigtig tid til at leve drømmen om at
være familiefar ud.

Udsat for kunst
Dansen om Guldkalven er noget så
usædvanligt som forskning udsat
for kunstnerisk formidling. 

Bag det anderledes samarbejde
står seniorforsker på Socialforsk-
ningsinstituttet (SFi)Martin D.
Munk og teaterinstruktør og tekst-
forfatter Lars Romann Engel der 
har sat kød og blod på cirka ti forsk-
ningspublikationer fra perioden
1997-2001 om blandt andet akade-
mikerarbejdsløshed og generatio-
nernes livschancer. En bevilling på
godt 300.000 kroner fra Statens

Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd og SFi har gjort samarbej-
det muligt.

»Jeg havde ikke lyst til at lave
endnu en pamflet, derfor valgte jeg
teatret som form. Det er klart at det
kun er hovedpointerne i min forsk-
ning der kan komme frem, men in-
struktøren og skuespillerne har helt
klart sat liv i forskningens tørre tal
og fakta,« siger Martin D. Munk der
fik anbefalet Lars Romann Engel
som instruktør.

Han fortæller: »Som instruktør
har det været en enormt spændende
proces selv at skulle afkode en histo-
rie ud af Martins forskning. Det har
krævet et kæmpe forarbejde, men
det har absolut været det værd. Der
er slet ingen tvivl om at teatret kan
gøre noget for at folk får forsknings-
resultater mere ind på livet,« mener
Lars Romann Engel.

Han tror desværre der er en mas-
se fordomme mellem forskningen
og kunsten.

»Jeg synes jeg kan fornemme
forskningen rynke lidt på næsen af
sådan noget her. Kunst er lidt noget
pjat og gøgleri. Og skuespillere sy-
nes vel også akademikere er lidt
højtravende,« siger Lars Romann
Engel.

Forestillingen blev kun opført en
enkelt gang d. 27. april, men for 
interesserede findes der en video-
dokumentation af forestillingen på 
Socialforskningsinstituttet.

likl@adm.ku.dk

Læs manuskript med mere på 
http://www.sfi.dk/sw12029.asp

Ny pris til gammel forskning
P R I S E R  – De to unge forskere Eske Willerslev og Anders Johannes Hansen fra Zoologisk Institut
modtog den 29. april Brødrene Hartmann Fondens diplompris for deres udvikling af en metode
der ved brug af avancerede statistiske beregninger, kan vurdere hvor store skader der er sket på
DNA i fx jordprøver. Der er ikke tale om en ny metode, men om at stille nogle nye meget skrappe-
re krav for at benytte metoden. Dels krav om skrappe sterile forhold samt krav om at to ens prøver
skal give samme resultat i to forskellige laboratorier. Allervigtigst er det dog at resultaterne skal
give mening i forhold til den tidsalder materialet stammer fra. Den nye metode er for nylig blevet
internationalt anerkendt i tidsskriftet Trends in Ecology & Evolution. Kravene forventes derfor at
sætte standarden for den fremtidige forskning inden for området Fossilt DNA og DNA-forskning
generelt på internationalt plan. 

Forskning udsat for kunst
Det store spil om det gode job blev taget under kreativ be-
handling i teaterstykket Dansen om Guldkalven på Humaniora 

TALKSHOW – Livshi-

storierne bliver rullet ud

og generationskløfterne

blottet i teaterstykket

Dansen om Guldkalven 

der handler om uddannel-

se og ulighed

DNA-DRENGE – Hartmann Fondens diplom-

pris tilfaldt Eske Willerslev (tv) og Anders Johan-

nes Hansen (th) der her ses i selskab med fon-

dens formand John Gath og Johannes Møllehave

som modtog hovedprisen. 
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Af Katinka Paludan

Mike Sommer er canadi-
er og burde derfor be-
tale for at læse sociolo-

gi på KU. Det mener både han
selv og regeringen. Efter mere
end to år blandt danske og
udenlandske studerende på
Københavns Universitet, er der
imidlertid en række forhold Mi-
ke mener bør  forbedres hvis
KU skal blande sig i konkurren-
cen om de dygtigste studeren-
de. 

Det er Mikes forslag til et
bedre og mere internationalt
KU vi skal snakke om da jeg
møder ham på café Baresso lidt
bag Højbro Plads i hjertet af
København. Mike har foreslået
at vi skulle mødes her, og han
har forklaret mig, københavne-
ren, hvor caféen ligger. Han fær-
des tydeligvis hjemmevant i by-
en, og det bliver da også hurtigt
klart at han faktisk har været
meget glad for at studere her.
Ellers havde han  heller ikke
valgt at tage hele sin kandidat-
uddannelse på KU. 

Stramme regler
Set med Mikes canadiske øjne
virker det mærkeligt at de dan-
ske regler både før og efter ud-
dannelsen er meget stramme. 

»Man får ikke anerkendt en
bachelorgrad i Danmark med
mindre man har læst præcis det
samme som danskerne,« siger
Mike og oplister en lang række
venner fra hele verden der lige-
som ham selv har måttet slås
med systemet før de blev opta-
get på KU. 

»En af årsagerne til de stram-
me optagelsesregler er nok at
der ikke rigtigt er noget brud
mellem bachelor- og kandidat-
uddannelserne i Danmark. Uni-
versitetsuddannelserne betrag-
tes som et langt forløb der varer
fem år, og det gør det svært at
komme ind undervejs,« mener
Mike.  

Lykkes det alligevel at blive
optaget, lære dansk og få en
dansk kandidatgrad, er det og-
så svært at få lov at blive. Som
det er nu, kan udlændinge kun
få lov at arbejde i Danmark hvis

de er ‘mangelvarer’ som for ek-
sempel ingeniører, læger eller
sygeplejersker. 

»I andre lande vil man gerne
have højtuddannede unge ta-
lenter uanset deres specifikke
uddannelse. Der vil man have
de bedste,«  siger Mike og kon-
staterer undrende at det ikke er
sådan i Danmark. Det er ærger-
ligt for ham personligt, men det
er også klart at de stramme reg-
ler før og efter uddannelsen er
med til at gøre det mindre at-
traktivt for udlændinge at læse i
Danmark.

Og er uddannelserne ikke at-
traktive nok, vælger de stude-
rende jo bare et andet universi-
tet.

»Det er så at sige de stude-
rende der har magten på det
globale uddannelsesmarked,«
siger Mike Sommers. 

Kvalitet kræves
Uddannelsernes kvalitet er
selvfølgelig helt afgørende i
konkurrencen om de studeren-
de. Og også på dette område
mener Mike Sommers KU får
det svært hvis det vil blande sig
med de helt store. 

»De danske universiteter har
simpelthen ikke de penge det
kræver at have forskning og un-
dervisning af samme kvalitet
som for eksempel de bedste
amerikanske universiteter.«  

»Som det er nu, kører KU på
pumperne. VIP’erne er overbe-
byrdede, holdene er for store,
og resultatet kunne meget let
blive en middelmådig uddan-
nelse hvor undervisere og stu-
derende ikke har tid til at lære
af hinanden,« fastslår Mike
Sommers og understreger at en
sådan uddannelse ikke giver
studerende de kompetencer de
får brug for i konkurrencen på
det internationale arbejdsmar-
ked.  

Trods den hårde medfart er
Mike Sommers imidlertid opti-
mistisk på KU’s vegne. Han me-
ner KU har en så attraktiv for-
skerstab at der er grundlag for
at oprette en lang række en-
gelsksprogede uddannelser på
universitetet. Også for at de
danske studerende kan få de

sproglige, faglige og kulturelle
kompetencer det giver at stu-
dere og diskutere sammen på
tværs af kontinenter. 

»De studerende vælger de
bedste universiteter uanset
hvor de ligger så KU skal sørge
for at udnytte sine gode forske-
re og gøre noget så udansk som
at glemme janteloven og mar-
kedsføre sig selv som de bed-
ste,« siger Mike med et smil in-
den han tømmer sin dobbelte
café latte og cykler hjem for at
læse. Specialet og dermed hans
liv i Danmark er nemlig snart
ovre. ■

khp@adm.ku.dk

INTERNATIONALISER ING ▼  

Middelmådigt
universitet
Hvis KU vil tiltrække de bedste studerende
på det globale uddannelsesmarked, skal 
der udbydes bedre og mere internationale
uddannelser med mere fleksible optagelses-
regler, mener canadisk student 
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KVL på engelsk fra 2010
»Om 10 år vil KVL sandsynligvis se markant anderledes ud. Arbejds- og undervisningssproget vil skifte til en-

gelsk. Der vil være betydelig flere udenlandske studerende og gæsteforskere. Til gengæld vil en stigende del

af de danske studerende være på studie- eller forskningsophold i udlandet.«

Rektor Bent Schmidt-Nielsen i KVL’s internationale strategi, 23. oktober 2000

Af Katinka Paludan

KU er i gang med at lave en
internationaliseringsstra-
tegi der skal beskrive

hvor universitetet ønsker at stå
på det internationale uddannel-
sesmarked. Skal KU udbyde he-
le uddannelser på engelsk?
Skal vi satse på at sælge vore
uddannelser internationalt? El-
ler skal vi oprette filialer i an-
dre lande? 

Der er mange muligheder og
udfordringer at tage stilling til
for universitetet nu hvor det ik-
ke længere er selvfølgeligt at
danskere læser i Danmark, ty-
skere i Tyskland og japanere i
Japan.  

»Derfor nedsættes der en in-
ternational politik- og strategi-
gruppe som skal tage stilling til
KU’s internationale aktiviteter
og udarbejde en ny internatio-
nal strategi,« fortæller rektor
Linda Nielsen og understreger

at arbejdet med internationali-
sering var i fuld gang da rege-
ringen 21. april i år præsentere-
de sin længe ventede redegørel-
se ‘Styrket internationalisering
af uddannelserne’. 

»For os rammer redegørelsen
ind i et forløb der allerede var i
gang. Vi har jo hele tiden vidst
at globaliseringen var i gang, så
der var faktisk ikke så meget
nyt for os i redegørelsen,« siger
hun med et smil.

Det ville imidlertid have gjort
universitetets arbejde noget
nemmere hvis regeringen i
højere grad havde beskrevet
hvordan de enkelte uddannel-
sesinstitutioner skal leve op til
redegørelsens mål om flere ud-
dannelsesforløb på engelsk
samt betalings- og stipendie-
ordninger for udenlandske stu-
derende. 

Det står der ikke meget om i
redegørelsen, så med mindre
der sker drastiske ting på rede-

gørelsens vej gennem Folketin-
get, bliver det noget af en opga-
ve at lave universitets internati-
onaliseringsstrategi, vurderer
John E. Andersen der er kontor-
chef på Det Internationale Kon-
tor og leder af den internatio-
nale politik- og strategigruppe. 

Primært udveksling
Hidtil har det været KU’s ho-
vedstrategi at lave udvekslings-
aftaler med attraktive uden-
landske universiteter som fx
Berkeley og Cambridge, og det
er det sådan set stadig. John E.
Andersen forventer at de aller-
fleste udenlandske studerende
på KU fortsat vil være udveks-
lingsstuderende, men også at
der i de kommende år vil blive
udbudt adskillige engelsk-
sprogede uddannelser på uni-
versitetet. Uddannelser som
studerende der ikke kommer
fra de europæiske lande i
EU/EØS, vil skulle betale for.

KU’s internaionalise-
ringsstrategi kommer
til at omfatte master-
uddannelser på en-
gelsk og tættere sam-
arbejde med andre
universiteter. Alligevel
vil KU også fremover
primært være et
dansk nationalt uni-
versitet 

Engelsk er et vilkår

FORFALD – Mike Sommer fra

Canada læser sociologi på KU.

Han mener universitetets stolte

traditioner er truet af forfald.
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Af Katinka Paludan

Når regeringen vil indføre
brugerbetaling og der-
med bryde den danske

tradition for gratis uddannelse,
er det for at Danmark i højere
grad skal blande sig i den glo-
bale konkurrence om de bedste
studerende. 

Det fremgår af redegørelsen
Styrket internationalisering af
uddannelserne som undervis-
ningsminister Ulla Tørnæs og
videnskabsminister Helge San-
der sammen præsenterede 21.
april. 

Strategiens udgangspunkt er
at danske uddannelser i stigen-
de grad er blevet del af et inter-
nationalt uddannelsesmarked
med øget konkurrence og kom-
mercialisering til følge. 

Regeringen mener dette er
en præmis som man ikke kan
vælge til eller fra, og som de
derfor nu vil forholde sig ‘offen-
sivt’ til ved blandt andet at ind-
føre brugerbetaling for stude-
rende der ikke kommer fra de
europæiske lande i EU/EØS. 

Det er nu ikke selvfølgeligt at
uddannelsernes internationali-
sering medfører kommerciali-
sering, i hvert fald ikke hvis
man spørger Det Radikale Ven-
stre.  

»Internationalisering be-
høver ikke være lig marked som

regeringen siger. Universiteter-
ne har hidtil fokuseret på insti-
tutionelt samarbejde og udvek-
sling af studerende og lærere.
Jeg er ikke sikker på at disse in-
ternationale aktiviteter vil blive
styrket af at der indføres beta-
ling,« siger uddannelsespolitisk
ordfører Margrethe Vestager.   

Også Danske Studerendes
Fællesråd (DSF) har svært ved
at se at betaling vil styrke inter-
nationaliseringen. 

»Det mest logiske ville da
være at det vil betyde færre
udenlandske studerende når
man begynder at tage betaling
og ikke omvendt«, vurderer An-
ne Bundgaard Christensen der
er international ordfører i DSF. 

Det Internationale Kontor på
KU har da også allerede været i
kontakt med flere udenlandske
studerende der planlagde at
læse på KU næste år, men som
nu er bange for at de ikke har
råd. 

Det danske sprog overses
Betalingsordningerne skal iføl-
ge regeringens redegørelse føl-
ges af  flere uddannelsesforløb
på fremmedsprog, særligt en-
gelsk.

Formålet er ifølge Viden-
skabsminister Helge Sander at
tiltrække flere kvalificerede
udenlandske studerende, sam-
tidig med at de danske stude-

rende vil få styrket deres mulig-
hed for en internationalt præ-
get karriere. 

Margrethe Vestager er imid-
lertid også skeptisk over for
denne del af regeringens strate-
gi. Primært fordi hun ikke me-
ner regeringen har taget stilling
til de konsekvenser de mange
engelske uddannelser kan få for
det danske sprog. 

»De klarer problemet sådan
hokus pokus uden egentlig at
tage stilling til det«, siger hun
og påpeger at det er vigtigt at
fastholde dansk som viden-
skabssprog idet de fleste uni-
versitetsstuderende jo skal ud
og arbejde med deres fag ‘på
dansk’ som dyrlæger, embeds-
mænd m.m. 

Stipendier og markeds-
føring
Regeringen vil også give uni-
versiteterne mulighed for at til-
trække verdens unge talenter
via stipendier. Det fremgår såle-
des af redegørelsen at bruger-
betalingen skal suppleres med
en stipendieordning for »højt
kvalificerede studerende inden-
for prioriterede områder«.

Regeringen vil med stipendi-
erne få mulighed for at regule-
re hvilken ‘slags’ studerende de
vil have til landet. 

Med andre ord:  
»Regeringen gør op med at

uddannelse er for alle. Nu er
det en vare vi tilbyder unge in-
telligente asiater der senere kan
blive ansat i Medicon Valley,«
siger Anne Bundgaard Chri-
stensen fra DSF let ironisk. 

I hvert fald er det gennem
hele redegørelsen tydeligt at
det er de kloge hoveder rege-
ringen er ude efter. Hvad de
dygtige studerende skal lære,
uddannelsernes indhold, står
der derimod mindre om, og det
bekymrer Margrethe Vestager.
Hun er bange for at indføringen
af betalingsuddannelser kan

komme til at fungere som en
slags overspringshandling i for-
hold til diskussionen af uddan-
nelsernes indhold. 

»Der er nok en risiko for at
uddannelserne i mindre grad
vil fokusere på samarbejdspart-
nere og arbejdsmarked hvis de
skal konkurrere om betalende
studerende. Så bliver det vigtig-
ste for dem jo at de får en pro-
fil, de unge får øje på og vil
købe«, mener Margrethe Vesta-
ger.

Hun var ikke den eneste der
var skeptisk over for redegørel-
sen da den blev diskuteret i Fol-
ketinget tirsdag den fjerde maj.
Oppositionspartierne synes
overordnet at regeringens stra-
tegi er uambitiøs og uklar. Des-
uden er SF og de radikale me-
get kritiske over for den fores-
låede betalingsordning, mens
socialdemokraterne  mener sti-
pendieordningen bør have både
et fagligt og et socialt kriteri-
um. Dansk Folkeparti derimod
er generelt positive. 

Uanset hvad resultatet af Fol-
ketingets for-
handlinger bli-
ver, har  rege-
ringen med re-
degørelsen sat
fokus på Dan-
marks position
i den skærpe-
de globale

konkurrence om studerende og
forskere.

Tallene taler for sig selv: Iføl-
ge Det Internationale Kontor er
90 procent af de ph.d.-stude-
rende i USA udlændinge. Til
sammenligning er der kun ca.
10 procent udlændinge blandt
KU’s ph.d.-studerende. ■

khp@adm.ku.dk

Braingain
»Universiteterne må have langt mere fokus på at internationalisere sig. Der er et stort

uudnyttet potentiale. Danmark skal være netto-importør af hjernekraft. Derfor må univer-

siteternes informationsniveau højnes og mere undervisning bør foregå på engelsk.« 

Videnskabsminister Helge Sander i Mandagmorgen 15. marts 2004.

