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Her er dit liv
Studerende lever fedt. For fedt. 

Økonomer mener at studenterjob, far og mor og 
favorable lån gør SU’en klar til slankekur
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Desmond Tutu gæster KU
G Æ ST E FO R E L Æ S N I NG  – Ærkebiskop og modtager af Nobels fredspris
Desmond Tutu gæster 10. september Københavns Universitet hvor han klokken
13 vil forelæse i Festsalen på Frue Plads. Desmond Tutu vil forelæse under over-
skriften ‘South Africa 10 Years after Apartheid – The Impact of the Truth and
Reconciliation Commission’. Center for Afrikastudier har i samarbejde med Fol-
kekirkens Nødhjælp inviteret ærkebiskoppen til Danmark. Forlaget Aschehoug
vil fra en stand foran festsalen sælge Desmond Tutus nye bog ‘Gud har en drøm’
– og her vil han også signere bogen. 
Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske til Maj-Britt Johannsen, 
e-mail: mbj@teol.ku.dk senest 6/9.

Poetisk mission impossible
VÆ R D I G RU N D L AG  –  Universitetet skal have et værdigrundlag ligesom alle
andre virksomheder med respekt for sig selv. Spørgsmålet er bare hvad der skal
stå i det. KUs værdigrundlag IV blev efter et halvt års offentlig høringsproces
dømt ude før sommerferien. Ikke flot nok. Ikke godt nok skrevet. Lød kritikken
af forslaget der var et kompromis af tre foregående forslag. De studerende i
universitetets øverste valgte forsamling – Konsistorium – foreslog  at sende vær-
digrundlaget til en forfatter eller digter for at give det et mere poetisk touch.
Digteren Inger Christensen blev spurgt om hjælp, men hun takkede nej med be-
grundelsen ‘at det ikke lige var hende’. Ideen om at få hjælp fra poesiens verden
er nu opgivet. I stedet har Konsistoriums medlemmer fået en lille skriveøvelse
med hjem hvor de skriftligt skal komme med kritik og ændringsforslag til end-
nu et forslag til et værdigrundlag for KU.
Læs mere på www.ku.dk/vaerdiproces.

Nyt kvotesystem i 2007
K VOT E R  – Fra 2007 bliver kvote 2 efter flere års beskæringer nu helt afskaf-
fet. I stedet kommer optaget i langt højere grad til at basere sig på karaktererne
fra den adgangsgivende eksamen. Dog kan karaktererne justeres opad hvis
man fx har haft flere fag på A-niveau end påkrævet eller på baggrund af karak-
tererne på en række skriftlige eksamenskarakterer fastsat af Videnskabs- og
Undervisningsministeriet. 

»Det er trist at man sætter så stort fokus på karaktersnittet på bekostning af
erfaring og lyst til at studere. Det er nødvendigt med et reelt alternativ til optag
på baggrund af karakterer. Løsningen på problemerne omkring kvote 2 burde
være en nytænkning, ikke en afskaffelse,« siger Peter Dalby fra Forenede Stu-
denterråd.
Læs om det nye kvotesystem på www.vtu.dk.

Af Lise K. Lauridsen

Forældre støtter gerne de-
res poder i at tage en ud-
dannelse, viser en under-

søgelse af de studerendes ind-
tægter som Gallup har lavet
for Ugebrevet A4. 

På universiteterne får godt
40 procent af alle studerende
en eller anden form for økono-
misk hjælp fra mor og far.
Hjælpen kan bestå i alt fra ga-
ver, et sted at bo, lidt håndører
til at dække kassekreditten el-
ler et fast skattefrit tilskud
hver måned. Halvdelen af de
heldige studerende får over
10.000 kroner om året hjem-
mefra. Lægger man det oveni i
SU, studielån og hvad man
maksimalt må tjene om måne-
den, så når Ugebrevet A4 frem
til en indtægt på 18.000 brutto
om måneden. 

Det beløb får KUs allesteds-
nærværende studiechef Jakob
Lange til at kalde det »en kli-
che at de studerende lever af
ristet knækbrød og leverpos-
tej« og til at påstå at en stor
gruppe danske studerende »le-
ver et studieliv på første klas-
se.«

Andelen af studerende der
får hjælp hjemmefra, er langt
højere på de lange videregåen-
de uddannelser end de korte
og mellemlange. Ligesom for-
ældre med en høj uddannelse
er langt mere villige til at give
økonomisk støtte til podernes
uddannelse.

Økonomisk vismand Jan Ro-
se Skaksen kalder på den bag-
grund SU’en den mest asociale
overførselsindkomst fordi den
overfører penge fra folk uden
eller med en kort uddannelse
og derfor en lav livstidsind-
komst til studerende der ender
med at få en høj livstidsind-
komst.

Han foreslår derfor at de
studerende på især de lange
videregående uddannelser
kun får SU på grunduddan-
nelsen og derefter kan tage

lån. Det skulle få de studeren-
de hurtigere igennem uddan-
nelsessystemet.

Direktør i Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd Lars Ander-
sen går endnu videre i LO’s
ugebrev. Han foreslår to ting:
tillæg på SU-stipendiet for stu-
derende hvis forældre har en
lavere indkomst eller at sænke
SU’en for alle, men lade renten
på studielån afhænge af foræl-
dreindkomst.

Umulig opgave
De politiske partiers SU-ordfø-
rere ser dog ud til at være dybt
uenige i de synspunkter. 

Socialdemokraternes SU-
ordfører, Thomas Adelskov,
mener man skal være meget
varsom med at ændre på SU-
området.

»Jeg kan godt genkende den
med at nogle studerende får
hjælp hjemmefra, men det er
ikke realistisk at lave et reelt
snit på baggrund af forældre-
nes bruttoindkomst. Bare se
på hvor stor forskel der er på
familier der bor i København
og Jylland – alene på grund af
boligpriserne,« siger Thomas
Adelskov der mener at det sna-
rere er skruen uden ende hvis
forældreindkomst skal ind i
billedet. For hvad så med pen-
sion, bistandshjælp, sygedag-
penge etc.? 

At Danmark også i sammen-
ligning med de øvrige nordis-
ke lande har det mest generø-
se SU-system i verden, får ikke
Socialdemokraternes SU-ord-
fører til at ryste på hånden.

»Jeg mener stadig at der er
flere grupper af studerende
der bør løftes økonomisk,« si-
ger Thomas Adelskov med
henvisning til de netop hæve-
de stipendier for især enlige
studerende med børn.

Heller ikke Venstres Tina
Nedergaard mener SU’en er
for høj.  

»Om forældrene giver deres
børn hjælp til studierne,
hænger formentlig ikke kun

sammen med økonomisk evne,
men også vilje. Jeg synes ikke
vi skal blande os i hvad folk bru-
ger deres penge på. Social mo-
bilitet skabes ikke via SU’ens
størrelse, men via bedre vej-
ledning og bedre muligheder
for de svagtstillede studeren-
de, fx ved at vi får skabt flere
ungdomsboliger,« mener 
Tina Nedergaard.

likl@adm.ku.dk

BAGGRUND

FREDSPRÆDIKER – Fredag den 10. september forelæser 

Desmond Tutu i Festsalen på Københavns Universitet. 
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Ny aftale mellem KU og Symbion
H Ø J T E K NO L O G I  – Københavns Universitet har lavet en ny samarbejdsaftale
med forskerparken Symbion A/S der skal sikre en kortere vej fra forskning til for-
retning. Universitetets forskere får gennem Symbion støtte til at starte egne virk-
somheder, og samarbejdsaftalen giver også KU mulighed for at trække på Sym-
bions ekspertise – fx til at få vurderet forskningsresultaters kommercielle potenti-
ale. Aftalen mellem KU og Symbion skal på sigt styrke Danmarks mulighed for at
markere sig som hjemland for højteknologiske virksomheder der satser stærkt på
forskning og udvikling.

Lidt kortere karrierevej
B E D R E  A N S Æ T T E L S E R  – Det skal være slut med at bru-
ge 10-15 år på at blive fastansat på universitetet. Ny stillings-
struktur gør det muligt at sikre adjunkter fast arbejde efter fi-
re år. Universitetet bliver ikke forpligtiget til at ansætte ad-
junkter efter de fire års læretid, men får i modsætning til før
muligheden. Undervisernes fællestillidsmand Leif Sønder-
gaard er godt tilfreds med at adjunkterne får bedre forhold da
de hidtidige ansættelsesforhold har gjort at mange er sidst i
trediverne eller ældre når de bliver tilbudt fastansættelse.

I SU’s og dus
Økonomer har set sig sure på de studerendes lidt
for gode liv med SU, studenterjob, lån og skattefri
lommepenge hjemmefra. Politikerne derimod er
godt tilfredse med SU-systemet

Studenterliv 
anno 2004

• 40 % af de universitetsstu-

derende får hjælp hjem-

mefra. Kun 23 procent af

de studerende på kortere

uddannelser modtager

penge fra forældrene.

• 81 procent af de studeren-

de arbejder ved siden af

• Godt halvdelen af alle stu-

derende tager studielån

• Akademikerforældre sen-

der i gennemsnit cirka

16.000 kroner videre til de-

res børn om året. Blandt

de studerende med foræl-

dre med en lang uddan-

nelse får 56 % støtte hjem-

mefra.

• Studerende med svagere

boglig baggrund får i snit

cirka 8.500 kroner om året

hjemmefra. Studerende

med forældre hvis uddan-

nelse er grundskolen får

kun 21 % hjælp hjemmefra 

Undersøgelsen omfatter 544

studerende på universiteter

og 282 studerende på

mellemlange uddannelser.

Kilde: Ugebrevet A4, 23. au-

gust 2004

Se også SUrt debatopstød, side 18
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Af Jeppe Dong Abrahamsen

Man kan ikke beskylde
formændene for DSU
og VU for at lefle for

deres målgruppe. Tværtimod
gør formand for DSU Jacob
Bjerregaard og VU’s ditto
Claus Horsted nu op med SU-
systemet som det ser ud i dag.

Står det til formanden for
VU, bør en videregående ud-
dannelse ikke være finansieret
af staten. De studerende skal
selv betale.

»Jeg foreslår at man erstat-
ter SU’en som vi kender den i
dag, med meget lavt forrente-
de studielån,« siger Claus Hor-
sted.

Formand for DSU Jacob
Bjerregaard vil ikke gå lige så
langt som sin formandskollega
i VU, men han ser gerne at der
sker ændringer:

»Vi vil gerne påtage os det
ansvar det er at få folk til at
komme hurtigere igennem ud-
dannelsessystemet. Derfor 
vil vi have SU’en i det sjette
studieår fjernet. Velfærdssam-

fundet er under pres, men når
vi siger at ældre skal blive
længere på arbejdsmarkedet,
skal de studerende også hurti-
gere igennem uddannelsessy-
stemet.«

Dermed går de to statskund-
skabsstuderende formænd stik
imod deres medstuderende
som ikke vil have SU-systemet
ændret. I en Gallup-undersø-
gelse, foretaget for LO’s Uge-
brev A4, svarer 94 procent af
de 544 adspurgte studerende
således at de ikke ønsker SU’en
ændret eller afskaffet til fordel
for billige lån.

Det er netop Gallup-under-
søgelsen af de studerendes
økonomi der har fået de to for-
mænd på banen. Men i VU har
man faktisk i mange år ment
at SU’en burde afskaffes, siger
Claus Horsted.

»Jeg synes det er meget ri-
meligt når man diskuterer
fremtidens velfærdssamfund,
og det er i det lys mine udmel-
dinger skal ses, at vi også tager
fat på de ting der vedrører os
selv. Det har været et helligt

mantra at de unge skal have
mere, men lige præcis SU’en
mener jeg godt man kan tage
fat på,« forklarer han.

Kræver holdnings-
ændring
VU-formanden erkender at
forslaget nok ikke vil høste det
store bifald blandt de stude-
rende. 

»Jeg siger ikke at det skal
ske nu, næste år eller om fem
år. Der skal en holdningsæn-
dring til, og den skaber man
altså ikke fra den ene dag til
den anden. Det her er noget
der kræver en lang debat og
modne overvejelser over en
10-20-årig periode,« påpeger
formand for VU, Claus Hor-
sted.

Alligevel kan både VU og
DSU sagtens forsvare deres
forslag.

»Vores forslag er en ansvar-
liggørelse af vores generation.
Vi skal alle bidrage til at få
samfundets ender til at hænge
sammen. Vi skal have en or-
dentlig SU mens vi læser, men

tager det længere tid end fem
år, må man låne. I dag bliver
studerende jo på det nærmeste
opfordret til at bruge det sjette
års SU,« siger DSU-formand
Jacob Bjerregaard.

Han understreger at forsla-
get ikke vil fjerne SU’en i det
såkaldte fjumreår. Finder man
ud af at man har valgt det for-
kerte studium, vil man fortsat
kunne få i alt seks års SU. Det
er kun hvis man forsinker sin
uddannelse at hammeren fal-
der.

De penge staten sparer, skal
sikre mere og bedre karriere-
vejledning mens man studerer,
mener de unge socialdemokra-
ter. Venstreløverne vil give de
over ni milliarder som SU-
systemet koster staten anno
2004, til at skabe bedre ud-
dannelser.

»Pengene skal altså ikke
bare tilbage i statskassen,«
understreger VU-formanden.

jdab@adm.ku.dk

Jacob Bjerregaard, for-
mand for DSU. Studerer
statskundskab på 7. semes-
ter ved Københavns Univer-
sitet. Læser på nedsat tid på
grund af jobbet som DSU-
formand.

Har du arbejde ved siden af
studierne?

»Altså, jeg er jo fuldtids-
ansat som DSU-formand og
arbejder 60 timer om ugen,
så jeg får ikke SU længere.«

Hvor meget tjener du?
»Uha, skal jeg fortælle

det? Jeg vil sige det på den
måde at jeg får en løn sva-
rende til HK-overenskomst-
en, men jeg tror faktisk ikke
jeg vil have stående hvad jeg
præcis får i løn. Jeg får dog
så meget i løn at jeg ikke kan
få SU ved siden af.«

Hvor længe fik du SU?
»Jeg var på SU i fire år,

men jeg har ikke fået SU si-
den 1. juli i år.«

Havde du studielån ved 
siden af din SU?

»Ja.«
Har du fået eller får du

økonomisk hjælp fra dine for-
ældre?

»Nej, det gør jeg ikke. Det
har jeg faktisk aldrig fået.
Jeg er en af dem der selv har
betalt sit kørekort og klaret
sig selv.«

Hvordan bor du?
»Jeg bor i en andelslejlig-

hed til 4.000 kroner om må-
neden, så det er en af de dy-
rere.«

Spiser du pasta med ket-
chup eller røde bøffer til af-
tensmad?

»Jeg spiser såmænd gan-
ske udmærket mad. Mad er
billigt i Danmark. Man kan
jo lave sig en ganske udmær-
ket portion for 20-30 kroner
hvis man tænker sig lidt om
økonomisk, så jeg får både
kød og kartofler næsten
hver dag.«

Hvordan vil du karakteri-
sere din levestandard?

»På en skala fra 1 til 10 vil
jeg bedømme min levestan-
dard til et 6-tal.«

Claus Horsted, formand
for VU. Studerer statskund-
skab på Syddansk Universi-
tet i Odense. Skulle egentlig
have været færdig i sommer,
men er blevet forsinket som
følge af jobbet som formand
for VU.

Har du arbejde ved siden af
studierne?

»Ja, jeg er formand for
VU, og det har jeg været i
godt og vel et år og to måne-
der.«

Hvor meget tjener du?
»Jeg får det der svarer til

SU plus studielån. Det er 
lige omkring 70.000 kroner
om året.«

Hvor længe fik du SU?
»Jeg har ikke fået SU si-

den jeg blev formand for
VU, men ellers har jeg fået
SU siden jeg startede med at
læse i 1999.«

Havde du studielån ved 
siden af SU’en?

»Ja, det havde jeg. I alle
årene.«

Har du fået eller får du
økonomisk hjælp fra dine for-
ældre?

»Nej. Jo, altså jeg får nog-
le slanter i ny og næ, men
det er sådan i størrelsesor-
denen 100 kroner. Og det er
ikke noget jeg beder om.«

Hvordan bor du?
»Jeg bor i en lejelejlighed

sammen med min kæreste.
Vi giver 4.000 kroner i hus-
leje tilsammen.«

Spiser du pasta med ket-
chup eller røde bøffer til af-
tensmad?

»Det er meget varieret.
Kartofler og noget god
dansk mad. Jeg er jo fra Jyl-
land. Jeg er også meget på
farten, så det er jo tit der li-
ge ryger en fransk hotdog
eller en burger afsted. Det er
ikke mad på et skrabet bud-
get, men heller ikke über-
klasse.«

Hvordan vil du karakteri-
sere din levestandard?

»Den er ganske udmær-
ket. Jeg mangler ikke no-
get.«

Nej til Bogmoms
BØ G E R  – Når studerende på landets universiteter besøger deres
studenterboglader i den kommende tid, vil de blive mødt af medar-
bejdere iført T-shirts med påskriften ‘Nej til bogmoms på lærerbø-
ger’. Det er et af de synlige resultater af den landsdækkende kam-
pagne som Campusbogladerne har sat i gang for at sætte fokus på
den urimeligt høje bogmoms i Danmark. Alle andre EU-lande har
en lavere momssats på bøger end de almindelige varer. Selv Sverige
der indtil for nogle år siden også havde en bogmoms på 25 procent,
har sat bogmomsen ned til seks procent. Nedsættelsen har haft en
meget positiv effekt for bogsalget i Sverige.
Se mere på www.bogmomsnejtak.dk.

Genvalg til Linda Nielsen
R E K TO R KO L L E G I E T  – De 12 danske universiteter har
genvalgt KUs rektor Linda Nielsen som formand for Rektor-
kollegiet og rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet
som næstformand. Genvalget er udtryk for opbakning til for-
mandskabets arbejde for at gøre de danske universiteter mere
synlige og øge forståelsen for værdien af at investere i univer-
sitetssektoren. Rektorkollegiet har i de sidste par år sammen
med andre aktører arbejdet aktivt for at skaffe bred op-
bakning til det såkaldte Barcelona-mål hvor mindst tre pro-
cent af Danmarks BNP senest i 2010 skal bruges på forskning
og udvikling.

SU

UPOPU-
LÆRE – For-

mand for DSU

Jacob Bjerre-

gaard (i for-

grunden) og

VU-formand

Claus Horsted

risikerer at

blive godt og

grundigt upo-

pulære blandt

de studerende

efter at de

har luftet for-

slag om enten

at skære i el-

ler helt fjerne

SU’en.

I modsætning til folketingspolitikerne vil landets to største ungdomspolitiske 
organisationer have SU-systemet ændret. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
(DSU) vil have fjernet SU’en i det sjette studieår mens Venstres Ungdom (VU) 
og foreslår SU’en helt afskaffet

Ungdomspolitikere 
til kamp mod SU

Studieliv på første klasse?

Universitetsavisen udsatte de to ungdoms-
politikere for nogle af de samme spørgsmål
som indgår i Gallup-undersøgelsen for at se
hvordan deres personlige økonomi ser ud.
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F INANSLOV

Af Richard Bisgaard

Tre milliarder kroner til
forskning, innovation og
udvikling, 50 procent

flere ph.d.-studerende, en
milliard kroner ekstra til stra-
tegisk forskning inden for
teknik, natur og sundhedsvi-
denskab i perioden 2005-
2008, godt en milliard til in-
novationsområdet, 800 mil-
lioner kroner til stabilisering
af universiteternes budget-
ter....

Tallene svirrer gennem luf-
ten, og det kan være svært at
finde ud af hvad der vender
op og ned i regeringens for-
slag til næste års finanslov.
Umiddelbart ligner det unæg-
telig en massiv satsning på
forskning og uddannelse, men
går man bag tallene, viser det
sig at de samlede bevillinger
til offentlig forskning i 2005
ligger på samme niveau som i
de sidste fem år, påpeger pro-
fessor i økonomi på Handels-
højskolen i Århus og formand
for Det Frie Forskningsråd Ni-
na Smith.

»Det er fint at der er sat
penge af til en højteknologisk
fond. Men samlet set er forsla-
get alt for uambitiøst fordi der
fuldstændig mangler et sam-
let løft af bevillingerne til hele
den øvrige forskning på uni-
versiteter, sektorforskning og
forskningrådene«, siger hun
og tilføjer:

»Jeg er nødt til at sige at jeg
er bekymret over den mang-
lende evne til at foretage de
nødvendige prioriteringer i de
offentlige udgifter så der kan
blive plads til de investeringer
som er helt nødvendige hvis
Danmark i fremtiden skal ha-
ve råd til at fastholde og ud-
vikle velfærdssamfundet«. 

På universiteterne er begej-
stringen da også til at over-
skue: 

»Det er fint at satse på for-
skeruddannelsen og højtekno-
logien. Men når det er sagt, så
må man jo konstatere at nogle
af de her satsninger er betalt
med reduktioner forskellige
andre steder i forskningsfi-
nansieringen. Og der er ikke
kommet flere penge til grund-
forskningen som skal sikre
vækstområder i fremtiden,«
siger rektor ved Syddansk
Universitet og næstformand i

Rektorkollegiet Jens Odders-
hede til Berlingske Tidende.

Kritisk opposition
Oppositionspartierne har da
også straks kastet sig over for-
slaget. Ifølge SF’s forsknings-
ordfører Anne Grete Holms-
gaard er regeringen reelt på
vild flugt væk fra Barcelona-
målsætningen om at øge den
offentligt finansierede forsk-
ning til en procent af BNP. 

»Alt i alt er der afsat 171
millioner kroner til forskning
og 100 millioner kroner til in-
novation i 2005. Det er cirka
en femtedel af det der er be-
hov for hvis vi skal realisere
Barcelona-målsætningen –
hvert år fra nu af! Det kan ik-
ke opvejes af en endnu ufi-
nansieret Højteknologifond
med et afkast på måske 200
mio. kr. og en situation hvor
forskerne igen skal til at søge
endnu en forskningskasse. Alt
for megen god forskningstid
går spildt med at skulle søge
for mange kasser, mens
forskningens basismidler end-
nu engang fastfryses,« siger
Anne Grete Holmsgaard. 

Socialdemokraternes
forskningsordfører Lene Jen-
sen er lige så kritisk.

»Det ser stort ud, og man
skulle umiddelbart tro at for-
skerne skal til at gå med med
paraply for at skærme sig mod
pengeregnen. Men reelt er der
tale om en nettotilførsel til
forskningen på 22 millioner
kroner og kun akkurat nok til
at opretholde status quo på

området hvor vi i dag anven-
der 0,74 procent af BNP,« si-
ger Lene Jensen. 

Videnskabsminister Helge
Sander afviser kritikken.
»Samlet set over fire år tilfører
vi knapt en milliard,« udtaler
han til Politiken og understre-
ger at også højteknologifon-
den skal tælle med.

»Når vi taler om Barcelona
og de tre procent, er vi fuld ud
tilfreds hvis det private leve-
rer 2,5 procent og det offentli-
ge en halv procent. Det er den
samlede indsats som er afgø-
rende,« siger han.

Spørgsmålet er imidlertid
om regeringen ikke alligevel
bliver tvunget til at genover-
veje sit udspil. Dansk Folke-
parti har nemlig tilsluttet sig
oppositionens og forsknings-
verdenens kritik af regeringen
for at have satset alt for ensi-
digt på forskningen i høj-
teknologi. 

»Vi er skeptiske over for re-
geringens udspil. Dansk Fol-
keparti ønsker et fokus på
grundforskningen. Og i den
forbindelse vil vi foreslå rege-
ringen at give den ene af de
tre milliarder der skal lægges i
højteknologifonden, til den
grundforskningsfond som vi
allerede har i dag. Derudover
mener vi at grundforsknings-
fonden kunne stå for det prak-
tiske omkring højteknologi-
fonden«, udtaler Dansk Folke-
partis finansordfører, Kristian
Thulesen Dahl, til Berlingske
Tidende.

rjb@adm.ku.dk

Mediekrig
»Alt foregår i en mediekrigs logik, hvor det frem for alt gælder om at narre fjenden. Og fjenden, det er såvel

oppositionen som pressen og borgerne. Regeringen har konstitueret sig som en slags generalstab i et fjendtligt

miljø, alle kneb gælder, og succeskriteriet er klart: at holde kendsgerninger væk fra den offentlige debat.«

Bjørn Bredal, opinionsredaktør, Politiken 28. august 2004.

MANIPULATION? – Ifølge finansminister Thor Pedersen sikrer

regeringen milliarder til forskning og uddannelse på næste års 

finanslov. Varm luft og valgpropaganda, raser oppositionen

Forskerflæsk
Universiteter og oppositionspartier kan ikke få
øje på de mange milliarder som regeringen
påstår at have afsat til forskning og uddan-
nelse på næste års finanslov

Regeringens forslag til næste års fi-
nanslov får en positiv modtagelse
af ledelsen på Københavns Uni-

versitet. »Vi er utrolig glade for den
prioritering af forskning og uddan-
nelse som forslaget er udtryk for,« si-
ger rektor Linda Nielsen.

»Vi er begejstrede for Den Højtekno-
logiske Fond, der er en nyskabelse.
Her giver regeringen en saltvandsind-
sprøjtning til en række vigtige
forskningsområder. Der er tale om om-
råder hvor vi har et potentiale i Dan-
mark. Øgede midler vil styrke relatio-
nerne mellem virksomhederne og uni-
versiteterne og give bedre muligheder
for teknologioverførsel og vidende-
ling.« 

»Samtidig er det vigtigt at sikre
grundforskningen og bredden i
forskningen og uddannelserne. Man
kan ikke skille universiteternes grund-
forskning fra de nye satsninger. Gør
man det, kapper man de rødder som
skal give næring til træets krone.
Grundforskningen er også forudsæt-
ningen for at vi kan skabe stærke og
dynamiske forskningsmiljøer som er

nødvendige for at vi kan holde på vo-
res bedste forskere og tiltrække uden-
landske.«

»Endelig må vi ikke glemme at sam-
fundet har brug for andet end høj-
teknologi. Vi skal også kunne uddanne
det nødvendige antal dygtige læger,
økonomer, jurister, gymnasielærere
osv., og også dette forudsætter en solid
basal forskning og grobund. Vi hilser i
den forbindelse vitamintilskuddet på
875 millioner kroner i perioden 2005
til 2008 - blandt andet til styrkelse af
naturfagene i folkeskolen og på gym-
nasierne - varmt velkommen,« siger
Linda Nielsen. 

