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FARVEL TIL DEKANVÆLDET

Mr. International
Professor Niels Thygesen er af mange betegnet som den
danske økonom der har haft størst indflydelse på inter-
national økonomisk politik nogensinde. Til nytår går
han på pension efter at have været en del af Køben-
havns Universitet i over 40 år.  Læs side 8-9

Undervisningen under lup
Hvordan sikrer Københavns Universitet at de studeren-
de får god undervisning og uddannelse? Et udenlandsk
ekspertpanel foreslår peer review af undervisningen og
sikring af minimumskrav til evaluering og videreud-
dannelse af underviserne  Læs side 6

Sidste nyt fra sumpen
»Livet er gået i stå, SU’en er sluppet op, det samme er
slutlånet - og alle vennerne lever for længst et tjekket
og ansvarsfuldt karriereliv og tjener deres 30.000 kro-
ner om måneden,« skriver cand.scient.soc. Tomas Skov
i sit essay om livet som specialestuderende på overtid.
Læs side 11

Fra 1. januar er det slut med dekanernes magt i de styrende organer. Universitetsavisen har
taget pulsen på rektor og de øvrige medlemmer af konsistorium inden der lukkes og slukkes
for 525 års internt selvstyre på Københavns Universitet  LÆS SIDE 2-3, 4-5 OG KUMMENTAR SIDE 14
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Ny formand for FSR
F RO N T L I N J E  – Forenede Studenterråd, FSR,
på Københavns Universitet har valgt ny formand.
Det er Peter Dalby der læser Statskundskab på 4.
år og har været aktiv i Forenede Studenterråd
igennem 3 år. Den samlede ledelse i FSR består
næste år – udover Peter – af et præsidium med
Jesper Johansen fra Historie, Camilla Slowik fra
Jura, Jesper Skottfelt fra Fysik og Thomas ‘An-
ton’ Antonsen fra Datalogi.
»Det vigtigste politiske emne næste år bliver de
nedskæringer, vi nu ser igen. Det er en illusion,
at vi på sigt kan opretholde niveauet i vores ud-
dannelser når der hvert år bliver barberet på tax-
ametre der i forvejen ikke er store nok«, mener Peter Dalby 
Om ledelsen af Forenede Studenterråd næste år siger Peter: »Det er glædeligt
at vi har fået en ledelse hvor de fleste af universitetets fagdiscipliner er re-
præsenteret. Det er vigtigere end nogensinde før at vi kan stå sammen på
tværs i de fælles udfordringer vi står overfor som fx nedskæringer og ny uni-
versitetslov«.

Karakterer til debat
13  S K A L A  – Forenede Studenterråd er glade for den debat om et nyt ka-
raktersystem der er opstået i kølvandet på karakterkommissionens udspil.
FSR har længe efterlyst en grundlæggende debat om formålet med et karak-
tersystem og hvordan man sikrer brugbare evalueringer af de studerende.
Ifølge FSR er karakterkommissionens udspil flere steder uklart og mangel-
fuldt. »Kommissionen forholder sig desværre ikke til hvordan skalaen skal
bruges som et fagligt og pædagogisk bedømmelsesredskab. Det er vigtigt at
sørge for at karakterskalaen kan sammenlignes internationalt, men først og
fremmest skal den kunne bruges til undervisning og uddannelse,« pointerer
FSR-formand Peter Dalby. FSR mener at et evalueringssystem som kun base-
rer sig på tal, ikke fungerer som evaluering for den enkelte studerende. 
»Et effektivt evalueringssystem indeholder både mundtlige og skriftlige
tilbagemeldinger og foregår i et samspil imellem underviseren og den stude-
rende. Desværre er der alt for mange steder ikke tilbagemeldinger på de rå
karakterer – og det er et større problem end at karakterskalaen ikke er tids-
svarende. Universiteterne får simpelthen ikke penge nok til at kunne give alle
studerende reel tilbagemelding på deres indsats hvilket er under al kritik.
Når det problem er løst, kan vi for alvor begynde at se på talrækker i et karak-
tersystem,« siger Peter Dalby. 