Kampen om de kloge
Brugerbetaling og flere engelske uddannelser skal ifølge regeringen 
styrke Danmarks position på det globale uddannelsesmarked.

»I arbejdet med internationa-
liseringsstrategien vil vi blandt
andet skulle udpege hvor vi har
mulighed for at udbyde en hel
uddannelse på engelsk. Især på
masterniveau er det oplagt fle-
re steder, fx på jura hvor der al-
lerede nu er mange internatio-
nale studerende og en bred vif-
te af engelsksprogede overbyg-
ningskurser. Juristerne overve-
jer alvorligt en cand.jur.int.,« si-
ger John E. Andersen. 

Udover engelsksprogede ud-
dannelser vil internationalise-
ringsstrategien også komme til
at omfatte mere forpligtende
samarbejdsaftaler med andre
universiteter. Blandt andet
såkaldte joint og double degre-
es hvor en uddannelse udbydes
af to (eller flere) universiteter i
fællesskab og resulterer i hen-
holdsvis en fælles grad eller en
dobbelt grad fra begge univer-
siteter. 

Et eksempel er samarbejdet

med Norges Teknisk-Naturvi-
denskabelige Universitet i
Trondheim og Stockholms Uni-
versitet som har gjort det mu-
ligt at udbyde en kandidatud-
dannelse, No-Ma-ds, i dans. 

Da de fællesuniversitære ud-
dannelser kan søge støtte via
EU’s nye program Erasmus
Mundus, er der kommet gang i
en masse samarbejdsaftaler si-
den programmet blev lanceret
1. januar. 

»Vi arbejder derfor meget på
at lave uddannelser i fællesskab
med attraktive universiteter.
Det gælder om at være hurtigt
ude lige nu idet der sker en
masse, men heldigvis har vi et
godt ry, så  der er mange gode
universiteter der gerne vil sam-
arbejde med os,« fortæller rek-
tor Linda Nielsen. 

Desværre er der i dag en ræk-
ke barrierer for sådanne fælles
uddannelser i den danske lov-
givning. Fx er 13-skalaen et

problem idet den er svær at
overføre til andre lande. Derfor
glæder John E. Andersen sig
også over at regeringen i den
aktuelle redegørelse har lovet
at fjerne barriererne. Han me-
ner det er et stort skridt på ve-
jen mod mere internationale
universitetsuddannelser. 

Behov for sprogkurser
Engelske uddannelser og kur-
ser bliver en uundgåelig del af
KU’s kommende internationali-
seringsstrategi, præcis som re-
geringen ønsker. Selv om John
E. Andersen mener dette er po-
sitivt idet de studerende i dag
er nødt til at kunne arbejde
med deres fag på engelsk og i
en international kontekst, un-
derstreger han samtidig at det
ikke er problemfrit. 

»Ikke alle har de sproglige
kompetencer det kræver at en
stor del af undervisningen kom-
mer til at foregå på engelsk og i

selskab med mange udlændin-
ge. Det kræver ubetvivleligt
sprogkurser til de studerende
og efteruddannelse af undervi-
sere og administrativt ansatte,«
siger John E. Andersen.  

Når KU vil have flere engel-
ske uddannelser, er det ikke
kun for at blande sig i konkur-
rencen på det internationale
uddannelsesmarked.

»Internationalisering af KU
handler nemlig lige så meget
om samarbejde som om kon-
kurrence,« understreger Linda
Nielsen. For Københavns Uni-
versitet er uddannelse stadig
primært en national forpligtel-
se og et offentligt gode – og 
kun sekundært en international
vare. ■

khp@adm.ku.dk

»Regeringen gør op med at uddannelse 
er for alle. Nu er det en vare vi tilbyder 
unge intelligente asiater der senere
kan blive ansat i Medicon Valley.« 
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Af Lise K. Lauridsen

Der var ingen vej uden
om. Humaniorafestiva-
len bød på endnu en pa-

neldebat om hvad humanister
dog skal bruges til. 

Overskriften ‘Hvad humani-
ster bruges til?’ trak ikke mange
tilskuere til søndag eftermid-
dag. 

Tre af de fem talere var fra
egne rækker. Ud over dekan 
John Kuhlmann Madsen var
professor Lene Schøsler fra Ro-
mansk Institut og studieleder
Gunner Lind fra Historie re-
præsenteret. Udefra kom udvik-
lingschef Jens Møller Jensen
fra Danfoss og kontorchef for
kompetenceudvikling i Kom-
munernes Landsforening, He-
lene Bækmark.

Fremmedsprog overses
Dekan John Kuhlmann Madsen
lagde ud med at tale om hvad
humanister allerede kan og
hvad de ideelt set burde kunne.

»Hvad vil en ikke-akademisk
arbejdsgiver forvente af en hu-
manist? Han vil forvente at du
kan klare at arbejde med større
kompleksitet, kan tilrettelægge
dit eget arbejde, har gode evner
i dansk og at du kan mindst to
fremmedsprog,« sagde deka-
nen der mente at de fleste hu-
manister faktisk ikke mestrer
den sidste kompetence.

Efter dekanens mening bety-
der erhvervslivets krav om bed-
re forretningsforståelse ikke at
humanioras uddannelser skal
gøres snævrere eller mere
målrettede.

Og her gav Danfoss-chefen
dekanen ret.

»Det vi efterspørger, er gene-
relle kompetencer – ikke ro-
mansk filologi. Jeg tror ikke hu-
maniora skal tilrettelægge sine
uddannelser efter hvad sam-
fundet gerne vil have lige nu.
Humlen i det her er jo at ingen
ved hvad der bliver brug for,«
sagde Jens Møller Jensen.

Professor i romanske sprog
Lene Schøsler undrede sig over
en sådan afvisning af specialvi-
den. I USA er det netop folk
med sære specialer der bliver
headhuntet til de gode jobs,
fortalte hun: 

»Dem der har haft viljen og
evnen til sådan et studium, må
kunne noget.«

Schøsler opremsede derefter
humanisternes mange evner
under tre hovedemner: Den hi-
storiske, den faglige og den kul-
turformidlende dimension.

En studerende i salen mente
at især de to sidste dimensioner
var gået tabt på humaniora ved
overgangen fra elite- til masse-
universitet: 

»Det har været en af de
største skuffelser i min tid på
humaniora,« sagde han.

»Hørt,« lød det flere steder i
auditoriet.

Lene Schøsler gav manden
ret: 

»Det har været en svær over-
gang for os at finde et niveau
hvor vi både undgår frafald og
undgår at skræmme lige så
mange studerende væk ved at
sænke niveaet.«

Jobs forude
Men der er håb forude. I kom-
munerne er gennemsnitsalde-
ren meget høj, og fremtidens
kommunesammenlægninger vil

betyde et langt større behov for
humanistisk arbejdskraft, vur-
derede kontorchef Helene Bæk-
mark.

»Hvor mange af jer har tænkt
på at søge job i en kommune?«
En tredjedel rækker hånden op.

»98 procent af det vi beskæf-
tiger os med er vidensprodukti-
on hvor vi skal forstå menne-
sker og have etikken i orden,«
lød Bækmarks beskrivelse af li-
vet i en kommune.

»I kan mere end I tror. På ju-
ra hvor jeg er uddannet, arbej-
der man med et næsten 100
procent fast pensum. Men I er
selv med til at tilrettelægge je-
res uddannelse. Det er kaotisk
og kræver at I hele tiden pro-
blemformulerer, men det gør
jer i stand til at arbejde langt
mere selvstændigt end de fleste
andre nyuddannede kan,« sag-

de Helene Bækmark og opfor-
drede de fremmødte til at be-
nytte sig af den historiske chan-
ce som kommunalreformen er
til at få job i en kommune.

Studieleder på Historie Gun-
ner Lind slog også koldt vand i
blodet på bekymrede humani-
orastuderende: 

»Hvis er problemet egentlig?
Hvis konjunkturerne er med os,
så vil vi alle sammen få arbejde
– selv humanister. Det her er
mere et spørgsmål om hvordan
vi – som uddannelsesinstitution
– bedst hjælper folk ud i ar-
bejdslivet.« ■

likl@adm.ku.dk

HUMANIORAFEST IVAL 2004 ▼  

Gold uddannelse
»Der er gået kompetenceudvikling og individualisering i Det Humanistiske Fakultet ved

Københavns Universitet. En førstehjælpspakke af begreber hentet fra det private erhvervs-

livs kompetencepolitik skal nu tjene som hjælp i den krisesituation som humaniora i disse

år befinder sig i.«

Retorik- og danskstuderende ved KU Katrine K. Pedersen i 

kronikken i Information, 26. april 2004.

I kan mere end I tror
Der skal nok blive arbejde til alle, lød det glade budskab 
til en paneldebat på Humaniorafestival 2004 
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Farverigt
Humaniorafestivalen i april bød

på oplevelser for alle sanser. Her

er en række billedindtryk fra

weekendens foredrag, aktiviteter

og møder mellem mennesker.

ETNISK –
Kantineperso-

nalets børn 

optrådte helt

spontant med

thailandsk

dans.
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Af Lise K. Lauridsen

Tre silhuetter toner frem på stor-
skærmen: »Først var ordet,« siger
den ene bombastisk. »Og ordet var

Gud,« lyder det fra den anden. Mens den
tredje replicerer med det knap så kendte
bibelcitat: »Det man siger er man selv.« 

Det Brune Punktums forestilling ‘Hel-
bredelsen af manden med den visne
hånd eller du må godt i numsen’ fra
1999 er i gang. Det er absurd, det er
sært, men vi griner inde bag mørklæg-
ningen til forelæsningslokalet på det ny
KUA hvor godt tredive interesserede er
mødt op på andendagen af Humaniora-
festivalen 2004. 

Efter det indledende nummer lukker
lektor på teatervidenskab Michael Eigt-
ved forårssolen ind igen og kaster sig
over en af sine yndlingsinteresser: Den
danske humorscene.

»Det Brune Punktum repræsenterer
mere end noget andet den nye danske
humorscene og hvad der er sket. Humor
forandrer sig selvfølgelig. Det er der
skrevet mange tykke – og ikke særlig –
sjove bøger om. Sådan bliver der hurtigt
et skel mellem form og indhold,« fortæl-
ler Michael Eigtved og formår alligevel
at få fnisene frem. 

»Spørgsmålet er: griner vi af komiker-
ne eller griner de af os? Det leges der
meget med hos fx Det Brune Punktum,«
siger Michael Eigtved.

Joof, Frödin og Brygmanns absurde
shows kategoriserer Eigtved under ‘De
pointeløse postmodernister’.

»Enhver form for mening er fjernet.
Ideerne er brudt sammen i hvert fald for
den vestlige middelklasse. Ironien er det
bærende. Det er et typisk halvfemser
fænomen. Vi orker ikke flere analyser af
hvad vi vil med det vi laver. Og det lyk-
kes for Det Brune Punktum. Deres hu-
mor kan ikke analyseres freudiansk. Fi-
gurerne er for flade og uden psykologisk
motivation. Man kan så spørge sig selv
hvad det er for overflader de prøver at
trække frem,« siger Eigtved.

Personlig entertainer
I starten af 80’erne opstår der et hul ef-
ter Dirch Passer og Preben Kaas. Indtil
da havde humorscenen mest bestået af
varieteer og revyer,  men i 80’erne for-
andrer revyen sig. Hver en flække i det
danske land får sin egen revy. 

»1981 er rekordår med 30 professio-
nelle revyer. Og det giver grobund for
langt flere humoristiske talenter,« for-
klarer Eigtved.

Både revyen og resten af humorsce-
nen henter inspiration fra tv’s hurtighed
og klip fra scene til scene. Osvald Hel-
muths sindrige revyklassikere på tolv
vers er der ingen der har tålmodighed til
længere.

I Danmark ses det først i den satiriske
ugerevy, Jesper Kleins Kaptajn Klydes
Flimmercirkus og Det store Ulf og Claus-
show. Her vinder den sorte engelske hu-

mor fra Monty Pythons Flying Circus
indpas. Engelsk humor og hurtige klip
breder sig også til revyerne, fortæller
Michael Eigtved:

»Især Hjørring revyen bliver rugekas-
se for nye talenter som Søs og Kirsten,
Søren Østergaard og Ørkenens Sønner.«

På den nye danske humorscene lever
der udover de førnævnte pointeløse
postmodernister tre arter mere:  De la-
trinære  (Ørkenens  Sønner, Fem gange
Kaj, Monrad og Rislund etc.), De ‘sam-
fundskritiske’ (Anne Marie Helger, Niels
Hausgaard, Tommy Kenter etc. ) og 
Musikekvilibristerne (Thomas Eje, Ørke-
nens Sønner etc.)

Hot etisk humor 
Aggressiv humor bliver stueren med
stand-komikernes indtog på de skrå
brædder i 90’erne. Med inspiration fra
USA leger de nye komikere med udfa-
rende jokes hvor det bliver i orden at vi-
se anti-sociale følelser og grine af alle
dem fra Herning.

Inkongruens – altså brugen af usam-
menlignelige størrelser – er en anden
kunst stand-up’erne benytter sig af. Og
så er det tid til dagens første joke for at
illustrere fænomenet. 

»Blair og Bush sidder og spekulerer på
hvad de skal gøre efter 11. september.
Bush får en ide – hvilket i sig selv er en 
joke: Lad os kidnappe en million musli-
mer og en IT-ekspert. Blair spørger:
Hvorfor en IT-ekspert....? Bush svarer:
Der kan du bare se, ingen stiller spørgs-
mål ved hvor de en million muslimer
blev af,« fortæller Michael Eigtved.

Og hvad byder fremtidens humorsce-
ne så på? Eigtved tror at brutaliteten i
humoren er ved at forsvinde: 

»Jeg tror der er et oprør på vej mod
humor der handler om mig, mig og mit.
Den anfægtede humor kommer til at
holde. Bare se på Jan Gintbergs show
om indvandring. Vi vil helt sikkert se
mere humor med en etisk dimension,«
lyder Michael Eigtveds spådom. ■

Kritisk komik
»Når kulturens sol står lavt, kaster selv dværge lange skygger.«

Skuespiller og entertainer Anne Marie Helger 

om kulturminister Brian Mikkelsen.

Et intelligent grin
Det gode grin er ikke hvad det har været. Et generations-
skifte på den danske humorscene har de sidste 25 år 
revolutioneret vores syn på hvad der er sjovt
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TEAM EASY ON – DR2s satireserie

Drengene fra Angora hører til de pointe-

løse postmodernister på den nye danske

humorscene.

GENSYNSGLÆDE – 300 ny-

uddannede kandidater var mødt

op til middag lørdag aften.

FART – Kajakroning i kanalerne.

ONLINE – Hvem, hvad, hvor og

hvornår. Computerterminaler ved

indgangen på det nye KUA.
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Af Richard Bisgaard

Skal Københavns Universi-
tets værdigrundlag base-
res på 90’ernes manage-

mentfilosofi eller på ånden fra
1968?

Så klart kan alternativet op-
stilles efter at værdiprocessens
opponentgruppe som optakt til
det store debatmøde tirsdag
den 11. maj har fremsat et helt
nyt forslag til værdigrundlag
for Københavns Universitet.

Gruppen er nedsat af rektor
Linda Nielsen med henblik på
at komme med kritiske indven-
dinger og ændringsforslag til
det udkast til værdigrundlag
som blev offentliggjort i Uni-
versitetsavisen for et par numre
siden. 

Men at gruppen ligefrem
skulle kunne finde på helt at
forkaste det grundlag som den
store værdigruppe var nået
frem til efter måneders arbejde,
utallige diskussioner og diverse
arbejds-, skrive- og fokusgrup-
per, var absolut ikke forudset. 

For de seks medlemmer af
opponentgruppen var der imid-
lertid ikke så meget at rafle om,
fortæller deres formand, pro-
fessor Thomas Bredsdorff.

»Vi havde ikke talt sammen
før, men vi var forbløffende eni-
ge om følgende tre ting: 

At der for det første i forsla-
get til værdigrundlag savnes en
fornemmelse af KU’s særpræg
og at det ikke kan skelnes fra så
mange andre institutioner og
firmaers grundlag. 

For det andet at stilen i tek-
sten i alt for høj grad bærer
præg af konsulentfirmaernes

jargon fra 1990erne: vision,
mission, kerneværdier. 

For det tredje at teksten er
for lang. Sådan et manifest skal
være kort og klart.

En kritik der lyder: Noget i
den retning, bare lidt kortere
og i en anden stil - det kan in-
gen bruge til noget. Det var det
første møde. Så nedsatte vi en
skrivegruppe til at lave kladde.
Og så holdt vi møde nummer
to. Slut, færdig. Så vedtog vi
det og sagde: Her er vores bi-
drag. May the best text win,«
fortæller Thomas Bredsdorff.

Anti-postmodernistisk 
kritik 
Hvad er den vigtigste forskel på
de to grundlag?

»At søgen efter sandhed står
som det centrale, at teksten i
højere grad er egnet til at man
ranker ryggen indadtil og at
man som læser udefra får ind-
tryk af hvad der er det særlige
for Universitetet.«

Jeg troede at søgen efter sand-
heden var noget der hørte kirken
til?

»Jeg er sandheden og vejen,
tror jeg de siger henne i kirken.
Men hos os står fx at “Grund-
sætningen ‘noget er sandere
end andet’ er målestok for Uni-
versitetets virke”, og hvis du
troede noget andet, så er jeg
rigtig glad for at vi har skrevet
det i værdigrundlaget. Det er
altså sådan et firma du er ansat
i. Og det mener jeg meget
dybt.«

Men der er vel mange på uni-
versitetet der stiller spørgsmåls-
tegn ved at noget er sandere end
andet?