Universitetets rektor ser samtidig
forskeruddannelsen som et positivt
element i finanslovudspillet.

»Det er glædeligt at vi nu kan styrke
forskeruddannelsen. Regeringens for-
slag om at styrke ph.d.-uddannelserne
er et meget kærkomment og nødven-
digt løft,« siger hun. »Vi får herved
mulighed for at ansætte flere af de
mange talenter som vi har til stillinger-
ne som forsker.«  

rjb@adm.ku.dk

Jeg deler slet ikke begejstringen
over finanslovsforslaget og slet ikke
over højteknologifonden, når der

intet gives til grundforskningen,« siger
Leif Søndergaard, AC-fællestillids-
mand og lektor på Molekylærbiologisk
Institut. 

»Grundforskningen mangler i den
grad penge i dette land. Universiteter-
nes direkte bevillinger dækker kun ud-
gifterne til undervisning, lønninger og
husleje. Der er ingen forskere der kan
drive forskning for de penge de får fra
universitetet; ja mange steder gives
slet ikke forskningspenge til den enkel-
te forsker. Derfor vil forskere selvfølge-
lig tage hvad de kan få fat i; også fra
Højteknologifonden. Men derved vil
balancen blive skubbet for meget over i
retning af erhvervslivets forskning på
bekostning af grundforskningen. Vel at
mærke uden at det er en bevidst hand-
ling fra universiteternes side. Det vil
svække universiteternes frihed og uaf-
hængighed betragteligt,« siger Leif
Søndergaard

Det er derfor dybt bekymrende at
bevillingerne fra Højteknologifonden
skal styres af erhvervslivet som har en
meget kort tidshorisont og meget
snævre økonomiske interesser - i pa-
rentes bemærket det samme erhvervs-
liv som jo nu også vil være repræsente-

ret i universitetsbestyrelserne, under-
streger han.

»Tilsyneladende skal Højteknologi-
fonde investere i projekter der er på
mode i erhvervslivet, og som alle inter-
esserer sig for, med den risiko at man
kaster penge i projekter hvor Danmark
ikke har en chance for at konkurrere
med de enorme forskningsressourcer
multinationale firmaer bruger. Herved
risikerer vi let at ende i en blindgyde
hvor alle anvendbare forskningsresul-
tater er patenteret.«

Leif Søndergaard havde meget helle-
re set at regeringen havde fastholdt sin
politik fra foråret hvor man forenklede
forskningsrådssystemet og var fortale-
re for at fjerne de mange cigarkasser. I
stedet opretter man en ny cigarkasse
og binder en betragtelig formue i den,
samtidig med at grundforskningsfon-
den skal spise af sin formue.

»Jeg mener, at det ville være bedre
for den samlede forskning og dermed
også samfundet hvis midlerne havde
været delt mellem øgede basisbevil-
linger til universiteterne og til
forskningsrådene. Uden ekstra bevil-
linger til universiteterne får de i hvert
fald meget svært ved at løfte byrden
med et øget antal forskerstuderende,«
siger AC-fællestillidsmanden. 

rjb@adm.ku.dk

Begejstret rektor

Kritisk tillidsmand
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STUDIEOPTAG 

Af Jeppe Dong Abrahamsen
og Lise K. Lauridsen

Interessen for de klassiske
humanistiske fag daler fort-
sat støt mens den nedadgå-

ende kurve for de naturviden-
skabelige og tekniske uddan-
nelser synes at være knækket,
viser årets ansøgerstatistik til
de videregående uddannelser.

På to år er antallet af ansøg-
ninger til humaniora på Kø-
benhavns Universitet faldet 14
procent fra 5.400 til 4.600.
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet har fået 2.300 ansøg-
ninger i år. Det er 26 procent
flere end sidste år.

»En generel massedepres-
sion har bredt sig blandt dem
der i år har overvejet at søge
humaniora. De unge er blevet
tæppebombarderet fra alle si-
der med den tårnhøje arbejds-
løshed blandt humanisterne,«
lyder forklaringen fra Jakob
Lange, studiechef på Køben-
havns Universitet.

Humaniora er dog stadig
langt det største fakultet på
Københavns Universitet.

I alt har Københavns Uni-
versitet modtaget 14.500 an-
søgninger. 8.000 af dem er
førsteprioriteter. Det er et
svagt fald i forhold til sidste
år. Lidt over 5.000 ansøgere
er blevet optaget. Også her er
der tale om et lille fald.

Tendensen er den samme
på de andre universiteter og
handelshøjskoler på nær Syd-
dansk Universitet, som er det
eneste universitet der har
modtaget flere ansøgninger
end sidste år. Årsagen er at
Syddansk Universitet i år for
første gang udbyder jurastudi-
et. Det samlede optag på lan-
dets universiteter er i år på
18.000 studerende.

Bekymring, men ingen
panik
Det er især de tre største fag
på humaniora (dansk, engelsk

og historie) som er ramt af
tilbagegang. Faktisk var der
for første gang nogensinde le-
dige pladser på danskstudiet
på Københavns Universitet,
men de blev besat inden stu-
diestart.

»Det er aldrig rart når færre
vil lege med én end normalt,«
siger studieleder på Dansk
Palle Schantz Lauridsen der
er »bekymret, men ikke i pa-
nik over tallene.«

Flere røster i universitets-
miljøet har talt om at der har
kørt en hetz imod humaniora
og at skriverierne i pressen
om den høje arbejdsløshed
har skræmt de unge.

Palle Schantz Lauridsen vil
ikke bruge ordet hetz:

»Det har været meget frem-
me i medierne at det er brød-
løst at læse humaniora, men
om de unge har handlet ratio-
nelt eller ud fra en mediepa-
nik, tør jeg ikke udtale mig
om«, siger han.

Man skal dog være varsom
med at male Fanden på væg-
gen omkring humanisternes
muligheder for at få job, me-
ner Jakob Lange:

»Hvem ved? Hvis nedturen
fortsætter, så kan vi risikere at
mangle humanister om fem-
syv år når en stor andel af læ-
rerne på gymnasierne går på
pension.«

Ifølge statistikken er de af-
skrækkede humanister ikke
dukket op på andre bløde ud-
dannelser som for eksempel
folkeskolelærer eller pæda-
gog, så Jakob Langes bud er at
de unge simpelthen tager sig
et sabbatår for at se tiden an.

Mars-effekt og reklame-
kampagne
På naturvidenskab er der an-
derledes tilfredshed med an-
søgertallene. Fag som mate-
matik, nanoteknologi, kemi
og fysik har vundet indpas hos
de unge. Fysik har for eksem-
pel fået 50 procent flere an-

søgninger i år end sidste år.
Studieleder for fysik og na-

noteknologi Jørn Dines Han-
sen ved ikke hvad den stigen-
de interesse kan skyldes før
han har fået spurgt de nye stu-
derende.

»Som regel er der jo ligeså
mange årsager som der er stu-
derende, men det store fokus
på Mars i medierne har be-
stemt haft betydning,« siger
han.

Mars-begejstringen er især
gået ud over såkaldte ‘gummi-
støvlefag’ som geografi og
geologi. De to fag har tilsam-
men fået 18 procent færre an-
søgere.

I forsommeren søsatte fa-
kultetet en professionelt tilret-
telagt reklamekampagne til
en halv million kroner. Og
den ser ud til at have virket.

Projektmedarbejder Morten
Busch der har stået for kam-
pagnen, er i hvert fald godt
tilfreds med resultatet:

»De penge vi har givet ud til
reklame, er tjent ind mange
gange hvis vi regner med at
de nye studerende gennemfø-
rer i samme omfang som hid-
til.«

Stjæler fra hinanden
At humaniora går tilbage
mens naturvidenskab går
frem, betyder dog ikke at hu-
manisterne i stedet har kastet
deres kærlighed på naturvi-
denskaben, som regeringen
ellers gentagne gange har op-
fordret de unge til.

»Det er forkert at sige at de
unge i takt har valgt med
hovedet og er gået bevidst ef-
ter uddannelser hvor udsig-
terne til at få job bagefter er
gode. Der er for eksempel sta-
dig mange der søger biologi
selv om biologerne faktisk har
en mere vedvarende arbejds-
løshed end humanisterne,«
påpeger Jakob Lange.

»Forklaringen er at de unge
har flyttet sig inden for de na-
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Ansøninger per Optagne per Grænse-

1. juli 2004 28. Juli 2004 kvotient

Optagelsesområde 1. prioritet I alt

Sundhedsvidenskabeligt fakultet 2.050 3.143 687

Lægevidenskab 1.668 2.338 523 9,7

Folkesundhedsvidenskab 110 196 63 9,4

Tandlægeuddannelsen 272 609 101 9,1

Naturvidenskabeligt fakultet 1.194 2.321 1.069

Mat-Fys-Kemi-gr 307 659 317 alle optaget

Biokemi 46 163 75 alle optaget

De Fysiske Fag 129 192 121 alle optaget

De Kemiske Fag 28 84 28 alle optaget

Matematik 75 133 63 alle optaget

Matematik-økonomi 29 87 30 alle optaget

Datalogi 169 228 163 alle optaget

Forsikringsvid. 51 74 50 alle optaget

Biologi 189 384 227 alle optaget

Geologi-Geoscience 19 47 23 alle optaget

Geografi og Geoinformatik 62 108 64 alle optaget

Idræt 216 377 105 8,8

Nanoteknologi 60 122 61 8,1

Molekylær Biomedicin 121 322 59 9,1

Humanistisk fakultet 2.180 4.598 1.771

Arabisk 50 92 33 8,1

Audiologopædi 86 130 40 9,0

Dansk 140 310 177 alle optaget

Engelsk 143 351 170 alle optaget

Eskimologi 8 17 7 alle optaget

Europæisk etnologi 59 143 45 8,8

Film- og medievidenskab 281 447 99 9,6

Filosofi 79 269 99 8,3

Finsk 8 15 8 alle optaget

Forhistorisk arkæologi 44 90 33 7,9

Fransk 40 88 42 alle optaget

Græsk, klassisk 11 22 12 alle optaget

Græsk, moderne 4 12 5 alle optaget

Hebraisk 4 14 6 alle optaget

Historie 187 415 198 7,7

Indianske sprog og kulturer 5 29 6 alle optaget

Indoeuropæisk 5 13 4 8,9

Indonesisk 3 8 4 alle optaget

Italiensk 29 56 30 alle optaget

Japansk/Østasienstudier 28 63 23 7,7

Kinesisk/Østasienstudier 43 73 23 8,3

Klassisk arkæologi 18 62 16 8,1

Kunsthistorie 122 227 71 8,9

Latin 10 30 13 alle optaget

Litteraturvidenskab 124 234 99 9,2

Musikvidenskab 119 160 81 alle optaget

Nederlandsk 10 19 8 7,0

Nærorientalsk 26 78 32 alle optaget

Persisk/Iransk 21 33 8 8,0

Polsk/Østeuropastudier 14 23 11 7,3

Portugisisk 10 22 8 alle optaget

Pædagogik 66 172 50 9,1

Religionsvidenskab 83 230 65 8,7

Retorik 58 105 35 9,4

Russisk/Østeuropastudier 28 53 26 6,8

Spansk 70 148 66 alle optaget

Sprogvidenskab 36 102 26 8,8

Teatervidenskab 51 115 33 9,1

Thai/Sydasienstudier 14 28 8 7,5

Tyrkisk 8 19 7 6,9

Tysk 35 81 44 alle optaget

Juridisk fakultet 1.026 1.434 8,7

Samfundsvidenskabeligt fakultet 1.573 2.695 765

Psykologi 790 1.162 196 9,8

Statskundskab/Samfundsfag 373 612 217 9,6

Økonomi 190 358 199 alle optaget

Sociologi 119 326 88 9,3

Antropologi 101 237 65 9,1

Teologisk fakultet 101 160 106 alle optaget

Tandplejer 164 276 69 8,6

I alt 8.288 14.627 5.167

Hum-hetz og 
Mars-begejstring 
præger studievalg
Årets ansøgerstatistik for Københavns Universitet 
tyder på at Mars-effekten og skrækhistorierne om
den høje ledighed blandt humanister har påvirket
de unges studievalg
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turvidenskabelige og tekniske
uddannelser. Der er jo ikke
markant flere unge der skal til
at læse naturvidenskab eller
tekniske uddannelser. Der er
et stort fald på de kortere di-
plomingeniøruddannelser.«

På landsplan har fem pro-
cent flere i år søgt ind på na-
turvidenskab, viser statistik-
ken.

Med andre ord skyldes for-
skydningerne i ansøgertallene
på de naturvidenskabelige og
tekniske uddannelser at de
har lidt skiftende held med at
rekruttere, og Det Naturvi-
denskabelige Fakultet på Nør-
re Fælled er altså i år blandt
dem der har haft størst held
med at gøre kur til de unge.

Et bevis på det succesfulde
kurmageri er det helt nye fag,
molekylær biomedicin som
har modtaget 322 ansøgning-
er til 60 studiepladser, heraf
121 som førsteprioritetsansø-
gere.

Alligevel er lektor Morten
Johnsen, som er faglig ansvar-
lig på molekylær biomedicin,
ikke overrasket over at så
mange har søgt faget: 

»Vi har manglet det her fag,
og tallene viser også at der er
tale om nye ansøgere. Der er
altså blevet tiltrukket nogle
folk som ellers aldrig ville ha-
ve drømt om at søge ind på
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet.«   

Faget indeholder elementer
af molekylær biologi, moleky-
lær medicin, biokemi og me-
dicin. Især det sidste element
kan have spillet en rolle for de
unges valg, mener studiechef
Jakob Lange.

»Den internationale trend
viser at udover ‘business’ er
det der sælger, noget der
grænser op til medicin.«

jdab@adm.ku.dk

likl@adm.ku.dk

AKTUAR – Højst overraskende viser ansøgertallene at forsik-

ringsvidenskab er dette års højdespringer. Faget uddanner aktua-

rer hvis job er at udregne forsikringsselskabers præmier efter sta-

tistiske beregninger. Antallet af ansøgninger er næsten tredoblet

i forhold til sidste år hvor kun 27 søgte om optagelse mod 74 i år.

I mange år har det ellers været svært at få unge til at søge ind

på denne særlige gren af matematikstudiet. Men i år er alle 50

pladser besat, og flere ansøgere har endda fået nej. Kun 18 stude-

rende blev optaget på studiet sidste år.

Leder af Institut for Matematiske Fag, Jørgen Tind, glæder sig

over tallene, men er også overrasket:

»Vi har vidst at optaget var alt for lille i forhold til afsætnings-

mulighederne, men vi havde ikke forventet at alle pladser ville

blive fyldt,« indrømmer han.

Ifølge Jørgen Tind er årsagen til stigningen en kombination af

øget presseomtale af faget og så den kampagne som brancheor-

ganisationen Forsikring & Pension i samarbejde med Aktuarfor-

eningen og lærere og studerende fra Københavns Universitet har

kørt for at lokke gymnasieeleverne til at søge ind på uddannelsen.

Derimod spiller den høje startløn og det faktum at der på det

nærmeste er beskæftigelsesgaranti efter studiet ikke den store

rolle, mener han.

»Man kan jo altså også tjene penge med andre uddannelser.«

ANTROPOLOGI –  For få år siden var antropolo-

gi et af de mest populære fag på Københavns Uni-

versitet. I år må studieleder Birgitte Refslund Sø-

rensen dog erkende at antallet af førstepriori-

tetsansøgninger er faldet med 40 procent.

Alligevel er hun ikke decideret overrasket over tal-

lene:

»Selvfølgelig stopper vi op og siger: “Hvad sker

der her?” Men antropologi er forsvundet som fag i

mange lande fordi det er blevet lagt ind under

kulturstudier eller sociologi. I både England og

Australien er faget gået tilbage, så hvorfor skulle

det ikke også ske her?«

Det er stadig ikke noget problem at fylde plad-

serne op, men faldet i ansøgertallet viser sig tyde-

ligt i adgangskvotienten. Den er i år faldet til 9,1.

Før har den været helt oppe på 10,1.

Netop den høje adgangskvotient er en af forkla-

ringerne på at faget har mistet popularitet, mener

Birgitte Refslund Sørensen:

»Der har nok eksisteret en fordom om at

antropologi er et meget intellektuelt og teoretisk

fag.«

Samtidig har uddannelsen fået konkurrence i

form af studier som ligger tæt op ad antropologi,

og så har nogle nok også fejlagtigt troet at

antropologi er et humanistisk fag, så mediernes

‘kampagne’, som hun kalder det, mod humaniora

har også haft en vis effekt.

På trods af den triste udvikling afviser Birgitte

Refslund Sørensen at antropologi befinder sig i en

krise. Tværtimod ser hun meget fortrøstningsfuldt

på fremtidsperspektiverne.

»Den lavere adgangskvotient kan måske give

flere drenge lyst til at læse antropologi. Det håber

jeg da, for dem savner vi nogle af. Og så har vi få-

et en ny masteruddannelse i sundhedsantropologi,

og der kommer en ny studieordning, så der er

spændende udfordringer forude.«

Glad minister
»Det er utrolig glædeligt at et rekordstort antal unge i år har søgt

og fået studieplads inden for naturvidenskab og teknik på universi-

teterne.« 

Helge Sander (V), pressemeddelelse fra 

Videnskabsministeriet, 28. juli 2004.
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Matematisk højdespringer

Lavest på popularitets-
barometeret
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RUS

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Dette er ikke en gen-
brugsartikel. Men det
kunne det lige så godt

have været. For det var gam-
mel vin på ny flaske der blev
serveret for de mere end
1.000 nyindskrevne studeren-
de der havde fundet vej til
Forenede Studenterråds RUS-
arrangement.

At gæstetalerne havde fun-
det bidder fra tidligere taler
frem fra annalerne, gjorde nu
heller ikke så meget. Mange af
de pointer der blev fremhævet
gælder trods alt lige så meget
for dette års nye studerende
som for dem der sad på ræk-
kerne de foregående år.

Ligesom sidste år var RUS-
arrangementet velbesøgt. FSR
havde igen valgt at inddele de
studerende efter fag og splitte
eftermiddagen op i tre etaper
så alle fremmødte ville få en
mulighed for at sidde ned. Al-
ligevel måtte både trapperne
mellem stolerækkerne og gul-
vet i det store auditorium i
bygning 23 på det nye KUA ta-
ges i brug.

For andet år i træk var det

lykkedes FSR at få viden-
skabsminister Helge Sander
til at komme og holde tale for
de kommende medlemmer af
KU-familien. 

»Jeg håber I er klar over
hvor privilegerede og heldige
I er,« indledte Helge Sander.

»Jeres uddannelse er det
vigtigste projekt for jer de
næste fem år,« fortsatte han.

»At studere handler om vil-
jen, energien og evnen til at
nå de mål I har sat jer. Jeg er
sikker på at I besidder disse
kvaliteter. Så gå til opgaven
med pågåenhed, beslutsom-
hed og udholdenhed. Der er
brug for folk der har viden og
kan bruge deres viden,« lød
det fra ministeren som også
opfordrede de nye studerende
til hurtigt at begynde at tænke
over hvad de vil med deres
uddannelse.

Good-cop/bad-cop
Rektor Linda Nielsen lagde
også ud med positive ord i sin
tale til de nye studerende:

»Det er nogle dejlige dage
når I nye studerende starter. I
er så tændte og klar på at læ-
re.«

I modsætning til ministeren
advarede rektor imod at læg-
ge for faste planer og blive så-
kaldte tunnel-studerende.

»Tunnel-studerende går fra
dag ét den lige vej og håber
efter nogle år med blikket stift
rettet fremad at se lyset for
enden af tunnelen. Jeg så hel-
lere at I gik overraskende om-
veje og skød genveje og supp-
lerede med kurser i nye kom-
binationer,« sagde Linda Ni-
elsen som også opfordrede de
nye studerende til at tage ak-
tivt del i studiemiljøet rundt
omkring på universitetet, bå-
de fagligt og socialt.

Derefter præsenterede FSR
studenterpolitiske holdninger
til SU, bolig og undervisnings-
kvalitet, inden studiechef Ja-
kob Lange gik på talerstolen
som sidste mand.

Også han indledte sin tale
med at minde de fremmødte
om at det at gå universitetet
ikke er enhver beskåret, men
et privilegium for de få egne-
de. Og det forpligter.

»Der er mange med et snit
på 9,6 i stedet for 9,7 som
kunne være blevet fantastisk
dygtige læger,« understregede

Jakob Lange.
Det blev hurtigt afsløret at

han og rektor forinden havde
lavet en good-cop/bad-cop
rollefordeling hvor hun fik
æren af at levere festtalen
mens hans opgave var at kom-
me med de formanende ord.
En opgave han varetog på sin
egen sædvanlige, lune facon.

»Hvis der er noget I er gode
til, så er det overspringshand-
linger. Det er som om I ikke
kan åbne en bog før I har vas-
ket op, vandet blomster, tjek-
ket e-mails, ringet til jeres
gamle mor og set TV-Avisen,«
påpegede han.

Den kommentar udløste
spontan latter fra mange af de
fremmødte for hvem scenariet
åbenbart ikke virkede helt
ubekendt.

Misundelig minister
Jakob Lange tilskyndede de
fremmødte til at sætte læs-
ningen i system. Den erfarne
studievejleder advarede sam-
tidig tilhørerne om at det er
anderledes at gå på universi-
tetet end på gymnasiet. Det
kræver hårdt arbejde og det
går ikke at blive væk fra

undervisningen selv om man
har kærestesorger og der alli-
gevel ikke er nogen der tjek-
ker om man er der.

»Når man kommer tilbage,
taler de andre sort,« formane-
de han.

Mød i stedet op til under-
visningen lidt før den starter,
tal med dine medstuderende
og find så sammen i læse-
grupper.

»Al erfaring viser alligevel
at det kræver mindst tre stu-
derende bare at finde ud af
hvor undervisningen foregår,«
konstaterede Jakob Lange tørt
og høstede endnu engang bi-
fald fra salen. Et bevis på at
gode vittigheder sagtens tåler
gentagelse.

Efter talerne blev de nye
studerende sendt ud til deres
respektive fagrepræsentanter
og derefter var der linet op til
fest med burgere, live-musik
og fadøl.

»Hav en god fest! Jeg er
helt misundelig,« sagde Helge
Sander da han havde afholdt
sin tale for tredje og sidste
gang for at haste ud af døren
og drage videre mod Jylland.

jdab@adm.ku.dk

Same procedure as every year

Akademisk vingesus
»Når du bliver en del af universitetet, bliver du samtidig en del af et videnskabeligt fælles-

skab. Fra og med den dag har du et medansvar for at forme og udfordre den videnskabe-

lighed, der er på stedet. Du skal glæde dig over den mulighed og det privilegium. Sagt

med en omvendt Jante: Du skal tro, du er noget!«

Videnskabsminister Helge Sander (V) og uddannelsespolitisk ordfører i Danske Studeren-

des Fællesråd (DSF) Tom Richter Hansen i fælles indlæg i Jyllands-Posten 1. august 2004.

Tag ansvar, drop overspringshandlingerne og nyd det 
privilegium det er at være optaget på universitetet. Sådan 
lød budskabet igen i år til de nye studerende da Forenede
Studenterråd afholdt RUS-arrangement

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É



Tilfredshed blandt russerne
Der var generel tilfredshed med Forenede Studenterråds RUS-

arrangement blandt de fire nye studerende som Universi-

tetsavisen greb fat i efter seancen i auditoriet.

Christian Hedegaard, 22 år, 

kommende studerende på italiensk

»Jeg synes det var ok. Det var ikke et arrangement jeg havde

sat mig vildt meget op til. Jeg er lige så meget bare kommet

for at se stedet og for ikke at gå glip af noget. Jeg bed mærke

i det Jakob Lange sagde om, at det ikke bliver en dans på ro-

ser. Jeg synes også at talerne fra Forenede Studenterråd var

gode.«

Nanna Foli, 21 år, 

kommende studerende på spansk

»Jeg synes det var et spændende arrangement. Jeg kom for at

vide noget om hvad jeg går ind til. Der blev ikke konkret sagt

noget jeg ikke vidste i forvejen, men der var nogle gode taler

som man kunne forholde sig til. Jeg synes faktisk at alle taler

var gode. Og så var det godt at det var så afslappet.«

Maja Nielsen, 21 år, 

kommende sociologistuderende

»Arrangementet var fint og tilpas kort. Man nåede ikke at bli-

ve træt af talerne. Der var en god blanding mellem studeren-

de og repræsentanter fra ledelsen og administrationen. Rek-

tor virker sympatisk. Jeg synes hun fik sagt nogle kloge ord.

Jeg kom for at høre noget om studielivet, og det jeg hørte var

som forventet.«

Jørgen Hansen, 40 år, 

kommende eskimologistuderende

»Jeg kom desværre fem minutter for sent, så jeg nåede ikke

ind i auditoriet før dørene lukkede. Jeg stod udenfor. Der var

så mange mennesker. Jeg er ikke decideret ked af at jeg ikke

hørte talerne, jo måske Helge Sanders. Jeg kom primært for

ikke at komme bagud fra første færd og for at møde mine

medstuderende.« 
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Ja tak!
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Få gang i karrieren
Den 1. og 2. oktober afholdes Scandinavian International Career and Education Fair, SI-

CEF, i Øksnehallen i København. SICEF er en karriere- og uddannelsesmesse for dem der

gerne vil have gang i karrieren. Et besøg på SICEF kan bruges som et led i karriereplan-

lægningen. Et bredt udvalg af virksomheder og MBA-skoler vil være til stede og besva-

re spørgsmål som kan lede dig i retning af hvordan du opfylder dine karrieredrømme. 

Se mere på www.sicef.dk. 
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RUS

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Det er tirsdag inden stu-
diestart, dagen hvor
flokke af glade og for-

ventningsfulde russer drager
på rustur. Men samtidig er det
en presset forsamling af kom-
mende studerende som gør
klar til afgang. I de seneste år
er universiteternes rusture
nemlig kommet i mediernes
søgelys for kun at handle om
druk og vilde udskejelser. Der
er derfor en vis symbolik i de
truende skyer der hænger
som en tung, grå dyne over
H.C. Ørsted Instituttet denne
formiddag.

Russerne på molekylær bio-
medicin virker dog ligeglade
med den dårlige presseomta-
le, men de er heller ikke tyng-
et af eventuelle skandaler fra
forrige årganges rusture af
den simple grund at de er det
første hold der skal afsted. 