Rekordstor bevilling til 
Medicinsk Museion
FO R S K N I NG  –  Medicinsk Museion ved Københavns Universitet har mod-
taget 10,5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskning i biomedi-
cinens nutidshistorie. Dermed får Medicinsk Museion den største bevilling til
medicinhistorisk forskning i Skandinavien nogensinde. Det er samtidig også
en af de største bevillinger til dansk historisk forskning i de seneste år. Bag-
grunden for projektet er at ingen medicinhistoriske museer systematisk har
forholdt sig til den hastige udvikling inden for biomedicinsk forskning og kli-
nik der er sket i de sidste 50 år. Forskningsprojektet kommer til at involvere
en række delprojekter der skal behandle aspekter af dansk biomedicins nu-
tidshistorie. Til det formål vil der blive tilknyttet en række post docs og ph.d.-
studerende der skal kombinere medicinhistorisk forskning med museal virk-
somhed (indsamling og udstilling). Projektet vil involvere såvel ansatte ved
fakultetet og universitetshospitalerne som potentielle samarbejdspartnere
med henblik på forståelsen af de sidste 50 års biomedicinske udvikling i Dan-
mark.

DET S IDSTE MØDE

Den lille nisse er kommet hjem 
FIND NISSEN – Efter en længere rejse er den lille nisse vendt
hjem til Zoologisk Museum. Af bar begejstring har et ukendt an-
tal ungnisser bevæget sig ud på udstillingen for at lave ballade.
Museet håber på assistance fra det yngre publikum til at finde ud
af hvor mange nisser der er tale om, og hvilke narrestreger de går
og laver. Alle der kan hjælpe med at finde de rigtige svar, vil hver
uge i december deltage i konkurrencen om en flot mammut T-
shirt. Alle er velkomne til at komme og hjælpe med at finde de
frække nisser i december måned. 

Biomedicinsk netværk på KU
BIOLOGUE – Billigere medicin, nye lægemidler og styrkelse af kampen mod
kræft og diabetes er målet med det nye biomedicinske netværk BioLogue som
Københavns Universitet har taget initiativ til og er vært for i de kommende år.
Matchmaking og forpligtende samarbejder mellem offentlige institutioner og
lægemiddelindustrien kommer til at stå i centrum for det højteknologiske net-
værk som skal bidrage til at gøre vejen fra forskning til faktura kortere. Udover
Københavns Universitet deltager blandt andet Novo Nordisk, Lundbeck, Zea-
land Pharma og 7TM Pharma og en række andre universiteter, hospitaler og
forskningsenheder i det nye netværk.

Af Richard Bisgaard

Onsdag den 15. decem-
ber mødes Københavns
Universitets øverste

styrende organ, konsistorium,
for sidste gang. Rektor Linda
Nielsen lukker og slukker for
525 års internt selvstyre og åb-
ner 12. januar for en ny æra
med eksternt bestyrelsesflertal
og ansat rektor med direktør-
beføjelser.

For universitetets seks deka-
ner er det ensbetydende med
at de fremover kommer til at
danse efter rektors taktstok i
stedet for omvendt – og til to-
nerne af den melodi som be-
styrelsen vælger.

Dekanerne skal dog stadig-
væk føre an på dansegulvet.
Men hvor de tidligere dansede
rundt som valgte repræsentan-
ter for deres eget bagland, vil
de fremover skulle føre sig
frem som rektors ansatte lede-
re over for samme bagland. 

Spørgsmålet er så hvordan
de nuværende dekaner har det
med sådan et systemskifte. Vil
de søge deres egen stilling når
den bliver slået op engang i

foråret – eller vil de gå på pen-
sion eller aftrædelsesordning
sammen med det gamle sys-
tem?  

Jeppesen klar til pension
For dekan på Det Naturviden-
skabelige Fakultet, Henrik
Jeppesen, er der ingen tvivl. 