»Ja, der er da nogle postmo-
dernister der siger at det hele
bare handler om at lade røven
gå og få skrevet nogle tekster,
og nogle mener det ene, og
nogle mener det andet. Her er i
så fald formuleret noget der gør
ondt og sætter strid.«

Det er måske ligefrem et anti-
postmodernistisk grundlag?

»Det kan du sige, ja.« 
Så postmodernistiske forskere

hører ikke hjemme på KU?
»Det kan man ikke slutte sig

til, for postmodernisterne tæn-
ker sig om. De vil også nok fin-
de ud af at der findes en post-
modernistisk kunst, og den har
det udmærket på teater og i
film osv., men KU er ikke en
kunstinstitution, det er en insti-
tution for viden. Og viden dre-
jer sig om at noget er sandere
end andet - uden at nogen af os
når den sidste sandhed. 

Patetisk sprogbrug
I skriver også at universitetets
borgere frygtløst og kritisk skal
søge videnskabelige sandhed. Er
det ikke lidt patetisk?

»Ja, ja, der er meget patos i
vores grundlag; jeg havde nær
sagt der er for lidt i det andet.
Hvis man kun vil skrive mana-
gementsprog, så skal man ikke
skrive værdimanifester.« 

Så det er bevidst patetisk?
»Absolut. Med lov skal man

land bygge. Frihed, lighed og
broderskab. Det er sådan nogle
sætninger som udstikker en ret-
ning, og som huskes. Opbyg-
ningen er jo også helt anderle-
des. Der står i virkeligheden
kun tre ord i vores forslag. De
står isoleret i første linie, i an-

den linie står de i en sætning og
dernæst står hvert af de tre ord
med henholdsvis tre, fire og
fem sætninger til udpinding. Så
det er sådan en pyramide.«

Hvilken tekst tror du at rektor
og den kommende bestyrelse fo-
retrækker?

»Det må tiden vise. Der er jo
formentlig nogen som vil strik-
ke noget sammen af de bedste
dele fra begge forslag. Kritik-
ken skal heller ikke opfattes
som bedrevidende eller ned-
sættende. Værdigruppens med-
lemmer har gjort et stort og
fremragende arbejde, vi har ba-
re haft en kvalifikation som de
ikke har, nemlig friske øje. De
har siddet og kørt en proces i ti
måneder med fokusgrupper,
randomiserede interviews, og
jeg ved ikke hvad som konsul-
tentbureauets arbejdsgang har
tilsagt. Det betyder at man fed-
ter og fletter og gør ved.« ■

rjb@adm.ku.dk

Opponentgruppens
medlemmer

Professor Thomas Bredsdorff 

(formand)

Fællestillidsrepræsentant 

Poul Erik Krogshave, 

Geologisk Institut
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ALTERNATIVT VÆRDIGRUNDLAG ▼  

Opponentgruppens forslag af 23. april 2004 til

Københavns Universitets værdigrundlag:

Sandhed, frihed og 
fællesskab

Københavns Universitet er et fællesskab af
studerende og ansatte der i frihed og
åbenhed søger sandhed

Søgen efter sandhed
er videnskabens kerne og Universitetets berettigelse. 

Grundsætningen ‘noget er sandere end andet’ er målestok for

Universitetets virke. 

Universitetets borgere - studerende, lærere, forskere og teknisk

og administrativt ansatte - skal kritisk og frygtløst søge videnska-

belig sandhed og formidle den med vidsyn og tolerance. 

Frihed og åbenhed
er forudsætning for Universitetets troværdighed. 

Universitet skal derfor forsvare sin ideologiske, økonomiske og

politiske frihed og udvikle frihed til fordybelse.

Universitetet skal forvaltes i fuldstændig åbenhed og skal til sta-

dighed lade sig inspirere af en åben og kritisk dialog med sin

omverden.

Universitetets borgere har ukrænkelig ytringsfrihed, uden 

hvilken de ikke kan udbrede den viden de medvirker til at frem-

bringe og skabe respekt om den.

Fællesskab
mellem studerende, lærere, forskere, tekniske og administrative

medarbejdere kendetegner Universitetets virke. 

Lærere skal forske, forskere skal undervise. Ligesom de studeren-

de der skal indføres i forskning, studerer de alle. Administrative

og tekniske medarbejdere skal bidrage til at forskning og under-

visning lykkes. I fællesskab skal de udfordre eksisterende

grænser for viden og sandhed.

Fællesskabet skal sikres af gode arbejdsforhold, og af åbenhed,

tillid og tolerance.

Universitetet skal fortsat være del af et fællesskab der omfatter

universiteter i ind- og udland, forskningsinstitutter og Universite-

tets dimittender.

Københavns Universitet vil videreføre sin lange tradition for fag-

lig bredde og fællesskab hen over faggrænser. 

Til forsvar for de 
sande værdier
Hvis man kun vil skrive managementsprog, skal man ikke skrive
værdimanifester, siger Thomas Bredsdorff der er medforfatter til
alternativt værdigrundlag for Københavns Universitet

Hvilke værdier støtter du?
Tirsdag den 11. maj er forslaget til værdigrundlag til debat i Universitetsanneksets Audito-

rium B i Studiestræde 6. Dørene åbnes kl. 14:15 og alle er velkomne. Først præsenterer

værdigruppen sit forslag til værdigrundlag, herefter fremlægger opponentgruppen sit al-

ternativ. Alle deltagere vil også have mulighed for at komme til orde. Debatten indledes

af rektor Linda Nielsen og ledes af journalist Connie Hedegaard fra DR. 

www.ku.dk/vaerdiproces

Et flot formuleret forslag,
men kan det bruges som
rettesnor i dagligdagen?

Sådan lyder den umiddelbare
indvending fra professor Frans
Gregersen der som fremtræ-
dende repræsentant i værdi-
gruppen er udset til at fungere
som Thomas Bredsdorffs mod-
part under paneldebatten om
værdigrundlaget på tirsdag.

»Min umiddelbare fornem-
melse er at det er et flot formu-
leret forslag, og på den måde
står meget godt og stærkt i
modsætning til det vi har for-
muleret. Ikke fordi vores ikke
også er flot, men fordi det er

sammenhængende og artikule-
rer en vision.

Vores er nok mere præget af
at det har været igennem en
længere proces, og at det har
været baseret på den værdiun-
dersøgelse der har været lavet.
Og måske nok så meget af at vi
har skelnet kraftigere end op-
ponentgruppen mellem ideal
og virkelighed. Vores grundlag
er nok tættere på virkeligheden
end deres, har jeg på fornem-
melsen«.

Hvad mener du med virkelig-
hed?

»Når man fx skriver at der er
tale om et fællesskab og at uni-

versitetets borgere ‘kritisk og
frygtløst’ skal søge videnskabe-
lig sandhed med videre, så er
det et bestemt synspunkt som
man kan give udtryk for og som
også er noget der har stået cen-
tralt i universitetets udvikling i
de sidste 6-700 år. Men om det
også dækker hvad der faktisk
sker ude omkring på institutter-
ne i dag, er en anden diskus-
sion, og det er den diskussion vi
gerne vil ind i.«

»Værdigrundlag skal selvføl-
gelig altid være normative og
fungere som rettesnore for vir-
keligheden, men hvis der bliver
for langt imellem rettesnoren

og virkeligheden, risikerer man
at værdiggrundlaget bliver ind-
holdstomt i forhold til den dag-
lige praksis.«

Hvilket grundlag er bedst?
»Det må styregruppen hel-

digvis afgøre.«
Hvad synes du?
»Jeg synes det er to meget

forskellige måder at gribe hele
processen an på. Hvis man øn-
sker et værdiggrundlag der i
højere grad kan dirigere den
daglige handling, så skal man
finde noget som forener det
bedste fra begge to. Og det er
noget vi vil gå i gang med bag-
efter. Vi er ikke specielt forel-

Et flot og
urealistisk
grundlag

Det oprindelige
grundlag er tættere
på virkeligheden, 
mener professor 
Frans Gregersen

sket i vores eget grundlag. Min
oplevelse af værdigruppens må-
de at fungere på er at vi er me-
get åbne overfor opponent-
gruppens synspunkter. Lad os
nu se hvad der sker. Det kan og-
så være der er nogle i auditoriet
der siger noget vi lader os inspi-
rere af. I sidste ende er det sty-
regruppen og i allersidste in-
stans er det selvfølgelig den nye
bestyrelse der skal tage stilling
til hvad der skal bruges i prak-
sis. ■

rjb@adm.ku.dk





Rollen medierer nemlig mellem de personlige
egenskaber på den ene side og de ydre omstæn-
digheder i form af traditioner og begivenheder
på den anden. Med dette fokus får vi også et no-
genlunde håndterligt succeskriterium. Roller
spilles nemlig mere eller mindre godt, og den
store skuespiller identificerer sig ikke kun med
sin rolle, men sætter sit eget umiskendelige præg
på rollen.

Set ud fra denne synsvinkel var succesen alt
andet end selvfølgelig. Da Christian IX i 1863
blev udråbt til konge af Danmark, var mange i
hvert fald enige om at han spillede sin rolle sær-
deles dårligt. Hans forgænger, Frederik VII, hav-
de ganske vist været et dybt besynderligt menne-
ske hvis livsstil lå milevidt fra den kongelige rol-
le, men på tre punkter spillede han sin rolle med
bravur. 

For det første kunne han lejlighedsvist svinge
sig op til sand ‘kongelig’ værdighed. For det an-
det var han ‘folkelig’ hvilket kastede et formil-
dende skær over hans svagheder. Og for det tred-
je var han national i moderne forstand hvilket
betød at han gik med på den nationalliberale po-
litik der havde som mål at knytte hertugdømmet
Slesvig tættere til Danmark. Sidstnævnte lyder
umiddelbart harmløst, men for det første var det
i strid med internationalt garanterede fredsafta-
ler, og for det andet stred det mod ønskerne hos
Slesvigs tysktalende flertal.

Christian IX var derimod et pligtmenneske der
ikke kunne drømme om at gøre noget, der lå
uden for hans kongelige rolle. Han var også et
menneske der altid virkede stiv og akavet i of-
fentligheden, uden karisma eller evne til at gøre
en god figur. Han var ganske vist venlig og kor-
rekt mod alle, men alt andet end folkelig, og
mindst af alt national i Frederik VII’s ånd. Til sine
dages ende talte han dansk med en tyk tysk ac-
cent, og det værste af det hele var at han var
kendt som en afgjort modstander af de national-
liberale planer om at indlemme Slesvig i kongeri-
get. 

Og dog var det lige netop den politik han som
det første blev tvunget til at gennemføre. Resul-
tatet kender vi alle: nederlaget 1864 mod Preus-
sen og Østrig og tabet af hertugdømmerne. At
Christian IX efter krigen fik skyld for nederlaget
er selvfølgelig uretfærdigt, men hører nu engang
med til den rolle han måtte spille.

Tysk eller engelsk rollehæfte?
Meget bedre blev det ikke de følgende mange år,
for Christian IX valgte at spille sin rolle som kon-
ge efter tysk model. Der var dengang to forskelli-
ge typer konstitutionelt monarki. Man kunne
vælge at gå i den engelske dronning Victorias
fodspor. Efter råd fra sin kloge gemal prins Albert
havde hun indstillet sig på at arbejde loyalt sam-
men med det til enhver tid rådende flertal i 
Parlamentet, uanset om hun var politisk enig el-
ler ej. 

De fleste europæiske konger og fyrster fulgte
imidlertid det man kunne kalde den tyske model,
og som fx blev praktiseret af det succesrige Pre-
ussen. Her opfattede kongemagten sig selv som
en selvstændig statsbærende kraft der stod på

linje med – hvis ikke over de repræsentative or-
ganer.

Det var denne ‘tyske’ linje Christian IX fulgte i
de første knap fyrre år af sin regeringstid. Konse-
ilspræsident J.B.S. Estrup kan med føje karakte-
riseres som en dansk Bismarck, for i stil med den
tyske ‘jernkansler’ havde han intet imod at regere
i modstrid med Folketingets flertal, udstede pro-
visoriske finanslove og slå hårdt ned på politiske
modstandere. 

Så i 1901
sker det forun-
derlige at Chri-
stian IX i sin
høje alderdom
gav efter og
udnævnte den
første Venstre-
regering. ‘Sy-
stemskiftet’ i
1901 bør nok
tolkes som en
gammel hædersmands resignation over for det
uundgåelige, men i et lidt større perspektiv re-
præsenterer det overgangen fra en ‘tysk’ til en
‘engelsk’ version af det konstitutionelle konge-
dømme. De langsigtede konsekvenser af dette

valg blev afgørende for det danske kongehus.
Med den ‘engelske’ model var vejen åben for de
retræte fra dagspolitikken som må siges at være
forudsætningen for monarkiets beståen i demo-
kratiernes og diktaturernes 20. århundrede.

Mere end far, mor og børn
Da Christian IX døde i 1906, var han ikke kun a
ment elsket og respekteret. Han var tillige bleve

en national ikon hvis ‘gode dan
ske egenskaber’ selv hans polit
ske modstandere roste. For at
forstå denne forbløffende vur-
dering af hans indsats i rollen
som Danmarks konge, må vi ud
vide perspektivet til at omfatte
hele kongefamilien. 

Christian IX var nemlig ikke
kun gift med en køn og frugtba
hustru, dronning Louise af Hes
sen, der fødte ham seks sunde
børn og dermed sikrede arvefø

gen. Louise og børnene besad tillige en social in
telligens der skulle vise sig at være Christian IX’
bedste kort. Takket være dem kunne Christian I
fremvise et harmonisk og ‘smukt’ familieliv der
gik rent ind i den tid, som man alt efter smag og
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Af Sebastian Olden-Jørgensen

Vi nærmer os B-dag med hastige skridt. Før
vi får set os om, er det hele overstået, og
Miss Donaldson er blevet kronprinsesse

Mary af Danmark. Et nyt kapitel er føjet til kon-
gehusets historie, og ingen kan være i tvivl om at
det er en succeshistorie. Nu siger et engelsk – el-
ler er det amerikansk? – mundheld ganske vist at
‘nothing succeeds like success’, men selv succe-
sen må jo begynde på et tidspunkt.

Historien om det nuværende kongehus,
Glücksborgerne, er fortalt mange gange. Fortæl-
leren over dem alle er salig Bo Bramsen. Han
skrev klassikeren ‘Huset Glücksborg’ der er cirka
lige så fuld af gode historier og flotte billeder
som af sjuskefejl. 

Dette skrives ikke for at nedgøre Bramsen. De
faktuelle fejl er nemlig ligegyldige, for Bramsen
lykkedes med sit egentlige ærinde, nemlig at
præsentere en kalejdoskopisk familiekrønike
med både charme og spænding – kombineret
med en billedside som kun han kunne skabe den. 

Nu, kort efter sin død, har han opnået den vel
største succes man som historiefortæller kan
drømme om: De kongelige selv har på skærmen i
seks lange afsnit fortalt hans historie om dem
som om det var deres egne familieerindringer!

Der er således ingen grund til at gøre Bramsen
kunsten efter og fortælle hvordan prins Christian
af Glücksborg i 1863 blev konge af Danmark, og
hvordan det siden gik ham, hans smukke døtre
og raske sønner og deres talrige og vidt forgrene-
de afkom på stående, vaklende og væltende tro-
ner ned gennem resten af det 19. og hele det 20.
århundrede. Derimod er der nok så god grund til
at stille det egentlig akademiske spørgsmål om
hvorfor denne kejtede tyske prins og hans familie
blev en enestående succeshistorie.

Bramsen og hans epigoner giver selvfølgelig en
slags svar også på dette spørgsmål: Christian IX
og hans slægt var en serie prægtige og sympati-
ske mennesker, og af den grund havde de succes.
Og hvis de ikke havde succes, så var det fordi de
undtagelsesvis ikke var sympatiske eller bare ual-
mindelig uheldige. 

Bramsen søgte svaret på det snævert personli-
ge plan, og fra den platform forklarede han også
verdenspolitikken. Hvem kan fx være i tvivl om
at kejser Wilhelm II af Tyskland var en skidt
knægt der ville begynde første verdenskrig når
han allerede som barn på besøg hos sin bedstem-
or, dronning Victoria af England, kravlede rundt
under bænkene i kirken og bed sine fætre og kus-
iner i knæet?

Royalt rollespil
Det er let at ironisere over disse forsøg på at for-
klare verdens gang med lommepsykologi og sund
fornuft. Men hvad skal man sætte i stedet? For
selvfølgelig betyder de personlige egenskaber
enormt meget. Og selvfølgelig spiller tilfældighe-
der en ubehagelig stor rolle i livet hos både stats-
mænd og bistandsklienter. 

En delvis løsning på problemet er at fokusere
på rollen: rollen som konge, som dronning, som
tronarving og som fyrsteligt ægteskabsemne.

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
HISTORIE

En stærk familietradition og en stor portion
social intelligens er hemmeligheden bag 
den danske kongefamilies succes. En succes
der i dag afhænger af at Kongehuset som
nationalt ikon kan begå sig på mediesam-
fundets præmisser

Kongelig

»Hvis man ser på kongehusets historie,
er det snarere kontinuiteten der 
springer i øjnene. Kongehusets retræte
fra dagspolitikken er definitiv, dets 
rolle som nationalt ikon er intakt, og
det harmoniske familieliv dyrkes og
udstilles stadig«.



orientering kan kalde biedermeier eller victori-
ansk.