De næste fem dage skal rus-
serne tilbringe i en hytte i To-
reby på Lolland. Og Universi-
tetsavisen har fået lov til at
komme med som fluen på
væggen.

At det er første gang, gør
turen speciel. Ikke mindst for
de seks rusvejledere der skal
med da de ikke har noget per-
sonligt kendskab til det nye
fag.

»Det er svært at putte noget
fagligt ind i turen for vi kan
ikke tale så meget om lærere,
bøger og undervisning,« er-
kender en af rusvejlederne
Anders Ettrup der ligesom de
andre læser biokemi.

Det sociale i højsædet
De kommende biomedicinere
mødtes for første gang dagen
inden hvor de var til et fagligt
arrangement med rundvis-
ning på både Molekylærbiolo-
gisk Institut og Panum hvor
undervisningen skal foregå.
Den faglige del er derfor dros-
let ned på selve rusturen. I
stedet er det sociale i højsæ-

det. Nu gælder det om at lære
hinanden at kende.

»Normalt ville det være så-
dan at man som rusvejleder
introducerer russerne til de
traditioner, fester og tiltag der
er på studiet. Her gælder det i
stedet om at gøre russerne be-
vidste om at de selv skal skabe
deres eget studiemiljø,« for-
klarer Anders Ettrup.

»Men det er selvfølgelig og-
så et succeskriterium at de
bare hygger sig og har det
sjovt. At de starter med at få
nogle ting at snakke om det
første halve år på studiet, en
fælles referenceramme og et
sammenhold. Det synes jeg er
det vigtigste. Så succeskriteri-
et er overordnet set et vel-
fungerende studiemiljø,« til-
føjer han.

Hønsegård
For at kickstarte socialisering-
en har rusvejlederne planlagt
en dating-fest den første aften
efter ankomsten til hytten. 
Et rent slaraffenland for
drengene. Der er nemlig fire
gange så mange piger som
drenge.

»Det overrasker mig at der
er så mange piger. Det bliver
noget af en hyggeklub,« smi-
ler 20-årige Lisbeth Hansen.

»Jeg havde regnet med at
fordelingen ville være fifty-fif-
ty. Det er nok også det sun-
deste forhold på ethvert studi-
um. Det giver det bedste stu-
diemiljø, men vi skal nok
finde ud af det. Selvfølgelig
kan der godt gå lidt hønse-
gård i den, men jeg tror ikke
det bliver noget problem,« si-
ger 20-årige Mattias Dahllöf
som valgte at søge ind på mo-
lekylær biomedicin fordi »det
var lidt hen ad medicin, bare
uden det håndværksmæssi-
ge.« 

Det er han langt fra ene om.
Mange af de andre russer
valgte faget af samme grund.

Han glæder sig til at kom-
me i gang.

»Jeg er godt nok blevet ad-
varet om at starte fordi det er
et helt nyt studium, men det
er jo en kombination af to ek-
sisterende fag, så mon ikke
der er styr på det?« spørger
han retorisk.

Også Lisbeth Hansen er for-
trøstningsfuld:

»Selv om vi bliver en slags
forsøgskaniner.«

Studiet er ikke det eneste
de to glæder sig til. Også rus-
turen har de høje forventning-
er til:

»Vi skal have en masse spas
og lære hinanden at kende.
Det giver også bedre grundlag
for at læse og arbejde sammen
når man kender hinanden på
flere områder. Og så skal vi
drikke en masse bajere.«

Det er der også rig mulig-
hed for. Hele hyttens gang er
på det nærmeste blokeret af
det enorme kvantum drikke-
varer rusvejlederne har købt
ind til turen.

Inden der går øl i den, skal
russerne dog deles ind i ar-
bejdshold, og første hold sen-
des ud i køkkenet med det
samme for at forberede
aftensmaden: Salatbuffet.

»Tøsemad,« fnyser en af
drengene da maden bliver sat
frem.

Gruppens sammensætning
har klart sat sit præg på plan-
lægningen af turen.

»Der er købt færre bajere,

mere sprut, mindre kød og
flere grøntsager,« fortæller
Anders Ettrup.

Knald eller fald
Som underholdning har rus-
vejlederne planlagt en speci-
aludgave af det nu heden-
gangne dating-program
»Knald eller fald« der havde
den tidligere Grand Prix-
vinder Anders Frandsen som
vært, denne aften i skikkelse
af Anders Ettrup som entrerer
den tætpakkede opholdsstue
til tonerne af Anders Frand-
sens vindersang “Lige der
hvor hjertet slår”.

Straks bryder salen ud i
højlydt jubel. Russerne sidder
bænket på rækker. De har ef-
ter ordre fra rusvejlederne
fundet scoretøjet frem og ud-
fyldt datingprofiler som er
blevet samlet i en mappe, så
folk kan bladre rundt og finde
den perfekte partner.

»Velkommen til ‘Knald eller
fald’,« råber værten.

Foran publikum står der fi-
re stole hvoraf den ene er ad-
skilt fra de tre andre af et rødt
forhæng. Meningen er så at en
af drengene uden at vide
hvem de tre kvindelige kom-
battanter er, skal finde sin ud-
kårne ud fra hvordan pigerne
svarer på drilske spørgsmål og
klarer den indlagte opgave.

Opgaven går ud på at teste
pigernes moderinstinkt og ly-

der i al sin enkelhed: Skift en
ble på to minutter.

Døren går op, og ind træder
rusvejlederne Mads og Andre-
as og Deres udsendte kun
iført boxershorts og en ble la-
vet af et hvidt stykke stof der
bliver holdt sammen i siderne
af to sikkerhedsnåle. Fluen på
væggen befinder sig nu plud-
selig i begivenhedernes cen-
trum.

»Hvis babyerne begynder at
græde, så trøst dem,« opild-
ner Anders Frandsen-klonen.

Bleskiftet forløber lettere
panisk. Kun den ene af piger-
ne klarer skiftet korrekt. Én
vikler nærmest i afmagt stof-
bleen om hovedet på den sa-
gesløse ‘baby’.

Begejstringen vil ingen en-
de tage.

Resten af aftenen står den
på øl og flere øl, men russerne
bærer deres branderter med
ynde. Der er ingen der ter sig
åndssvagt og russerne behol-
der også tøjet på festen igen-
nem.

Dagen derpå
Der er dømt dagen derpå da
onsdagens program begynder
ved 9-tiden. Festen har taget

hårdt på de fleste. Kun få har
behov for en reparationsbajer,
men alle ser ud som om de
godt kunne bruge en time el-
ler to mere på øjet.

Streglisten ude i gangen
granskes. En russer er impo-
neret over at en af rusvejle-
derne øjensynligt har konsu-
meret 30 øl i løbet af aftenen.

»Jeg glemte hele tiden hvor
jeg stillede min øl, så jeg var
nødt til at tage en ny hver
gang,« forsvarer Jacob sig.

To fra studievejledningen
kommer og fortæller om deres
arbejde og studiet. Russerne
lytter opmærksomt trods tøm-
mermændene og stiller
spørgsmål om skema og eksa-
miner.

Hen på eftermiddagen er
det tid til at påbegynde hånd-
værkerdagen. Endnu en af
rusvejledernes planlagte akti-
viteter der skal ryste russerne
sammen.

Og sådan fortsætter det. De
følgende dage byder program-
met blandt andet på idræts-
dag, besøg af specialestude-
rende og 80’er-fest inden tu-
ren lørdag går tilbage mod
København.

jdab@adm.ku.dk

Rustur i skyggen 
af blakket ry

Uheldig udtalelse
Rusturen for de nystartede biokemikere på Københavns Universitet var fantastisk, fuld-

stændig forrygende og fuld af store oplevelser der lover godt for fremtiden. Mona Ni-

elsen og Line Rosberg er knapt nok kommet sig over den endnu. »Det var en masse øl,

og en masse mennesker der var meget nøgne og væltede rundt mellem hinanden flere

dage i træk,« fortæller de, og så må man tænke sig til resten.

Olav Hergel i Berlingske Tidende, 3. september 2003.

Rusturens image er blevet noget flosset i
kanten de seneste år, men er den traditions-
rige tur virkelig kun dagevis med dødsdruk
og nøgne russer? Universitetsavisen tog 
med molekylær biomedicin på rustur
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Nanoteknologi sagde nej

Rusture er åbenbart kun for de særligt indviede, synes nog-
le. I hvert fald fik Universitetsavisen nej fra nanoteknologi
da avisen spurgte om lov til at være fluen på væggen.

Sidste år bragte Berlingske Tidende en reportage fra im-
matrikulationen hvor nanoteknologerne blev fremstillet i et
– synes de – lidet flatterende lys.

Derfor krævede rusvejlederne på nanoteknologi at de
måtte have lov til at censurere i Universitetsavisens reporta-
ge. Et krav som avisen ikke ville efterleve. Efter et møde
blandt rusvejlederne modtog Universitetsavisens journalist

dette svar fra Jeppe Amossen på vegne af alle rusvejlederne:
»Det er ikke fordi vi regner med at opføre os uterligt, men

fordi at mistolkninger eller uheld kan hænde, og hvis man er
uheldig og snakker med de forkerte på de forkerte tidspunk-
ter, kan man få et negativt indtryk af rusturen selv om alle
måske, når alt kommer til alt, synes rusturen er god. Derfor
vil der være muligheder for journalistiske uheldigheder, og
uden forsikring mod sådanne, tør vi altså ikke lade dig kom-
me med.« 

PÅ SLAP LINE – Universitetsavisens udsendte reporter (tv.) 

måtte for en stund opgive rollen som passiv iagttager og iføre sig 

ble sammen med rusvejlederne Andreas og Mads (th.).
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SUNDHEDSVIDENSKAB

Af Lise K. Lauridsen

12nye professorer på
hospitalerne, 12
nye professorer på

Panum, ti nye forskningslek-
torer og syv friske adjunkter.
Sundhedsvidenskab satser
massivt på flere forskere og
undervisere. For det går godt
ude på Panum. 

Årsagen er primært øget
undervisningsaktivitet. Medi-
cin har i årevis været et af de
mest søgte fag på universitetet
med en tårnhøj adgangskvoti-
ent og et minimalt frafald.
Også nye tværfaglige sats-
ninger som folkesundhedsvi-
denskab, molekylær biomedi-
cin, nanomedicin og medico-
ingeniør skæpper godt i kas-
sen. 

For dekan på Sundhedsvi-
denskab, Ralf Hemmingsen,
er det en lettelse at det har
kunnet lade sig gøre at op-
ruste med nye stillinger også
inden for en række nye forsk-
ningsområder.

»Hvis ikke vi satser nu, en-
der vi med at sakke bagud
område for område i forhold
til udlandet. Fakultetet leverer
noget af grundlaget for frem-
tidens sundhed; derfor har

vores satsning betydning for
langt flere end forskere og
studerende,« forklarer en glad
Ralf Hemmingsen.

De 12 nye kliniske professo-
rater er delvist betalt af
Hovedstadens Sygehusfælles-
skab (HS) og Københavns
Amt. De såkaldte kliniske pro-
fessorer arbejder på hospital
samtidig med at de undervi-
ser medicinstuderende på kli-
nikken som er den praktiske
del af medicinstudiet.

Langsigtet
Dekanen har også en profes-
sorpakke på tolv nye stillinger
klar til de teoretiske institut-
ter på Panum. Hemmingsen
erkender dog at der samtidig
er forskningsemner der skal
lukkes ned til fordel for nye.

»Vi bliver nødt til at flytte
vores satsning fra kendte om-
råder til nye. Vi kan ikke bare
køre videre i samme rille, men
vi må benytte os af opgangsti-
derne til at sikre at vores
forskning og uddannelse sta-
dig er i front,« siger Ralf Hem-
mingsen og skynder sig at til-
føje at der ingen afskedigelser
er i sigte af den grund.

»Vores stigende undervis-
ningsaktivitet kunne godt fi-

nansiere flere løstansatte læ-
rere, men vi vælger altså at
satse på faste ansættelser og
sikre forskningen selvom det
selvfølgelig belaster vores læ-
rere og studerende. Men nu
må vi bide tænderne sammen
i en fælles satsning på at
handle mere langsigtet i ste-
det for fra hånden til mun-
den,« siger Ralf Hemmingsen.

Ny ph.d.-ordning
Foruden de nye professorater
har fakultetet besluttet at fi-
nansiere en pulje på 30 turnus
ph.d.-stipendier over de næste
tre år. 

Medicinerne har haft svært
ved at rekruttere læger til mo-
lekylær og biomedicinsk
forskning. Både på sygehuse-
ne, i grundforskningen og i
undervisningen vil der inden
for få år blive behov for bio-
medicinske forskere med læ-
gevidenskabelig baggrund.
Men lægerne har været tøven-
de overfor at gå i gang med en
forskeruddannelse af frygt for
at miste deres plads i hospi-
talssystemet og gå ned i løn. 

Derfor forsøger Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet,
Yngre Læger og Sundhedssty-
relsen sig nu med de nye tur-

Sund satsning
på professorer
Sundhedsvidenskab vokser. 
Nye tværfaglige fag skæpper godt i kassen

nus ph.d.er som giver lægerne
mulighed for både at blive ud-
dannet på hospitalerne og
som forsker. Lægerne tilbydes
reservelægeløn gennem hele
forløbet og kan blive ansat på
et hospital i den universitets-
region hvor ph.d.-studiet fore-
går.

»Turnus ph.d.-ordningen er
en vigtig brik i sikringen af
det videnskabelige grundlag
for uddannelsen af fremtidens
læger og kan dermed bidrage
til at kvalitetssikre patientbe-
handlingen,« udtaler Mette
Worsåe, formand for Yngre
Læger i en pressemeddelelse
fra Det Sundhedsvidenkabeli-
ge Fakultet.

De første fem turnus ph.d.-
stillinger bliver slået op i
2005. Sigtet med forsøgsord-
ningen er at uddanne ti læger
om året de næste tre år.

likl@adm.ku.dk

MASSIV OPRUSTNING –
Flere studerende og nye tvær-

faglige satsninger får Sundheds-

videnskab til at ansætte flere

forskere og undervisere.   
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VALG T IL  BESTYRELSE

Af Lise K. Lauridsen

Fra den 29. oktober til den
12. november er det de
ansatte og studerendes

tur til at stemme til universite-
tets første bestyrelsesvalg no-
gensinde. Og selv om ‘besty-
relsen’ kan virke som et fjernt
kabinet af magtfulde mænd
og kvinder når man går til
forelæsninger og fredagsbar
på universitetet, så har alle
stemmer betydning for hvor-
dan universitetet kommer til
at se ud i fremtiden.

Skal Københavns Universi-
tet være ét eller seks universi-
teter? Skal der stadig være fa-
kulteter, eller skal hvert insti-
tut fungere som små magtful-
de fakulteter? Skal universite-
tet satse mere på erhvervsret-
tet forskning? Eller er det stu-
diemiljøet og udslusning til

arbejdsmarkedet der skal i fo-
kus?

Hvis du som ansat og stude-
rende går rundt med en lille
politiker i maven, så kan du
med 25 underskrifter i hån-
den lægge billet ind som kan-
didat til bestyrelsen, jævnfør
valgcirkulæret side 22-23.

Erfarne folk
Valget bliver officielt udskre-
vet 15. september, men de før-
ste kandidater til at repræsen-
tere de studerende og ansatte
i universitetets nye bestyrelse
er begyndt at melde sig. Både
blandt de videnskabelige
(VIP) og teknisk-administra-
tive (TAP) medarbejdere ser
der ud til at blive satset på er-
farne fagforeningsfolk. 

AC-fællestillidsmand Leif
Søndergaard der er lektor på
Molekylærbiologi, og tillidsre-

præsentant for Dansk Magis-
terforening Henrik Prebensen
der er lektor på Fransk, stiller
således op som kandidater til
VIP’ernes to pladser i besty-
relsen.

Det teknisk-administrative
personale får kun en enkelt
repræsentant i den nye besty-
relse. HK-fællestillidsrepræ-
sentant Ingrid Kryhlmand er
blevet opfordret til at melde
sig som kandidat, men under-
streger at det endnu ikke er
afgjort hvem der stiller op for
TAP’erne.

Forenede Studenterråd
(FSR) finder sine kandidater
til de studerendes to pladser
på fællesrådsmøde den 9. sep-
tember i FSR’s lokaler i Fiol-
stræde. 

likl@adm.ku.dk 

Læs mere side 22-23.

Valget er dit
Så er der snart valg for alle ansatte og studerende 
til Københavns Universitets første bestyrelse nogen-
sinde. De ansatte stiller op med garvede tillidsfolk

Stormøde 

Hvem skal repræsentere
VIP i KU’s bestyrelse?

De akademiske fællestillidsrepræsentanter på universitetet indbyder alle VIP’er til to stormøder

om opstilling af VIP-medarbejderrepræsentanter til den kommende bestyrelse på  Københavns

Universitet. 

Vi mener at det er vigtigt at få en debat om hvad vi skal med medarbejderrepræsentanterne. 

Vigtige spørgsmål er: 

• Hvem skal medarbejderrepræsentanterne repræsentere?

• Hvordan skal VIP-repræsentanterne informere os om bestyrelsesarbejdet? 

• Hvordan sikrer vi at VIP’ernes synspunkter kommer frem til bestyrelsen?

Fællestillidsrepræsentanterne fra organisationerne er enige om at opstille to lister med kandidater,

en liste for humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi og en liste for naturvidenskab og sund-

hedsvidenskab.

Vores bud på kandidater bliver præsenteret på to opstillingsmøder 

• Onsdag den 15. september 2004, kl. 10.15-12.00 i auditorium 23-0-50, KUA, Njalsgade  78-80 og

• Onsdag den 15. september 2004, kl. 13.15-15.00 i Dam auditoriet, Panum Instituttet, 

Blegdamsvej 3

MØD OP - DELTAG I DISKUSSIONEN - DET DREJER SIG OM DINE ARBEJDSFORHOLD PÅ 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Leif Søndergaard, NAT

Henrik Prebensen, HUM

Jesper Brahm, SUND

Lars Kayser, SUND

Anders Milhøj, SAMF

Husk valgavisen
Den 28. oktober udkommer Universitetsavisen med et valgtillæg. Her

kan du læse om hvem der stiller op til bestyrelsen. Deadline for tekst

og billeder til valgnummeret er mandag den 18. oktober.

Læs mere på www.ku.dk/valg
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MUSEER

Af Lise K. Lauridsen

Da Thomas Söderqvist
søgte jobbet som pro-
fessor i medicinhistorie

på Københavns Universitet i
1999, stod der ikke et ord om
Medicinsk Historisk Museum i
stillingsopslaget. 

»Da samtalen var ved at væ-
re slut, sagde dekanen: Der
følger for resten et museum
med. Jeg blev overrasket og
lidt irriteret. Jeg havde ingen
interesse eller speciel viden
om museer overhovedet. Da
jeg fortalte min daværende
hustru om det, sagde hun: Du
får det til at lyde som en byr-
de, men det er jo en stor chan-
ce. Gør dog en dyd ud af nød-
vendigheden. Så fra starten
var det lidt af et tvangsægte-
skab,« siger Thomas Söder-
qvist.

Tiden har givet Söderqvists
hustru ret. Tvangsægteskabet
mellem videnskabshistorike-
ren fra Stockholm og museet i

Bredgade har udviklet sig til
ægte kærlighed. 

»Stedet her er en fantastisk
mulighed for at vise medici-
nens materialitet, dvs. appa-
raterne, redskaberne, meto-
derne, menneskekroppene, og
ikke mindst for at fortælle om
skæbnerne bag: patienten, 
sygeplejersken, lægen, por-
tøren, apotekeren, medicinal-
direktøren og alle de andre.« 

»Jeg ville blive vanvittig
hvis jeg var matematikhistori-
ker for så handlede det kun
om symboler, mens medicin
for mig indeholder en sensua-
litet fordi det netop handler
om menneskekroppen,« siger
Thomas Söderqvist om sin
nye passion som for nyligt har
fået det langt mere dragende
navn: Medicinsk Museion –
efter det gamle græske ord for
‘et sted hvor man bliver inspi-
reret til kultur og videnskab’.

Nye udstillinger
På hovedbygningen i Bredga-
de står der stadig Medicinsk
Historisk Museum. Bagved
den grå museumsbygning
breder det gamle medicinske
fakultet sig. Den gamle kop-
pe-anstalt ligger godt groet til
i en lav gul bygning.

»Her ville man kunne lave
en bar med 100 slags belgisk
øl,« foreslår Thomas Söder-
qvist. 

Spørgsmålet er så om gæs-
terne skal drikke øllen sam-
men med de 600 spedalske
hvis skeletter stadig bor i det
gule hus. 

I de over 3.500 kvadratme-
ter på hjørnet af Fredericiaga-
de og Bredgade er rum efter
rum efter rum fyldt til randen
af mikroskoper, operationsin-
strumenter, knoglerester, or-
ganer på glas og alskens grej

der har været brugt af det her
sundhedsvæsen.

»Bygningerne rummer en af
Europas største medicinsk-
historiske samlinger, men det
er kun en meget lille del der
er udstillet. Vi vil så gerne åb-
ne muslingeskallen og vise of-
fentligheden de her fantastis-
ke perler vi har. Lige nu ser
det jo ærlig talt lidt kedeligt
ud,« siger Thomas Söderqvist
undskyldende om montrene
med nyresten og grufulde
tænger der er blevet proppet
ind i mennesker – uden be-
døvelse. 

Museet skal, hvis alt går vel,
bygges om og åbnes mere for
offentligheden i løbet af de
næste tre-fire år. En række
professionelle museumsfolk
er i de sidste år blevet ansat til
at få styr på samlingerne og
skabe nye moderne udstilling-
er.

Genchippen
»Det bliver en kæmpeopgave
at få styr på det kaos her,« si-
ger Thomas Söderqvist og slår
ud med armen mod hvad han
selv kalder øjenlægens pulter-
kammer: Et rum fyldt til ran-
den med sære metalliske red-
skaber, bogstavtavler og stø-
vede lamper.

Den største opgave er dog
langt fra at få styr på pulter-
kamrene, men at følge med i
den rivende udvikling som
medicinen har været inde i de
sidste 50 år. 

»Problemet er at der ikke er
noget museum i verden der
har særligt meget materiale
fra de seneste 50 år, og det er
netop i den periode den medi-
cinske udvikling virkelig har
taget fart, så vi har travlt hvis
skal nå at indsamle dokumen-
tationen inden den går tabt,«

siger han og farer ind på sit
kontor efter en lille plastic-
dims.’Human genome’, står
der på den. Genchippen, som
den hedder, er en af de mest
udbredte redskaber inden for
moderne bioteknologi. Her
kan forskerne aflæse hvilke
gener der kommer til udtryk i
et menneske udfra en vævs-
prøve.

»Genchippen er et typisk
eksempel på hvorfor det er
svært at illustrere den rivende
udvikling moderne biomedi-
cin er inde i dag. Det gamle
medicinske udstyr ligner red-
skaber fra vores hverdag, og
de er relativt nemme at aflæse
brugen af. Men det er næsten
ubegribeligt for alle andre
end de indviede hvad dette
stykke avancerede plastic bli-
ver brugt til,« siger Thomas
Söderqvist.

Højteknologisk kultur
De tværfaglige udfordringer
museet i Bredgade rummer,
skræmmer dog på ingen måde
Thomas Söderqvist der er født
og uddannet i Sverige hvor
tværfaglighed også var en mu-
lighed for 30 år siden. 

Gymnasieeleven Thomas
Söderqvist hældede egentlig
til fag som sprog og historie,
men valgte alligevel naturvi-
denskaben, for der ikke var så
meget snak.

»Jeg havde svært ved at kla-
re mig i de humanistiske snak-
kefag fordi jeg stammede;
derfor kastede jeg mig over
naturvidenskab for at kom-
pensere for mit handicap,«

Fremtidens biomedicinske
kulturarv

Medicinsk Museion rummer flere
hundrede års kulturhistorisk 
dokumentation af tandlægers,
apotekers og lægers virke, men
næsten ingenting fra de seneste
50 års medicinske udvikling. Det
vil professor Thomas Söderqvist
og hans medarbejdere lave om på

Fra pulterkammer 
til Medicinsk 
Museion

Medicinsk Historisk Museum

blev stiftet i 1906 af Den al-

mindelige danske Lægefor-

ening. Københavns Universi-

tet overtog samlingen i

1918 og den fik til huse i

Bredgadekomplekset fra

1946. Medicinhistorie be-

skæftiger sig med alle as-

pekter af menneskets for-

hold til kroppen og sjælen

op gennem historien, fra

antikken til i dag, herunder

studier af idéer og forestil-

linger om sundhed og syg-

dom, medicinens viden-

skabs- og lærdomshistorie

samt sundhedsprofessioner-

nes og –institutionernes his-

torie. Museet ændrede i

2003 navn til Medicinsk Mu-

seion for at markere at der

også foregår undervisning

og forskning på højt inter-

nationalt niveau. Stedet hø-

rer under Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet og

rummer én af Europas stør-

ste samlinger af medicinske

genstande, malerier, teg-

ninger og fotografier fra

det 18. århundrede og frem

til i dag. Udstillingerne har

12.000 besøgende hvert år. I

øjeblikket er det kun muligt

at komme på guidet rund-

visning. Planen er at bygge

museet om, lave helt nye

udstillinger og gøre sam-

lingerne mere brugervenli-

ge de næste tre-fire år. Kø-

benhavns Universitet har al-

lerede givet over 10 millio-

ner til renovering af byg-

ningerne. 

fortæller Thomas Söderqvist.
Stammeriet stoppede, men

fascinationen for det biologis-
ke hang ved.

»Allerede som 21-årig fandt
jeg ud af at jeg ikke duede
som biomedicinsk forsker. Til
gengæld kunne jeg betragte
medicinen som kunsthistori-
keren betragter kunsten og
maleren. Hvordan får forsker-
ne menneskekroppen til at
åbenbare sine hemmelighe-
der? Hvilke filosofiske ideer
bærer de med sig? Hvad får
dem til i årevis at arbejde 12
timer om dagen for at forstå
stofskiftet i mitokondrierne?«
(korn i plante- og dyreceller
der har betydning for stofskif-
tet, red.).