»Jeg vil være over 68 år når
stillingen slås op næste år. Er
det ikke svar nok?« spørger
han og gør opmærksom på at
han har siddet i konsistorium i
godt 20 år i uafbrudt rækkeføl-
ge siden 1984.

Så meget desto mere vemo-
dig bliver han over at skulle ta-
ge afsked med et organ der har
eksisteret siden 1479. 

»Konsistorium har været et
interessant organ fordi repræ-
sentanter for alle fakulteterne
har kunnet udveksle syns-
punkter med hinanden. Det
har været styrken, både i gam-
le dage da der sad 40, og efter
1993 hvor antallet af medlem-
mer blev reduceret til 15,« 
siger Henrik Jeppesen.

Omvendt har konsistoriums
svaghed været at medlemmer-
ne hver især er gået op i at

»styrke deres egne fag og køre
en fakultetschauvinistisk poli-
tik.«

Om den nye bestyrelseskon-
struktion vil kunne råde bod
herpå, ved Jeppesen ikke. 

»Men jeg forventer at den
nye bestyrelse vil tage mere
hensyn til Naturvidenskab end
konsistorium har gjort de se-
neste ti år,« siger han. 

Om det også gælder selv om
det i givet fald må ske på be-
kostning af andre fakulteter, fx
Humaniora? 

»Selvfølgelig,« siger Henrik
Jeppesen og henviser til rege-
ringens klare meldinger om
behovet for at satse på forsk-
ning og uddannelse i natur-
videnskab.

Tavs humanioradekan
Hvad dekanen for Det Huma-
nistiske Fakultet, John Kuhl-
mann Madsen, måtte mene
herom, står hen i det uvisse.
Trods gentagne henvendelser
har han ikke ønsket at delag-
tiggøre universitetsbefolkning-
en i sine tanker om ovenståen-
de spørgsmål, men så vidt re-
daktionen erfarer fra pålidelig

Dekaner under
forvandling
Fra 1. januar er det slut med dekanernes magt i de styrende 
organer på Københavns Universitet – og dermed tid for de fire
ældste til at overveje pension og aftrædelsesordning. De to 
yngste lurepasser på spørgsmålet om hvorvidt de vil søge deres
egne stillinger på Sundhedsvidenskab og Teologi

Intet brud 

»Jeg tror at der bliver en ret kontinuert overgang til den ny besty-

relse. Jeg forestiller mig ikke at man vil se de meget markante æn-

dringer her 1. januar fordi der nu kommer ny ledelsesform. Det vil ta-

ge sin tid før det falder på plads. Den største konsekvens bliver at en

større del af beslutningerne kan træffes ud fra et overordnet helheds-

perspektiv på universitetet.«

Torben Klein, direktør for ATV og eksternt medlem af konsistorium 

siden 2001.
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KU på reklamesøjlen 
KAMPAGNE – Er du stadig rigtig klog? Det spørgsmål stillede 
Københavns Universitet i den netop afsluttede kampagne for uni-
versitetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Som flere sikkert
har bemærket har der i bybilledet hængt kæmpe plakater, og de er
blevet suppleret med annoncer i Politiken og Urban. Kampagnen
har allerede øget folks kendskab til Københavns Universitets efter-
og videreuddannelser idet der er registreret dobbelt så mange hits
på nettet end normalt. Kampagnen løb fra den 22. november til 
5. december. 
Læs mere på www.ku.dk/kompetence.

Fredagsbar åben igen
NATURVIDENSKAB – Før sommerferien mistede et par tusinde naturviden-
skabsstuderende i Universitetsparken deres fredagsbar. Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet så sig nødsaget til at lukke Cafeen? på Jagtvej fordi fakultetet skal
spare på pladsen. Men nu er der fundet en midlertidig løsning. Københavns
Kommune har givet tilladelse til at opstille en pavillon på parkeringspladsen
ved August Krogh Instituttet, skriver Scient - magasin for studerende på Natur-
videnskab. Pavillonen kom på plads den 26. november og vil stå et år frem, så
de studerende på Matematik, Kemi, Fysik og Datalogi igen kan få slukket tør-
sten.
Se www.scient.fsr.ku.dk.

kilde, vil den godt 60-årige hu-
manioradekan ikke søge sin
egen stilling når den slås op. 