Desuden skete der det forunderlige at kongefa-
miliens blomstrende familieliv blev kompensato-
risk forbundet med nederlaget i 1864. De årligt
tilbagevendende sammenkomster på Fredens-
borg hvor den internationale familiehygge blev
iscenesat, blev et symbol på Danmarks overlevel-
sesevne efter det næsten dødbringende slag i
1864. Når man hvert eller hvert andet år kunne
se engelske, russiske, græske og franske fyrste-
lige tumle sig i Fredensborg slotspark, var det
nemmere at tro på at småstaten Danmark nok
skulle bestå blandt tidens glubende hungrige
stormagter.

Men Christian IX’s dronning og børn kunne
andet og mere end at lege far, mor og børn. De
kunne være spontane uden at træde ved siden af,
imødekommende uden at tabe deres værdighed.
De ejede et forbløffende sikkert instinkt for deres
omgivelsers forventninger og en god situations-
fornemmelse. Fra Christian IX fik de måske pligt-
bevidsthed og disciplin, men det var fra moderen
de fik den sociale begavelse som er den eneste
virkelige hjælp i fremmede og uventede situatio-
ner. Og den slags blev kongebørnene i rigt mål
konfronteret med – i hvert fald de tre der blev

henholdsvis kejserinde af Rusland (Dagmar),
dronning af England (Alexandra) og konge af
Grækenland (Wilhelm, under navnet Georg I).

Fuseren
Dronning Louise, døtrene og de fleste af sønner-
ne besad i høj grad denne sociale begavelse, og
det gjorde flere af de tilgiftede medlemmer af
kongefamilien også. 

Men der var én der manglede den, og som på
den måde indirekte demonstrerer dens betyd-
ning. Det var Frederik VIII. Han blev konge i 1906
i en høj alder i og døde allerede seks år senere på
et bordel i Hamborg. Det er i hvert fald hvad alle
ved om ham, selv i udlandet. Og skønt ‘døden på
Reeperbahn’ historisk set er en myte – den hjerte-
svage Frederik VIII døde af et slagtilfælde på en
aftenspadseretur i Hamborg – så er mytens eksi-
stens i sig selv en interessant historisk kendsger-
ning. Den peger nemlig på at Frederik VIII havde
mistet en stor del af den respekt og kærlighed.
der ellers omgiver de kronede hoveder.

Denne respekt havde han ikke sat over styr ved
at forsømme sin kongegerning. Han var flittig,
ikke ubegavet, hjertelig, interesseret i andre
mennesker, tolerant, ansvarsbevidst, demokra-
tisk sindet, gavmild og fuld af medfølelse med

samfundets svageste. Og han ville elskes. I sin
iver efter at gøre det så godt og virkeliggøre et
moderne, folkeligt kongedømme forvekslede han
sine egne idealer og følelsesmæssige behov med
befolkningens forventninger. De syntes han lefle-
de, og de straffede ham ved at tale højt om ting
der under normale forhold kun hviskes i al for-
trolighed – uanset om de er sande eller ej.

Kongehus som nationalt ikon
Så havde Christian X der regerede 1912-47,
straks mere held. Allerede ved udråbelsen til
konge fandt han de rigtige ord. De var korte og li-
gefremme, ja de rene selvfølgeligheder, men de
var sagt på den rette måde, på rette tid og sted,
og det virkede alt sammen så dejligt befriende
oven på Frederik VIII’s velmente pinligheder. 

At Christian X hverken som menneske eller po-
litiker kan siges at have haft Frederik VIII’s ind-
sigt eller gode hensigter, ændrer ikke ved at Chri-
stian X blev en succes. Det er for så vidt forunder-
ligt, for Christian X gjorde et helhjertet forsøg på
at løfte det danske konstitutionelle kongedømme
tilbage på det ‘tyske’ spor. 

Under Første Verdenskrig førte han et selvs-
tændigt diplomati bag om ryggen på regeringen,
og under påskekrisen 1920 forsøgte han at gribe
direkte ind i dagspolitikken men brændte fingre-
ne. Tværtimod bragte påskekrisen den endegyl-
dige retræte fra dagspolitikken. Få måneder se-
nere konsolideredes imidlertid kongehusets nye
rolle som national ikon. Det var da Christian X
red over grænsen og med sin person fungerede
som fikspunkt for fuldbyrdelsen af den nationale
drøm som vi med et lidt misvisende udtryk nor-
malt kalder genforeningen 1920.

At kongen var vokset helt sammen med funkti-
onen som national ikon og havde taget definitivt
afsked med den ‘tyske’ model, blev bekræftet un-
der Anden Verdenskrig. Christian X spillede helt
sikkert en politisk rolle, men han søgte ikke at
gøre kongehuset som sådan til en politisk spiller
ved siden af regering og Folketing. Tværtimod
stillede han sig bag de valgte politikere og støtte-
de loyalt samarbejdspolitikken. Og så red han
selvfølgelig gennem Københavns gader og sym-
boliserede den særlige danske form for ‘mod-
stand’.

Alligevel kom kongehuset ud af krigen med
styrket status, mens politikerne måtte kæmpe
med samarbejdspolitikkens stigma. Ja, da Chri-
stian X blev begravet i 1947, prydede det blå-rød-
hvide frihedskæmperarmbind hans kiste hvilket
jo ret beset er forbløffende når man tager kon-
gens gentagne opfordringer til rolig og korrekt
optræden over for besættelsesmagten i betragt-
ning. 

Hvis man imidlertid erindrer Christian X’s rolle
som national ikon, så falder brikkerne på plads.
Frihedskæmperarmbindet på kisten med samar-
bejdspolitikkens konge svarer fuldstændig til my-
ten om den folkelige modstand mod den tyske
besættelse.

Social kapital og medietække
Det er en kliché at udviklingen i de seneste årtier
er gået så hurtig, og at alting er forandret. Det

kan gælde nogle ting, men hvis man ser 
gehusets historie, er det snarere kontinu
der springer i øjnene. Kongehusets retræ
dagspolitikken er definitiv, dets rolle som
nalt ikon er intakt, og det harmoniske fa
dyrkes og udstilles stadig.

Man kan imidlertid også anlægge en m
namisk betragtning med inspiration fra m
kultursociologi. Her anvendes begrebet ‘
kapital’ som en metafor for historisk opa
goodwill, traditioner, forbindelser, prest
litet etc. Set ud fra denne synsvinkel er k
set at sammenligne med et familiefirma 
muen er nedarvet gennem nu fem gener
Den blev grundlagt under omstændighed
ikke så lysende ud, men det er set før at k
der også er chancetider. Som i så mange 
heder har en række dygtige og betroede 
bejdere (dronning Louise og børnene) væ
gørende for succesen. 

Til tider har der været tæret på formue
derik VIII, prins Henrik), mens andre me
mer af dynastiet mod forventning har bid
afgørende til dens vækst (Christian X). E
brude (Marie af Orléans, dronning Ingri
sesse Alexandra og måske Mary) har bra
lid medgift ind i familien. 

De seneste generationer (Frederik IX, 
he II) har været præget af klog forvaltnin
løbende produktudvikling, men de gode
dyder (pligtbevidsthed og social intellige
stadig bærende. Betydningen af den soci
ligens er taget til i takt med mediesamfu
fremvækst. Det har altid været vigtigt for
husets popularitet at de kongelige kunne
ved audienser, på rejser, ved fester og i o
gen med samfundseliten. 

Før i tiden kunne pligtopfyldende vare
af de politiske forpligtelser kompensere 
tuelt manglende evner eller lyst til den m
cialt betonede del af kongerollen. Med k
sets afpolitisering står denne mulighed i
gere åben. Både kongehusets rolle som n
ikon og de enkelte medlemmers popular
hænger af deres evne til at begå sig i offe
den. Og det vil i høj grad sige i medierne
radio, blade og internet for længst har ov
rollen som kongehusets primære kontak
folket.

Ikke mindst de store interviews og pre
der har i den sammenhæng nærmest ritu
rakter. Der er meget at vinde, og meget a
men ét er sikkert: De kongelige kan ikke 
ge sig dem, og alt – ikke mindst de lejligh
svipsere – tyder på at kongehusets medle
går til opgaven i fuld bevidsthed om hva
står på spil. Og selv om det alt sammen k
komme overordentlig moderne, så er de
tale om en gammel familietradition hvis 
gefrem en fabrikshemmelighed. ■

Sebastian Olden-Jørgensen er adjunkt, ph
Institut for Historie og har skrevet bogen ‘P
sen og det hele kongerige. Christian IX og d
glücksborgske kongehus’ Gads Forlag 2003
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KONGELIG VALS – Dronning Margrethe har li-

gesom sin far Kong Frederik IX stået for en klog for-

valtning og løbende produktudvikling, men har

holdt fast i de gamle dyder pligtbevidsthed og social

intelligens som kendetegner Glücksborgerne. 
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Ny royal romance
Hendes Kongelige Kæledægge, Dronningens hofhund Celimené, var ved at trække af med

Majestæten da dronning Margrethe og prins Henrik i går steg om bord på kongeskibet

»Dannebrog«. Celimené var nemlig mere interesseret i den lyse labrador Alberta der pænt

sad og så på den kongelige ankomst og ombordstigning i den kongelige chalup der fra

Nordre Toldbod sejlede de kongelige ud til kongeskibet.

Bodil Cath i B.T. 5. maj 2004
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Et resultat af den nuværen-
de videnskabelige stillings-
struktur ved universiteter-

ne er en vanskelig karriere med
mange usikkerhedsmomenter.
Der findes yderst få adjunkt- og
lektorstillinger, og blot de
færreste kan regne med at opnå
en fast stilling. Efter min opfat-
telse vil systemet kunne forbed-
res med små ændringer der ik-
ke engang koster penge.

Stillingsstrukturen går tilba-
ge til slutningen af 80’erne da
den nuværende karrierestige
blev indrettet. Som færdig
ph.d. kan man ansøge om en
adjunktstilling. Efter tre år som
adjunkt skal der så søges en
lektorstilling hvor der bliver
stillet yderligere krav for ansæt-
telse. Lektoren forventes at ha-
ve kvalifikationer der svarer til
den internationale betegnelse
‘associate professor’. 

Resultatet af reformen har
været vitaliserende. Men det
der dengang var en effektiv
redningsplan i en nødsituation,
er måske ikke optimalt i rolige-
re tider.

Afbrudt karriere
Den stive kobling mellem ad-
junkt- og lektorstilling er en af
svaghederne  i systemet.

Det er sandt at alle lektorstil-
linger bliver slået op i åben
konkurrence. Men det ligger i
systemet at stillingerne gerne
ses besat af folk fra ens eget in-
stitut. Det er ikke ualmindeligt
at man udpeger en kandidat al-
lerede på specialeniveau, og
man håber at han vil gå hele ve-
jen op til lektor. 

Undertiden lykkes denne po-
litik ikke. Af dem der ansøger
om lektorstilling efter den
treårige adjunktperiode, når 25
procent ikke op til kravene. Det
er et ret højt tal for et forløb
som instituttet har støttet og til-
rettelagt i en årrække. Og for
disse adjunkter er sådan en ud-
gang selvfølgelig mange gange
tragisk.

En del af forklaringen ligger i
at adjunkttiden er alt for kort. I
de tre års tid skal der præsteres
noget substantielt forsknings-
mæssigt, og samtidigt skal der
undervises. Hvis en lektor selv-
stændigt skal kunne varetage
forsknings- og vejledningsopga-

ver og anses for at være på ‘as-
sociate professor’-niveau, da ta-
ler vi om meget mere end en
ph.d.  Internationalt plejer man
at forlange noget der svarer til
to ph.d.-afhandlinger.

Skadelige effekter
I det globale samfund mener
man ikke at disse krav kan op-
nås i løbet af tre år. Fire til seks
år, det dobbelte, vil være en al-
mindelig periode for en ‘assi-
stant professor’ til at opnå til-
strækkelig dybde. Hvis de tre år
som systemet nu tillader, blev
forlænget til seks eller til fire,
med reduceret undervisning,
vil flere adjunkter klare en
overgang til lektorstilling. Des-
uden vil deres arbejder blive
kvalitativt bedre.

For de små fag kan en af-
brudt karriere på adjunktni-
veau føre til at man bliver
stående uden en yngre lærer til
at videreføre det videnskabeli-
ge arbejde. Og det betyder kri-
se. Da er det fristende at trække
tæppet ned for alt hvad der
hedder videnskabelige ansæt-
telse. Stillingsproceduren har
haft den modsatte virkning –
den har styret udviklingen til-
bage i stedet for fremad.

Selv i de tilfælde hvor det vir-
kelig lykkes kandidaten at klat-
re op ad karrieretrinnene, må
man spørge om den type af
forskning og forskerprofil der
fremmes af proceduren, virke-
lig er den mest hensigtsmæssi-
ge set i et længere perspektiv.
Det er nærmest en forudsæt-
ning for fremgang at man alle-
rede fra kandidatniveau har
specialiseret sig inden for et
trangt felt som man ikke går
udover.

På denne måde dannes en
forsker som er god til en eneste
ting, men ikke har opnået al-
mendannelse, bredde og mo-
denhed inden for sit fag.

Mange af disse skadelige ef-
fekter kan neutraliseres ved to
simple ændringer: 1) forlængel-
se af adjunktperioden fra tre til
mellem fire og seks år; 2) ad-
skillelse af adjunktstillingen fra
lektorstillingen. ■

Kerstin Eksell, professor i semi-
tisk filologi, Carsten Niebuhr 
Instituttet.
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F or nyligt besøgte jeg Kina inviteret af deres 
Ministerium for videregående uddannelse.
Formålet var ved selvsyn at erfare hvordan det

store rige i midten har lanceret en gennemgribende
reform af den videregående uddannelse der som
sin vision har at revitalisere Kina gennem uddan-
nelse og satsning på højteknologisk udvikling. Det
blev hurtigt klart for mig at revitaliseringen består 
i at køre Kina i stilling til det som vi herhjemme kal-
der den vidensbaserede økonomi. Så hvis nogen tror
at Kina vil stille sig tilfreds med at overtage produk-
tionsopgaver som er blevet for dyre at udføre i Ve-
sten og i stigende grad er tvunget til at sende deres
dygtige studerende til danske uddannelsesinstitu-
tioner, så kan de godt tro om. Kinesere vil stadig
rejse også til Danmark for at studere, men de vil for-
lange høj kvalitet, specielt nu hvor regeringen har
gjort det nødvendigt at
opkræve betaling for
studerende uden for EU. 

De kinesiske topuni-
versiteter har et im-

ponerende niveau og in-
frastruktur. Der bygges med en elegance og et de-
sign der fuldt ud kan måle sig med vore bedste ny-
bygninger. De studerende her er nøje udvalgt mel-
lem mange kvalificerede ansøgere, og de er ofte fly-
dende i engelsk og meget internationalt orientere-
de. 

Under besøget underskrev jeg en ny samarbejds-
aftale der åbner studiepladser på Renmin Uni-

versitetet der specialiserer sig i samfundsvidenskab
og humanistiske studier. Og vi undersøgte mulighe-
den af at etablere en generel aftale der vil gøre det
nemmere gensidigt at anerkende og vurdere akade-
miske grader mellem Danmark og Kina. 

En gammel kinesisk talemåde siger noget i retning
af at ‘kun en tåbe kikker på fingeren når man pe-

ger på månen’. Det betyder vel at det er vigtigt at
koncentrere sig om det væsentlige og at man skal
gå lige til sagen uden alt for mange svinkeærinder.
Det væsentligste for Kina er naturligvis hvad man
skal leve af, dvs. økonomien - en af verdens hurtigst
voksende økonomier. Derfor var det spændende at
besøge en håndfuld topuniversiteter for at høre
hvordan de ser på tingene. Og her blev jeg klar over
at der alligevel er tid til eftertanke og til at stille

spørgsmål til hvor udviklingen bringer landet hen.
Noget af det der var mest slående var deres fantasti-
ske energi og driftighed, koblet med eftertænksom-
hed og insisteren på de traditionelle kulturelle vær-
dier. Og det gjaldt ikke alene universiteterne, men
også deres Ministerium hvor det meget tydeligt blev
sagt at der skal være plads til en kvalitetsudvikling
som også tager hensyn til andre ting end økonomi-
en. Fattigdom og kultur er ikke nødvendigvis mod-
sætninger, men det er økonomisk vækst og kultur
heller ikke.

Der er tid til refleksion, til kultur og til respekt
for fortiden midt i en ellers hæsblæsende udvik-

ling hvor horisonten er gennemtrukket med byg-
ningskraner og hvor antallet af studerende er vok-
set fra beskedne 6,8 millioner i 1968 til 33 millioner

i 2002 og 80 millioner i
2004. 

Idealet som de stræber ef-
ter i deres udvikling af

forskning og undervisning,
er – med Ministerens ord –

det holistiske. Holistisk forstået både som personli-
ge egenskaber hos forskere og studerende og som
organisatoriske kvaliteter. Her gik vi og troede at de
er så effektive og fokuserede derude i fjernøsten.
Det er de også, men de ved godt at vejen til fremti-
den kan være lang og at krav om nytte ofte må gå
ad kringlede kreative omveje. Universitetslederne
kender til den svære balance mellem at være til nyt-
te for samfundet og samtidig også skaffe forskning
autonomi og et frirum til at nå det uventede. De ved
hvordan universiteterne er forpligtede både på vi-
densøkonomiens konkurrence og markedets krav,
men også på at blive ved med at spinde det fine net
der binder samfundet sammen og skaber social
sammenhæng.