Medicinen er en af de æld-
ste og mest betydningsfulde
kulturformer. Og endda en
vældig nyttig én: ti procent af
samfundets udgifter går til
sundhedsvæsenet. Men i mod-
sætning til Tyskland og Eng-
land er medicinhistorie her-
hjemme et meget lille forsk-
ningsfelt. Og det undrer Tho-
mas Söderqvist, for mangel på
viden og forståelse undergra-
ver vores ide om demokrati. 

»Kløften mellem vores hver-
dagserfaring og det som den
biomedicinske forskning ar-
bejder med, bliver større og
større. Det bliver abrakadabra
for almindelige mennesker, og
vores opgave må være at byg-
ge bro mellem en højteknolo-
gisk avanceret kultur og så al-
le os andre,« siger Thomas Sö-
derqvist.

likl@adm.ku.dk

MEDICINHISTORIKER –
Ifølge Thomas Söderqvist er 

Medicinsk Museions store udfor-

dring at forene forståelsen af

den hverdagslignende medicin-

ske fortid der rummede smukke

instrumenter af højeste kunst-

håndværkskvalitet, med forstå-

elsen af den højteknologiske

forsknings anonyme instrumen-

ter og teoretiske værktøjer. 
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KEDELIG GENSTAND –
Genchippen er et ikon for den

højteknologiske biomedicin. Et

vigtigt værktøj i forskning og di-

agnostik, men ikke særligt gru-

opvækkende – snarere anonym

og kedelig – og vækker næppe

særligt stærke følelser. Den

slags genstande er en udfor-

dring for det nye Medicinsk

Museion.

GOD GENSTAND – Leven-

defødte siamesiske tvillinger i

sprit fra midten af 1800-tallet.

Medicinsk Museion har mange

af den slags gruopvækkende

genstande. De vækker stærke

følelser – af ubehag, eller mås-

ke ømhed? – og ses derfor som

"gode" udstillingsgenstande.

En multi-institution
»Der er ikke bare tale om et prætentiøst navneskift. Du ved selv,

hvad et museum er - det er fremvisning af genstande. Der er noget

støvet over det. Vi vil skabe en universitetsinstitution, som ikke bare

udstiller artefakter, men som integrerer museumsaktiviteterne med

forskning og undervisning.«

Professor Thomas Söderqvist, Weekendavisen, 19. maj 2004.
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Af Birgitta Nordström

Vi ved at vores egen galakse, Mælkevejen,
blev skabt for cirka 13 milliarder år si-
den, kort efter Big Bang. Hvordan Mæl-

kevejen har udviklet sig fra dengang til i dag,
er imidlertid endnu ikke fuldt forstået. 

Nu har danske forskere givet et afgørende bi-
drag til forståelsen af vores galakses historie.
Sammen med schweiziske og svenske astrono-
mer har forskere fra Niels Bohr Instituttet ved
Københavns Universitet undersøgt tusindvis af
stjerner i Solens nabolag med henblik på at
kortlægge stjernernes ‘stamtavle’. 

Mælkevejen er i dag en typisk spiralgalakse,
og Solen befinder sig midt i dens skive halvvejs
fra centrum. Men hvordan ved vi hvad der
egentlig skete da Mælkevejen dannedes? Mæl-
kevejen har nemlig skiftet udseende totalt si-
den dengang. Jo, stjernerne i solens nabolag
bærer i sig historien om galaksens dannelse og
udvikling hvis vi kan skille de ‘indfødte’ fra
dem der er i transit andetsteds fra. 

For at få et klarere billede heraf er mere end
14.000 stjerner i solens nabolag blevet udfor-
sket – sammenlagt over 64.000 observationer
udført med blandt andet Københavns Universi-
tets 1,5 meter kikkert i Chile. Det betyder at vi
nu ved meget mere om hvor stjerner som vores
egen sol kommer fra, hvor gamle de er, hvad de
består af, og hvilken rolle de spillede i Mælke-
vejens udvikling.

Stjernens liv og virke
Stjerner fødes, lever og dør i Mælkevejen den
dag i dag. ‘Fødeklinikkerne’ er enorme, tætte
gas- og støvskyer hvor tryk og temperatur i de
tætteste klumper bliver så høj at kerneproces-
serne går i gang med at fusionere brint til heli-
um, og en stjerne er født. 

Gasskyerne er så store at de kan støde sam-
men. Herved dæmpes deres indbyrdes hastig-
heder, og de samler sig efterhånden i Mælke-
vejens symmetriplan. Yngre generationer af
stjerner dannes derfor i en mere og mere flad-
trykt skive. Men stjernerne selv er for små til at
støde sammen og beholder derfor stort set de-
res oprindelige hastigheder og baner i galak-
sen.

Stjerners liv er ligeså forskellige som men-
neskers. Solen er en meget typisk stjerne som
dannedes for 4,6 milliarder år siden, det vil si-
ge i den sidste tredjedel af Mælkevejens histo-
rie. Den kan nå at blive dobbelt så gammel
inden brændstoffet – brint – begynder at slippe
op. Tunge stjerner på 10-100 gange Solens
masse stråler mange tusind gange kraftigere
end Solen og brænder op efter få millioner år.
Til gengæld holder stjerner på under 80 pro-

cent af Solens masse så godt hus med ressour-
cerne at de forbliver stort set uændret fra Mæl-
kevejens dannelse til i dag. 

Stjerner med masser cirka som Solens kan
overleve gennem (næsten) hele Mælkevejens
historie. Men undervejs udvikler de sig så
mærkbart at vi kan måle det og derved bestem-
me deres alder. Det gør dem naturligvis speci-
elt interessante når vi vil forstå historien.

Kosmisk gallupundersøgelse
Lad os beskrive opgaven med et eksempel:
Forestil dig at du står på Rådhuspladsen en
mandag formiddag. En masse mennesker skyn-
der sig forbi, og du vil gerne vide hvor de kom-
mer fra, hvor og hvornår de er født, hvor de nu
bor og hvem deres forældre er. Det er en kom-
pliceret opgave, men det er præcis det vi har
gjort – bare med stjerner i Solens nabolag.

Vores mål er at forbedre forståelsen af hvor-

dan stjerner og galakser dannes og udvikles
over disse mange milliarder år, fra de store
armbevægelser til en detaljeret fysisk beskri-
velse. Stjerner fødes, lever, rejser og dør lige-
som mennesker. De har hver deres historie og
bærer den med sig. 

Men hvis vi vil bestemme stamtavlen for alle
de stjerner som nu befinder sig i nærheden af
Solen, står vi overfor en gigantisk opgave – en
slags ‘kosmisk gallupundersøgelse’. 

Problemet er bare at finde ud af hvordan vi
kan afkode stjernernes hemmelighed. Mennes-
kene på Rådhuspladsen kan vi blot spørge,
men med stjernerne skal der andre metoder til. 

Stjerner med gener
Menneskets gener kan fortælle os hvor og hvil-
ken familie de kommer fra. På samme måde
har stjernerne en slags ‘gener’, nemlig
sammensætningen af det stof de er lavet af.
Dette stof indgår i et kompliceret kredsløb:
Gasskyer fortættes og danner stjerner – nogle
enkelte, mange dobbelte. Kerneprocesser i
stjernernes indre får dem til at lyse, og samti-
dig opbygges de tunge grundstoffer som kul,
jern og sågar uran fra det simpleste af alle
grundstoffer, brint.

Når stjerner dør i voldsomme eksplosioner,
beriges galaksens gas med ‘aske’ fra eksplosio-
nen; nye stjerner dannes, og et nyt kredsløb be-
gynder. Undervejs støder galakserne ofte sam-
men og rører rundt i det hele. Nøglen til at for-
stå hele processen ligger i at bestemme præcise
aldre, grundstofsammensætning og bevægel-
sesmønstre for et stort udvalg af de overleven-
de stjerner fra historiens mange kapitler. 

Ved at studere stjernernes indhold af denne
‘aske’, kan vi bestemme deres ‘gener’ og derved
se hvilke oprindelige gasskyer og stjerner de
nedstammer fra. Det er netop det vores for-
skergruppe har gjort ved at undersøge alle
14.000 egnede stjerner indenfor cirka 150 lys-
års afstand fra jorden – et materiale der er ene-
stående i omfang og kvalitet.

Som for befolkningsgrupper har vi under-
søgt alder, vægt, ‘gener’ og bevægelsesmønster

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 maks. 12.000 enheder med 

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

VIDENSKABET
ASTRONOMI

»Stjerner fødes, lever, rejser og dør
ligesom mennesker. De har hver 
deres historie og bærer den med sig.«

Stjerner, galakser og 
sorte huller hører til uni-
versets mysterier. Et nyt
dansk ledet forsknings-
projekt bidrager til at 
løse gåden om hvordan
vores Mælkevej er dan-
net

MEGAKIKKERT – Køben-

havns Universitets 1,5 meter 

kikkert på La Silla i Chile.

Vores kosmiske fødested
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for disse mange stjerner. Mange af målingerne
er udført tidligere med kikkerter både på Jor-
den og i rummet, men målinger af hastigheder-
ne har hidtil været en for krævende opgave.
Stjernerne bevæger sig jo rundt i Mælkevejen,
og det må vi også have styr på. Og det går
stærkt – fx er Solens hastighed rundt i Mælke-
vejen 220 kilometer i sekundet – cirka 800.000
kilometer i timen!

Fartkontrol i Mælkevejen
Vi skal altså måle stjernernes hastighed. Det
gør vi helt på samme måde som politiet laver
fartkontrol: Man sætter en avanceret hastig-
hedsmåler (en særlig spektrograf) på kikker-
ten, sigter på en stjerne og måler så hvor hur-
tigt den bevæger sig. 

Ved målingerne udnyttes Dopplereffekten: I
stjerner der bevæger sig væk fra os, bliver spek-
trallinjerne rødforskudt mens
de er blåforskudt i stjerner som
kommer imod os. Metoden er
helt den samme der bruges til
at finde planeter rundt om an-
dre stjerner end Solen.

Det danske 1,5 meter tele-
skop i Chile blev udrustet med
en sådan speciel spektrograf.
Med endnu et instrument af
samme slags på et schweizisk teleskop i Pro-
vence kunne hele himlen dækkes. Og så var det
bare om at klø på. Efter godt 15 år har vi obser-
veret alle de cirka 14.000 stjerner som vi havde
udvalgt til undersøgelsen. For at få resultater-
ne ekstra nøjagtige og kontrollere om hastighe-
derne ændrer sig, har vi målt alle stjerner flere
gange – i alt cirka 64.000 observationer, udført
én efter én efter én. Vores målenøjagtighed er
cirka 0,2 kilometer i sekundet, cirka 1 procent
af en stjernes typiske hastighed.

Stjernekiggeri er spændende, men hårdt ar-
bejde. Mine kolleger og jeg har brugt over
1.000 nætter ved teleskoper i Chile, Frankrig
og USA til undersøgelsen – og så har vi ikke en-
gang medregnet de skyede nætter. 

Ingen anden gruppe i verden har haft både

mulighed og stædighed til at binde an med en
så omfattende opgave, men vi har også været
privilegeret ved at have adgang til de bedst eg-
nede instrumenter: De fleste observationer er
lavet med Københavns Universitets 1,5 meter
kikkert i Atacama-ørkenen i Chile.

En del af målingerne blev lavet under et op-
hold som gæsteforsker ved Harvard Universite-
tet for en del år siden hvor vi fik mulighed for
at observere de hurtigt roterende stjerner som
vores ellers så effektive instrument ikke kunne
klare. 

Solen rejste ikke langt
I kosmisk perspektiv er vor galakse kun et lille
bitte hjørne af universet. Men Mælkevejen er
en ret typisk spiralgalakse, og de samme fysis-
ke love gælder overalt. Kun i vor egen galakse
kan vi skaffe de præcise data der er nødvendi-

ge for at forstå udviklingen i detalje; de andre
galakser er simpelthen for langt væk. Vor egen
galakses oprindelse og historie er derfor nøg-
len til at forstå det øvrige univers’ historie. 

Efter tyve års anstrengelser er projektet med
at bestemme hastigheder for de mange tusinde
stjerner netop afsluttet. Vi kan følge hvordan
hver enkelt stjerne inklusive Solen har bevæget
sig i Mælkevejen indtil i dag, og vi kan også for-
udsige hvor de går hen. Resultaterne viser at
udviklingen i Mælkevejen ikke var kedeligt
ensformig, men foregik med store regionale
variationer.

Når det gælder vores egen Sol, er vi også ble-
vet klogere. Vores målinger tyder nemlig på at
Solen har beholdt sin nuværende cirkelbane i
rigtig lang tid. Det betyder at vores Sol ikke

kommer langvejs fra i Mælkevejen, men blev
skabt tæt på den bane den har i dag. 

Mange af de stjerner der nu er nær Solen,
kommer derimod langvejs fra. Deres baner af-
slører at de bare er på hurtig gennemrejse; om
blot 20 millioner år vil Solens nabolag se helt
anderledes ud. Deres alder viser at nogle af
dem var med helt fra dengang da Mælkevejen
var ung, det vil sige længe før Solen og Jorden
blev til. 

De ældste stjerner har også de største hastig-
heder. Det fortæller os at de gennem hele deres
levetid har været udsat for knubs og stød som

har ændret deres baner. En
ting er klar – Mælkevejen har
tilsyneladende en langt mere
spændende forhistorie end vi
gik og troede.

Vores målinger skal også
bruges til at lede efter rester af
fremmede galakser. Det svarer
lidt til at vi forsøger at spore
grupper af indvandrere blandt

menneskene på Rådhuspladsen. Ifølge nyere
teorier er nogle af Mælkevejens stjerner nemlig
ikke dannet her, men i mindre galakser et helt
andet sted i universet. Vores målinger af stjer-
nernes ‘gener’ og hastigheder kan bruges til at
finde dem.

Unik viden om galaksers historie 
Efter offentliggørelsen af resultaterne i maj i år
er vi blevet kimet ned og bedt om supplerende
oplysninger og forklaringer, både fra kolleger
og fra pressen. Vi er også blevet inviteret til at
samarbejde med de bedste teoretiske grupper
på feltet. 

Nu gælder det om at få de mest avancerede
modeller for spiralgalaksers dannelse og ud-
vikling til at passe med vores data. Det mest

karakteristiske for spiralgalakser er nemlig de-
res ‘skive’, og det er netop den vi har undersøgt
med hidtil uset grundighed. Tidligere har vidt
forskellige teorier kunnet passe med målinger-
ne, men nu kan vi virkelig skille fårene fra buk-
kene.

Om små ti år vil den europæiske rumorgani-
sation, ESA, opsende en ny satellit, GAIA, som
skal måle mange millioner stjerner. Forbere-
delser til GAIA gøres også både i Lund og Kø-
benhavn. Indtil data fra GAIA bliver tilgængeli-
ge efter yderligere nogle år er den netop publi-
cerede undersøgelse et unikt materiale til at
forstå galaksers historie. 

Projektet er også et godt eksempel på samar-
bejde over Øresund. Selv er jeg både ansat ved
Niels Bohr Instituttet i København og gæste-
professor ved Lunds Universitet. En dansk
ph.d.-studerende i Lund, Bjarne Rosenkilde
Jørgensen, og en svensk postdoc i København,
Johan Holmberg, har sammen med blandt an-
det Johannes Andersen fra KU været uundvær-
lige medarbejdere i arbejdet.

Projektet havde været umuligt at udføre
uden ekstern finansiering. Fra dansk side har
især Carlsbergfondet og Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd bidraget, men vi har
også fået støtte fra Vetenskapsrådet i Sverige,
Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA),
Harvard University, Smithsonian Institution og
Lunds Universitet.

Birgitta Nordström er projekt-
leder og ansat på Niels Bohr 
Instituttet. Projektet er publice-
ret i det anerkendte europæiske
tidsskrift Astronomy & Astro-
physics, 418, 989, maj 2004.

»Når det gælder vores egen Sol, er vi også blevet klogere. 
Vores målinger tyder nemlig på at Solen har beholdt sin nu-
værende cirkelbane i rigtig lang tid. Det betyder at vores Sol 
ikke kommer langvejs fra i Mælkevejen, men blev skabt tæt 
på den bane den har i dag.«

HIMMELLEGEMER – Nydannede grundstoffer slynges ud af en eksploderet 

stjerne (Krabbetågen til venstre) og indgår i næste generation stjerner der dannes i

galaksers spiralarme (NGC 1232, en galakse som Mælkevejen til højre). I midten ses 

La Silla Observatoriet i Chile hvor observationerne er foretaget.

F O T O S : E U R O P E A N S O U T H E R N O B S E R VAT O R Y  ( E S O )

Fuld fart på Mælkevejen
»Troede du at stjernerne bare hænger deroppe og blinker fredeligt? De

farter rundt, kolliderer og invaderes af stjerner fra andre galakser, viser

en enorm kortlægning af 14.000 stjerner.«  

Arild S. Foss, citat fra www.forskning.no/Artikler/2004. 



Man taler i disse tider
meget om afskaf-
felsen af kvote 2-stu-

diepladserne. Men hvad enten
man er for eller imod en så-
dan afskaffelse, så bliver man
nødt til at forholde sig til en
særegen lem der bliver holdt
åben i kraft af lodtræknings-
systemet i forbindelse med til-
valg på humaniora.

Når man som humanist har
læst i enten et eller to år, skal
man vælge tilvalgsfag for de
næste to-tre semestre. Dette
foregår i dag ved at man væl-
ger en tilvalgspakke inden for
et enkelt fag eller selv
sammensætter sin egen til-
valgspakke med fag fra for-
skellige institutter og/eller fa-
kulteter. Det er kun muligt at
opstille én prioritering, man
kan altså kun ønske en pakke. 

Jeg ansøgte glad og fro til
rette tid i marts, velvidende at
den fagpakke jeg søgte, var
blandt de mest populære. I
maj måned modtog jeg be-
sked om at jeg var kommet på
en venteliste. 

Usaglig udvælgelse
Efterfølgende rettede jeg der-
for henvendelse til studievej-
ledningen der oplyste et num-
mer på ventelisten. De henvis-
te endvidere til at jeg havde

muligheden for at deltage i en
opfyldningsdag. På opfyld-
ningsdagen ville det være mu-
ligt at ønske fag fra de insti-
tutter der stadig havde ledige
pladser. 

Pligtskyldigt ansøgte jeg da
et nyt fag og fik det tildelt.
Her mente jeg dog ikke at le-
gen skulle stoppe, da det viste
sig at ansøgningen til tilvalgs-
pakkerne nemlig ikke er base-
ret på særlige begrundelser
fra hverken gymnasiet eller
universitetet. Det er baseret
på lodtrækning. Se det er no-
get jeg kalder usaglig udvæl-
gelse og misforstået retfærdig-
hed! 

Det er muligt at det er en
anelse hurtigere at foretage
en lodtrækning end en udvæl-
gelse med kriterier, men der
er ingen realiteter forbundet
med dette udover praktiske
foranstaltninger fra institut-
tets side. Det devaluerer hele
systemet at man som stude-
rende indgår i en lodtrækning
frem for at blive udvalgt på si-
ne evner. På den måde bliver
det tilfældigheder der afgør
hvad man kommer til at læse
og ikke den studerendes kvali-
fikationer. 

Sara Strand, stud.mag.
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Universitetsavisen

Den 1. september er altid en festdag på universite-
tet. Der modtager vi de nye studenter. Mere end
5.000 i år, svarende til hver sjette studerende i

det hele taget på Københavns Universitet. Som nye stu-
derende vil I fylde meget på universitetet. I bringer ny
energi, nye drømme, nye forventninger og nye ambitio-
ner med til universitetet, og det er vi glade for. Jeres
engagement, lyst og mod på studierne er et væsentligt
element i at holde universitetet levende. Et universitet
er i allerhøjeste grad et fælles projekt, og alle studeren-
de og ansatte har del i ansvaret for det.

At være ny studerende er en stor sag. Det valg I har
gjort, er både et valg og en række fravalg – nemlig

af andre studier og uddannelser. At lukke en dør bag
sig kan af og til føles lidt skræmmende. Men lad allige-
vel være med at se det som altafgørende og begrænsen-
de. Nok er studievalget et fravalg af andre ting, men
samtidig er det med til at åbne døre til en helt ny ver-
den. Til ny viden, nye mennesker, nye muligheder for at
engagere sig i diverse studenteraktiviteter (sport, poli-
tik, litteraturklubber etc.), nye muligheder for jobs. Et
studiejob i en offentlig eller privat virksomhed er ofte
den reelle begyndelse på karrieren som ligger foran jer.
Derfor kan det være en god ide at I allerede nu begyn-
der at orientere jer imod den fremtid I helst ser for jer.

Giv studiet og jeres nye omgivelser en chance – eller
ti. Ting tager tid. Tag det ikke personligt hvis første

læsegruppe ikke fungerer. Lad jer ikke gå på af at studi-
et undertiden kan føles krævende i forhold til det I ken-
der fra fx gymnasiet. For langt de fleste af jer er det før-
ste gang I har forbindelse til universitetet, og det vil ta-
ge lidt tid at vænne sig til den faglige og sociale usik-
kerhed universitetet ind i mellem også indebærer. 

Forestillingen om at en universitetsuddannelse er en
sikker nøgle til arbejdsmarkedet er i disse år sat på

en alvorlig prøve. Selv om jobmarkedet nu ser ud til at
være lidt på vej opad igen, er der i disse år en del ar-
bejdsløse akademikere, ikke mindst nyuddannede. Vo-
res egne undersøgelser viser at så godt som alle allige-
vel får et job – det kan bare tage lidt længere at komme
ind på jobmarkedet end tidligere. Og i øvrigt er jeg sik-

ker på at fremtidens videnssamfund vil have god brug
for de mange nye kompetencer som I kommer ud med.

Beskæftigelsessituationen er en god grund til at være
fokuseret undervejs og løbende overveje hvordan

man vil stykke sin uddannelse sammen. Men samtidig
vil jeg opfordre jer til ikke kun at tænke på livet på 
den anden side af den afsluttende eksamen. Dertil er
studietiden ganske enkelt for lang og for vigtig. Selve
rejsen til målet rummer mange oplevelser og mulig-
heder som fortjener opmærksomhed og nærvær.

Det at være universitetsstuderende er først og frem-
mest nøglen til en verden af muligheder i forhold til

det studie man nu engang har valgt. Det er nøglen til et
fællesskab som både handler om at møde mennesker
som en selv og mennesker vidt forskellige fra en selv,
men som alle har det til fælles at de har samme interes-
se og vil og skal samme vej. Det er et fællesskab som
har til huse i København, men som også kan strækkes
ud over landets grænser hvis man vil. Rigtig mange
vælger at læse en del af deres uddannelse i udlandet.
Den mulighed bliver endnu mere relevant i en verden
som hver dag bliver mere international og hvor Dan-
mark skal suge næring fra forskningsmiljøerne i andre
lande. 

En del af jer vil overveje en karriere som forsker. Også
i den sammenhæng er det værdifuldt at have været

ude i verden. Danmark vil i fremtiden have brug for
endnu flere dygtige forskere med internationalt per-
spektiv og erfaringer fra udlandet. 

Det er vigtige år I nu går ind til. Det er år som i høj
grad vil være bestemmende for jeres kommende liv.

Jeg ønsker for jer at det blive både frugtbare og spæn-
dende år. Studietiden vil formentlig også være den tid i
jeres liv hvor I har allermest frihed. Det er en frihed
som forpligter. Den nye viden og indsigt som I skal
skaffe jer og som vi skal give jer, skal på sigt ikke bare
være til glæde for jer selv, men skal bidrage til at udvik-
le hele vores samfund.

Velkommen – god studietid.

Af rektor 

Linda Nielsen 

DEBAT

HUMANIORA

Udvalgt eller selvvalgt

Vi har til vores store for-
undring læst i pressen
at vi som studerende le-

ver et liv på første klasse –
med røde bøffer og vin til
hverdag. 

Vi er taknemmelige for at
staten giver os en uddannelse
– det skal der ikke herske tvivl
om, men vi kan ikke genkende
os selv i den beskrivelse.

Vi forstår ikke at vi af den
grund forventes at leve under
fattigdomsgrænsen. Vi forstår
ikke kritikken af at studeren-
des levestandard er steget i
takt med resten af befolkning-
ens.

København blev for nyligt
udråbt til den femte dyreste
by i verden. Huslejepriserne
er den samme for studerende
som for alle andre, medmin-
dre man hører til den lille eks-
klusive gruppe der bor på kol-
legieværelse. Det samme gør
sig gældende for elektricitet,
telefonregning, mad osv.

Vi er derfor glade på vegne
af de studerende hvis foræl-
dre både har lyst og penge til
at hjælpe deres børn. Det kan
være med til at gøre studieti-

den økonomisk lettere, hvilket
er fedt for dem. Man skal dog
huske på at det ikke er alle
studerende der er så heldige,
og SU’ens fornemmeste mål
er at sikre at også disse stude-
rende har råd til at tage en
uddannelse.

Høj indkomst hos forældre-
ne er heller ikke ensbetyden-
de med at børnene får penge
hjemmefra. Vi har læst at stu-
derende kan have op til
18.000 kr. om måneden. Vi
har dog endnu ikke mødt den
studerende på SU der har det-
te beløb til rådighed, ej heller
selvom de får penge hjemme-
fra.

Endelig er vi blevet belært
om at SU, studielån, studiear-
bejde og evt. hjælp fra vores
forældre skulle få os til at ud-
skyde afslutningen af vores
uddannelser, hvilket vi nok
har sværest ved at forstå. SU-
’en holder jo naturligt op efter
seks års studier.

Stud.mag. Karina Heuer Bach.
og stud.jur. Stine Østergren,
FSR.

STUDIESTØTTE 

SUrt opstød

Kære nye studerende





SYNSPUNKT

Af Maja Barfod Hørsving, 

formand for 

Forenede Studenterråd

Velkommen til studenterlivet

Forenede Studenterråd ønsker alle
de nyoptagne velkommen til uni-
versitetet.

Vi kan ligeså godt sige det som det er:
Alle elsker studerende. Eller rettere: Al-
le elsker at diskutere studerende. Med
optagelsen på Københavns Universitet
er I blevet en del af en meget ombejlet
og omdiskuteret gruppe personer. Stu-
derende er anset for en ressourcestærk
gruppe. Det er måske netop derfor alle
elsker at diskutere os. Mit råd til jer er
at I engang imellem læner jer tilbage og
selv finder ud af hvad I vil. Det er der
nemlig ikke andre der kan afgøre.