Vemodig juradekan
Vagn Greve der har været
dekan for Det Juridiske Fakul-
tet siden 1998, har den læng-
ste erfaring i konsistorium.
Han repræsenterede de ikke-
professorale lærere da konsis-
torium efter 1968 blev et de-
mokratisk valgt organ. I de se-
nere år har hans dekanpost
dog kun berettiget til en obser-
vatørplads i konsistorium.

Ligesom Jeppesen føler han
derfor ekstra stort vemod over
at skulle være med til at lukke
Konsistorium. 

»Konsistoriums største styr-
ke har været at det gennem
mere end 500 år har kunnet
fremme sandhedssøgen på
højeste niveau og samtidig al-
tid og smidigt har kunnet op-
fylde det øvrige samfunds be-
hov,« siger han.

Konsistoriums store svaghed
har omvendt været at det for
ofte har været en arena for fa-
kulteternes kamp i stedet for
et forum til at fremme univer-

sitets fælles interesser. Derfor
håber han også at en besty-
relse med eksternt flertal vil
gøre det vanskeligere at for-
svare særinteresser. 

»Særinteresser kan være
særdeles velbegrundede, men
der må alligevel til tider ses
bort fra dem i helhedens inter-
esse,« siger han.

Om den 66-årige Greve vil
være at finde blandt ansøger-
ne til sin egen stilling?

»Nej, jeg skal pensioneres,«
oplyser han.

Kun lidt sorg på Samf  
Lignende toner lyder fra den
samfundsvidenskabelige
dekan, Tage Bild. Også han fø-
ler et svagt historisk sus ved en
meget lang og stolt traditions
endeligt, men så heller ikke
mere.

»Lidt begravelsesstemning,
men ikke den store sorg,« som
han udtrykker det.

Ligesom de øvrige peger
han på den demokratiske legi-
timitet som konsistoriums
største styrke og konservatis-
men og det snævre handlings-
rum som dets største svaghed.

»Fakulteterne holdt hinan-
den i skak. Der var mest tale
om rituel blåstempling af ‘de-
cisions’ og ‘non-decisions’ af-
handlet i andre fora,« siger
han på nydansk og erklærer
sig overbevist om at den tradi-
tionelle interessevaretagelse
bliver langt vanskeligere
under den nye styreform.

Til spørgsmålet om Tage
Bild har tænkt sig at søge sin
egen stilling når den slås op, er
svaret et kort og godt »nej«.
Hvorfor og hvad planerne så
er, melder historien intet om i
denne omgang.

Teologisk tvivl
At den teologiske dekan, Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen, også
er i begravelsesstemning på
grund af konsistoriums ende-
ligt, gætter vi på ud fra følgen-
de kortfattede mailbesked:  

»Genlæs hvad Københavns
Universitet svarede for to år si-
den da det blev hørt om den
ny universitetslov, og du vil
have en nogenlunde klar fore-
stilling om hvordan jeg ville
svare på spørgsmål 1, 2 og 3,«
replicerer han på forespørgs-

len om hvilke tanker historiens
sidste konsistoriemøde frem-
kalder og hvad der har været
konsistoriums største styrke og
svaghed. 

Om han tror det bliver lette-
re at forsvare sit fakultets
interesser under den nye styre-
form, vil han ikke indlade sig
på en nærmere besvarelse af
da det endnu ikke vides hvor-
dan den daglige ledelse vil bli-
ve organiseret, og hvem der
bliver rektor. 

»Jeg tillader mig at gå ud fra
at bestyrelse og rektor vil være
lydhøre over for hvad der måt-
te komme fra Det Teologiske
Fakultet. Men ingen kan være i
tvivl om at det er en gennem-
gribende forandring som sker
nu,« siger Steffen Kjeldgaard-
Pedersen – og ‘glemmer’ helt
at svare på om han har tænkt
sig at genansøge stillingen
som dekan for Det Teologiske
Fakultet.