I Kina, spiser de som bekendt hunde, men mangfol-
digheden er ikke begrænset til det kulinariske. På

et af de universiteter vi besøgte i Kina, havde de et
motto som blev oversat for os som  ‘AIM HIGH  –
THINK DEEP’, og det synes jeg egentlig er en ud-
mærket kommentar også til den værdiproces som vi
selv er i fuld gang med her på KU. Sæt bare målene
højt – men husk at se på fingeren der peger, husk 
at få plads til mangfoldigheden, til refleksionen og
ikke mindst – til det holistiske. ■

Kina ved selvsyn

»Kun en tåbe kikker på fingeren 
når man peger på månen, lyder et 
kinesisk mundheld«

Af rektor Linda Nielsen 

■ VIP-ST ILL INGSSTRUKTUR

Opskrift på bedre
karrierestige

Musealt misfoster
»Tal R’s maleri ‘Forkert født’, eller i det mindste dets titel, er ironisk velvalgt som baggrund

for en sølvkande fra Georg Jensens Sølvsmedie på banner, plakat og folder til ‘Georg

Jensen - 100 år’ iscenesat af Bille August’ på Statens Museum for Kunst. For hele affæren

er et musealt misfoster og en skændsel for den institution der har lagt hus til.«

Mikkel Bogh, kunsthistoriker og institutleder ved Institut for 

Kunst- & Kulturvidenskab, Københavns Universitet i Politiken den 4. maj 2004
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Egentligt havde jeg besluttet mig for ikke at blande
mig i debatten om det foreslåede værdigrundlag
for Københavns Universitet. Det er nemlig min op-

fattelse at hele processen er spild af tid og ressourcer,
og da der ikke er nogen tvivl om at udkastet i store
træk bliver stadfæstet, vil min lille indsats i debatten
blot bidrage yderligere til dette spild af skønne kræfter. 

Men nu er tre numre af Universitetsavisen udkom-
met siden udkastet til værdigrundlag blev trykt i nr. 4,
og blot ét indlæg (bagsiden af nr. 7 der endda indleder
med nærmest at undskylde Universitetsavisens mang-
lende deltagelse i debatten) om værdiprocessen er
kommet til syne – bortset fra rektoratets leder i nr. 5.
Da der dog er nogle tåbeligheder man ikke blot kan 
lade gå upåagtet hen, vil jeg alligevel lade min kritiske
røst lyde.

Dette stort anlagte projekt om at formulere de vær-
dier der gør KU til noget særligt, får åbenbart ikke me-
gen opmærksomhed selvom det efter sigende skal få
betydning for os alle. Og hvorfor nu det? Fordi værdi-
udkastet ikke er det papir værd det er skrevet på. For-
muleringerne er så brede og entydigt positive at de bli-
ver ganske indholdstomme. Derfor siger de heller ikke
noget som helst om hvad der er særligt ved KU, for de
kunne lige så vel skrive under på dem i Århus, Odense
eller Hamburg for den sags skyld.

Der er ganske meget i det konkrete udkast man kun-
ne anfægte ved at overveje hvad ordene egentlig bety-
der. Når det hedder »Faglighed på KU forener viden og
kunnen med de holdninger og den etik der er karakte-
ristisk for faget«, må man spørge om hvilken etik der er
karakteristisk for et fag? På visse studier er etik et fag,
og man forestiller sig vel ikke at alle der studerer et be-

stemt fag, har den samme etik. Og hvad betyder det at
KU skal »udvikle sin troværdighed«? Troværdighed er
noget man gør sig fortjent til ved gennem sine handlin-
ger og ytringer at udvise integritet og saglighed, men
idet man bevidst forsøger at »udvikle sin troværdig-
hed« er man i gang med at sætte den over styr.

Problematisk proces
Dog er de konkrete formuleringer ikke hovedproble-
met. Det er hele ideen og den måde processen er
tænkt.

For det første – og det er det værste – har det ikke
været en del af processen at overveje om KU skal have
et sådant abstraheret værdigrundlag. I den begrundel-
se for processens igangsættelse som man kan finde på
KU’s hjemmeside, hedder det: »Fremover vil vi altså ik-
ke alene kunne spørge om et konkret initiativ er for-
nuftigt i sig selv, men også om det understøtter og un-
derstøttes af Københavns Universitets formål og kerne-
værdier.« Man skulle dog mene at hvis noget er fornuf-
tigt i sig selv, men strider mod KU’s værdigrundlag, så
er det vel næppe hos det i sig selv fornuftige man skal
søge problemet. Den citerede begrundelse for værdi-
processen, viser kun alt for klart den mangel på omtan-
ke der desværre ligger bag ideen.

For det andet er det ikke klart hvad vi skal med papi-
ret når det engang foreligger. Ganske vist skal vi ifølge
rektoratet »allerede nu overveje hvordan vi skal anven-
de universitetets værdigrundlag«, men »præcis hvor-
dan den del af processen skal forløbe, er endnu ikke
defineret« (Universitetsavisen nr. 5, 2004). Mit bud er
at den risiko rektoratet selv ser for »at flot formulerede
værdier alene ender som reklameslogans i annoncer og

på musemåtter eller screen savere«, snarligen bliver til
virkelighed.

For det tredje er den høringsform der er tilrettelagt
på værdiprocessens hjemmeside, overordentlig tåbelig.
Der er små felter hvor man kan kommentere de enkelte
dele af værdigrundlaget, men der er intet felt til gene-
relle kommentarer. Man ved ikke helt hvor ens kom-
mentar bliver af, eller hvad den evt. bliver brugt til, og
man kan ikke læse andres kommentarer. Her kunne
der ellers være potentiale for en reel debat. Endelig
står der i de indledende linier på kommentarsiden at
»kommentarerne er naturligvis fuldstændig anonyme«.
Hvem skulle dog ønske at skjule sin identitet i en debat
om KU’s værdigrundlag? Skal nogen mon frygte for de-
res stilling eller studieplads hvis de er for kritiske?

Konkluderende må jeg ærligt sige at dette projekt
mest ligner et forsøg på at efterabe en tvivlsom trend i
erhvervslivet. Hvis jeg skulle pege på en kerneværdi
jeg troede der kendetegnede KU, måtte det være at vi
ikke løber ureflekteret efter enhver tendens i tiden.
Men denne ‘værdi’ kommer nok ikke med i det ende-
lige værdigrundlag. ■

Universitetsavisen har un-
derkastet forslaget til
værdigrundlag ikke-test-

en (bagsiden, nr. 7/04) og
spørger om »ikke-værdigrund-
laget« giver mening, for hvis ik-
ke det er tilfældet, så var ud-
gangspunktet indholdstomt.

Giver »ikke-værdigrundla-
get« så mening? Her står der
bl.a. at KU ikke udfordrer
grænser. Ha ha, ler man. Sådan
noget er meningsløst, og altså
er værdigrundlaget indholds-
tomt. 

Nej, der er to fejlslutninger
her. Hvis man ind imellem be-
tvivler at KU faktisk udfordrer
grænser, så kan det give god
mening at formulere grænseud-
fordring som et ideal i værdi-
grundlaget. Det er heller ikke
alle negationerne i ikke-værdi-
grundlaget, der er de eneste
mulige negationer. Man kan

selvfølgelig negere faglighed og
selvstændighed til ufaglighed
og uselvstændighed, men en
anden form for negering er til
proces og gruppearbejde. 

Ikke-testen er morsom, men
den fungerer ikke særlig godt.
Den giver ikke-mening.

Er forslaget til KU´s værdi-
grundlag kommet til at ligne al-
le mulige andre værdigrundlag,
sådan som Jørn Lund med rette
tidligere så trenden? Nej, det er
det ikke. Enhver kan bladre
igennem andre organisationers
værdigrundlag og konstatere at
vi faktisk har lagt stor vægt på
at finde kerneværdier som må
være specifikke for universite-
ter og for KU. Det må selvfølge-
lig betyde at vort forslag for
mange på KU ikke ser specielt
revolutionerende ud. En god
forklaring er nok også at vi har
følt os forpligtet over for de

■ MAGTUDREDNING

Ingen diskussion 
med Øllgaard
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Værdiløst værdigrundlag

»Hvis jeg skulle pege på en kerneværdi 
jeg troede der kendetegnede KU, måtte 
det være at vi ikke løber ureflekteret efter 
enhver tendens i tiden. Men denne ‘værdi’
kommer nok ikke med i det endelige 
værdigrundlag.«

Af stud.theol. 

Karsten Farup Hansen

værdier der kom frem i den tid-
ligere spørgeskemaundersøgel-
se – ikke på nogen slavisk må-
de, men det var jo noget som vi
ikke bare kunne lægge fra os.

Det skal på den anden side
ikke få nogen til at tro at vort
forslag er noget der stod indly-
sende for os fra starten af. Hvis
det forekommer nogen indly-
sende – faktisk ikke nogen helt
dårlig egenskab – er det resul-
tatet af en lang diskussionspro-
ces. ■

Professor Torben Beck Jørgensen,
Institut for Statskundskab (med-
lem af KU´s værdigruppe).

■ VÆRDIGRUNDLAG

Ikke-testen 
og ikke-mening

KU’s værdiprojekt ligner mest et forsøg på 
at efterabe en tvivlsom trend i erhvervslivet

Jørgen Øllgaard har igen i et
indlæg i Universitetsavisen
hævdet at Magtudrednin-

gens forskningsledelse ikke vil
indgå i en debat om kritikken af
de fremlagte resultater. Dette
må vi endnu en gang afvise. 

Forskningsledelsens med-
lemmer har i de seneste måne-
der holdt over 50 foredrag, vi
har deltaget i debatmøder, vi
har svaret på ret mange indlæg
i tidsskrifter og aviser – ikke al-
le er blevet trykt – og vi har vel-
villigt besvaret journalisternes
spørgsmål. Den 30. marts stille-
de vi også velvilligt op til et de-
batmøde som Jørgen Øllgaard
var medarrangør af. Vi har fak-
tisk gjort en hel del, og vi stiller
fortsat gerne op til debat. 

Det er rigtigt at vi ikke har
villet deltage i debatten på Jør-
gen Øllgaard og Mogens Ove
Madsens hjemmeside. Det er en

konsekvens af den karakter
som først og fremmest Jørgen
Øllgaards eget bidrag til bogen
magt.dk har. Øllgaards artikel
‘Forskernes magtspil bag magt-
udredningen 1997-1999’ er så
fyldt med fejl, fordrejninger og
almindelig mistænkeliggørelse
at den ikke kan danne grundlag
for en blot nogenlunde fornuf-
tig debat. Og det har så også
har frataget os lysten til at bi-
drage til hjemmesidens debat.
Bogen indeholder faktisk også
seriøse diskussioner, men det er
ikke dem der har interesseret
pressen – eller Jørgen Øllgaard. 

Vi diskuterer hjertens gerne –
men det skal være på acceptab-
le præmisser. ■

Lise Togeby og Peter Munk Chri-
stiansen, professorer, formand
for hhv. medlem af Magtudred-
ningens forskningsledelse.
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Hvordan ville du straffe
den ene af et siamesisk
tvillingepar hvis denne

har begået et mord, og den an-
den er helt og aldeles uskyldig
og havde gjort alt tænkelig mu-
ligt for at hindre sin tvilling i at
begå mordet? 

De fleste jurastuderende jeg
har præsenteret problematik-
ken for, har rystet på hovedet
og spurgt om jeg har det helt
godt. 

»Det er næppe noget der
sker,« beroliger man mig, og så
er emnet uddebatteret. 

Og måske har de ret. Det kan
være det aldrig sker. Men hvad
er min pointe egentlig? Den er
såmænd at illustrere det for-
hold de jurastuderende i dag
har til juraen, et forhold der en-
gang i den virkelige verden vil
efterlade os fortvivlede og
handlingslammede når pludse-
lig vi betræder ukendt juridisk
land. 

Hos de fleste jurastuderende
nyder de mere filosofiske fag
ikke voldsom lidenskab og nys-
gerrighed. Der er nemlig, for at
sige det kort, hverken penge el-
ler fremtid i skidtet. Når man
engang begynder sin karriere
og skal skabe solide resultater,
så er der simpelthen ikke plads
til sådan noget abstrakt tan-
kespind som var noget en bun-
ke gamle grækere, med langt
hvidt skæg, engang underholdt
sig selv med da der ikke fandtes
tv.

Samme opfattelse møder vi
fx i den retspolitik VK-regerin-
gen fører. Strafferammerne
skærpes gang på gang i den tro
at en øget straf er lig et øget
præventivt afkast, på trods af at
retshistorien tydeligt har vist at
denne filosofi har en meget rin-
ge effekt. Mennesket mødes så-
ledes ikke med dyb forståelse
og indsigt, men nærmest som
en økonomisk størrelse. Men vi
er ikke økonomiske størrelser,
vi er mennesker – komplicerede
og ofte ret så uforudsigelige.

Fattigt og farligt
Hvor juraen som abstrakt be-
greb udspringer af menneskelig
søgen mod selvforståelse, da
fængsler studiet i stedet derfor
selve ånden og dets potentiale i
forsøget på alene at producere
juristen som et erhvervsdygtigt
afkast der ikke tager personlig
ansvar for rettens udvikling. 

Studiets erhvervsrettede kul-
tur efterlader af samme grund
ikke megen patos, fantasi, ånd
eller intimitet med tilværelsens

fundamentale spørgsmål, men i
stedet en tænkning der dogma-
tisk tvinges af uforsonlig og
kold rationalitet. Lovgivningen
betragtes helt og holdent som
politikernes ansvar, og de love
der så skabes og bliver gælden-
de ret, forstås af juristen helt
ukritisk som afspejlende ret og
retfærdighed. 

Ikke alene er det uendelig
fattigt, men også farligt idet ju-
rastudiet på den måde lader
hånt om en større forståelse af
hvordan vi mennesker er og vil
udvikle os, hvad vi skal holde
øje med, og hvordan vi skal
imødegå fremtiden. Det bety-
der at den almene dannelse i
kunsten at leve, reflektere ab-
strakt og selvkritisk og åbne
sanserne for det der trods alt er
større end os selv, i bedste fald
er en virkelighed på jurastudiet
der lidende bevæger sig mod
sultedøden. 

En kritisk masteruddan-
nelse
Men hvad kan man så gøre ved
det? 

DEBAT ▼  

■ PARAGRAFFER

Livets mening 
i kroner 
og ører

Man kunne oprette en ny,
kritisk juridisk masteruddan-
nelse understøttet af hovedele-
menter fra bl.a. filosofi-, psyko-
logi- og sociologistudiet der
målrettet sigter på at bistå den
juridiske verden med nytænk-
ning, fx som assistance ved lov-
givningsarbejde samt at tilføre
forskningen en helt nyt dimen-
sion. 

Hvordan denne masterud-
dannelse mere præcis skulle
struktureres, håber jeg vil blive
en diskussion som dette indlæg
kunne inspirere til. I mellemti-
den vil jeg bede den enkelte
studerende på jurastudiet om
at lægge hånden på hjertet og
spørge sig selv om det er nok at
tænke at vi sikkert aldrig møder
et siamesisk tvillingepar i en
mordsag og så bare sylte
spørgsmålet. Og hvad årsagen
er til at man ikke beskæftiger
sig med den slags anderledes
spørgsmål på jurastudiet i det
hele taget. ■

Af Martin Martensen-Larsen,
stud.jur., KU.
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Gratis på Roskilde Festival?
Vil du udvide din horisont og læse på den anden side af sundet, så klik

ind på Øresund Study Gateway. Her kan du finde ud af hvad forskellen

er på det svenske og danske uddannelsessystem. På portalen kan du 

også vinde en billet til Roskilde Festival. 

Læs mere på www.studygateway.org
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Inr. 7 af dette organ kommen-
terer Søren Kristensen (Ke-
misk Inst.) naturvidenskabs

ny studiestruktur. I denne
struktur inddeles det akademi-
ske år i fire læseperioder på
hver ti uger, hvoraf der er un-
dervisning og eksamen i de ni, i
stedet for den velkendte seme-
sterstruktur med to læseperio-
der (og længere eksamensperi-
oder). Personligt skal jeg ikke
gøre mig til talsmand for den
ene eller den anden af de to
rammer, men SK’s argumenter
for den nuværende struktur for-
tjener et par kommentarer.

SK’s hovedbudskab er at den
ny struktur medfører en række
problemer som vil ramme fysik,
kemi, matematik og datalogi
særlig hårdt. Grunden skulle
være at det at tilegne sig ab-
strakt viden kræver længere tid.
SK fremsætter en række meget
generelle formodninger, såsom
at det er mere effektivt at have
flere fag i lang tid end at have
hvert fag intensivt i kort tid. 

En så generel påstand kan
naturligvis ikke dokumenteres,
hvad SK da heller ikke gør. Den
virker imidlertid plausibel hvis
man kun ændrer rammerne og
så i øvrigt afvikler den under-
visning som fungerede i seme-
stermodellen, ‘i dobbelt tempo’
– fx med otte timer forelæsning
og fire timer øvelser pr. uge i
hvert af de to kurser. Det er
sådanne scenarier som studie-
leder på kemi, Ole Hammerich,
har kaldt »at fylde gammel vin
på nye flasker«. 

Nye muligheder
Men forelæsninger og regne-
øvelser er jo ikke de eneste mu-
lige undervisningsformer i teo-
retiske fag. Allerede nu er ad-
skillige fag på fakultetet i færd
med at udvikle nye måder at
bruge tiden på – lærernes såvel
som de studerendes. Og det er
måske den væsentligste mulig-
hed i den nye blokstruktur. 