Der er ingen bånd...
For kort tid siden kunne man i Ugebre-
vet A4 læse at vi studerende åbenbart
lever af røde bøffer og fører en tilvæ-
relse på første klasse. 

Jeg må desværre skuffe jer. Den kari-
katur er hentet ved at spå i kaffegrums
og håndflader frem for at se på virkelig-
hed og husleje. Mens det er rigtigt at de
færreste er tvunget til at spise mere
spaghetti end godt er, så er det ikke no-
gen dans på roser at få økonomien til at

hænge sammen – især når man husker
på de københavnske boligpriser og til-
svarende huslejer. Men artiklen viser at
studerende er ombejlede på alle måder
– alle interesserer sig for vores gøren og
laden. Hvor mange eksaminer vi tager,
om vi ved hvem Goethe var, hvor lang
tid vi læser, hvor gamle vi er, hvad vores
levestandard er og så videre. 

Til det er der kun ét svar: Tag det med
ro. Folk der mindes deres eget (roman-
tiserede) studenterliv i 70’erne, ved ik-
ke meget om hvordan det er at være stu-
derende anno 2004. Det vises i øvrigt
ved at den økonomiske vismand Jan Ro-
se Skaksen i det omtalte nummer af
Ugebrevet A4 foreslår at regulere al SU
efter forældres indkomst. At stavns-
binde studerende, der typisk er 20-30 år
gamle, økonomisk til deres forældre,
stemmer ikke overens med hvad det vil
sige at studere i dag. 

Nedtælling for de ‘måske 
egnede’
Det er ikke kun negativt at alle interes-
serer sig for hvem vi er – men det er ik-
ke altid de gode idéer der kommer ud af

det. Et af de seneste skud på stammen
er at kvote 2 som vi kender det i dag, fra
2007 bliver erstattet med et andet sys-
tem. Så ekstra tillykke til dem der i år
kom ind på kvote 2. I er ved at være de
sidste.

Kvote 2 systemet er langtfra perfekt,
med uforståelige pointsystemer som ik-
ke altid afspejler studieegnethed. Men i
stedet for at give plads til at forny det,
har man valgt at indføre et system der i
endnu højere grad fokuserer på karak-
terer fra den adgangsgivende eksamen.
I øvrigt uden at reflektere over hvordan
det så skal dokumentere studieegnet-
hed.

At optagelsessystemet aldrig har fun-
geret perfekt, gør det bare så meget me-
re imponerende at det er lykkes at for-
ringe det.

Tid til fornyelse
Men det er ikke tiden til at dvæle ved
fremtidens sorger. I kommer til at starte
på universitet midt i nogle af de vigtig-
ste diskussioner om universitetets frem-
tid. Fra 1. januar kommer der en ny be-
styrelse for universitetet, og mange af

de vante gange kommer til at ændre sig. 
Derudover skal der laves nye studie-

ordninger over det hele, og arbejdet
med dem kommer til at betyde mange
diskussioner om indholdet af uddan-
nelserne. Alt i alt er det måske en forvir-
ret periode at starte i fordi så meget vil
ændre sig – men det er også en mulig-
hed for med det samme at dykke ned i
diskussioner om hvordan universitetet
skal virke – og hvordan uddannelserne
skal være. 

Der er således mange fremtidige ud-
fordringer og ændringer på vej både til
de nye og de gamle studerende. Som al-
tid vil Forenede Studenterråd gå ind i
problemstillinger og hjælpe fagrådene
hvor vi kan. 

Derfor – gør din mening gældende på
dit fag og deltag i arbejdet om udarbej-
delse af bedre studier. Arbejdet i fagrå-
dene bliver vigtigt det kommende år, så
mød op til fagrådsmøderne.   
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DEBAT

Ijanuar 2003 kom min kæ-
reste og jeg hjem fra et halvt
års studierelateret ophold i

Damaskus. Vores boligsitua-
tion var den samme som
inden afrejsen; min kæreste
boede i et ulovligt fremlejet
‘skab’ i NV og jeg i min søsters
stue på Frederiksberg. Vi hav-
de ikke gjort noget for at æn-
dre på dette inden afrejsen,
netop fordi vi skulle ud og rej-
se, men efter at have boet
sammen i Damaskus, var vi
begge klar på at finde en fæl-
les bolig i København.

Derfor gik vi optimistisk i
gang med at undersøge hvor
lang tids venteliste der var på
lejelejligheder og måtte hur-
tigt sande at det nok ikke var
den vej vi skulle gå hvis vi vil-
le have en lejlighed i Køben-
havn inden for de første 15 år.

Når det ikke kunne blive en
lejebolig, tænkte vi at det
mest realistiske alternativ var
en andelslejlighed eftersom vi
begge var studerende og hav-
de en begrænset indtægt (en
ejerlejlighed var derfor ikke
en mulighed). Jeg forsøgte
mig med at ringe rundt til alle
de andelsforeninger jeg kun-
ne finde numre på, men det
var jeg tilsyneladende ikke

den første der havde fundet
på, for det gav absolut intet
andet end nogle vrisne svar
fra dem der tog telefonen i de
respektive andelsforeninger.

Findeløn eller penge
under bordet
Så måtte vi prøve en ny taktik
og kastede os derfor over
internettets uanede mulighe-
der, hvilket vil sige at vi be-
gyndte at tjekke Den Blå Avis
(www.dba.dk) og www.leje-
bolignet.dk flere gange dag-
ligt. Begge disse hjemmesider
koster penge at bruge, men
pengene syntes godt givet ud,
når nu det skulle skaffe os vo-
res drømmebolig på rekord-
tid. 

Men heller ikke her var der
det store held, snarere briste-
de illusioner; for her stiftede
vi for alvor bekendtskab med
begreber som ‘findeløn’ og
‘penge under bordet’. 

Heller ikke her var heldet
med os. Det tætteste vi kom,
var da et tilsyneladende for-
virret kvindemenneske svare-
de på en mail vi havde sendt
angående en 3-værelses an-
delslejlighed i NV til cirka
200.000 kroner. I hendes svar
skrev hun at lejligheden ville

være ideel til et par som os, og
hun rundede svaret af med at
minde os om prisen og nævn-
te i øvrigt at hun jo skulle ha-
ve det samme beløb, altså
200.000 kroner, i ‘findeløn’.
Det er sælgers marked, og det
er deprimerende når man er
køber.

Fleksible ventelister
Vi havde ikke råd (eller lyst)
til at betale ‘findeløn’ eller an-
dre former for penge under
bordet. Vi havde været bolig-
søgende i de fire-fem første
måneder af 2003 da vi blev
enige om at en tur forbi Bolig-
butikken på Københavns
Hovedbanegård i hvert fald
ikke kunne skade. 

Det første umiddelbare svar
på vores bønner var det vente-
de, at vi ikke skulle vente at
kunne få noget de første 10-
15 år, men på vej ud spurgte
den unge mand der havde be-
tjent os, om vi havde prøvet
de fleksible ventelister? Da vi
aldrig havde hørt om fleksible
ventelister, forklarede han os
at det var Københavns Kom-
mune der havde dikteret nog-
le af de almene boligselskaber
at lave fleksible ventelister
der bl.a. favoriserer unge

under uddannelse og pendle-
re. Han kunne ikke oplyse
hvilke boligselskaber det drej-
ede sig om, men rådede os til
at gå hjem og tage telefonbo-
gen og ringe til alle de lejesel-
skaber vi kunne finde. 

Og som sagt så gjort. Vi
endte med at blive skrevet op
hos to boligselskaber. Det ene
var for unge par under 30 år,
og det andet var for unge stu-
derende par. Det sidstnævnte
(Lejerbo) skaffede os en to-
værelses-lejlighed (en ældre-
bolig) på godt tre måneder.

Her har vi boet i snart et år,
men er stadig aktive på såvel
den interne som den fleksible
venteliste, så vi kan få en lej-
lighed permanent. Her kan vi
nemlig kun bo så længe vi stu-
derer eller indtil der er bud ef-
ter den fra de ældres side. 

Det er vores erfaring at de
færreste har hørt om de flek-
sible ventelister trods den el-
lers håbløse boligsituation i
hovedstaden, men er man bo-
ligsøgende, er det bare at gå i
gang med at ringe rundt og
høre om der er noget der mat-
cher ens situation og behov. 

Martin Gleerup, studerende,
Hebraisk, CNI.

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 14.

BOLIGSØGNING

Prøv de fleksible ventelister
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FER IEHUSE

Feriefonden tager nu hul på
vintersæsonen, som strækker
sig fra uge 52 til og med uge
20. Der bliver trukket lod om
retten til et hus i jule-, vinter-,
eller påskeferien.  Man skal
være opmærksom på at man
tegner sig for en hel uge. 

Bestilling af enkelte dage fx
i juleferien eller weekender i
foråret 2005 kan ske fra ons-
dag den 24. november kl.
9.00. Denne dag tages der
kun imod telefonbestillinger.
Feriefondens telefonnummer
er 3532 2791.

Feriefonden råder over 17
dejlige feriehuse, 15 i Dan-
mark og 2 i Sverige, samt en
lejlighed i Paris og en i Barce-
lona. En ferieuge beregnes fra
lørdag kl. 14.00 til den efter-
følgende lørdag kl. 14.00. 
Weekendudlejning er fra fre-
dag til søndag. 

Husene er fuldt monterede
med elvarme/pejs, varmt
vand, toilet og brusebad,
gas/elkomfur og køleskab.
Endvidere er der radio/tv og
fire cykler i alle huse. Der er
ligeledes telefon i alle huse –
undtagen i Väset og i lejlighe-
derne i Paris og Barcelona.
Der skal medbringes sengelin-
ned, håndklæder og viskestyk-
ker.

Besøg Feriefondens huse på
www.ku.dk/ferie.

Lejlighederne i Paris og
Barcelona
Lejlighederne i Paris og Bar-
celona udlejes fra søndag til
søndag eller til miniferier
uden for højsæsonen søndag -
torsdag, torsdag - søndag. Da
Lejekontrakterne til det kom-
mende år endnu ikke er på
plads, kan der kun bestilles til
og med 31. december 2004.
Når kontrakterne er på plads,

vil det blive annonceret på
Fondens hjemmeside.

Udskiftning af lejemål i
Barcelona
Feriefondens nystartede leje-
mål i Barcelona viste sig des-
værre at lide af fugtproble-
mer. Heldigvis er det lykkedes
at få en anden lejlighed med
et bedre indeklima i samme
kvarter i Barceloneta. Den er
nyistandsat, ca. 35 kvm. med
et soveværelse, en lille stue og
en balkon.

Husdyrallergikere  
Det er ikke tilladt at med-
bringe husdyr i Liseleje- og
Silkeborghuset samt i de
udenlandske lejemål.

Jul/nytår:
Uge 52 (18/12 -25/12)
Paris  19/12 - 26/12
Barcelona  19/12 -26/12
Uge 53 (25/12 - 1/1)   

Vinterferie:
Uge 7 (12/2 - 19/2)   
Uge 8 (19/2 - 26/2)   

Påske:
Uge 12  (19/3 - 26/3)    
Uge 13 (26/3 - 2/4)

Ansøgningen skal være Ferie-
fonden i hænde senest fredag
den 17. september. 

Senest mandag den 4. okto-
ber 2004 vil man have modta-
get svar på lodtrækningen.

Ansøgningen sendes til
Københavns Universitets 
Feriefond
Nørregade 10
Postboks 2177
København K. 

Bemærk at lodtrækningen til
næste års sommerferie allere-
de annonceres i universi-
tetsavisen den 9. december. 

Lodtrækning om feriehus til 
jule-, vinter-, og påskeferien

KUN FOR ANSATTE

SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET
Udfyld skemaet tydeligt. Skriv fuldt cpr-nummer idet det er vores eneste indgang til edb-syste-

met. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden cpr-nummer kan ikke be-

handles.

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen, skal gøre

opmærksom på det i rubrikken ‘Jeg søger sammen med’.  Ansøgningen skal være Feriefonden i

hænde senest den 17. september 2004.

Husnumre: Pris

1. Skuret, Læsø                1.350,-

2. Toppen, Silkeborg  

(husdyr ikke tilladt)  2.060,-

3. Hulsig, Skagen                            2.060,-   

4. Blåvand, Vesterhavet                    2.060,-

5. Marstal, Ærø           1.545,-   

6. Stendiget, Sejrøbugten    1.545-    

7. Nålevænget, Sejrøbugten  1.750,-   

8. Hald Strand, Hundested            1.750,-   

9. Liseleje (husdyr ikke tilladt) 1.650,-

Cpr-nummer:

Navn:

Ansættelsessted:

Privatadresse: 

Postnr./By: :

Lokal tlf.: Evt. privat tlf.:

Angiv ønsket periode i prioriteret rækkefølge 

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge) 

Man kan ikke knytte de enkelte huse til bestemte uger

1.                    2.                            3.                           4.                            5.

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

(kun hvis vedkommende er ansat ved KU)

1.

2.

Husnumre: Pris

10. Saunte, Hornbæk 1.545,-

11. Marielyst, Falster 1.545,-

12. Vang, Bornholm 1.750,-

13. Sandkås, Bornholm 1.970,-

14. Lundeborg, Fyn 1.970,-

15. Landeryd, Sverige 1.650,-

16. Väset, Sverige 1.350,-

17. Tibirke, Tisvildeleje 1.750,-

18. Paris, Frankrig           3.000,-  

19. Barcelona, Spanien   2.650,-   

ANSØGNINGSSKEMA TIL JULE-, VINTER- ELLER PÅSKEFERIE



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 6/9 for avis 13 der udkommer 16/9 og 

deadline 20/9 for avis 14 der udkommer 30/9.
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NAVNE

Priser

Maria Louise

Wrang

Forskningsad-

junkt på Labo-

ratorium for

Molekylær

Neuropatologi

Maria Louise Wrang har fået 1

mio. kr. fra Lundbeckfonden.

Pengene skal bruges til et studie

af hjerneblødninger og blod-

propper i hjernen. Studiet, der

udføres i samarbejde med Labo-

ratorium for Eksperimentel

Hjerneforskning ved Lunds Uni-

versitet, vil på længere sigt kun-

ne føre til målrettet forebyg-

gelse og behandling af slagtil-

fælde. 

Susana Aznar

Kleijn

Forskningsad-

junkt Susana

Aznar Kleijn

ved Neurobio-

logisk Forsk-

ningsenhed på Rigshospitalet

har modtaget 1 mio. kr. fra

Lundbeckfonden. Midlerne skal

anvendes til at undersøge de

forstyrrelser i serotoninsystemet

der gør sig gældende ved de-

pression. Målet er at skabe stør-

re forståelse for de neurobiolo-

giske og strukturelle foran-

dringer i hjernen under depres-

sion og forhåbentligt sikre en

bedre behandling.

Bengt Saltin

Professor på

Center for

Muskel-

forskning på

Rigshospitalet

Bengt Saltin

har fået 1,5 mio. kr. fra Lund-

beckfonden. Pengene skal an-

vendes til et studie i hvordan

gener aktiveres i en utrænet og

en trænet muskel hos personer

med risiko for udvikling af kro-

niske stofskiftesygdomme. Det

skal undersøges ved at deltager-

ne i forsøget først immobiliseres

ved to ugers sengeleje hvorefter

de effektivt trænes. Målet er at

opnå en basal forståelse af de

mekanismer der regulerer akti-

veringen af gener.

Tiltrædelser

Jens Jørgen

Gaardhøje 

Fysikeren Jens

Jørgen Gaard-

høje er netop

tiltrådt som

professor i ek-

sperimentel fysik på Niels Bohr

Instituttet. Det er jagten på for-

ståelsen af det tidlige univers

der driver kernefysikere som

Jens Jørgen Gaardhøje til at for-

ske i universets mindste be-

standdele. Gaardhøje var med i

BOLIGER

Bolig søges

(Stor)København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 1 vær., adgang til køk-

ken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d.-

stud.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Depositum: Maks. 6.000 kr.

Kontakt: Rikke Helge, Institut

for matematiske fag, tlf 3532

0792 el. e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

Copenhagen

Period: From Sept./Oct. 2004

and up to 1 year.

Size: Apartment.

Tenants: German medical doc-

tor, two persons.  

Contact: E-mail: 

rahmana@uni-muenster.de.

(Stor)København

Periode: Snarest og for min. 1

år.

Størrelse: Lejlighed, 11⁄2-2 vær.

med køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d-stud.

med familie, i alt 3 pers.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Depositum: Maks. 9.000 kr.

Kontakt: Rikke Helge, Institut

for matematiske fag, tlf. 3532

0792 el. e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/8-04 for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboere: Ph.d.-stud. og stud. 

Husleje: Ca. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Catalin Pavel, August

Krogh Instituttet, tlf. 3532

1643, e-mail:

cfpavel@aki.ku.dk el. Maria,

tlf. 2228 5582. 

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/10-04, gerne før i

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ph.d.-stud. M, ikke-ry-

ger.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, In-

stitut for Molekylær Patologi,

tlf. 3532 7300 el. e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-04 til 31/7-05.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, tv og internet.

Beboer: Gæsteforsker fra Kina.

Husleje: Ca. 2.400 kr. pr. md. alt

inkl.

Kontakt: Trine-Louise Andersen,

tlf. 3532 3930 el. e-mail:

tla@sociology.ku.dk.

ledelsen af det hold fysikere der

tidligt dette år helt sensationelt

– og for første gang – i et ultra-

kort øjeblik genskabte stof der

kan minde om det universet var

lavet af en milliontedel sekund

efter Big Bang. 

Tommy Jensen

Cand.scient.pol.

Tommy Jensen

er netop til-

trådt som se-

kretariatschef

på Det Naturvi-

denskabelige Fakultet. Tommy

Jensen kommer fra en stilling

som administrationschef på

Danmarks Biblioteksskole. De

administrative og ledelsesmæs-

sige kvalifikationer som Det na-

turvidenskabelige Fakultet nu

får glæde af, har Tommy Jensen

erhvervet sig gennem årene ved

ansættelser i bl.a. Statsministeri-

et og Finansministeriet.

Vibe Ulfbeck

Dr.jur. Vibe Ulf-

beck er 1. juli

udnævnt som

professor i For-

mueret ved Det

Juridiske Fakul-

tet. Vibe Ulfbeck er 37 år. Hun

erhvervede sig i 2000 den juri-

diske doktorgrad og er i dag

fagleder i faget formueret. Hen-

des forskningsområde er

kontrakts- og erstatningsretten.

Ulrik 

Rammeskov

Bang-Pedersen

Professor, dr.jur.

Ulrik Ramme-

skov Bang-Pe-

dersen er 1. juli

udnævnt som professor i Civil-

procesret – omfattende civilpro-

cesret, insolvensret, fogedret og

skifteret – ved Det Juridiske Fa-

kultet. Efter sin tiltræden vil Ul-

rik Rammeskov Bang-Pedersen

særligt forske inden for insol-

vensretten og civilprocessen der

inden for de nærmeste år ven-

tes at undergå væsentlige refor-

mer.

Universitetsavisen

Copenhagen

Period: From Oct. 2004 to March

2005.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Italian PhD student.

Contact: Eva Johansson, e-mail:

eva@ccs.ki.ku.dk or tel. 3532

0283.

Nordkøbenhavn 

Periode: Fra 1/3-05, evt. før, i

min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.,

min. 80 kvm.

Udstyr: Gerne umøbleret.

Beboere: Par med lille barn.

Husleje: Maks. 12.000 kr. pr. md

Kontakt: Tlf. 3694 9842/ 2999

2979, e-mail:

I.Munk@lse.ac.uk.

Bolig udlejes

Bagsværd

Periode: Snarest muligt, i 2 år.

Størrelse: Rækkehus, 42 kvm.,

stue med alkove.

Udstyr: Adgang til vask. Have

med terrasse.

Husleje: 2.500 kr. pr md. inkl.

varme og vand, ekskl. el.

Kontakt: Frank Winther, Post-

boks 701, 2450 Kbh. SV.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/11-04 til 31/3-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær, 79

kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, køk-

ken, bad og have.

Beboer: Gæsteforsker el.lign. 

1-2 pers. ikke-rygere.

Husleje: 6.700 kr. pr. md. inkl. a

conto varme.

Depositum: 40.200 kr.

Kontakt: Niels, e-mail: 

knudvest@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-04 til 1/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 80

kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og ba-

deværelse. Vaske- og opvaske-

maskine.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 5194 4718.

Frederiksberg

Periode: Fra 15/9-04 til 1/6-05.

Størrelse: 2 værelser, stue og et

lille soveværelse.

Udstyr: Adgang til køkken og

badeværelse.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker el. stud.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: E-mail: vp@ifs.ku.dk.

Esbønderup

Periode: Snarest muligt i 4 el. 16

mdr.

Størrelse: Villa i 2 plan, ca. 140

kvm.

Udstyr: Køkken, 2 toiletter, car-

port og have.

Husleje: 7.900 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 23.700 kr. 

Kontakt: Marianne og Arvid

Østerbro

Period: From 1/10-04 for 1 year.

Size: Apartment, 2 rooms, 56

sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Kitchen, bath and laundry 

facilities.

Rent: 4.500 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: Tlf. 2021 3980.

Østerbro

Periode: Fra 1/9-04 til 28/2-05. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, opvaskema-

skine og vaskekælder.

Beboere: Ikke rygere, ingen hus-

dyr.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: Karin Peschardt, 

e-mail:

laegepeschardt@yahoo.dk.

Indre Østerbro

Periode: Fra 15/9 til 15/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 

155 kvm.

Udstyr: Møbleret, bredbånd, 

hybrid, grøn gård.

Beboer: Evt. gæsteforsker m. 

familie, ikke-rygere.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. alt

inkl. 

Depositum 30.000 kr.

Kontakt: E-mail:

zang@hum.ku.dk.

Hvidovre

Period: From Sept. 2004 to

Jan./Feb. 2005.

Size: Apartment, 3 rooms, 80

sqm., bathroom and kitchen. 

Equipment: Fully furnished,

washing facilities. Carport and

terrace.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 6.500 kr. per month.

Deposit: 6.500 kr.

Contact: E-mail: marianne_

bratskovvej@hotmail.com or

tel. 3874 5359.

Amager

Periode: Fra 1/10-04 til 1/6-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2270 7090.

Østerbro 

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken,

bad, vaskemaskine, gård.

Beboer: Gæsteforsker, ingen

husdyr. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 24.000 kr. 

Kontakt: Eva Munch, e-mail:

evamunch@hotmail.com el.

tlf. 2193 9753.

Sloth, e-mail: 

arvidsloth@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Snarest muligt i 1-2 år.

Størrelse: Stuelejlighed, 4 vær.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 6167 0800.

Christianshavn

Period: From 1/9-04 to 1/8-05.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Fully furnished with

kitchen and bathroom.

Tenant: Perfect for single or

couple without children.

Contact: Nan, tel. 3254 9207 or

2683 9207.

Lyngby

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse på enten 16

el. 20 kvm.

Udstyr: Køkken og bad deles

med anden lejer. Adgang til

gårdanlæg.

Husleje: 3.000 el. 4.000 kr. pr.

md. alt inkl.

Kontakt: S.G. Hansen, tlf. 

2365 9330. 

Nørrebro

Periode: Fra 1/9-04 i min. 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 58 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes. 

Husleje: 3.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Malin Tygesen, e-mail:

malintygesen@hotmail.dk, 

tlf. 5164 1412.

Søborg

Periode: Fra 1/9-04 og 1-2 år frem.

Størrelse: 2 vær. og bad i villa,

adgang til terrasse og have.

Udstyr: Møbleret, egen ind-

gang, køkken og adgang til

vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail:

marthinsen@vip.cybercity.dk.

Frederiksberg

Periode: Snarest muligt, i op til

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær., 

86 kvm.

Udstyr: Køkken, toilet, bad og

gårdhave.

Beboere: Et husdyr er tilladt.

Husleje: 9.000 kr. inkl. forbrug.

Kontakt: Line Dalsfort, tlf. 3336

2768.

Vesterbro

Periode: Fra ca. 1/9-04 til ultimo

dec., evt. 1/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, bad, vaske-

maskine.

Beboer: Gæsteforsker, ph.d.

el.lign.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. ekskl.

forbrug af tlf.

Kontakt: E-mail:

sarahkjaer@hotmail.com el.

tlf. 3331 5272. 

Journalist-

praktikant 

Jeppe Dong

Abrahamsen

tiltrådte 1. au-

gust som jour-

nalistprakti-

kant og vil være på Universi-

tetsavisen indtil 1. februar

2005. Jeppe har det seneste år

været i praktik på fagbladet

Folkeskolen. Tidligere har han

arbejdet som lærervikar inden

han i februar 2002 begyndte på

Danmarks Journalisthøjskole i

Århus.
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Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/10 til 31/12-04,

evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., ca.

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, kabelnet og

vaskemaskine i kælderen. 

Husleje: 3.800 kr. pr. md. inkl. a

conto varme. 

Kontakt: E-mail:

tinebredo@gmx.de.

Amager

Periode: Fra 1/9 evt. senere.

Størrelse: Kollektiv med 7 voks-

ne og 4 børn i hus med have

og mange fællesrum.

Husleje: 3.805 kr. pr. md. inkl.

tlf., adsl, avis, forsikring. Mad

1.050 kr.

Andel: 30.000 kr. 

Kontakt: Tlf 3284 8812.

København K

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

Størrelse: Lejlighed, 1 vær. 

Udstyr: Møbleret, walk-in-closet,

lille toilet med brus og tekøk-

ken m. køleskab. 

Pris: 3.900 kr. pr. md. inkl. el og

varme.

Kontakt: Tlf. 2679 4080.

Amager

Periode: Fra 1/9 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60

kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, adgang til

vaskerum.

Husleje: 3.272,06 kr. pr. md. alt

inkl.

Kontakt: E-mail: Britt@herborg-

hansen.dk el. tlf. 3259 6959.

Nørrebro

Periode: Fra 15/9 til 15/12-04.

Evt. mulighed for forlæng-

else.

Størrelse: Lejlighed, 110 kvm.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2242 3177 el. 2620

5261.

Christianshavn

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2 værelser i lejlighed.

Udstyr: Adgang til spisekøkken

og bad.

Beboer: Gæsteforsker/undervi-

ser.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 26.000 kr.

Kontakt: Jakki Damgaard, tlf.

2244 2601 el. e-mail: 

jakkida@hotmail.com.

Brønshøj

Period: From 1/11-04 to 1/5-05.