Sund optimisme
Dekan for Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, Ralf Hem-
mingsen, husker spørgsmålet
bedre.

»Hvem vil søge stillingerne
som dekan? Det må vise sig
når stillingerne opslås. På nu-
værende tidspunkt kan jeg kun
betone at dekanstillingen på
Sund også i fremtiden kan gå
hen og blive et mindst ligeså
attraktivt job som det jeg for
tiden har det privilegium at
bestride,« siger han og gør op-
mærksom på at han  ikke væ-
ret medlem af konsistorium
længe nok til personligt at føle
nogen »indre rystelse« i anled-
ning af historiens sidste møde. 

»For mit vedkommende lig-
ger følelserne og udfordringen
i at der fra januar etableres en
principielt ændret ledelsess-
truktur hvor lederne ikke
længere har direkte valgman-
dat fra universitets-befolk-
ningen, men skal forestå uni-
versitetets udvikling som an-
satte ledere inden for de over-
ordnede rammer der udstikkes
af bestyrelsen,« siger han.

»Vi kender det gamle system
med dets høje grad af legitimi-
tet på den ene side og dets no-
get konserverende beslut-
ningskurs på den anden. Ud-
fordringen ligger i hurtigt og

med bredest mulig accept at
fastholde styrkerne i det gamle
system og samtidig effektivise-
re indsatsen på især den le-
delses- og driftsmæssige side,«
siger Ralf Hemmingsen.

Efter hans opfattelse gælder
det således om ret hurtigt at
skabe en ny og velgennem-
tænkt samarbejdsstruktur
mellem bestyrelse, rektorat,
ledelsesteam, dekaner og in-
stitutter/studienævn så de
mange svære og udfordrende
opgaver kan løses i de nær-
meste år.

»Hvis det lykkes, og det skal
det, ser jeg ikke problemer i at
medarbejderes og studerendes
interesser kan varetages fyl-
destgørende i den nye organi-
sation.«

rjb@adm.ku.dk

Høje forventninger 

»Først og fremmest forventer jeg at den nye bestyrelse vil respek-

tere at universitetet ikke er en topmoderne virksomhed med et

produkt der kan tælles og vejes. Der ligger i Universitetsloven nog-

le forventninger om at den nye bestyrelse vil kunne lede universi-

tetet mere effektivt, og min største frygt er klart at denne effekti-

vitetstanke bliver den fremherskende på universitetet fremover.

Den kommende bestyrelse må for alt i verden ikke blive ministeri-

ets lille skødehund.« 

Stud.mag. Karina Heuer Bach, studenterrepræsentant i 

konsistorium. 

Held og lykke

»Som medlem af den komité der var med til at nominere de seks eks-

terne bestyrelsesmedlemmer, har jeg store forventninger til den nye

bestyrelse. Den har en stor opgave i at fastholde os som det førende

universitet i Danmark. Jeg ønsker den al mulig held og lykke med ar-

bejdet og håber blot at den ikke glemmer græsrødderne«.

Fuldmægtig Dorte Heldrup, TAP-repræsentant i konsistorium 

siden 1998.

Ingen grund til bekymring

»Styreformer har det med at komme og gå, og udskiftningen af

det folkevalgte styre med en bestyrelse på 11 medlemmer og eks-

ternt flertal kan ses som en naturlig forlængelse af den opstram-

ning af ledelsesstrukturen som den tidligere universitetslov ind-

førte.  En stærkere og tydeligere ledelse på alle niveauer vil gavne

universitetets ansatte og studerende. Den nye bestyrelse giver mig

ikke grund til at være bekymret for universitetets fremtid, tværti-

mod«. 