Specielt interessant er mulig-
heden for at øge vekselvirknin-
gen mellem lærernes arbejde
og de studerendes arbejde. Der
vil naturligvis fortsat skulle
være både forelæsninger, klas-
setimer og frit studiearbejde.
Men når hele og halve arbejds-
dage er skemalagt til et givet
kursus, vil der også kunne
iværksættes en række mellem-
former hvor større opgaver
igangsættes og opsamles i un-

dervisningen, og hvor selve ar-
bejdet med opgaverne sker med
mulighed for vejledning, plan-
lagt gruppearbejde mv. 

Hertil kommer at studiear-
bejdet mere direkte kan tænkes
at indgå i eller på andre måder
knyttes til den formelle evalue-
ring af de studerende.

Erfaringer fra udland
SK ser også en række mere ge-
nerelle problemer af praktisk
karakter i det at organisere un-
dervisningen i kortere, men
mere intensive forløb. De er, så
vidt jeg kan se, reelle, men kan
alle siges at have modstykker i
semesterstrukturen. 

Det nævnes fx at den nye stu-
diestruktur kun muliggør at
studere på hel og halv kraft –
mens andre brøker er mulige
når der er mere end to kurser
ad gangen. Men omvendt giver
det jo større mulighed for at va-
riere sin studiekraft over året
når kurserne er kortere. Skal
man fx flytte eller arbejde nog-
le måneder, spilder man ikke et
kvart år ved i en kortere pe-
riode kun at studere på halv
kraft.

Hele diskussionen bliver
måske lidt akademisk hvis man
ser bort fra at studiestrukturer
med fire terminer findes andre
steder, herunder ved adskillige
universiteter i Sverige og USA.
For et par uger siden fortalte
lektor Gerd Brandell fra Lunds
Tekniske Højskole i et seminar
på KU om de erfaringer som
man gennem mere end 30 år
har gjort med modellen i Sveri-
ge. 

I en vis forstand er der såle-
des evidens for at en sådan stu-
diestruktur ikke i sig selv med-
fører uoverstigelige forhindrin-
ger. Argumenterne for at bruge
den i Sverige har i øvrigt typisk
været af administrativ, ikke di-
daktisk art. Fx hævdes det at
modellen giver større fleksibili-
tet i forhold til at sammensætte
studieforløb.

Slutteligt har SK naturligvis
ret i at eventuelle vanskelighe-
der ikke skal løses ved at sænke
det faglige niveau. Og her be-
gynder den didaktiske opgave:
at udvikle de studerendes na-
turvidenskabelige viden og
kunnen mere effektivt – inden
for de givne rammer. ■

Carl Winsløw, Center for Natur-
fagenes Didaktik.

■ NATURVIDENSKAB 

Blokstruktur 
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Har nogen tænkt på det? 
Det er da glimrende at nogle danske forskere har gensplejset en plante,

således at den skifter farve hvis dens rødder rammer en landmine og

derfor letter eftersøgningen. Men hvem skal plante dem? 

Henrik Westphal fra Risskov i Jyllands-Posten 29. januar 2004
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Tiltrædelser 

Anne-

Marie Levy

Anne-

Marie Levy

tiltræder

den 1. maj

stillingen

som forsk-

ningspoli-

tisk chef på Det Naturvidenska-

belige Fakultet. Hun kommer

fra en stilling som konsulent i

Dansk Industri. I sin nye stilling

får Anne-Marie Levy sammen

med fakultetets ledelse ansvar

for den forskningspolitiske

profil og ansvar for at bygge

bro mellem erhvervslivet og fa-

kultetet. Der sættes hermed

fokus på at styrke Fakultetets

professionelle kommunikation

med det politiske system og

øge fakultetets profil i omver-

den. Den nye arbejdsplads er

ikke helt fremmed for Anne-

Marie Levy. I 2000 blev hun

kandidat i fysik fra fakultetet

og gennem sin ansættelse i

Dansk Industri har hun arbej-

det som lobbyist inden for bl.a.

forsknings- og uddannelsespo-

litik hvor fakultetet har haft en

central placering i hendes net-

værk.

Ole John

Nielsen 

Lic.scient.,

forsknings-

professor

Ole John

Nielsen er

1. maj til-

trådt som

professor i atmosfærekemi ved

Kemisk Institut. Ole John Niel-

sen er uddannet kemiker fra

Københavns Universitet. I 1984

blev han tildelt den naturviden-

skabelige ph.d.-grad for sine

atmosfærekemiske studier. Ole

John Nielsen har interesseret

sig for atmosfærens kemi i 30

år. Specielt laboratorieunder-

søgelser af de miljømæssige

konsekvenser ved at bruge al-

ternative drivgasser og alterna-

tivt brændstof har hans inter-

esse. Ole John Nielsens under-

søgelser af alternative drivgas-

sers kemi har været banebry-

dende og af stor værdi for for-

ståelsen af de alternative driv-

gassers kemi i både troposfæ-

ren og stratosfæren. 

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: As soon as possible for 

1 or 2 years. (Shorter periods

are also of interest)

Size: Apartment, 2 rooms, 

kitchen, toilet and bathroom.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: A married couple, no

children, non-smokers.

Rent: Max 5.500 kr. per month 

incl. water, power and heating.

Contact: E-mail: nu@dlc.ku.dk.

Kbh./Frb./Amager

Periode: Fra ca. 1/8-04 og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Udstyr: Gerne møbleret med 

køkken, bad, evt. vaskema-

skine.

Beboer: Norsk par med barn.

Husleje: Maks. 7.500 kr. pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Trude Økland, e-mail:

thugu@broadpark.no.

København og omegn

Periode: Fra ca. 1/8-04 til ca. 

15/1-05.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboere: Gæsteforsker med 

familie på 5, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: helgito@hi.is.

København

Periode: Fra 1/8-04 til 28/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Ægtepar fra Østrig.

Husleje: Ca. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

solovej@math.ku.dk el.

imf@math.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-04 til 31/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Ægtepar fra Tyskland.

Husleje Ca. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

solovej@math.ku.dk el.

imf@math.ku.dk.

København og omegn

Periode: Fra 1/9-04, gerne tidli-

gere.

Størrelse: Hus med have, min. 

5 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: 4 (evt. flere) studeren-

de K, ikke-rygere.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

pr. person, alt inkl.

Kontakt: T. Helene Y. Føyn, 

tlf. 3053 4502 el. e-mail: 

tullikhelene@stud.ku.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 1/7 til 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Amerikansk gæstepro-

fessor.

Kontakt: Øresundsuniversitetet,

tlf. 3532 2835 el. e-mail: 

summeruni@adm.ku.dk.

Copenhagen

Period: Approx. August 2004 to

July 2005.

Size: 2 or 3 rooms.

Equipment: Furnished. Shower,

kitchen, laundry facilities.

Tenant: University instructor,

non-smoker.

Rent: Approx. 6.000 kr. per

month.

Contact: Martin Platt, e-mail:

platt@hum.ku.dk or 

tel. 3532 8838.

København

Periode: Fra 1/6 el. 1/7-04 og 

6-12 mdr. frem.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. med

køkken og bad.

Udstyr.: Gerne møbleret.

Beboer: Post-doc K, ikke-ryger.

Kontakt: Lissie Dahlgren, e-mail:

lissie@my.molbio.ku.dk el. 

tlf. 3532 2087.

København 

Periode: Fra 1/6 til 31/8-04.

Størrelse: 1-2 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret og med mulig-

hed for internet.

Beboer: Gæsteprofessor hjem-

vendt fra udlandet. K, ikke-ry-

ger.

Pris: Maks. 4.000 kr. pr. md. alt

inkl.

Kontakt: Courtney Coyne-Jensen,

e-mail: palinurus17@hotmail.

com el. tlf. +2712 361 5192.

Bolig udlejes

Valby

Period: From 1/8-04 for 1 year.

Size: Half a house, 150 sqm.

Equipment: Furnished or un-

furnished with kitchen, winter-

garden, broadband, phone

and washer.

Tenants: Max 2 adults and 

2 children.

Rent: 9.000 kr. per month excl.

electricity, water, gas and 

heating. 

Deposit: 18.000 kr. 

Contact: Ilja, tel. 3617 5033 or 

e-mail: ilja@privat.dk.

Helsingør

Periode: Fra 15/8-04 til 15/5-05.

Størrelse: Rækkehus, 3 vær., 

121 kvm.

Udstyr: Møbleret efter aftale.

Køkken med hårde hvidvarer,

bad og adgang til kabel-tv,

adsl, have og terrasse.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 25.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

Mgsw@stofanet.dk.

Østerbro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2 værelser en suite, 

ca. 30 kvm.

Udstyr: Umøbleret, adgang til

køkken og bad.

Lejer: Studerende.

Husleje: 2.900 kr. pr. md. inkl. el,

varme, licens og kabel tv.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 4056 2347.

Allerød

Periode: Fra 1/7 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

90 kvm. med terrasse og have.

Udstyr: Møbleret. Op- og vaske-

maskine.

Husleje: 6.600 kr. pr. md. ekskl.

forbrug, kabel tv, ca. 7-800 kr.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

eszeman@tiscali.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/6-04 og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Værelse, 15 kvm., med

eget telefonstik. 

Udstyr: Umøbleret. Adgang til

køkken, bad og vaskemaskine.

Beboer: K, ikke-ryger. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Depositum: 7.500 kr.

Kontakt: Christa, tlf. 6178 2822

el. e-mail: ccw@get2net.dk.

Valby

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Villalejlighed, 40 kvm.

Eget bad og toilet. Delekøk-

ken.

Udstyr: Gerne møbleret. Adgang

til have.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. Varme 200 kr. pr. md.

Depositum: 18.000. kr.

Kontakt: Jesper Hedegaard, tlf.

2256 3559, e-mail: 

jhedegaard@brygge.dk.

Christianshavn

Period: From sept. 2004 to jan. or

febr. 2005.

Size: Apartment, 70 sqm., 2

rooms, kitchen and bathroom. 

Equipment: Fully furnished. 

Cable tv/radio, internet, tel.

and printer.

Tenants: Guest researcher – 

single or couple.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

electricity, heating and tel.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: E-mail:

apoulsen@ruc.dk. 

Nørrebro

Periode: Fra aug./sept. og 

6-9 mdr. frem.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.250 kr. pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Depositum: 8.500 kr.

Kontakt: E-mail:

luiyi.nielsen@get2net.dk.

Amager/Århus

Periode: Fra juli/aug. 2004 for 

1 år. 

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

74 kvm. byttes med lign. lejlig-

hed i Århus.

Udstyr: Køkken, toilet med bad

og gratis vaskeri i kælderen. 

Husleje: 2.900 kr. pr. md. inkl.

aconto varme, ekskl. el og gas.

Kontakt: Jakob Eberhardt, e-mail:

jakobeberhardt@post.tele.dk

el. tlf. 3257 4959.

København N

Periode: Fra 1/7-04 til 1/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

altan, 70 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2445 5315 el. e-mail:

nordvall_maria@hotmail.com.

København N

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse i kollektiv, 

13 kvm. 

Udstyr: Bad, op- og vaskema-

skine, tlf., aviser og adsl. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. Fælles

(økologisk) mad 700 kr. pr. md.

Andel: 38.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3585 8717.

København N

Periode: Fra efterår 2004 og 2 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Evt. delvist møbleret med

adgang til diverse fællesfacili-

teter fx tagterrasse.

Beboer: Ingen børn.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 22.500 kr.

Kontakt: Tlf. 2810 6645.

Vesterbro

Periode: Fra 1/6 til 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken, bade-

værelse og gæstetoilet.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 15.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

plimmelim@yahoo.dk el. 

tlf. 3325 9716.

København

Periode. Fra 1/6-04.

Størrelse: 2 vær i lejlighed med

egen indgang, bad og køkken.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboere: Gæstelærere/-stude-

rende.

Husleje: 4.700 kr. pr. md. alt inkl.  

Depositum: 4.700 kr.

Kontakt: E-mail:

lotsi@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-04 til 30/6-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm, køkken og bad.

Udstyr: Evt. møbleret, 2 altaner,

adsl, gårdhave og vaskeri i

kælderen.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2649 2988.

København

Periode: Fra 15/5 til 15/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 52 kvm.,

køkken, badeværelse og altan.

Udstyr: Delvist møbleret. Adgang

til vaskekælder. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

c_toft@hotmail.com.

Østerbro 

Period: From 1/6 to 31/8-04.

Size: Apartment, 1 room, 48 sqm. 

Equipment: Fully furnished, 

balcony, cable tv, basement

laundry and underground par-

king.

Rent: 4.500 kr. per month incl.

heating and electricity.

Contact: E-mail:

tom.teasdale@psy.ku.dk. 

Nørrebro

Periode: Snarest muligt for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret. Bad, køkken,

vaskemaskine og tagterrasse. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug (ca. 800 kr. aconto).

Depositum: 22.500 kr. 

Kontakt: E-mail:

annette.lohse@bobedre.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/6 til 12/12-04. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

62 kvm. med spisekøkken og

bad.

Udstyr: Gerne møbleret. Vaskeri i

ejendommen.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 4.500 kr.

Kontakt: Mette Carlsen, 

tlf. 3538 5833 el. e-mail: 

mettecarlsen@get2net.dk.

Hellerup   

Period: As soon as possible and

up to 2 years.

Size: Basement apartment in a

villa, 48 sqm. Kitchen, shower

room and toilet.

Equipment: Partly furnished, 

access to laundry and garden. 

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.500 kr. per month incl.

expenses.

Deposit: 11.000 kr.

Contact: Lene Grabowski, e-mail:

lene.grabowski@capgemini.com

or tel. 2373 6292. 

København

Periode: Fra ca. 1/9-04 og 

3-6 mdr. frem.

Størrelse: 1 vær. med køkken,

bad og altan, 50 kvm. 

Udstyr: Gerne møbleret med tv,

fri vask og fri parkering.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og licens.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

lottedrehn@hotmail.com el. 

tlf. 3023 0010.

NAVNE

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 10/5 for avis 9 der udkommer 21/5 og 

deadline 24/5 for avis 10 der udkommer 4/6.



Åbent hus 
på Bioinformatik

12. maj kl. 16.00 på Bioinformatik-centret 

Bioinformatik er en ny kandidatuddannelse på Københavns Universitet der startede i 

efteråret 2002. Det er en tværfaglig uddannelse hvor der samarbejdes på tværs af bioke-

mi, kemi, biologi, datalogi, fysik, matematik og statistik. 

Bioinformatik er en biologisk disciplin, men kendskab til andre fag som datalogi, matema-

tik og statistik er en forudsætning for at kunne dyrke og anvende den på en indsigtsfuld

måde.

Adgangskrav til uddannelsen er en bachelorgrad eller tilsvarende uddannelse, fx i biologi,

kemi, biokemi, miljøkemi, fysik, biofysik, medicin, nanoteknologi, datalogi, matematik 

eller statistik.

Kom og hør mere om uddannelsen, adgangskrav, kurser, arbejdsmuligheder, studiemiljø

og meget mere. Der vil være oplæg fra ansatte og studerende på Bioinformatik. Den na-

turvidenskabelige studievejledning vil også være til stede under arrangementet.

Bioinformatik-centret, Zoologisk Institut, Kursussal A2

Bygning 10, 2. sal, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

F O T O :  P O L F O T O

Nyt forum om Arktis

Studenterforum under Det Grønlandske Selskab laver nu deres egen hjemmeside og ud-

sender nyhedsbreve. Studenterforum er et netværk for studerende med interesse i Arktis

og som ønsker at beholde og udbygge deres faglige netværk i og efter studietiden.

Læs mere på www.groenlandselskab.dk/studenterforum

Vesterbro

Periode: Fra 1/7 til 15/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

47 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med bad

og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforelæser, ph.d.-

stud. el.lign.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: E-mail: 

kolmos_1@hotmail.com.

Vanløse

Periode: Fra 15/5 og 1 år frem.

Størrelse: Værelse i delelejlighed,

15 kvm. 

Udstyr: Fælles køkken og bad.

Beboer: Stud., gæsteforsker

el.lign., ikke-ryger.

Husleje: 2.300 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

shivalasvegas@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/6 til 1/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

75 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og 2 altaner.

Beboer: 1-2 studerende, gæste-

forsker el.lign.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Britt, tlf. 5556 5013.

Østerbro

Period: From 20/6 to 1/12-04.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Internet, furniture,

computer, TV, tel. 

Rent: 5.000 kr. per month every-

thing incl.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail:

iljalang@tiscali.dk.

Hellerup

Periode: 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Terrasse,

fælles gårdhave, parkerings-

plads og kælderrum. 

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl.

vand og varme.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Tlf./fax 3962 4835.

STILLINGER

FAK-stillinger

Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat  
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

det årsregnskab og regnskabs-

analyse.

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer/undervisningsår pr.

1/9-04. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed samt en publikations-

liste der med * – markering er

angivet hvilke arbejder ansø-

geren ønsker at påberåbe sig

med henblik på bedømmelsen

af sine videnskabelige kvalifi-

kationer. Produktionen indsen-

des i 2 eks.

Sendes til: Stiles til Rektor og

sendes til studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 17/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Hanne Bengtsson,

Økonomisk studienævn, 

tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

det økonomisk politik.

Omfang: Min. 100 og maks. 