Size: House, 3 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenants: Ideal for couple with or

without children.

Rent: 12.000 kr. per month all

included. 

Contact: E-mail:

prm.eco@cbs.dk.

Rent: 8.400 kr. per month inclu-

ding all.

Deposit: 16.800 kr.

Contact: E-mail: margit_

noergaard@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 15/9-04 til 15/3-05.

Størrelse: 2 værelser, adgang til

køkken og bad. 

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine,

gård og cykelkælder.

Beboer: Gerne til gæsteforsker,

ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: E-mail:

sprogoevej@hotmail.com.

Roskilde

Periode: Fra 1/10-04 til 15/6-05.

Størrelse: Et halvt hus, ca. 

125 kvm., adgang til have.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

fælles tørrerum og vaskema-

skine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.800 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3646 7179, 

2858 0698 el. e-mail: 

christian@ecocouncil.dk.

Frederiksberg C

Period: From 20/9-04 to 1/2-05,

prolongation possible.

Size: Apartment, 3 rooms, 

70 kvm. 3 

Equipment: Well furnished, 

kitchen and bathroom.

Tenants: Perfect for two per-

sons. 

Rent: 6.300 kr. per month incl. a

conto water and heating. 

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: apartmentfor-

rent_6@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/9 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

40 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og adgang til have og vaske-

maskine.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Depositum: 4.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 3965 3482 el. 

2123 0821.

Rødovre

Periode: Fra 1/9-04 til 1/3-05,

evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

42 kvm.

Udstyr: Umøbleret, køkken, 

badeværelse, fælles vaskeri.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

dittea@e-box.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/9-04 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 21/2 vær, 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, tv og vaske-

maskine.

Beboer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Nørrebro 

Period: From 1/10-04 to 28/2-05.

Size: Apartment, 2 rooms, 54

sqm.

Equipment: Fully furnished.

Laundry facilities.

Tenant: Student or guest resear-

cher, also suitable for couple.

Rent: 3.500 kr. per month excl.

heating, electricity and tel. 

Contact: Solveig, e-mail: solvei-

gals@hotmail.com or tel. 5124

5341. 

Copenhagen K

Period: From 1/11-04 to 1/3-05.

Size: Flat, 3 rooms, 97 sqm., 

kitchen and bathroom.

Equipment: Fully furnished, incl.

cable TV, washing machine, 

courtyard.

Tenant: Guest lecturer or resear-

cher.

Rent: 2.700 per month including

heating, electricity and gas on

account and subscription for

telephone.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: 

malouandersen@hotmail.com

or tel. 3332 7337

Østerbro

Period: From 1/9-04 to 1/9-05.

Size: Apartment, 2 rooms,

Equipment: Garden, washing 

facilities, TV, video, internet

and microwave.

Tenant: Guest professor or PhD,

non-smoker.

Rent: 6.000 kr. per month inclu-

ding all.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: Helene Thybo, e-mail:

helenethybo@hotmail.com or

tlf. 2261 8213.

Dyssegård

Periode: Fra 1/10-04, evt. før.

Størrelse: Værelse, 20,5 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken og

bad og vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger, ingen hus-

dyr.

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 8.100 kr. 

Kontakt: E-mail:

villalejlighed@yahoo.dk.

Frederiksberg

Periode: Snarest muligt og frem

til 1/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Spisekøkken og bade-

værelse.

Beboere: Gæsteforskere.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 28.500 kr.

Kontakt: E-mail:

maria.teilum@expbr.lu.se.

Vesterbro

Period: From 1/9-04 to 1/2-05.

Size: Apartment, 100 sqm., 

4 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, bathroom, access to

washing machine and dryer.

Husleje: 6.400 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail: bjbohr@nbi.dk.

Nørrebro

Period: From 1/9-04.

Size: 1 or 2 rooms, 20 or 45 sqm.

in 2-floored shared flat.

Equipment: Fully furnished with

cable TV, internet, kitchen,

bath, laundry facilities and

courtyard.

Tenant: Student or Guest 

Researcher.

Rent: 2.700 or 3.700 kr. per

month including a conto

heating and licences.

Contact: Ulla, e-mail:

Birgitte.Sperber@skolekom.dk

or tel. 7542 1553/3585 8393.

København N

Periode: Fra 1/11-04 til 1/5-05.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: Tlf. 2615 1234/

3537 3596 el. e-mail: 

nielslundgaard@hotmail.com.

Amager

Periode: Fra 1/9-04 og 4 mdr.

frem.

Størrelse: Værelse, 15 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til

køkken, bad og vaskema-

skine.

Beboer: Gæsteforsker, ikke-

ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: ulla@ubang.dk.

Glostrup

Periode: Fra feb. 2005 og 

6-12 mdr. frem.

Størrelse: Bülow Nielsen række-

hus fra 2003.

Udstyr: Alle hårde hvidevarer,

terrasse og loftsrum.

Beboere: Ikke-rygere, ingen hus-

dyr.

Husleje: 15.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

Lise-dardo@vip.cybercity.dk.

Birkerød

Periode Snarest muligt.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

100 kvm.

Udstyr: Køkkenalrum, altan og

eget cykelskur.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

faste udgifter.

Kontakt: Lars S. Netteberg, 

tlf. 4581 9079.

Specialepladser

Specialelokale udlejes

Møbleret specialelokale på Nør-

rebro udlejes fra 1/9-04 i min.

6 mdr. til specialeskrivning for

maks. 2 pers., ikke-rygere. 

Adgang til køkken og toilet. 

Husleje: 1.900 kr. pr. md.

Depositum: 1.900 kr.

Kontakt: Tlf. 3537 8300 

(kl. 19-20).

Ansøgning: Særlige ansøgnings-

skemaer for Studentergården

findes på www.studenter-

gaarden.dk el. fremsendes 

efter skriftlig henvendelse

vedlagt frankeret svarkuvert

(standardformat, laveste 

A-post-takst).

Sendes til: Studentergårdens

efor Bent Jørgensen, Tagens-

vej 15, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist 1/10-04, 

kl. 12.00.

Valkendorfs Kollegium
Periode: 3 ledige pladser pr.

1/10-04.

Målgruppe: Studerende ved KU

fra Det Humanistiske Fakultet,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet og Det Naturviden-

skabelige Fakultet der har be-

stået to års normeret studie-

tid. 

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et

gammelt hus med stor have.

Det er et lille kollegium med

plads til 22 beboere. Kollegiet

har selvstyre.

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 

2 års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om

dig selv og hvorfor du gerne

vil bo på Valkendorfs kollegi-

um (1 side) indsendes til SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/9-04.

Specialeplads udlejes

Specialeplads i lejlighed i Van-

løse til 2 personer. Adgang til

toilet, køkken og spiseplads. 

Husleje: 600 kr. pr. md. pr. pers.

Depositum: 1.200 kr.

Kontakt: Tlf. 3880 3154.

Specialepladser tilbydes

Specialeplads udlejes på Nørre-

bro til 1-2 stud. på delebasis

med 3 musikere der kun øver

1 gang om ugen. Lokalet er

24 kvm., adgang til kopima-

skine, café/kantine, toilet/bad

og terrasse.

Husleje: 1.000 kr. pr. md.

Kontakt: Thomas, tlf. 4088 2617

efter kl. 18 el. e-mail: 

thomse@email.dk.

Kollegier

Studentergården
Periode: Fra ca. 1/12-04. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere læ-

reanstalt der har bestået 1 års

normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udsty-

ret med tlf. og internetad-

gang, håndvask og klæde-

skab. Møblement stilles i et

vist omfang til rådighed. Fæl-

leskøkkener og -bad, læse- og

fjernsynsstue, have, tennisba-

ne, billard- og bordtennisrum,

mørkekammer, musikstue og

vaskemaskine. 

Husleje: 1.580 kr. pr. md. plus 

20 kr. i kollegieafgift. 

Skriv speciale i Vestbirk
Vestbirk Højskole åbner som noget nyt dørene for studerende

der fx er ved at skrive speciale eller blot har brug for optimale

betingelser for at give studierne en ekstra skalle.

Vestbirk Højskole ligger i naturskønne omgivelser ved Gude-

nåen mellem Skanderborg og Horsens. På højskolen kan du

fuldt ud koncentrere dig om dine studier. Vi sørger for et hyg-

geligt værelse, vores køkkenfolk kræser for dig med tre dag-

lige måltider og du får mulighed for at opsøge et kreativt og

menneskeligt udviklende fællesskab når du har behovet.

Er du tilmed interesseret i at nedbringe prisen på dit ophold,

kunne det måske være dig der berigede fællesskabet med et

foredrag, så du også får prøvet at formidle noget af al den 

viden du har erhvervet dig gennem studiet. Det kan også være

at du er lidt af en haj til haiku eller har rejst Timbuktu tyndt. 

I alle tilfælde vil du finde et vågent og oplevelseshungrende

publikum på Vestbirk Højskole.

Kontakt Ole Kobbelgaard, tlf. 7578 1171 for nærmere 

oplysninger. Se www.vestbirk-hojskole.dk.

Stemmer søges
Et sjovt og seriøst kor bestående af fortrinsvis studerende søger nye

medlemmer. Koret er tilknyttet Studentermenigheden på Amager

og øver hver tirsdag kl. 16.30 til 18.30 i Hans Tausens Kirke på Is-

lands Brygge.

Kontakt dirigent Sigrid Damsager Frandsen på 7730 9344 el. find

flere oplysninger på www.hum.ku.dk/sma.
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STILLINGER

FAK-stillinger

Teologi

Lektorat
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Lektorat med særlig

henblik på videreudvikling af

den it-baserede fjernundervis-

ning samt styrkelsen af den

generelle brug af it i forbin-

delse med undervisningen ved

fakultetet/kirkehistoriker.

Ansøgning sendes til: Det Teolo-

giske Fakultet, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/stillinger.

Adjunkt
Sted:  Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Arbejdsret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 15/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: 

www.jur.ku.dk/stillinger.

Samfundsvidenskab

Lektorater i klinisk 
psykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: 2 lektorater. Forskning,

undervisning og vejledning

samt deltagelse i klinikvirk-

somhed og administrative op-

gaver. 

Til besættelse: 1/2-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 17/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

generel (Ledige Stillinger).

Yderligere oplysninger: 

Klinikleder Susanne Lunn, 

tlf. 3532 8680, e-mail: 

Susanne.Lunn@psy.ku.dk. 

Se også www.psy.ku.dk. 

Lektorat i antropologi
Sted: Institut for Antropologi. 

Indhold/kvalifikationer: Stilling-

en ønskes besat med en per-

son som har udført langvarigt

antropologisk feltarbejde i

Europa. Den ansatte forventes

bl.a. at indgå i udvikling af

masteruddannelser samt i ad-

ministrative opgaver. Flg. kva-

lifikationer vil blive foretruk-

ket: Nyere tilgange til slægt-

skab og sociale fællesskaber;

Sociale og kulturelle implika-

tioner af medicinske teknolo-

gier og behandlingsformer;

Antropologisk metodeudvik-

ling i tilknytning til konkrete

analytiske processer. 

Til besættelse: 1/1-05.

Ansøgningsfrist: 15/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

the position includes patient

treatment within the field of

Oral Rehabilitation. 

Deadline for applications: 

19 November, 2004 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.sund.ku.dk

or contact the Faculty of

Health Sciences, tel. 3532

7118.

Additional information: Head 

of Institute Nils-Erik Fiehn, 

tel. 3532 6500.

Professorship in 
Oral Surgery
Place of employment: Institute

of Odontology, the Faculty of

Health Sciences.

Contents: Research, undergra-

duate and postgraduate tea-

ching, scientific presentation/

publication, administrative

duties, and patient treatment.

The position is permanent.

Deadline for applications: 1 No-

vember, 2004 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

abstract. See www.sund.ku.dk

or contact the Faculty of

Health Sciences, 

tel. 3532 7118. 

Additional information: Head 

of Institute Nils-Erik Fiehn, 

tel. 3532 6500.

Lektorat i socialmedicin og
socialepidemiologi
Sted: Afd. for Social Medicin, 

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Forskning, undervis-

ning, vejledning og publice-

ring inden for området social

medicin og social epidemio-

logi.

Til besættelse: 1/2-05.

Ansøgningsfrist: 4/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048

el. institutleder Erik Lykke

Mortensen, tlf. 3532 7839.

Adjunkt i 
sundhedstjenesteforskning
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Sundheds-

tjenesteforskning.

Indhold: Forskning, undervis-

ning mv. inden for sundheds-

tjenesteforskning med særligt

henblik på sundhedsvæsenets

organisation og styring.

Ansøgningsfrist: 13/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag:

www.ku.dk/led/stillinger.

Adjunktstilling
Sted: Medicinsk Anatomisk 

Institut.

Indhold: Forskning med sigte på

cellulære immunologiske pro-

cesser, herunder inflammation

og tumorimmunologi. Insti-

søgning. Se www.ku.dk/led/

generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Vibeke Steffen, Institut

for Antropologi, Frederiks-

holms Kanal 4, 1220 Kbh. K,

tlf. 3532 3462, e-mail: 

Vibeke.Steffen@anthro.ku.dk

el. studieleder Birgitte Refs-

lund Sørensen, tlf. 3532 3463,

e-mail: Birgitte.Soerensen@

anthro.ku.dk.

FAK-stillinger

Sundhedsvidenskab

Professorat i eksperimen-
telle studier af  humane 
virus og virusinfektioner
Sted: Institut for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi.

Indhold: 5-årigt professorat fi-

nansieret af Lundbeckfonden.

Stillingen indebærer forplig-

telse til forskning, forsknings-

ledelse, undervisning, publice-

ring/videnskabelig formidling

og varetagelse af administra-

tive opgaver. Forskningsvej-

ledning ved Københavns Uni-

versitetshospital.

Ansøgningsfrist: 24/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Fakultetet, 

tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Carsten Geisler,

tlf. 3532 7880.

Professorship in Cariology
Place of employment: Institute

of Odontology, the Faculty of

Health Sciences.

Contents: Research, undergra-

duate and postgraduate 

teaching, scientific presenta-

tion/publication, research ma-

nagement and administrative

duties according to the fur-

ther decision of the Institute.

Also the position includes 

patient treatment within the

field of Cariology. 

Deadline for applications: 19

November, 2004 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.sund.ku.dk

or contact the Faculty of

Health Sciences, 

tel. 3532 7118.

Additional information: Head 

of Institute Nils-Erik Fiehn, 

tel. 3532 6500.

Professorship in 
Oral Rehabilitation
Place of employment: Institute

of Odontology, the Faculty of

Health Sciences.

Contents: Research, undergra-

duate and postgraduate tea-

ching, scientific presentation/

publication, research manage-

ment and administrative du-

ties according to the further

decision of the Institute. Also

Ulige Onsdage
Film- og mediedage 
i efteråret
Åbne forelæsninger arrangeret af Afdeling for Film- & Medievidenskab, Institut for

Medier, Formidling & Erkendelse. På Københavns Universitet Amager i lokale

15.1.30A onsdage i ulige uger i september - november 2004.

8. september kl. 14-17
Computerspil
En repræsentant fra computerspil-branchen indleder om potentialerne i samarbejdet

mellem spilbranchen og akademisk forskning og undervisning. Herefter giver for-

skere ved afdelingen et indblik i computerspilforskningens aktuelle udvikling.

22. september kl. 13-15
Television and politics in Europe
Journalist Enrico Menduni and Associate Professor Henrik Søndergaard discuss the 

future of public service and the political consequences of commercial television.

6. oktober kl. 13-15
Mediernes lyd
Professor Klaus Bruhn Jensen og ph.d.-stipendiat Kristine Jørgensen præsenterer og

diskuterer deres forskningsprojekter om hhv. lyden som medie og lyd i computerspil.

20. oktober kl. 13-15
Ringenes Herre i Danmark – et forskningsprojekt 
Lektor Anne Jerslev og forskningsassistent Dan Pedersen præsenterer den danske del

af et nyt internationalt forskningsprojekt om receptionen af filmtrilogien Ringenes

Herre.

3. november kl. 13-15
Ny Dansk Dokumentarfilm
I samarbejde med CPH DOX (5-10. november) kommer en ny dansk dokumentarfilm-

instruktør og præsenterer sin seneste film. Med efterfølgende fælles diskussion.

17. november kl. 13-17
Modernitet i øst og vest 
Professor Torben Grodal leder diskussionen af vesterlandsk og asiatisk mediekultur.

Gæster annonceres senere.

F O T O :  S C A N P I X

Er du låner på Handelshøjskolens Bibliotek?
Fra 1. oktober 2004 sender Handelshøjskolens Bibliotek kun reservationsmeddelelser og rykkere til eksterne lånere med

e-mail. Denne praksis har i længere tid været gældende for CBS-studerende og -ansatte, men gennemføres nu også for

alle øvrige lånere. Husk derfor at få registreret din mailadresse ved skranken næste gang du kommer forbi Handelshøj-

skolens Bibliotek eller send en note med dit lånernummer og e-mail adresse til quest.lib@cbs.dk. 
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tuttet har undervisningsfor-

pligtelse overfor bl.a. læge-,

tandlæge- og humanbiologi-

studiet. Tillige postgraduat

undervisning af ph.d.-stude-

rende.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til

ph.d. med dokumenteret vi-

denskabelig produktion på

internationalt niveau på cellu-

lære immunologiske og tu-

morimmunologiske områder. 

Til besættelse: 3 år til besæt-

telse snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Institut-

leder Ole William Petersen, 

Medicinsk Anatomisk Institut,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Institutleder

Ole William Petersen, 

tlf. 3532 7284. 

Eksterne lektorater i almen
medicin
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Al-

men Medicin.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af lægestude-

rende i almen medicin under-

støttet af afdelingens faste

stab.

Omfang: Indtil 10 treårige 

eksterne lektorater er ledige

til besættelse pr. 1/10-04. 

Arbejdsforpligtelsen omfatter

min. 100 og maks. 500 timer

pr. undervisningsår. 

Ansøgningsfrist: 20/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekonto-

ret, tlf. 3532 2645.

Naturvidenskab

Adjunktstillinger 
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

Indhold: Fire stillinger. Eukaryo-

tic Molecular Biology, 

Nanobiotechnology, Protein 

Chemistry /Biochemistry.

Omfang: Midlertidige.

Ansøgningsfrist: 14/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

TAP-stillinger

Institutadministrator
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Budgetlægning og

regnskab for såvel interne som

eksterne bevillinger, journali-

sering, personaleadministra-

tion samt studie- og forsker-

uddannelsesadministration. 

Kvalifikationer: Videregående

start 1/2-05 el. efter nærmere

aftale. 

Ansøgningsfrist: 28/10-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/

generel. 

Sociologi
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: To ph.d.-stipendier.

Sociologisk Instituts sats-

ningsområder er: Viden og

normativitet – institutionelle

grænser under forandring;

Arbejde og organisation –

mellem marked, stat og civil-

samfund; Politik og sociale

forandringer – i et historisk

og komparativt perspektiv;

Velfærd og marginalisering;

Kultur, identitet og krop.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Omfang: 3 år med forventet

start 1/2-05 el. efter nærmere

aftale.

Ansøgningsfrist: 15/11-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/

generel. 

Yderligere oplysninger: Se

www.sociology.ku.dk/studiet/

studordn/phdstord.asp el.

kontakt prof. Peter Gunde-

lach, tlf. 3532 3285, e-mail:

peter.gundelach@sociology.

ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Celle- og Vævsbiologi
Sted: Københavns Celle- og

Vævsbiologi Forskerskole.

Indhold: 2 ph.d.-stipendier. 

Til besættelse: 1/1-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/10-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-sekretariatet

på Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat (lok.

9.1.48, 9.1.50 el. 9.1.54) el. 

e-mail: hei@adm.ku.dk el.

likj@adm.ku.dk.

Ph.d.-stipendier og kliniske
assistenter
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 8 stipendier og 5 klini-

ske assistenter.

Kvalifikationskrav, arbejdsopga-

ver, aflønning, ansættelses-

procedure mv. er beskrevet i

det fulde opslag, hvoraf det

tillige fremgår at der skal an-

vendes specielle ansøgnings-

skemaer.

Til besættelse: 1/1-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 8/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

uddannelse og ledelseserfa-

ring.

Ansøgningsfrist: 10/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.kiku.dk.

Webprogrammør/
webdesigner
Sted: Kommunikationskontoret

for Niels Bohr Instituttet og

Dansk Rumforskningsinstitut.

Indhold: Kommunikationskon-

toret skal i løbet af det kom-

mende års tid udvikle første

version af et populærviden-

skabeligt website om nano-

teknologi og -videnskab. To

studentermedhjælper – en

programmør og en designer –

søges. Studentermedhjælpen

skal indgå som en del af det

team der skal udvikle det nye

site.

Omfang: 1-2 dage pr. uge frem

til september 2005. Derefter

en enkelt dag pr. uge.

Ansøgning sendes til: Kommuni-

kationsmedarbejder Camilla

Rygaard-Hjalsted, e-mail:

kommunikation@nbi.dk. 

Vedlæg cv.

Ansøgningsfrist: 15/9-04.

Andre stillinger

Internship
Place of employment: 

The Nordic Heritage Museum

in Seattle, Washington.

Contents: Internship. A scholar-

ship is available for the

internship through the Uni-

versity of Copenhagen’s Inter-

national Office. The Denmark-

America Foundation will offer

visa support under its Trainee

Program and will help ar-

range insurance. 

Qualifications: Danish graduate

student in the humanities.

Period of employment: From 

February through May 2005. 

Deadline for applications: 

8 October, 2004.

Full announcement:

www.ku.dk/international or

www.wemakeithappen.dk.

Additional information: Trainee

Counselor Hedvig Gyde 

Thomsen, Denmark-America

Foundation, Fiolstræde 24, 

3rd floor, 1171 Kbh. K, 

tel. 3312 8223, e-mail: 

training@daf-fulb.dk.

Ph.d.-stipendier

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendier i Psykologi 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Et antal ph.d.-stipen-

dier. Som stipendiat indgår

man i instituttets forskerud-

dannelse der bygger på en

nær sammenhæng med den

forskning der foregår på insti-

tuttet. Se www.psy.ku.dk

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen.

Omfang: 3 år med forventet

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 7053, e- mail:

likj@adm.ku.dk.

Humaniora

Europæisk kulturanalyse
Sted: Saxo-instituttet, Afdeling-

en for Arkæologi og Etnologi.

Indhold: Øremærket ph.d.-sti-

pendium som forskerrekrutte-

ringsstilling til projekt inden

for Europas kulturhistorie

med en nutidig kulturanaly-

tisk orientering. Det skal bi-

drage til den europæiske et-

nologis forståelse af kulturelle

processer med udgangspunkt

i konkrete empiriske studier 

i form af feltarbejde i en ud-

valgt europæisk region uden

for Norden. Tillige undervis-

ning.

Omfang: Pr. 1/2-05 el. snarest

derefter for en studieperiode

på indtil 3 år.

Ansøgning: Med bilag i 6 eks. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder for Etnologi Signe

Mellemgaard, tlf. 3532 4120,

e-mail: signem@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Geografisk Institut
Indhold: Stipendium inden for

forskningsprojektet Hverdags-

landskabet – relationen

mellem bosted og hverdagsliv.

Ph.d.-projektet skal gennem-

føres som både et kvantitativt

og kvalitativt baseret studie

af relationen ml. bosted og

hverdagsliv. Stipendiaten vil

blive tilknyttet forskergrup-

pen TAPAS. Se www.geogr.

ku.dk.

Omfang: 3 år til besættelse sna-

rest.

Ansøgning: I 3 eks.

Sendes til: Administrationen,

Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 1350 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 28/9-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Yderligere oplysninger: 

Adjunkt Birgitte Mazanti, 

tlf. 3532 4173, e-mail:

bm@geogr.ku.dk. Se også

www.nat.ku.dk/uddannelser/

phd/.

versitet, Øster Voldgade 10,

1350 Kbh. K. E-mail:

lsw@geogr.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-04 og 1/3-

05.

Uddeling: Svar fem uger efter

fristens udløb.

Legater

Philadelphia og Rønnows
Legat
Målgruppe: Studerende ved KU

der kan sandsynliggøre at de

vil afslutte deres studier inden

udgangen af 2005.

Støtte: Stipendier a 4.000 kr. og

nogle portioner af Rønnows

Legat på 6.000 kr. 

Ansøgning: Benyt skema fra SU-

kontoret.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Uddeling: Januar 2005.

Danmark-Amerika Fondet
& Fulbright Kommissionen
Støtte: Legater til studerende i

form af helt el. delvist frafald

af undervisningsafgift til spe-

cifikke amerikanske institutio-

ner. Se www.wemakeithap-

pen.dk under Legater.

Periode: Det akademiske år

2005-2006.

Ansøgningsfrist: 6/10-04,

kl. 12.00.

STØTTE 

Stipendier

Det Danske Institut i Rom
Målgruppe: Forskere inden for

alle grene af videnskaben.

Støtte: Stipendier til videnska-

belige el. kunstneriske studie-

ophold på Det Danske Institut

i Rom. 

Periode: Fra 1/2 til 31/7-05.

Ansøgning: 

Se www.dkinst-rom.dk

Sendes til: Bestyrelsen for Det

Danske Institut i Rom, Accade-

mia di Danimarca, Via Omero,

18. I-00197 Roma, Italien el. 

e-mail: accademia@

dkinst-rom.org. Fremsendelse

pr. e-mail verificeres ved en

opringning til instituttet.

Ansøgningsfrist: 29/9-04, 

kl. 12.00.

RUF rejsestipendier 
Målgruppe: Specialestuderende

med forskningsprojekter af

relevans for dansk ulandsbi-

stand. Omfatter også OSVAL II

studier for medicinstuderende.

Støtte: Rejsestipendier a maks.

15.000 kr. 

Ansøgning: Betingelser findes

bl.a. på www.netard.dk. 

Sendes i 3 eks.

Sendes til: Sekretariatet for RUF-

Rejsestipendier, c/o Lene

Strandsbjerg Wolff, Geogra-

fisk Institut, Københavns Uni-

Årets Harald

Årets underviser skal kåres. Bestyrelsen for Københavns Uni-

versitets Almene Fond indkalder forslag til universitetets

undervisningspris for 2004. Prisen – som har fået sit navn efter

matematikeren Harald Bohr – tildeles en af universitetets fast-

ansatte lærere for god og inspirerende undervisning.