Lektor Ole Seberg, Botanisk Institut, VIP-repræsentant i 

konsistorium.
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FORTIDSLEVN? – Dekan-

æraen rinder ud. Fra venstre ses

Jørgen Olsen (prorektor), Steffen

Kjeldgaard-Pedersen (Teologi),

Vagn Greve (Jura), Tage Bild

(Samf), Ralf Hemmingsen (Sund),

Thorkil Damsgaard Olsen (pro-

dekan, Hum) og Henrik Jeppesen

(Nat).
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INTERVIEW

Af Lise K. Lauridsen

Jeg elsker universitetet,«
udbryder hun på sin lige-
fremme maner. Og Linda

Nielsens kærlighed er ikke ble-
vet mindre siden hun som den
første kvinde satte sig i rektor-
stolen på mezzaninen i Nørre-
gade 10 for tre år siden.

»Jeg har været rektor i en
overgangsperiode, og de er 
altid besværlige. Samtidig har
det været en utrolig spænden-
de tid hvor omverdenen er ble-
vet mere og mere interesseret i
universitetet, men det er klart
at der er en masse frustration
blandt folk fordi vi har været i
en slags venteposition indtil
der kommer en ny ledelse.«

Den nye universitetslov har
sat sine spor på Linda Nielsens
tid som rektor. Allerede i hen-
des første regeringsår stod det
klart at regeringen havde
tænkt sig at der skulle ske ting
på universiteterne. 

I starten af 2003 blev loven
vedtaget – og 1. januar 2005
træder en bestyrelse med et
flertal af eksterne repræsen-
tanter til og erstatter universi-
tetets øverste valgte forsam-
ling: Konsistorium. Linda Niel-
sen slutter ringen af valgte le-

dere på universitetet. For
eftertiden skal rektor og de øv-
rige valgte ledere nemlig an-
sættes.

Farvel til demokratiet
Men først skal Linda Nielsen
lukke og slukke for en over
500 år lang tradition for de-
mokratisk valgte ledere på Kø-
benhavns Universitet. Rektor
ringer for sidste gang med
klokken for universitetets
øverste folkevalgte forsamling
den 15. december.

»Det er altid trist at stoppe
en lang og god tradition. Det
kan ikke undgå at fylde én
med vemod,« siger Linda Ni-
elsen.

Ikke at demokratiet er fejl-
frit. Konsistorium har som uni-
versitetets øverste organ til ti-
der været præget af at de valg-
te repræsentanter plejede de-
res særinteresser mens begre-
bet Københavns Universitet
gled i baggrunden.

»Det er klart at når man
kommer fra et bestemt fakul-
tet, så vil man som valgt leder
forsøge at varetage sit område
bedst muligt. Men hvis man
som jeg prøver at se det fra en
samlet synsvinkel, så er det
nogle gange uhyre svært at få

fællesskabet bragt nok frem.
Det synes jeg til tider har væ-
ret problem,« siger Linda Ni-
elsen.

De netop afsluttede budget-
forhandlinger er et klassisk ek-
sempel. 

»Jeg synes af og til det har
været svært at få fællesskabet
eller KU som ét universitet til
at fylde på den måde jeg kun-
ne ønske mig at det fyldte i le-
delsen. Det kan ikke være an-
derledes med den måde kon-
sistorium er skruet sammen
på, men det har da ind imel-
lem været et problem,« mener
rektor der tror det bliver me-
get anderledes i den nye besty-
relse. 

»De eksterne medlemmer er
valgt ud fra at de skal have et
bredt perspektiv. De vil ikke
kun se på universitetet ud fra
hvilken virksomhed eller insti-
tution de selv kommer fra, og
det vil være en reel fornyelse.
Samtidig kan du sige at de der
så er valgt i universitetsbefolk-
ningen, jo ikke er valgt for et
område, men valgt for at re-
præsentere universitetet i sin
helhed, og det håber jeg på og
regner med de vil tage på sig,«
siger Linda Nielsen der dog
ærgrer sig over at universite-

tets ansatte og studerende ikke
mere talstærkt har benyttet sig
af deres demokratiske ret til
bestyrelsesvalget i november.