780 timer/undervisningsår til

besættelse 1/9-04.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed samt en publikations-

liste der med * – markering er

angivet hvilke arbejder ansø-

geren ønsker at påberåbe sig

med henblik på bedømmelsen

af sine videnskabelige kvalifi-

kationer. Produktionen indsen-

des i 2 eks.

Sendes til: Stiles til Rektor og

sendes til studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Hanne Bengtsson,

Økonomisk studienævn, 

tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Undervisningsassistenter til
Økonomi
Indhold: Et antal undervisnings-

assistentstillinger i fagene:

Samfundsbeskrivelse (1. årsprø-

ve); teoretisk statistik (1. el. 

2. årsprøve); Makroøkonomi 2

(2. årsprøve); økonomien på

hhv. lang og kort sigt. (2. års-

prøve); Mikroøkonomi 3, øvel-

ser (3. årsprøve. Ikke færdige

kandidater vil også kunne

komme i betragtning); økono-

metri 2, øvelser (3. årsprøve. 

Ikke færdige kandidater vil 

også kunne komme i betragt-

ning); BA-vejledning (3. års-

prøve).

Til besættelse: 1/9-04. 

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves. Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 14/5-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Undervisningsassistenter til
Økonomi
Indhold: Et antal undervisnings-

assistentstillinger i fagene: 

Mikro- og makroøkonomi 1,

øvelser (1. årsprøve); Erhvervs-

økonomi, øvelser (1.  årsprøve);

mikroøkonomi 2, øvelser (2.

årsprøve. Primært hjælpelære-

re, men undervisningsassisten-

ter vil også kunne komme i be-

tragtning; økonometri 1, øvel-

ser (2. årsprøve); mikro 3, øvel-

ser (3. årsprøve. Hjælpelærere

el. undervisningsassistenter);

operationsanalyse, øvelser 

(3. årsprøve); årsregnskab og

regnskabsanalyse (3. årsprøve.

I alt 3 x 1 uge a 8 timer pr. vej-

leder).

Til besættelse: 1/9-04. 

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves. Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/5-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i kvalita-

tive og kvantitative metoder

samt videnskabsteori og kilde-

kritik. Undervisningen omfat-

ter 4 timer om ugen. Kurset in-

deholder et antal skriveøvelser

og afsluttes med en mundtlig

eksamen.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: 

lektor Merete Watt Boolsen,

tlf. 3532 3430.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab

Indhold: Undervisning i Sociologi

med fokus på klassisk og mo-

derne sociologisk teori. Under-

visningen omfatter 3 timer/

uge over 2 semestre. Kurset af-

sluttes med mundtlig eksamen.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Græsk og Latin på langdistance 
Åbent Universitet under Københavns Universitet udbyder fra efteråret

2004 fjernundervisningskurser i klassisk græsk, latin, og - som noget nyt

- BA-tilvalget i latin. Pris: 1.600 kr. pr. modul. Ansøgningsfrist: 1/6-04.

Få ansøgningsskema på tlf. 3532 3631 eller klik ind på

www.egl.ku.dk/fjernundervisning.
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Kurser i Moderne Græsk under Åben Uddannelse
Nyt begynderhold pr. 1/9-04. Elektronisk fjernkursus som kræver pc med internetforbindelse. Man deltager hjemmefra og er i løbende kontakt

med læreren og de andre studerende. Derudover omfatter kurset 2-3 lørdagsseminarer pr. semester i København. Ansøgningsfristen er 1/6-04 til

Åbent Universitets sekretariat, Københavns Universitet, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, tlf. 3532 8032. 

Læs mere på www.hum.ku.dk/aabent og www.ellinika.bot.ku.dk.

Origen in Defence of Christian Allegory
Seminar ved Prof. George Boys-Stones, Durham University, England

Tid: 11/5 kl. 10.15-12

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 2. sal, Aud. 8

Arr.: Filosofi ved Kristendommens Rødder

Historierne om Pocahontas – 
eller koloniseringen af en høvdingedatter
Foredrag ved ph.d.-stipendiat Pernille I. Hamilton, Institut for 

Historie og cand.mag. Henrikke Terp Møllevang, Herlev Gymna-

sium

Tid: 11/5 kl. 17.00

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant

Arr.: Historisk Samfund

Stregkoder og DNA-baseret taksonomi
Temamøde ved post.doc. Jakob Dangaard, lektor Ole Seberg, 

docent Nils Møller Andersen og direktør James L. Edwards

Tid: 13/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Ferening

Har Kirken brug for Gud og Staten, har jeg
brug for Kirken og Gud?
Debatmøde med biskop Jan Lindhardt, journalist Georg Metz, 

lektor Hans Ravn Iversen og lektor Peter B. Andersen. Middag fra

kl. 18.00 til 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. 

Efter middagen er der fest med punchesold, sang og dans. 

Tilmelding hos Lars B. Struwe, tlf. 3961 0209 el. e-mail:

lbs@ra.sa.dk senest den 14/5.

Tid: 22/5 kl. 14.00-17.00

Sted: Fiolstræde 22

Arr.: Studenterforeningen

Russia Changes – Rossiya 
menyaetsya – Rusland i forandring
Scientific-politological seminar. Free Entrance, registration not

required

Tid: 18/5 kl. 14.00

Sted: Strandgade 71, Christianshavn

Arr.: Danish Institute for International Studies and Danish-

Russian Association, Copenhagen

Tjukotka i fortid og nutid
Temadag med oplæg af bl.a. Prof. Michael Fortescue. Tilmelding

senest 10/5, tlf. 3532 9663 el. e-mail: Eskimologi@hum.ku.dk. 

Se www.hum.ku.dk/eskimologi/tjukotka

Tid: 19/5 kl. 09.30-17.00

Sted: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, 

Strandgade 100H

Arr.: Afdeling for Eskimologi og Arktiske studier

South Africa ten years after Apartheid 
The 27 April 2004 marks the tenth anniversary of South Africa’s 

first democratic elections. The conference asks what the status 

of South Africa is ten years after and attempts to scrutinize the 

nature of contemporary South African society and its internatio-

nal relations. Special attention will be on South Africa’s new role

as a dominant power in Africa. See the program on www.diis.dk

Time: 24 May 2004, 8.30-17.30

Venue: Danish Institute for International Studies, 

The auditorium, Strandgade 71

Organizer: Danish Institute for International Studies & 

The Centre of African Studies, University of Copenhagen. 

Registrate on event@diis.dk
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Angst hos Kierkegaard og Lacan
Tid: 24/5 kl. 19.30

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG (Klinisk Lacaniansk ArbejdsGruppe), reneras@hum.ku.dk

Oplæg ved Kirsten Klercke om angstens tvetydighed hos Kierkegaard, og Jacob Soelberg taler om

Kierkegaard og Lacans opfattelse af angst. Der findes meget få afhandlinger om angsten og dens

betydning for vores liv. En milepæl er dog Søren Kierkegaards afhandling ‘Begrebet Angest’ (1844),

og siden har den franske psykoanalytiker Jacques Lacan viet et større arbejde hertil samlet under 

titlen ‘L’angoisse’ (1962-63). En væsentlig forskel mellem de to forståelser er at hvor Kierkegaard

hævder at angsten er uden objekt, anfører Lacan at den har et objekt. Det forhindrer imidlertid 

ikke Lacan i fremhæve Kierkegaards væsentlige indsats på dette område. Dette møde vil se på for-

skelle og ligheder mellem de to opfattelser af angsten.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor 

Lis Højgaard, tlf. 3532 3374. 

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Politisk grundkursus.

Undervisning med fokus på

danske politiske og forvalt-

ningsmæssige forhold. Under-

visningen foregår i samarbejde

med en instruktor.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger. 

Yderligere oplysninger: Prof. 

Tim Knudsen, tlf. 3532 3411.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i Interna-

tional forvaltning på bachelor-

og kandidatniveau. Undervis-

ning i Offentlig forvaltning

med særlig henblik på sund-

hedssektoren inden for tema-

erne: Forvaltning, organisation

og ledelse, Evaluering og kvali-

tetsudvikling og Planlægning

og programstyring. Undervis-

ningen udbydes sammen med

Folkesundhedsvidenskab i hen-

hold til det tværfakultære

samarbejde om kandidatud-

dannelsen i folkesundhedsvi-

denskab. 

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Torben Beck Jørgensen,

tlf. 3532 3413.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab

Indhold: Undervisningen omfat-

ter forvaltningsret, statsfor-

valtningsret, EU-ret og interna-

tional ret.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Torben Beck Jørgensen,

tlf. 3532 3413.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning på kandi-

datdelen inden for temaerne:

Fremmede politiske systemer

og regionsdannelser i Europa,

Stats- og nationsdannelse i

postsovjetiske samfund samt

Politisk kommunikation og me-

dier.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Uffe Jakobsen, tlf. 3532 3404.

Sundhedsvidenskab

Lektorat 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Internatio-

nal Sundhed.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, formidling mv. in-

den for området reproduktiv

sundhed. 

Til besættelse: 1/10-04.

Ansøgningsfrist: 28/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt insti-

tutleder Erik Lykke Mortensen,

tlf. 3532 7839 el. fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Adjunkt
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

Indhold: Post-Doctoral Position

on Plant Protein Interactomes

of seeds & symbiotic nodules

(adjunkt med særligt henblik

på forsknings- og udviklings-

opgaver). The position will be

part of the group of Professor

John Mundy (www.biobase.dk/

~mundy). The focus of the re-

search will be on identifying

protein-protein interaction

networks during the develop-

ment of seeds and symbiotic

root nodules of the model 

legume Lotus japonicus

(www.inia.org.uy/sitios/lnl/ and

www.kazusa.or.jp/lotus/). This

project is also supported with 

a 3 year Ph.D. fellowship. Both

positions are part of a Larger,

Multidisciplinary Research 

Program (Større Tværgående

Forskergrupper). 

Ansøgningsfrist: 15/5-04.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Humaniora

Eksterne lektorater 
Sted: Studienævnet for Filosofi. 

Indhold: De eksterne lektorer

skal selvstændigt tilrettelægge

og gennemføre undervisning i

et eller flere studieelementer

inden for Studienævnets ud-

bud af grundfag, tilvalgsfag og

overbygningsfag, samt deltage

i udarbejdelse og afholdelse 

af eksamen og deltage i lærer-

møder vedrørende tilrettelæg-

gelse af undervisning og eksa-

mensafholdelse.

Omfang: Lektoraterne er 3-årige

og ledige til besættelse 1/8-04.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensbevis for relevant kandi-

dateksamen, cv og publika-

tionsliste. Oplys om tidligere

undervisningserfaring og angiv

inden for hvilke studielemen-

ter ansøgeren finder sig kvalifi-

ceret til at varetage undervis-

ning og eksamination.

Sendes til: Studieleder Klemens

Kappel, Institut for Filosofi,



Så er det slut med at få Universitetsavisen ind ad brevsprækken. 
Avisen står nu i standere på institutterne. 
Hvis du kommer til at savne at få avisen derhjemme, kan du tegne 
abonnement. Et år koster 150 kr. 

Blandt de nye abonnenter trækker vi lod om to Universitetsavisen-
cykler fra Kronan.

Kampagnen fortsætter i en måned, og vi afslører konkurrencens to 
vindere i avis 10 der udkommer den 4. juni 2004.

Du deltager ved at sende en mail med navn og adresse til 
uni-avis@adm.ku.dk eller ved at udfylde og indsende svarkuponen her.

Tegn abonnement for 
et år og vind en cykel 

som er hardcore

Ja tak! 

❏ Jeg vil gerne tegne et års abonnement 

på Universitetsavisen og deltage i konkurrencen 

om at vinde en cykel fra Kronan.

Navn

Adresse

Postnummer og by

E-mail:

Tlf.nr.

Sendes til:

Universitetsavisen
Krystalgade 16, 1.tv.
1172 København K

✃

af ovennævnte områder og

med interesse i at tilegne sig

supplerende færdigheder. Erfa-

ring med engelsk er en fordel.

Omfang: 30 timer/uge til besæt-

telse fra 1/8-04 for 1 år med

mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 24/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Center for Makroøkologi,

Zoologisk Museum.

Indhold: Opbygning af hjemme-

side, GIS-opgaver m.m.

Kvalifikationer: Bachelor fra bio-

logi eller geografi. Erfaring

med konstruktion af hjemme-

sider samt GIS-ekspertise og

databasehåndtering.

Omfang: Ca. 10 timer/uge, 

fleksible arbejstider.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 27/5-04.

Yderligere oplysninger: 

Forskningsadjunkt Tom S. 

Romdal, tlf. 3532 1033.

Andre stillinger

Studievært 
Sted: Studenter-tv-stationen

UTVs nye musikprogram Ultra-

lyd.

Indhold: Elsker du at være på?

Bliver du ikke stum, når kame-

raet kører? Og interesserer du

dig for musik? Så er det måske

noget for dig at blive studie-

vært. Programmet graver med

udgangspunkt i et tema et

skridt dybere end den daglige

hitlistemusik. Alle interesse-

rede bliver skærm-testet.

Ansøgning: Skriv til Anders

Køber, e-mail: avk@utv.dk.

Yderligere oplysninger:

www.utv.dk.

Ph.d.-stipendier

Statens Humanistiske 
Forskningsråd
Nye ansøgningsfrister

Støtte: Stipendier til ph.d.-studier

inden for humaniora søges hos

Statens Humanistiske Forsk-

ningsråd (SHF) gennem for-

skerskoler. Følgende forsker-

skoler indkalder hermed an-

søgninger til SHF-stipendier: 

Forskerskolen i Kultur, Litteratur

og Kunstfag:

www.hum.ku.dk/klik. 

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Forskerskolen i Medier, Kommu-

nikation og Journalistik:

www.fmkj.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00.

Forskerskole Øst i sprogviden-

skab: www.gradeast.dk. 

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Georg Brandes Skolen:

www.georgbrandes.dk. 

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Forskerskolerne anbefaler

ansøgerne at gå i gang med 

at arbejde på det påtænkte

ph.d.-projekt snarest muligt.

Økonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Støtte: Ph.d.-stipendier i Øko-

nomi.

Indhold: Uddannelsen sikrer den

studerende kvalifikationer af

god international standard på

følgende tre hovedområder. En

generel viden om økonomisk

teori og empiriske metoder, en

specialviden inden for området

for ph.d.-afhandlingen og en

selvstændig forskningsindsats i

form af ph.d.-afhandlingen. 

Omfang: 3-4 år. Ph.d.-stipendier

kan søges efter 5+3 el. 4+4 mo-

dellen. Stipendier efter 5+3

modellen tildeles ansøgere der

har afsluttet kandidateksamen.

Stipendier efter 4+4 modellen

tildeles ansøgere der har be-

stået 4. år af deres kandidat-

studium el. tilsvarende. Forven-

tet start pr. 1/9-04 (el. efter

nærmere aftale). 

Ansøgningsfrist: 24/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

generel/ – stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

studieleder Christian Schultz,

tlf. 3532 3039, e-mail: 

christian.schultz@econ.ku.dk.
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Pædagogik og Retorik, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.  

Ansøgningsfrist: 26/5-04, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Klemens Kappel, 

e-mail: kappel@hum.ku.dk, 

tlf. 3532 8883. 

Naturvidenskab

Instruktorer 
Sted: Studienævn for Matema-

tiske Fag.

Indhold: Semesterkurserne: Stat

1MS, 1B, 2B, FM0-L, FM 1B-Liv,

FM 2A-Skade; Mat DL1, 2AN,

2KF, 3AL, 3GT, 3NA, 3RE,  F1,

Makroøkonomi 1 og 2, Dyna-

misk Økonomi, Operationsana-

lyse, Matematisk finansiering-

steori og Økonometri samt til

blokkurserne: DatIntro, Mat-

Intro, SaSt1, LaTeX, Linalg,

MatM, Øk1 samt Matematik/

Statistik (for biologer) i efter-

året 2004.

Ansøgning: Skema og suppleren-

de oplysninger kan fås hos stu-

dienævnets sekretærer, Univer-

sitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 13.00.

TAP-stillinger

Vedligeholdschef (Byg) 
Sted: Driftsområdet, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Daglige byggetekniske/-

administrative opgaver. Tilret-

telæggelse og afvikling af byg-

ningsvedligehold og -ændrin-

ger. Analytiske opgaver, ud-

viklingsarbejde af Driftsområ-

dets bygningstekniske vedlige-

holdelsesprogrammer, tilrette-

læggelse af lønforhandlinger

for egne medarbejdere, udar-

bejdelse af tilstandrapporter

samt deltage i bygningssyn.

Budgetlægning og budget-

opfølgning.

Kvalifikationer: Ingeniør (B), kon-

struktør (B) el. tilsvarende med

ledererfaring/-potentiale. Vel-

dokumenteret kompetence fra

lignende stilling med vedlige-

hold af moderne og historiske

bygninger.

Ansøgningsfrist: 24/5-04, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger/.

Laborant 
Sted: Institut for Molekylær 

Patologi, Proteinlaboratoriet.

Indhold: Cellekulturer; forskel-

lige immunkemiske metoder;

molekylærbiologiske teknik-

ker; oprensning af proteiner;

indkøb af laboratorieartikler;

registrering af laboratoriets in-

ventar (maskiner, centrifuger

etc.). Laboranten skal derud-

over tilrettelægge og assistere

ved et tre ugers kursus i celle-

biologi for humanbiologistu-

derende 1 gang årligt.

Kvalifikationer: Uddannet labo-

rant med erfaring inden for et



STØTTE 

Stipendier

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier
Støtte: To stipendier er ledige til

besættelse pr. 1/9-04 el. snarest

derefter.