Årets Harald får tildelt en særligt dekoreret porcelænsugle og

et beløb på 25.000 kr. som vil blive overrakt ved årsfesten i no-

vember. Tanken bag Årets Harald er ikke mindst at understre-

ge at undervisning bør have samme status i universitetets liv

som forskning.

Prisen blev første gang uddelt ved årsfesten i 1988 hvor Bjørn

Holstein modtog prisen. Siden har Graham Caie (1989), Jens

Martin Knudsen (1990), Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen

(1992), Elisabeth Bock (1993), Uffe Hansen (1994), Peter Rossel

(1995), Finn Bojsen-Møller (1996) , Jonathan Schwartz (1997),

Henning Bech (1998), John Pedersen (1999), Bodil Ejrnæs

(2000), Jan Philip Solovej  (2001), Yoichi Nagashima (2002) og

Angel Alzaga (2003) modtaget prisen.

Alle universitetsansatte og alle universitetets studerende er

velkomne til at indsende motiverede navneforslag til rektor.

Motiveringen skal være kortfattet, højst en A-4-side.

Forslag indsendes senest den 1. oktober 2004 i lukket kuvert,

mrk. ‘Årets Harald’ til Kommunikationsafdelingen, Nørregade

10, Postboks 2177, 1017 Kbh. K. Forslagene bliver behandlet

med fuld diskretion.



Ved Københavns Universitet af-

holdes i efterråret 2004 valg til

fakultetsråd, institutbestyrelser,

ph.d.-studienævn og studie-

nævn i valggruppe VI Studeren-

de. Valget afvikles af Valgsekre-

tariatet som brevstemmevalg. 

Alle valg foregår i henhold til

Sættevedtægt for Københavns

Universitet med supplerende 

regler fra Valgstatut for Køben-

havns Universitet, se

www.ku.dk/regel.

Udskrivelse

15. september 2004 
Valget udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver der

denne dato og tillige på det

tidspunkt afstemningen foregår,

opfylder de fastsatte betingelser

for udøvelse af valgret.

Valglister

15.-29. september 2004
Valglisten fremlægges til gen-

nemsyn på Valgsekretariatets

hjemmeside, www.ku.dk/led/

valg, og i Valgsekretariatet. 

Ph.d.-studerende der ønsker

at deltage i valget, skal skrive

sig på en særlig liste hos deres

studienævn.

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valg-

liste indgives til Valgsekretaria-

tet på klageblanketter der kan

udskrives fra Valgsekretariatets

hjemmeside og udleveres i 

Valgsekretariatet. Samme blan-

ket anvendes til at vælge valg-

gruppe i de tilfælde, hvor be-

tingelserne for optagelse i flere

valggrupper er opfyldt og til at

vælge kollegialt organ i de til-

fælde, hvor betingelserne for

optagelse til flere studienævn

eller institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende

optagelse på valglisterne skal

personnummer oplyses for at

klagen kan behandles. Ved kla-

ge over forkert optagelse på

valglisterne skal enten person-

nummer eller valgnummer oply-

ses.

6. oktober 2004 
Kl. 14.00 offentliggør Valgsekre-

tariatet en oversigt over hvilke

kollegiale organer der skal

stemmes til, og hvor der er

fredsvalg. Dette sker ved opslag

i Valgsekretariatet samt på

www.ku.dk/led/valg. 

13. oktober 2004 
Sidste frist for tilbagekaldelse af

kandidatanmeldelser. Alle kan-

didater på anmeldelsen skal

skriftligt erklære sig enige i, at

anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrundede.

Indsigelser skal være Valg-

sekretariatet i hænde senest 

kl. 14.00.

Sidste frist for anmeldelse af

liste- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes

en særlig blanket, der udskrives

fra www.ku.dk/led/valg eller fås

i Valgsekretariatet. Listeforbund

kan indgås mellem to eller flere

lister eller listeforbund. Valgfor-

bund kan indgås mellem lister

og listeforbund og mellem flere

listeforbund. Anmeldelserne

skal være påført personlig

underskrift fra samtlige kandi-

dater på de pågældende lister.

Anmeldelserne skal være

Valgsekretariatet i hænde se-

nest kl. 14.00.

Afstemning

27. oktober 2004
Valgmaterialet udsendes.

29. oktober -
12. november 2004
Afstemningen foregår.

9. november 2004
Sidste frist for at klage over

manglende eller forkert stem-

memateriale. Klagen indgives

personligt og skriftligt til Valg-

sekretariatet senest kl. 14.00.

Ved klage over forkert stemme-

materiale skal det udsendte

stemmemateriale samtidig afle-

veres. Der kan kun udleveres nyt

stemmemateriale til det område/

29. september 2004
Sidste frist for klager over

manglende eller forkert opta-

gelse på valglisten. 

Klager skal være Valgsekreta-

riatet i hænde senest kl. 14.00.

Den endelige valgliste frem-

lægges i Valgsekretariatet og

hjemmesiden,

www.ku.dk/led/valg, kl. 15.00.

Herefter kan der ikke klages

over valglisten, men egentlige

fejl og mangler rettes i videst

muligt omfang så længe det er

praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser 
og forbund

1. oktober 2004 
Sidste frist for kandidatanmel-

delse. Anmeldelserne skal være

Valgsekretariatet i hænde se-

nest kl. 14.00. Kandidatanmel-

delser kan kun foretages på de

særlige anmeldelsesblanketter,

der kan udskrives fra hjemmesi-

den, www.ku.dk/led/valg, eller

udleveres i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal væ-

re personligt underskrevet af

kandidaterne, som herved bin-

dende erklærer sig villige til at

modtage valg. Kandidatanmel-

delser skal være påført navne

og underskrifter fra stillere:

kandidatanmeldelser til fakul-

tetsråd skal være underskrevet

af et antal stillere svarende til

mindst 1/10 af samtlige stemme-

berettigede, dog kræves højst

25, mens kandidatanmeldelser

til medlemmer af studienævn

og institutbestyrelser skal være

underskrevet af et antal stillere

svarende til mindst 1/10 af samt-

lige stemmeberettigede, dog

kræves højst 10. Kandidaterne

er selv stillere for listen. Kandi-

datanmeldelsen skal desuden

være påført såvel kandidaternes

som stillernes valgnummer. Valg-

nummeret kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for

at supplere i valgperioden bør

der altid opstilles flere kandida-

ter end det antal, der skal væl-

ges.

de områder hvor klageren er til-

lagt valgret ifølge den endelige

valgliste.

12. november 2004
Sidste frist for personlig afle-

vering af stemmesedler er 

kl. 14.00. Stemmesedler, der

modtages med morgenposten

15. november 2004 anses for

rettidigt indkommet.

Offentliggørelse 
og klage

18. november 2004 
Kl. 12.00 meddeles Valgresulta-

tet ved et offentligt møde i Ud-

valgsværelse 1, Frue Plads, Port

A, indgang O. Valgresultatet 

offentliggøres samtidig på Valg-

sekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/led/valg.

25. november 2004 
Sidste frist for at klage over

valgresultatet. Skriftlig og be-

grundet klage skal være Valg-

sekretariatet i hænde seneste 

kl. 12.00.

Tiltrædelse

Alle valgte tiltræde umiddelbart

efter valgets afslutning. Ved

fredsvalg vil det sige 18. okto-

ber og ved afstemning 26. no-

vember eller snarest derefter.

Valgsekretariatet 

Fiolstræde 22 – 1171 Kbh. K

Specialkonsulent Lars Melin

Tlf. 3532 3583. Fax 3532 2892

E-mail: KU-valg@adm.ku.dk

www.ku.dk/led/valg
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Valgcirkulære
Ordinært suppleringsvalg
Efterår 2004
Valggruppe  VI  (Studerende):
Valg til fakultetsråd, studienævn, 
ph.d.-studienævn og institutbestyrelser

T E G N I N G :  J E N Z  K O U D A H L

Syng i kor
TAP-Koret søger alle stemmer – bas, tenor, alt, sopran. Vi er ca. 20 sangere, men vi vil

gerne være flere. Koret er åbent for alle og synger mindre klassiske korværker og

danske/nordiske sange. Lidt korerfaring og et vist nodekendskab er en fordel. Første

gang er mandag 6. september.

Ring til Kirsten på 3887 3294 el. duk op mandag kl. 17-19 på 

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

Den franske Ambassade
Målgruppe: Studerende på spe-

cialeniveau og ph.d.-stud.;

forskere der er part i et dansk-

fransk forskningsprojekt.

Støtte: Til fremme og udvikling

af dansk-fransk samarbejde

inden for forskning og videre-

gående uddannelse.

Ansøgning: Via www.ambafran-

ce.dk/dk_rfdk_scient.htm#ap-

peloffre2005. For studerende

er der løbende ansøgnings-

frist.

Uddeling: Begyndelsen af okto-

ber gældende for midler der

uddeles det følgende kalen-

derår. 

Elisabeth Munksgaard 
Fonden
Målgruppe: Studerende og 

yngre kandidater inden for

fagene forhistorisk arkæologi,

klassisk arkæologi, middel-

alderarkæologi og (ældre)

historie.

Støtte: Stipendier på op til

50.000 kr. fortrinsvis som støt-

te til forskning i f.m. speciale-

og ph.d.-studier; til yngre

kandidater der arbejder med

publicering af forskningsresul-

tater el. som skriver doktor-

disputats samt til studerendes

og yngre kandidaters rejse-

og studieophold samt andre

udgifter i forbindelse med

forskning. 

Ansøgning: Vedlæg budget.

Skema fås via www.natmus.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Uddeling: Svar udsendes

23/12-04.

Sendes til: Direktøren, National-

museet, Frederiksholms Kanal

12, 1220 Kbh. K. 

Hans Tausens Fond 
Målgruppe: Teologiske og medi-

cinske studerende i studiets

sidste faser (for de medicinske

studerendes vedkommende

dog kun hvis de er præste-

børn).

Støtte: 100.000 kr. til uddeling i

portioner a maks. 3.000 kr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan afhentes på fakultetskon-

torerne el. fra fondens sekre-

tariat, Afd. for Bibelsk Ekse-

gese, Det Teologiske Fakultet,

Postboks 2164, Købmagerga-

de 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/9-04

Uddeling: December 2004.

Lektor A. P. Rossens 
Mindefond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere og

‘har vist selvstændighed og

vurderingsevne på et godt

fagligt grundlag’. 

Støtte: 20.000 kr. til uddeling i

en el. flere legatportioner til

tyskstuderendes ophold ved

et tysksproget universitet. 

Ansøgning sendes til: Forman-

den, Lektor A. P. Rossens Min-

defond, Advokat Thomas

Ved Københavns Universitet af-

holdes i efteråret 2004 valg af

repræsentanter for det viden-

skabelige personale, det

teknisk-administrative personale

og de studerende til bestyrelsen

for Københavns Universitet. Val-

get afvikles af Valgsekretariatet

som brevstemmevalg. 

Valget foregår i henhold til

Sættevedtægt for Københavns

Universitet, se www.ku.dk/regel.

Udskrivelse

15. september 2004 
Valget udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver, der

denne dato og tillige på det

tidspunkt afstemningen foregår,

opfylder de fastsatte betingelser

for udøvelse af valgret.

Valglister

15.-29. september 2004
Valglister til bestyrelsesvalget

fremlægges til eftersyn på Kø-

benhavns Universitets hjemme-

side, www.ku.dk/led/valg, og i

Valgsekretariatet. 

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valglis-

te indgives til Valgsekretariatet

på klageblanketter der fås i

Valgsekretariatet eller udskrives

fra hjemmesiden. Samme blan-

ket anvendes til at vælge valg-

gruppe i de tilfælde hvor be-

tingelserne for optagelse i flere

valggrupper er opfyldt og til at

vælge kollegialt organ i de til-

fælde, hvor betingelserne for

optagelse til flere studienævn

eller institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende

optagelse på valglisterne skal

personnummer oplyses for at

klagen kan behandles. Ved kla-

ge over forkert optagelse på

valglisterne skal enten person-

nummer eller valgnummer oply-

ses.

29. september 2004 
Sidste frist for klager over

manglende eller forkert opta-

gelse på valglisten. Klager skal

Heintzelmann, Advokatfirma-

et E. Vinther Andersen – Bente

Yde Nissen, Clemens Torv 8,

Box 5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Oberstløjtnant Max 
Nørgaard og Hustru Magda
Nørgaards Legat
Støtte: I alt 43.000 kr. til udde-

ling i en el. flere portioner

som bidrag til videreuddan-

nelse og studieophold i udlan-

det til matematisk-naturviden-

skabelige kandidater (cand.

scient.), rets- og statsvidenska-

belige kandidater (cand.jur.

og cand.polit./oecon.) eller til

forskere i øvrigt som arbejder

på videnskabelige værker om

økonomiske eller finansielle

emner.

Ansøgning: Vedlæg redegørelse

for ansøgerens uddannelse og

studier, det påtænkte studie-

opholds mål, formål og varig-

hed.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Det Samfundsvidenska-

belige Fakultet, St. Kannike-

stræde 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-04 med

morgenposten.

Uddeling: December 2004.

Peter og Emma Thomsens
legat
Støtte: Stipendiestøtte til

trængende, flittige, dygtige

og begavede unge, mandlige

personer fra Danmark, som

har indfødsret, således at dis-

se efter bestået studenterek-

samen eller endt skolegang

kan studere ved universiteter-

ne eller de højere læreanstal-

ter. Stipendiestøtte ydes ikke

til studier i udlandet.

Ansøgningsskema fås på lære-

anstalten eller ved at indsen-

de frankeret svarkuvert.

Sendes til: Peter og Emma

Thomsens legat, Administra-

tionen, Dr. Tværgade 30, 5.

Ansøgningsfrist: 15/10-04.

Reinholdt W. Jorck og 
Hustrus Fond
Målgruppe: Studerende på Han-

delsskole, Handelshøjskole el-

ler personer som er i gang

med en handelsuddannelse.

Advokater, juridiske bachelo-

rer og kandidater.

Støtte: Ca. 4.400.000 kr. uddeles.

Iflg. fondens praksis, ydes helt

overvejende støtte til uddan-

nelse i udlandet.

Ansøgning: Blanket fås via

www.fonde.hts.dk/Jorcks-

Fond.htm el. www.legatnet.

dk/ el. ved indsendelse af

frankeret svarkuvert.

Sendes til: Fondens sekretariat,

Børsen, 1217 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-04.

Stefan Rozental og Hanna
Kobylinski Rozentals Fond
Målgruppe: Studerende med

hovedfag i fysik el. historie

være Valgsekretariatet i hænde

senest kl. 14.00.

29. september 2004 
Kl. 15.00 fremlægges den ende-

lige valgliste i Valgsekretariatet

og på universitetets hjemmesi-

de, www.ku.dk/led/valg. Heref-

ter kan der ikke klages over

valglisten, men egentlige fejl og

mangler rettes i videst muligt

omfang, så længe det er prak-

tisk muligt.

Kandidatanmeldelser 
og forbund

1. oktober 2004 
Sidste frist for kandidatanmel-

delse. Anmeldelserne skal være

Valgsekretariatet i hænde se-

nest kl. 14.00. 

Kandidatanmeldelser kan kun

foretages på de særlige anmel-

delsesblankette der udskrives

fra www.ku.dk/led/valg eller fås

i Valgsekretariatet.

Kandidatanmeldelser skal 

være personligt underskrevet af

kandidaterne som herved bin-

dende erklærer sig villige til at

modtage valg. Kandidatanmel-

delser skal være påført navne

og underskrifter fra stillere:

kandidatanmeldelser til besty-

relsen skal være underskrevet af

25 stillere. Kandidaterne er selv

stillere for listen. Kandidatan-

meldelsen skal desuden være

påført såvel kandidaternes som

stillernes valgnummer. Valg-

nummeret kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for

at supplere i valgperioden bør

der altid opstilles flere kandida-

ter end det antal der skal væl-

ges.

4. oktober 2004 
Kl. 14.00 offentliggør Valgsekre-

tariatet en oversigt over hvilke

kandidater og lister der er op-

stillet til bestyrelsesvalget på

Valgsekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/led/valg. Navnene

kan desuden ses i Valgsekreta-

riatet.

valgret ifølge den endelige

valgliste.

12. november 2004 
Sidste frist for personlig afleve-

ring af stemmesedler er kl.

14.00. Stemmesedler, der mod-

tages med morgenposten 

15. november 2004 anses for

rettidigt indkommet.

Offentliggørelse og
klage

18. november 2004 
Valgresultatet meddeles ved et

offentligt møde i Udvalgsvæ-

relse 1, Frue Plads, Port A, ind-

gang O kl. 12.00. Valgresultatet

offentliggøres samtidig på Valg-

sekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/led/valg.

25. november 2004 
Sidste frist for at klage over

valgresultatet. Skriftlig og be-

grundet klage skal være Valg-

sekretariatet i hænde seneste 

kl. 12.00.

Tiltrædelse

Den nye bestyrelse tiltræder 

1. januar 2005.

Valgsekretariatet 

Fiolstræde 22 – 1171 Kbh. K

Specialkonsulent Lars Melin

Tlf. 3532 3583. Fax 3532 2892

E-mail: KU-valg@adm.ku.dk

www.ku.dk/led/valg

13. oktober 2004 
Sidste frist for tilbagekaldelse af

kandidatanmeldelser. Alle kan-

didater på anmeldelsen skal

skriftligt erklære sig enige i at

anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrundede.

Indsigelser skal være Valgsekre-

tariatet i hænde senest kl.

14.00.

Sidste frist for anmeldelse af

liste- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes

en særlig blanket der udskrives

fra www.ku.dk/led/valg eller fås

i Valgsekretariatet. Listeforbund

kan indgås mellem to eller flere

lister eller listeforbund. Valgfor-

bund kan indgås mellem lister

og listeforbund og mellem flere

listeforbund. 

Anmeldelserne skal være på-

ført personlig underskrift fra

samtlige kandidater på de på-

gældende lister. Anmeldelserne

skal være Valgsekretariatet i

hænde senest kl. 14.00.

15. oktober 2004 
Kl. 12.00 offentliggøres endeli-

ge kandidatanmeldelser samt 

liste- og valgforbund på Valg-

sekretariatets hjemmeside

www.ku.dk/led/valg.

Afstemning

27. oktober 2004
Valgmaterialet udsendes.

29. oktober – 
12. november 2004
Afstemningen foregår.

9. november 2004
Sidste frist for at klage over

manglende eller forkert stem-

memateriale. Klagen indgives

personligt og skriftligt til Valg-

sekretariatet senest kl. 14.00.

Ved klage over forkert stemme-

materiale skal det udsendte

stemmemateriale samtidig afle-

veres. Der kan kun udleveres nyt

stemmemateriale til valg i den

valggruppe (VIP, TAP eller stude-

rende) hvor klageren er tillagt

Valgcirkulære
Bestyrelsesvalg
efteråret 2004



Forskningsophold i Japan
Støtte: Rejse- og opholdsudgif-

ter til danske forskeres

forskningsophold i Japan i

henhold til samarbejdsaftale

med Japan Society for the

Promotion of Science (JSPS). 

Periode: Ophold i perioden fra

1/4-05 til 31/3-06.

Ansøgning: Via www.rks.dk.

Sendes i 3 eks.

Sendes til: Rektorkollegiets 

Sekretariat, Vester Voldgade

121 A, 4., 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/10-04.

Hjerteforeningens Biome-
dicinske forskningsudvalg.
Støtte: Se www.Hjerteforening-

en.dk ‘for fagfolk’, opdateres

løbende. Oplysningerne fås

også gennem Lægeforenin-

gens Vejviser.

Ansøgningsfrist er 1/10-04, 

kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Støtte: Se www.Hjerteforening-

en.dk ‘for fagfolk’ opdateres

løbende. Oplysningerne fås

også gennem Lægeforenin-

gens Vejviser.

Ansøgningsfrist er 1/10-04, 

kl. 12.00.

Kræftens Bekæmpelse
Støtte: Det Psykosociale

Forskningssudvalg yder støtte

til psykosocial forskning af 

almen betydning for kræftpa-

tienter og til grundforskning

af væsentlig betydning for

området. Udgangspunktet for

ansøgning om støtte bør være

at det aktuelle forskningspro-

jekt har et veldefineret psyko-

socialt indhold i relation til

kræftsygdomme. Forskning

inden for såvel autoriseret

som alternativ behandling

kan opnå støtte. 

Ansøgningsfrist: 1/10-04, 

kl. 16.00.

Lektor Knud Henders Legat
Målgruppe: Højt kvalificerede

forskere, der vil gøre sig yder-

ligere fortjente for det fran-

ske (italienske – spanske)

sprogområde med alle dets

aspekter. Fortrinsvis til perso-

ner med en afsluttende aka-

demisk eksamen. 

Støtte: Til forskningsprojekter:

Studieophold i udlandet, be-

taling af medhjælp til

forskningsarbejdet, indkøb af

materiale og bøger til brug

for forskningsarbejdet, udgi-

velse af videnskabelige skrif-

ter.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om formål og beløb.

Sendes til: Bestyrelsen for Knud

Henders Legatfond, Romansk

Institut, Njalsgade 128, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/9-04.
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modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt

150.000 kr. i portioner a

10.000 kr.

Forskningsstøtte

Det Læge- og Naturviden-
skabelige Udvalg
Støtte: Støtte til eksperimentel,

klinisk og epidemiologisk

kræftforskning. Se ansøg-

ningsskemaer og vejledninger

www.cancer.dk el. kontakt

Kræftens bekæmpelse, 

tlf. 3525 7257, 3525 7258 el.

3525 7259.

Fonden til Lægeviden-
skabens fremme
Støtte: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal.

Den typiske legatportion er 

på 10-50.000 kr. og vil kun

undtagelsesvis overstige

100.000 kr.

Ansøgning: Skema fås på

www.apmollerfond.dk. 

Sendes til: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal, 

Esplanaden 50, 1098 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-04, 

kl. 12.00.

der læser på sidste år ved 

KU.

Støtte: Indenfor historie ydes

støtte til studerende der spe-

cialiserer sig i moderne histo-

rie, særligt Kina og Japans

nye historie. Legatportioner

på 25.000-50.000 kr.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om begrundelse for ansøg-

ningen, en beskrivelse af eget

specialeområde samt referen-

cebreve/anbefalinger og ka-

rakterudskrift.

Sendes til: Fondens administra-

tor, Advokat Henrik Dahl, 

Jonas Bruun advokatfirma,

Bredgade 38, 1260 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/10-04.

Legatuddelinger

Kaj Hanssons legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt 

2 portioner a 17.000 kr. til me-

dicinstuderende.

Adalbert Gade og hustrus
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og

de der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har

Nordplus Sprog
Målgruppe: Institutioner, orga-

nisationer, netværk og enkelt-

personer.

Støtte: 8 mio. kr. er til uddeling

blandt aktiviteter og projek-

ter som fremmer den inter-

nordiske sprogforståelse, styr-

ker kendskabet til de nordiske

sprog og fremmer de nordiske

sprogs stilling i og uden for

Norden.

Ansøgning: Se 

www.ciriusonline.dk/nordplus.

Ansøgningsfrist: 15/10-04

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Forskningsmidler til pro-

jekter inden for biomedicinsk

forskning, klinisk forskning og

biologisk grundforskning i

Danmark. Se 

www.novonordiskfonden.dk

Ansøgningsfrist: 30/9-04, 

kl. 16.00.

Carlsbergfondets
forskningsmidler 2004
Støtte: Til grundvidenskabelig

forskning inden for naturvi-

denskab, humanistisk viden-

skab og samfundsvidenskab.

Yderligere oplysninger: 

Se www.carlsbergfondet.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-04, 

kl. 16.00.

Strategiske forsknings-
programmer
Støtte: Det Strategiske

Forskningsråd (DSF) indkalder

ansøgninger om støtte til

forskning inden for områder-

ne: Fødevarer (25 mio. kr.), 

It (40 mio. kr.), Nanoviden-

skab og -teknologi (30 mio.

kr.) og Vedvarende energi 

(45 mio. kr.). Se www.forsk.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-04, 

kl. 15.00.

Religion i det 
21. århundrede
Støtte: Til projekter inden for

forskning og undervisning. Se

www.ku.dk/satsning/religion

for retningslinjer for ansøg-

ninger m.v. 

Ansøgningsfrist: 23/9-04, 

kl. 12.00.

Sundhedspleje og særlige ind-

satser for svagt stillede børn og

unge – myte eller virkelighed?

Kandidat: Inga Axelsen.

Tid: 17/9-04, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

for Medier, Erkendelse og For-

midling, KUA.

Naturvidenskab

The Laser Dust Detector

Kandidat: Claus Tilsted Mogen-

sen.

Tid: 6/9-04, kl. 13.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet,

Universitetsparken 5, lok. D.

317.

Afhandlingen: Findes på Niels

Bohr Instituttet for AFG’s

hjemmeside ved at følge den-

ne sti: Klik på menupunktet

Undervisning – PhD Studiet –

Nye ph.d.-afhandlinger – klik

på menupunktet Afhandling-

er – Theses.

High Pt Hadron Production 

at RHIC

Kandidat: Claus Jørgensen.

Tid: 17/9-04, kl. 14.30.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Blegdamsvej 17, Aud. A.

FORSVAR
Disputats

Jura

Structure-function Relationships

in the Interaction Between the

Urokinase-Type Plaminogen 

Activator and Its Receptor

Doktorand: Forskningsleder,

lic.scient. Michael Ploug.

Officielle opponenter: Prof.

Hans Jörnvall og adj.prof.,

dr.scient. Anders Holten 

Johnsen.

Opponenter ex auditorio: Til-

melding inden forsvarets be-

gyndelse.

Tid: 28/10-04, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Institutet,

Aud. I.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar fås hos Michael Ploug,

Finsenslab. 86.21, Strand-

boulevarden 49, opg. 7.2,

2100 Kbh Ø. Indstilling fra 

bedømmelses-udvalget fås

ved henvendelse til Det natur-

videnskabelige Fakultet, 

tlf. 3532 4256 el. e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Musikanskuelsen i det 17. år-

hundredes lutherske tradition

Kandidat: Cand.theol. Sven

Rune Havsteen.

Tid: 10/9-04, kl. 13.00.

Sted: METRO 8, Fiolstræde 4-6.

Afhandlingen: Kan ses ved hen-

vendelse på Afdeling for Kir-

kehistorie, Bibliotekssektio-

nen el. Fakultetskontoret se-

nest 14 dage før forsvaret. 