Periode: Op til 6 mdr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan fås hos Marianne Pagels,

tlf. 3977 8000 el. på Gigtfore-

ningens hjemmeside. Inkl. bi-

lag sendes i 12 eks.

Ansøgningsfrist: 14/6-04, 

kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsrådet, Gigtforeningen,

Gentoftegade 118, 2820 Gen-

tofte, www.gigtforeningen.dk/

forskning.

OTICON-stipendier 
Støtte: OTICON fonden uddeler 

2 stipendier a 100.000 kr. til

dækning af driftsudgifter til

specialestuderende ved Det na-

turvidenskabelige Fakultet der

ønsker at skrive deres speciale-

projekt i samarbejde med en

ekstern partner, fortrinsvis pri-

vat. Se www.nat.ku.dk under

studerende på opslagstavlen.

Ansøgning: Skema hentes fra

www.nat.ku.dk/studadm el. 

fås hos Det naturvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, Øster

Voldgade 3, 1350 Kbh. K, 

tlf. 3532 4235 el. e-mail: 

hamj@adm.ruc.dk.

Ansøgningsfrist: 1/6-04.

Legater

Datamatisk lingvistik
Støtte: Der uddeles i 2004 op til

kr. 40.000 til studerende og

medarbejdere ved Datalogisk

Institut og Institut for Almen

og Anvendt Sprogvidenskab til

forskning el. undervisning in-

den for datamatisk lingvistik

el. lign. især til studerende.

Ansøgningerne kan fx indehol-

de ønsker til datamater, pro-

grammel, litteratur el. delta-

gelse i konferencer, men kun i

undtagelsestilfælde egentlige

lønudgifter. 

Ansøgning: Skal indeholde cpr.nr.

Ansøgningsfrist: 21/5-04.

Yderligere oplysninger: Fondet

til støtte af datamatisk lingvi-

stik, c/o Hasse Hansson, CSC

Danmark A/S, Oldenburg Allé

12630 Tåstrup.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Triglycerides, high-density lipo-

protein cholesterol, and risk of

ischemic heart disease: a view

from the Copenhagen Male 

Study  

Doktorand: Cand.med. Jørgen

Jeppesen.

Officielle opponenter: Forsk-

ningslektor, overlæge, dr.med.

Børge Nordestgaard og prof.,

overlæge, dr.med. Ole Færge-

mann.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Merete Osler,

tlf. 3532 7997.

Tid: 28/5-04, kl. 14.00.

Sted: Aud. A, Amtssygehuset i

Glostrup. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jj@heart.dk. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetskontoret.  

Ph.d.-forsvar

Teologi

Tidslighed og eksistens hos 

Kierkegaard og den tidlige 

Heidegger

Kandidat: Cand.mag. Wenche

Marit Quist.

Tid: 17/5-04, kl. 13.00.

Sted: Afdeling for Systematisk

Teologi, Købmagergade 46,

aud. 7, 1. sal.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Afdeling for Systematisk

Teologi.

Samfundsvidenskab

Unge bilister

Kandidat: Mette Møller.

Tid: 13/5-04, kl. 13.00-15.30.

Sted: KUA, Aud. 6.1.48.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks Information, KUA

samt på Institut for Psykologis

bibliotek.

Viden og kunnen – en antro-

pologisk analyse af sikkerhed på

en byggeplads

Kandidat: Cand.scient.anth.

Charlotte Baarts.

Tid: 13/5-04, kl. 14.00-16.00.

Sted: Auditoriet, Frederiksholms

Kanal 4, 2. sal.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Antropologisk

Institut, tlf. 3532 3464.

Tillidens teknologi. Den militære

ethos og viljen til dannelse  

Kandidat: Cand.scient.anth.

Katrine Nørgaard.

Tid: 19/5-04, kl. 14.00-16.00.

Sted: Auditoriet, Frederiksholms

Kanal 4, 2. sal.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til Antropologisk

Institut, tlf. 3532 3464.

The Impact of Age of Onset and

Effects of Antipsychotics on 

Executive Functions, Attention,

and Reaction Tima: A Study of

Cognitive Functions in First-

Episode Psychotic Children and

Schizophrenic Adults  

Kandidat: Cand.psych. Birgitte

Fagerlund.

Tid: 25/5-04, kl. 13.00-15.30.

Sted: Aud. annex A, Studie-

stræde 6. 

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks Information, KUA

samt på Institut for Psykologis

bibliotek.

Sundhedsvidenskab

Novel insights into the anti 

neoplastic effects of amino-

bisphosphonates in the treat-

ment of multiple myeloma

Kandidat: Morten Salomo.  

Tid: 12/5-04, kl. 15.30.

Sted: Aud. 93, Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: 

salomo@rh.dk.  

Muscle tissue composition and

physiological responces to low

level contractions

Kandidat: Pernille Kofoed 

Nielsen.  

Tid: 13/5-04, kl. 13.00.

Sted: Haderup auditoriet, Panum

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

pkn@ami.dk.  

Skin and eye lens as biological

UVR dosimeter

Kandidat: Jane Sandby-Møller.  

Tid: 18/5-04, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Dermatologisk

afd., bygn. 9, 1, Bispebjerg 

Hospital.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren på Derma-

tologisk afd. D92, Bispebjerg

Hospital.

Optical Coherence Tomography

and the Human Retinal Nerve 

Fiber Layer. Aspects of methodo-

logy, heritability and glaucoma

diagnostics 

Kandidat: Jesper Leth Hougaard.  

Tid: 19/5-04, kl. 14.00.

Sted: Lille Aud., Amtssygehuset i

Herlev.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jlh@dadlnet.dk.  

Genetic and epigenetic alter-

ations of the blood group ABO

gene in oral potentially malig-

nant lesions and squamous cell

carcinoma

Kandidat: Shan Gao.

Tid: 19/5-04, kl. 14.30. 

Sted: Hannover Auditoriet, 

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

shg@mb.au.dk.  

Optimizing rFSH dose regimens

for in vitro fertilization

Kandidat: Biljana Popovic-

Todorovic.  

Tid: 21/5-04, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, 

Panum Instituttet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

dribba@yahoo.com.

Humaniora

Retslig og politisk myndighed.

Rettighedsopfattelser i Danmark,

1750-1920

Kandidat: Anette Faye Jacobsen.

Tid: 28/5-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information, KUA og

på Det Kgl. Biblioteks læsesal

Øst, Diamanten samt Institut

for Historie.

Naturvidenskab

Wuchereria bancrofti in East 

Africa: patterns of transmission

in two communities with diffe-

rent levels of endemicity

Kandidat: MSc Rwehumbiza T.

Rwegoshora.

Tid: 12/5-04, kl. 11.00.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium, Jægersborg Allé 1 D,

2920 Charlottenlund.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på DBL.

Hænger 
tilværelsen som
studerende
ikke sammen
økonomisk?
Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen)

hvis du fx

• har opbrugt dine SU-muligheder

• er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

• er blevet mor eller far 

• føler at din gæld vokser dig over hovedet

• har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet

syn’ på dine økonomiske forhold, hjælpe dig med at få et

overblik over din situation og skabe nogle løsningsmulig-

heder. 

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

melig cigarkasse med penge, men vi kan give dig en solid

og anonym vejledning med udgangspunkt i din indivi-

duelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 3899. Vejledningen er åben efter 

aftale. Du kan også sende en e-mail til SØ-vejlederen på 

SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situa-

tion, så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan fore-

gå helt anonymt.

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

studium hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.
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Tør du slippe bøgerne?
Savner du at få ord mellem fingrene? Vil du arbejde i et fagligt og socialt udfordrende og udviklende miljø med formidling inden for tv, radio

og internet? Så skal du måske i praktik på UTV, UFM eller UNET i 3- 6 mdr. Du behøver ikke kende alle knapperne på et Sony DVCAM DSR 250,

men du skal kunne arbejde selvstændigt og gruppeorienteret og være villig til at forandre dig selv – og de andre. 

Hvis du vil høre mere, kan du skrive til chefredaktør Kenneth Wenzel på e-mail: kw@utv.dk.
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Varför just Lund? Påvedömet och norra Europa
under 1000-talet
Prof. Bertil Nilsson, Göteborgs Universitet

Tid: 10/5 kl. 12.00-13.30

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Center for Europæiske Middelalderstudier  

Hormonfølsom brystkræft: Behandling og 
resistens belyst i et modelsystem
Anne Lykkesfeldt, Kræftens Bekæmpelse

Tid: 11/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Translation and Power
Susan Bassnett, University of Warwick, England

Tid: 11/5 kl. 15.15-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Oversættelseskredsen

100-året for den Japansk-russiske Krig 1904-05
Generalmajor Karsten J. Møller, Forsvarsakademiet

Tid: 11/5 kl. 19.30

Sted: Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11

Arr.: Dansk-Russisk, København

Performativer og sproghandlinger i dansk 
og russisk
Malene Rise Jensen

Tid: 12/5 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Grammar and Religio-Spiritual Merit in India
Prof. Ashok Aklujkar

Tid: 12/5 kl. 15.00-17.00

Sted: Asien Afdeling, Leifsgade 33, 5. sal, lok. 513

Arr.: Institut for Mellemøstlige, Asiatiske og Eskimologiske Studier

Gender and South Africa’s 10 years celebration:
Is there anything to celebrate?
Prof. Maxi Schoeman, University of Pretoria

Tid: 13/5 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th Floor, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Kierkegaard og den ironiske personlighed
Brian Söderquist, M.A. i religionsfilosofi og ph.d.-stipendiat ved Søren

Kierkegaard forskningscentret

Tid: 13/5 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, 25 kr. for ikke-medlemmer

Koiné formation in Southern Brazilian German
Prof. Peter Auer, Tyskland

Tid: 14/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Post-sekulær tænkning? 
Træk af sekularisme-debatten i politisk teori
Ph.d. Anders Berg-Sørensen

Tid: 14/5 kl. 15.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, kælderen

Arr.: Tværfaglige Fredage

Værtsmodtagelighed for infektionssygdomme –
molekylærgenetisk undersøgelse
Paal Skytt Andersen, Klinisk Biokemisk afdeling, SSI

Tid: 18/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Consciousness and the self
David Rosenthal, Program in Philosophy, City University of New York,

USA

Tid: 18/5 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning i samarbejde med Selskabet

for Filosofi og Psykologi

Medical Mineralogy: Characteristics and Toxicity
of the Copenhagen Particulate Air-Pollution
Keld Alstrup Jensen, Arbejdsmiljøinstituttet, København

Tid: 19/5 kl. 12.15-13.00

Sted: Geologisk Institut, Østervoldgade 10, Øvelseslokale 7, Trappe L

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab

Folk som transcendentalisme
Søren Christensen

Tid: 19/5 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1.sal, 

lok. 1.1. De der ikke har nøglekort, skal ringe på hos sekretæren

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik
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GÆSTEFORELÆSNINGER

Dansk industri og den økonomiske 
samarbejdspolitik under krise og krig
Søren Toft Hansen, Aalborg Universitet

Tid: 19/5 kl. 19.00

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Besættelsen og Erhvervslivet, foredragsrække på 

Det Kongelige Bibliotek. 50 kr. for ikke-medlemmer

I 70’erne – populærmusik, fans og fortællinger
om identitet
Amanuensis, ph.d. Lisbeth Ihlemann

Tid: 21/5 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Greek yesterday, today and tomorrow
David Holton, Cambridge University, England

Tid: 24/5 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Østeuropainstituttet

When is a Nation?
Anthony D. Smith

Tid: 24/5 kl. 15.00-17.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.0.28

Arr.: Romansk Institut og Forskerskolen KLIK

Temporality and Possibility: 
Toward a Phenomenology of Hope
Anthony Steinbock, Department of Philosophy, Southern Illinois Uni-

versity at Carbondale, USA

Tid: 26/5 kl. 15.15-17.00

Sted: CFS, aud. 11, 3. sal, Købmagergade 44-46

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Open seminars concerning 
the internet
With Nancy Baum

Internet use in interpersonal relationships

17 May, 13.15-15.00: KUA, room 23.0.49

This talk argues for the importance of examining

how the internet is incorporated into personal 

relationships. I will overview the literature in this

area, and then discuss recent analyses my colleagu-

es and I have done about the place of online inter-

action relative to face-to-face conversations and 

telephone calls. Among the questions considered

in this recent work are whether the quality of on-

line interaction differs from that in other media,

and whether the use of the internet to maintain personal relationships can be used to predict the quality of those relationships. 

Methodological considerations in internet research

18 May, 13.00-15.00: IT University, Glentevej 67, room 0.19

This talk draws on my experiences as an internet researcher, teacher, and reviewer to lay out the challenges facing internet research in

general, and qualitative research in particular. 

Internet research as an emergent field

19 May, 13.00-15.00: Roskilde University, bldg 43, room 43-3.29

In this talk I consider the status of internet research. Drawing on my involvement with the Association of Internet Researchers, which I

helped found in 1998, and a special issue of The Information Society I am editing on this topic, I lay out the major issues, challenges

and opportunities for Internet Research. 

Organized by MODINET, www.modinet.dk.
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Jesus Jensen, Jeg døber dig i Faderens, dit eget
og Helligåndens navn.« 
Sådan lyder præstens ord måske om 50 år,

spår navneforsker  Michael Lerche Nielsen. Han
er med til at behandle de ca. 1.000 navnefore-
spørgsler Kirkeministeriet hvert år får fra opfind-
somme forældre og har altså fingeren på pulsen
når det gælder danskernes navne.  

Og at fornavne er et emne med bred appel,
fremgår tydeligt på Humaniorafestivalen lørdag
den 24. april. Det er et emne vi alle kender til og
har en mening om, så mange morgenfriske festi-
valgæster har fundet vej til Michael Lerche Niel-
sens brunchforedrag ‘Ikke Plys eller Sne, men
gerne Orbit og Nokke – Hvor bevæger de danske
fornavne sig hen’? 

Michael Lerche Nielsen begynder med at slå
fast at folk søger om de mærkeligste navne. »På
en tilfældig dag blev der eksempelvis søgt om
navnene Cuba, Saseline, Manjari, Liszi, Klumpe-
niels, MartinKim og KimBendt,« fortæller han. 

Kan man hedde Globus?
Det var imidlertid kun Saseline, Liszi og Man-

jari der kom gennem nåleøjet. For at et navn kan
blive godkendt, skal det nemlig både  leve op til
retstavningsreglerne, være ‘et egentligt fornavn’
og ikke ‘være til ulempe’ for barnet. 

Og det kan åbenbart være svært at vurdere, i
hvert fald er det tydeligt at godkendelsen af nav-
ne er noget der kan få sindene i kog. 

Globus er fed 
Michael Lerche Nielsens oplæg skal ifølge Huma-
niorafestivalens program vare et kvarter og være
et afbræk i kantinens brunch, men der er så man-
ge spørgsmål fra undrende forældre og andre
nysgerrige tilhørere at han må blive en time ek-
stra.  

»Ham her har ikke noget navn endnu, men han
skulle have heddet Globus,« fortæller Christina
Toft og løfter sin søde, navnløse baby så alle kan
se ham. Hun har fundet vej til KUA for at få efter-
prøvet argumentationen i navneudvalgets afslag. 

»Jeg synes vores afslag var tyndt. Den primære
begrundelse var at Globus har kedelige bibetyd-

ninger i retning af ‘rund’ og ‘fed’, hvilket jeg er
meget uenig i. Jordkloden er da positiv for mig,«
siger hun. 

Globus’ forældre bliver opfordret til at søge
igen. 

»Hvis tilstrækkeligt mange er interesserede i et
navn, skal det nok blive godkendt i den sidste en-
de,« siger Michael Lerche Nielsen. 

»Grænserne for hvad man kan hedde flytter sig
hele tiden. I dag synes vi jo for eksempel at Chili
er et helt almindeligt pigenavn, men Chili Turell
måtte kæmpe en lang kamp for at få det god-
kendt«. 

Håb for Jesus og Osama
I fremtiden bliver det sandsynligvis nemmere at
få godkendt navne i Danmark. I hvert fald arbej-
des der på et lovforslag der vil lempe loven.

»Forslaget er endnu ikke færdigt, men vi ved at
det for eksempel vil indebære at danske navne
fremover ikke behøver være fra den vestlige ver-
den. I dag kan en leverpostejsdansker ikke tage
et arabisk navn, men godt et engelsk, og det er da

forkert når vi efterhånden har så stor kontakt
med den arabiske verden,« siger han. 

Andre navne der måske vil blive godkendte
fremover er dem der relaterer sig til dansk kul-
turarv.

»I dag kan man ikke hedde Jesus, Messias eller
Lucifer idet navnene kan virke stødende. Men
hvis vi i fremtiden ikke længere har en fælles
dansk kultur, vil disse navne måske blive aner-
kendte,« siger Michael Lerche Nielsen. 

Han mener imidlertid at der stadig er behov
for en navnelov.

»Så skal folk i det mindste formulere hvorfor
de ønsker at kalde deres barn dette eller hint. Og
får de et afslag, får de anledning til at tænke over
om det nu også var en god idé.«

»Jeg tror for eksempel ikke at de forældre der
søgte om at kalde deres barn Anus, kunne latin.
De tænkte sig lige om en ekstra gang,« griner
han. ■

khp@adm.ku.dk

Orbit og Kimbendt er 
er gode danske drenge-
navne, men Osama, 
Cuba og Jesus går ikke. 
I hvert fald ikke endnu 
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K GODKENDT – Orbit kan sag-

tens. han har fået et eksklusivt og

sprit nyt navn, som han foreløbig

har helt for sig selv.