Efter forsvaret afholder Afde-

ling for Kirkehistorie Recep-

tion på afdelingen i Købma-

gergade 46, 1. sal.

Jura

Bevillingsmagten. Folketingets

styring af statsfinanserne 

Kandidat: Cand.jur. Thomas 

Elbæk-Jørgensen.

Tid: 28/9-04, kl. 14.00. 

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet 1-3.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske

Dekansekretariat, Skinderga-

de 14 samt på Juridisk Labora-

torium, Studietræde 34.

Humaniora

Symboltanker og symbolhand-

linger som fænomen i forbin-

delse med alvorlig sygdom

Kandidat: Vibeke Lorentzen.

Tid: 10/10-04, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

for Medier, Erkendelse og For-

midling, KUA.

Museum 
Tusculanums
Forlags 
bogudsalg 

Spar op til 50 procent på mange interessante bogtitler.

Fredag den 10. september kl. 10-16

Bogudsalg i kantinen på det ny KUA

Mandag den 13. september kl. 10-15

Kilden ved Institut for Antropologi. Antropologi, 

Europæisk og Almen Etnologi

Torsdag den 16. september kl. 10-16

Ved laden. Historie

Mandag den 20. september kl. 10-16

Psykologikantinen på det gamle KUA. Teologi og 

Religionsvidenskab

Torsdag den 30. september kl. 10-16

Bogudsalg i kantinen på det ny KUA

F O T O : S C A N P I X

Statens legatbolig i Paris
Danske videnskabsmænd og kunstnere har mulighed for en måneds ophold i Paris. Boligen har opholdsstue, sovealkove,

badeværelse og køkken, ligger i 3, Rue de la Perle, 75003 Paris, er fuldt møbleret og udstyret til 4 personer. Huslejen er

900 Euro pr. måned. Ansøgning om ophold i 2005 sendes til Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hustrus Stiftelse, Kontor-

chef Lars Thuesen, Kommunikationsenheden, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K. Vedlæg personlige og

professionelle data og beskriv opholdets formål.

Ansøgningsfristen er 30. september 2004.
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DET SKER

Mød Hans-Herman Hoppe
Forfatteren til bogen Democracy – the god that failed Hans-Herman

Hoppe holder oplæg om EU og om Den Vestlige Kulturs forfald

som følge af velfærdsstaten

Tid: 10/9 kl. 16.00-20.00

Sted: Diamanten, København

Arr.: Markedscentret

Introduktion i brug af Det Kongelige Bibliotek  
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 14/9 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Argentinsk litteratur: Borges, Cortázar og Saer
Endagsseminar på spansk om argentinsk litteratur. Juan José Saer vil

besvare spørgsmål om sit forfatterskab, og der vil være oplæg

ved bl.a. Per Aage Brandt, Martin Zerlang og Ane-Grethe Øster-

gaard. Se staff.hum.ku.dk/vinther

Tid: 14/9 kl. 10-17

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.:  Spansk Studienævn, Litteraturvidenskab og Den Argentinske

Ambassade

Gud og overlægen – hvad er forskellen?
Nu skal du i gang med din uddannelse så du inden længe kan frelse

Verden fra sygdom og al lidelse – eller stræber du efter prestige

og højt betalt arbejde i medicinalindustrien? Hør studenterpræ-

stens amoralprædiken til dig og de andre nye medicinstuderende.

Bagefter er der snak og lidt til halsen og maven

Tid: 14/9 kl. 17.00

Sted: Ved studenterpræstens kontor, Panum Instituttet, lok. 15.2.1

Arr.: Nicolai Halvorsen, studenterpræsten ved Natur og Sund, 

www.sund.ku.dk/praest

OBS! – Oplysning om BLUS til Studerende
Introaften med fokus på info, hygge og fællesskab. Grib dine

homovenner i armen og bliv medlem af Københavns sejeste stu-

denterforening

Tid: 14/9 kl. 19.30

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS – bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

Om det der (måske stadig) savnes i dansk 
pædagogisk forskning
Temadag om dansk pædagogisk forsknings nuværende status og

fremtidige udviklingsmuligheder med oplæg af Staf Callewaert

og diskussion ved Peter Koudahl, Kim Esmark og Kristian Larsen

Tid: 16/9 kl. 13.00-16.00

Sted: DPU, Emdrupvej 101, Lok. F 400

Arr.: Hexis – forum for samfundsvidenskabelig forskning, 

www.hexis.dk

Udstillingens idé og form. Tværfagligt seminar
Museumsudstillinger. Forskellige udstillingstyper/udstillingsstrate-

gier og udstillingsmediets historiske dimension. Oplæg ved Teit

Ritzau (United Exhibits), Ane Hejlskov (Aarhus Universitet), 

John Andreasen (Aarhus Universitet), Hanne Strager (Zoologisk

Museum) og Inger Sjørslev, (KU)

Tid: 24/9 kl. 10.00-15.00

Sted: KUA

Tilmelding: Til Rune Gade, e-mail: runegade@hum.ku.dk

Arr.: Afd. for Kunsthistorie og Afd. for Litteraturvidenskab

Copenhagen Gay and Lesbian Film Festival
CGLFF viser klip fra årets festivalprogram 

Tid: 28/9 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS – bøsse/lesbiske studerende, www.BLUS.dk

Udviklingspsykologi
Ph.d.-kursus i metoder, temaer og praksisimplikationer for ud-

forskning af børns og unges udvikling i forskellige kulturtraditio-

ner v/ Professor Karsten Hundeide, Oslo Universitet og Mariane

Hedegaard, KU

Tid: 30/9-2/10

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi, KU,

www.psyforskerskole.dk/kurser.html

Rationality of Understanding
Konference/ph.d.-kursus 

Tid: 30/9-2/10

Sted: Bispetorv 1-3

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning v/Arne Grøn, Josef Parnas 

og Ingolf U. Dalferth i samarbejde med Forskerskolen Religion og

samfund, www.cfs.ku.dk. Tilmeldingsfrist: 10/9

Gender and Religion in the 21st Century
How might gender, as a relevant crosscutting approach, throw new

light on both legal, cultural, global and knowledge aspects of

the issues of religion?

Tid: 1/10 kl. 9.30-16.30

Sted: Udvalgsværelse 1, Nørregade

Tilmelding: 15/9-04, e-mail: KKF@sociology.ku.dk

Humaniora i Danmark i 150 år
Seminar i anledning af Filologisk-historisk Samfunds 150-årsdag.

Med oplæg af Docent Mogens Herman Hansen; Prof. emeritus

Ebbe Spang-Hansen; Prof. Svend Erik Larsen; Forskningsprofessor

Gretty Mirdal; Professor emeritus Morten Nøjgaard; Lektor 

Birthe Hoffmann; Overbibliotekar Patrick Kragelund; Prof. Lene

Schøsler; Prof. emeritus Johnny Christensen og prof. Per Øhrgaard

Tid: 2/10 kl. 9.15-16.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35

Tilmelding: Tilmelding til seminaret inkl. frokost og andre for-

friskninger ved indbetaling af 100 kr. på giro nr. 543 0860

Personligheds- og pædagogisk psykologi
Producing Knowledge Experience and Everyday Life v/ Professor Je-

an Lave, University of California at Berkeley and several guest te-

achers

Tid: 18 - 22/10

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi, KU,

www.psyforskerskole.dk/kurser.html

Psykologiske forskningsmetoder og viden-
skabsteori
Statistik for psykologer v/ Benny Karpatschof og Svend Kreiner 

Tid: 25 - 29/10

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi, KU,

www.psyforskerskole.dk/kurser.html

Forskningsnettets brugerkonference
Forskningsnettet gør det lettere for studerende og ansatte at få

netforbindelse når man er ude at rejse. Nye projekter skal kom-

me alle studerende og ansatte ved universiteterne i Danmark til

gode

Tid: 10 - 11/11

Sted: Ledernes Uddannelsescenter, Rugårdsvej 590, Odense NV

Arr.: Forskningsnettet, www.forskningsnettet.dk/konference/

Det tolvte århundredes renæssance 
– tværfaglige refleksioner

Tid: Onsdage, første gang 8/9 kl. 9-12

Sted: Det ny KUA, lok. 24.4.1

Arr.: Afdelingerne for Litteraturvidenskab og Kunsthistorie. Jør-

gen Bruhn, Jens Fleischer og Søren Kaspersen

Gennem kurset får de studerende et indblik i historiske, litte-

rære, kunstneriske, religiøse og filosofiske tendenser eller

strømninger i den periode hvor det moderne Europa blev syn-

ligt, hvor pilgrimsveje bandt området sammen indadtil og kors-

toge bragte det i nær kontakt med den islamiske kultur, hvor

statsdannelsen begyndte, og den kristne mentalitet for alvor

slog rod, hvor universiteterne opstod, og drømmen om den ro-

mantiske kærlighed fødtes. De tre arrangører vil være til stede

ved alle forelæsninger
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Kurser i nyt format
Det ligner ikke sig selv, PUMAs

katalog over efterårets kurser.

Det har fået nyt format i efter-

årssæsonen 2004. Men det er 

ikke blevet mindre fordi vi i 

PUMA synes at der skal lægges

mindre vægt på kompetenceud-

vikling – TVÆRTIMOD! Foran-

dringerne ruller ind over os, og

behovet for kompetenceudvik-

ling har aldrig været større. 

Noget af det der presser sig

mest på i øjeblikket er KU2005

som berører hele Københavns

Universitets økonomistyring på

alle organisatoriske niveauer. 

En stor del af de administrative

medarbejdere er omfattet af

KU2005, og da PUMA er meget

involveret i dette arbejde, har vi

i efteråret valgt at indsnævre

antallet af åbne kurser – men 

ikke kvaliteten og nyhederne!

Særligt økonomimedarbejdere

skal have udbygget deres kom-

petencer, lære nye arbejds-

gange og procedurer. For at ho-

norere dette behov er der tilret-

telagt en særlig kompetence-

pakke for økonomimedarbej-

derne. De berørte medarbejdere

vil få direkte besked fra PUMA. 

Fokus på 
internationalisering 
Med et stigende krav om inter-

nationalisering og forskning på

højeste internationale niveau

bliver flere udenlandske forske-

re ansat ved KU. De har behov

bejdssted. Kurset giver indsigt i

egne måder at arbejde og sam-

arbejde på samt en øget forstå-

else for processer i og imellem

mennesker på arbejdspladsen. 

På kurset ‘Girafsprog – kon-

fliktforebyggende kommunika-

tion’ undervises der i girafsprog

– et redskab til at kommunikere

i sammenhænge hvor mennes-

ker oplever interessekonflikter,

har brug for at sætte grænser

eller bryde med negative kom-

munikationsmønstre. 

‘Vejledning og oplæring – når

en medarbejder skal varetage

nye opgaver’ henvender sig til

medarbejdere som står for op-

læring og introduktion. Det er

en arbejdsopgave der kræver et

særligt kollegialt samarbejde og

en særlig opmærksomhed. Kur-

set sigter mod at gøre rollen

som vejleder eller sidemands-

instruktør til en hjemmebane

for deltagerne. 

Desuden udbyder vi i efter-

året ‘Grundkursus for medlem-

mer af samarbejdsudvalg’ som

bibringer deltagerne en for-

ståelse for muligheder og be-

grænsninger i samarbejdet mel-

lem ledelse og medarbejdere. 

Derudover får de kendskab til

samarbejdsaftalens indhold. En-

delig skræddersyr PUMA kurser

til de enkelte enheder og tilby-

der konsulentbistand inden for

en bred vifte af områder: Fælles

visioner og værdier, teamudvik-

ling og teambuilding, udvikling

for vejledning og praktisk assi-

stance så de hurtigst muligt kan

føle sig godt tilpas på deres nye

arbejdsplads. ‘Tag godt imod

den udenlandske VIP’ henven-

der sig til TAP-medarbejdere der

står for modtagelsen af uden-

landske VIP’er. 

Internationaliseringen stiller

også krav til de administrative

medarbejderes engelskkundska-

ber. Derfor udbyder PUMA et

kursusforløb i mundtligt eng-

elsk, der sigter til at udvikle

medarbejderens ordforråd og

sikkerhed i situationer der skal

håndteres på engelsk. 

Til de udenlandske forskere

tilbyder vi kurset ‘Danish 

Language & Society – an intro-

ductory course’ – et introduk-

tionsforløb som skal give delta-

gerne en forståelse for det dan-

ske sprog og samfund der om-

giver dem og sætte dem i stand

til at håndtere en række af de

hverdagssituationer de vil blive

konfronteret med.

Girafsprog, samarbejde
og sidemandsinstruk-
tion 
I efteråret sætter PUMA med en

række kurser og konsulenttil-

bud fokus på samarbejde og

trivsel på arbejdspladsen. Kurset

‘Samarbejde og kommunikation

– den personlige vinkel’ arbej-

der med hvordan man som

medarbejder selv bidrager til og

præger samarbejdet på sit ar-

af samarbejde og kommunika-

tion mv., ledelseskommunika-

tion, MUS, administrationsud-

vikling, stresshåndtering, psy-

kisk arbejdsmiljø, kollegial coa-

ching og erfaringsudveksling. 

Historier om MUS
De seneste år har KU sat fokus

på den systematiske og strate-

giske kompetenceudvikling.

Medarbejderudviklingssamtalen

(MUS) er det centrale omdrej-

ningspunkt. Alle medarbejdere

på KU skal årligt have tilbudt en

samtale med deres nærmeste le-

der. 

I foråret bad PUMA derfor en

række ledere og medarbejdere

fra forskellige faglige miljøer

om at berette om deres person-

lige erfaringer med MUS-samta-

ler. Det blev til publikationen

‘Historier om MUS’ som kom på

gaden primo juni. Publikationen

henvender sig til alle ledere og

medarbejdere og viser mangfol-

digheden i holdninger, indhold

og tilrettelæggelsen af samtaler

– og ikke mindst i de erfaringer

som er høstet lokalt. Desuden

indeholder publikationen artik-

ler skrevet af folk der arbejder

professionelt med emnet som

inspiration til det videre arbejde

med MUS. Den er tilgængelig

som pdf-fil på PUMAs hjemme-

side hvor der også er anvisning-

er på hvordan publikationen

kan bestilles. 

Derudover tilbyder PUMAs

Praktiske oplysninger 
PUMA står for PersonaleUdvikling og Metodeudvikling

inden for Administration

Yderligere information om PUMAs kurser forefindes i kursus-

kataloget der er sendt til alle enheder på universitetet. Op-

lysningerne kan også ses på www.ku.dk/puma/. 

På hjemmesiden annonceres PUMAs faste kurser også. De

faste kurser omhandler emner der er specielt rettet mod den

daglige drift og de systemer der understøtter driften. Kurser-

ne oprettes i takt med behovet og annonceres derfor i første

omgang uden dato. Du kan også bestille en folder over vores

faste kurser ved henvendelse til PUMAs kursussekretariat. 

PUMAs kursussekretariat kan kontaktes på tlf. 3532 2659 el-

ler e-mail: puma-info@adm.ku.dk. 

konsulenter at komme ud i de

enkelte afdelinger og afholde

MUS-kurser særlig tilpasset de

lokale vilkår samt at være spar-

ringspartnere i den indledende

fase af MUS-forløbet. 

Uddannelser til admini-
strative medarbejdere
Som noget nyt har PUMA ind-

gået et samarbejde med Dan-

marks Forvaltningshøjskole om

at afvikle uddannelserne ‘Aka-

demiuddannelse til statonom’

og ‘Sagsbehandleruddannelsen’

som interne forløb. 

Førstnævnte er en kompeten-

cegivende generalistuddannelse

for administrative medarbejdere

Forandringerne som blandt andet følger af universitetsloven og regeringens 
moderniseringsplan fortsætter med at fylde på universitetet. Dette afspejler sig
også i efterårets kursuskatalog fra PUMA som har skiftet format  

Salsa, aerobic eller yoga
Er du en halvfattig studerende som også gerne vil have kroppen med? Hos USG –

Universitetets og øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik kan du dyrke

50 forskellige idrætsgrene fra 6. september til 30. april. De fleste aktiviteter kos-

ter under 1.000 kr. for otte måneders træning.

Se www.usg.dk for nye hold, tilmelding m.v.

i statens ministerier, styrelser

og institutioner. Uddannelsen

kan gennemføres på 21⁄2 år med

en undervisningsdag om ugen.

Uddannelsen starter i somme-

ren 2005 med tilmeldingsfrist i

foråret 2005. Den anden ud-

dannelse henvender sig til ad-

ministrative medarbejdere – så-

vel AC som HK – der skal træffe

afgørelser i relation til stude-

rende, medarbejdere, ansøgere

eller andre. Forløbet er tilrette-

lagt som fire moduler fordelt

over et semester med en afslut-

tende skriftlig eksamen. PUMA

udbyder uddannelsen en gang

årligt.

Efterårets PUMA
F O T O :  P O L F O T O



GÆSTEFORELÆSNINGER

Kunst og mysterium
Erik A. Nielsen

Tid: 7/9 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Mellemkrigstidens homoseksualitet i London
Peter Edelberg

Tid: 7/9 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS – bøsse/lesbiske studerende

Ørkenspredning – set fra jorden og fra satellit
Lektor, ph.d. Kjeld Rasmussen, Geografisk Institut

Tid: 9/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

The Case for Anarcho-Capitalism
Hans-Herman Hoppe

Tid: 10/9 kl. 12.15-14.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Aud. 9

Arr.: Markedscentret

South Africa 10 Years after Apartheid – 
The Impact of the Truth and Reconciliation
Commission
Ærkebiskop og modtager af Nobels fredspris Desmond Tutu

Tid: 10/9 kl. 13.00

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Center for Afrikastudier. Tilmelding senest 6/9 til

mbj@teol.ku.dk el. tlf. 3532 2586

Conflict and Social Transformation in 
Eastern Congo
Prof. Koen Vlassenroot, Dept. of Politics, University of Ghent

Tid: 14/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. floor, 

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Serologisk proteomdiagnostik baseret på
massespektrometri
Mikkel West-Nielsen, Autoimmunafdelingen, SSI

Tid: 14/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Real Presences: Steiner’s Wager on God
Ingolf U. Dalferth, CFS & Institut für Hermeneutik und Religions-

philosophie, Universität Zürich

Tid: 16/9 kl. 14.00-16.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, Aud. 9, 2. sal

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Sproglige data i IKT-samfundet
Prof. Hanne Ruus, KU

Tid: 17/9 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

How to deal with African States in 
Poor Health
Prof. Stephen Ellis, Afrika Studies Centre, Leiden

Tid: 21/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. floor, 

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier
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Hvorfor har filosofi brug for 
feministisk teori?
Robin May Schott

Tid: 21/9 kl. 14.00-17.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Center for Kvinde- og Kønsforskning

IVIG behandling af patienter med 
multipel sklerose
Hanne Roed, Neurologisk afd. KAS Glostrup

Tid: 21/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Strejf af nådens vinger – sociale erindringer
Hanne Reintoft

Tid: 21/9 kl. 19,30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Homoseksuelles rettigheder i Østeuropa
Steffen Jensen, formand for Landsforeningen for Bøsser og 

Lesbiskes Internationale afdeling og Mette Vadstrup Madsen, 

tidl. ansat i ILGA Europe

Tid: 21/9 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52,

Arr.: BLUS – bøsse/lesbiske studerende, www.blus.dk

Hvis Kierkegaard havde kendt til Freud
Stig Dankert Hjort

Tid: 22/9 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi

Flere af Freuds disciple, bl.a. Ludvig Binswanger og Medard

Boss, bemærkede tidligt ligheder mellem Freuds og Kierke-

gaards tankeverdener og udviklede – bl.a. på baggrund her-

af – Dasein-analysen. I disse år er der nærmest gået en sport

i at grave den tilsyneladende grøft mellem Kierkegaard og

Freud – mellem eksistenspsykologi og psykoanalyse – både

dybere og bredere. Men kunne de to traditioner ikke stadig-

væk tænkes at kunne berige hinanden? Stig Dankert Hjort

har forsket i begge traditioner og vil ud fra såvel idéhistorisk

læsning som praktisk klientarbejde reflektere over ligheder

og forskelle.

Hvad er stres og hvordan undgår vi stress?
Overlæge, dr.med. Bo Netterstrøm

Tid: 22/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening

The Role of Diaspora Communities in 
Homeland Development – the Case of Somalia
Prof. Lee Cassanelli, University of Pennsylvania, USA

Tid: 2/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. floor, 

aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier 

Tiltrædelsesforelæsning: 
Etnologiens dannelse
Prof. Thomas Højrup

Tid: 3/9 kl. 13.00

Sted: Anneks-auditorium B, Studiestræde 6

Arr.: SAXO-instituttet, afdeling for Arkæologi og Etnologi

Afskedsforelæsning: Dogmatikkens opgave
set i religionsmødets perspektiv
Prof. dr.theol. Theodor Jørgensen

Tid: 3/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet

Technoscience, or The subsumption of 
science into technology in postmodernity
Paul Forman, Smithsonian Institution, USA

Tid: 7/9 kl. 14.15

Sted: Auditorium M, Niels Bohr Instituttet

Arr.: Niels Bohr Arkivet

The introduction, the

acceptance, and the

acceptations of ‘tech-

noscience’ are indica-

tive of the inversion of

the culturally presu-

med relation between

science and technolo-

gy with the transition

from the modern to

the postmodern era.

Whereas in modernity

science stood cultural-

ly higher and concep-

tually prior to techno-

logy, in postmodernity

science is increasingly

– and may eventually

be totally – subsumed

into technology. Lyo-

tard asserted the in-

version of the relation

between science and

technology in La Con-

dition postmoderne

(1979), and by 1984

was using ‘technosci-

ence’ to convey it. La-

tour’s adoption of the

word is later, though

more influential in

English. This relative

role-and-rank reversal results from science’s fall from the

heights of a disinterested and transcendent truth, together

with technology’s essential consistency with the ends-justify-

means ethos of postmodernity – an ethos as abhorrent to mo-

dern science as it was to modern politics. 

BILF1 is a G protein-coupled receptor hallmark
of ã1-herpesviruses
Thomas Kledahl, Klinisk Forskningsenhed, Hvidovre Hospital

Tid: 7/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien
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Af Lise Bengt Lauridsen

Køn er konstruktion, kønsroller en mas-
kerade – lad os klæde os ud!«. Sådan
lyder beskrivelsen til workshoppen

‘Drag king for a day’ der er en del af et seminar
om queer og feministisk scenekunst arrangeret
af Dans og Teatervidenskab. 

Ti kvinder har vovet sig ind i den nordiske
performancegruppe SubFraus værksted i KUA’s
dansesal for at lade sig transformere fra kvinde
til mand.

»Det er temmelig grænseoverskridende for
mig det her,« lyder det fra Mie der til daglig er
skuespiller i Teatret Zeppelin. 

Også Deres udsendte er en smule beklemt
ved situationen. 

Opvarmningen går i gang. Ord som sure sok-
ker, fodbold, bajere, kærester og pik fyger gen-
nem luften. Associationerne til begrebet mand
er ligeså mange som der er mænd. 

Så går vi på feltarbejde i Det Ny KUA’s kanti-
ne. Og kigger på mændene i deres vilde til-
stand: tykke, tynde, smarte, kiksede, afslappe-
de, kejtede... Opgaven er at aflæse ansigtsud-
tryk, gestik, bevægelser uden at tale eller røre
ved disse forunderlige væsener.

Vel tilbage undrer det en af deltagerne på
workshoppen at man kan betragte – ja nidstirre
– mænd uden at de lægger mærke til det og
hvis de gør, har de ikke det mindste imod det.

»Mænd er mere tilbagelænede. De tænker:
Jeg har lov til at være her,« forklarer Maria
Pàlsdóttir fra SubFrau.

Vatpik
Så går forklædningen i gang. Der bliver prøvet
fløjls-, gabardine- og joggingbukser. T-shirts,
skjorter og kasketter. Det lange hår bliver gemt
væk i hætter, hestehaler og høje hatte, og så er

der også uddeling af herreundertøj.
»Hey, vent, du skal også have sådan en her,«

siger Maria og stikker mig et kondom og en po-
se vat. 

Vi slipper ikke uden om de ædlere dele.
»Nå, synes du ikke det er grænseoverskriden-

de nu?« spørger en overvægtig herre der en-
gang hed Mie til min vatpik.

»Hvis man ikke har noget dernede mellem
benene, så mangler man en vigtig del af hvad
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HAN ELLER HUN – Kvinder

som drag kings for en dag. Her

er det for oven fra venstre Louis,

Bengt, Jakob og Osi.

Det konstruerede køn
Hvad er køn andet end maskerade? Seminar på KUA om køn, magt
og seksualitet på scenen tog kønnet og sanserne ved næsen

det vil sige at være mand,« siger Maria og
understreger at det også var grænseoverskri-
dende første gang SubFrau-pigerne prøvede at
forvandle sig til mænd på et lignende seminar.

»Da min veninde kom ud og var fuldstændig
forvandlet til en flirtende mand, var det virke-
lig svært at forholde sig til. Men da jeg selv prø-
vede, så var det jo bare ligesom når man er
barn og ikke har lært at piger skal være på en
bestemt måde,« siger María Pàlsdóttír. 

Mandehørm
Lena, Maria, Mie, Ulla, Matti, Sidsel og alle os
andre er blevet forvandlet til taxachaufføren
Egon, Flemming fra Vesterbro, BZ’eren Sepo,
den hætteklædte Louis, en svensk rockabilly fra
bøhlandet, biologen Bengt, forfatteren Søren,
lastbilchaufføren Osi og en enkelt finsk farfar.

Lokalet emmer pludselig af anekdoter og ag-
gression, og man aner dunsten af herresved og
naftalinkugler når der bliver talt om damer, bi-
ler, svampe og digte i rundkredsen med de før
så pæne piger.

Følelsen af at vide hvordan mænd egentlig
er, kommer tættere på. Gad videre om man bli-
ver bedre til at forstå det andet køn af at have
siddet her og slået sig på lårene af latter med
vatpik, fuldskæg og hyttesko i størrelse 45?

Maria Pàlsdóttir og Lotten Roos er overbevis-
te efter fire drag king-shows: Det er blevet
nemmere at forstå fx kæresten.

»Min kæreste synes det er sjovt at jeg gør
det, men han nægter altså stadig at kysse mig
når jeg er en skægget drag king,« siger Maria
grinende.

likl@adm.ku.dk
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