»Det er smadderærgerligt
med så lav en valgdeltagelse
når vi har kæmpet så meget for
demokratiet. Det er svært fort-
sat at forsvare demokratiet på
de vilkår. Jeg bliver jævnligt
konfronteret med den lave
valgdeltagelse fra politisk
hold, og der bliver jeg svar
skyldig,« siger hun.

Goddag nye tider 
Linda Nielsen er tryg ved sy-
stemskiftet. 

»Min fornemmelse er at uni-
versitetsbefolkningen er glade
for den bestyrelse vi får. Jeg
tror det er vigtigt at universite-
tet selv har kunnet pege på de
eksterne medlemmer, og at vi
selv har kunnet vælge resten.
Det demokrati der forsvinder,
er ikke det samme som det vi
nu får, men det er dog ikke
sket uden vi har haft indfly-
delse,« siger Linda Nielsen. 

Hun understreger det vigti-
ge i ikke at gøre bestyrelsen til
et fremmedelement, så det
kommer til at handle om dem
og os.

»Bestyrelsen skal jo tage sig

Rektor Linda Nielsen
lukker og slukker ved
årets udgang for en
hundredårig tradition
for demokratisk valgte
ledere på universitetet.
Universitetets sidste
valgte rektor giver dog
ikke op så nemt – 
hun vil søge jobbet som
ansat rektor 

Rektor på
kanten af et
systemskifte
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Linda Nielsen oplagt DR-formand    
»Hun har de fornødne egenskaber, og så har hun erfaring med le-

delse af en stor kompleks organisation, som beskæftiger sig med vi-

densproduktion og har internationale relationer.« 

Henning Meldgaard Nielsen, direktør i konsulentfirmaet 

Mercuri Urval, Berlingske Tidende, den 19. oktober 2004.
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af de overordnede ting, og det
er præcis der vi har brug for
inspiration udefra. Vi har
under hele debatten om uni-
versitetsloven sagt at det ville
være velgørende med mere
eksternt input. Det har vi så få-
et – også i mere rigt mål end vi
ønskede – men det betyder
bare at vi nu kan sætte nogle
nye ting på dagsordenen, og
det tror jeg faktisk bliver
spændende.«

Beredt til bestyrelse
Det sidste års tid har alle i Nør-
regade 10 og overalt på KU
været spændt hårdt for på
grund af systemskiftet. 

De mange nye reformer og
universitetets overgang til
selveje den 1. januar betyder
at alle medarbejdere skal til at
styre og administrere på en
helt ny måde.

Udviklingskontrakt og ved-
tægter for universitetets virke
skal ligge klar til den nye be-
styrelse. Og så skal alle studier
på universitetet have indbyg-
get kompetencebeskrivelser.

»Vi har haft sindsygt travlt
på KU, og folk har knoklet, så
jeg synes vi er meget godt rus-
tet til at modtage bestyrelsen.
Men det er klart at vi aldrig
når helt til bunds i sagerne. Vi
ville altid ønske vi havde en
måned mere,« siger Linda der
som overoptimist ikke har væ-
ret et øjeblik i tvivl om at de
nok skulle klare det hele inden
lukketid.

»Vi kunne da godt have la-
det det være op til den nye be-
styrelse at lave nye vedtægter
og en udviklingskontrakt, men
vi vil gerne bruge den erfaring
og viden der er blandt medar-
bejderne, så de får noget at
skulle have sagt i forhold til
hvordan den nye bestyrelse
skal agere,« forklarer Linda Ni-
elsen.

Jobbet som rektor
De mange travle måneder og
frustrationerne før lukketid
har dog ikke mindsket Linda
Nielsens lyst til at søge jobbet
som rektor.

»Jeg synes det er et dejligt
job. Jeg kan godt finde andet

at give mig til, men jeg søger
det. Det bliver lidt underligt,
for jeg har ikke søgt et job i
mange år. Men det er sikkert
sundt at skulle gøre sig nogle
tanker om hvorfor man godt
kunne tænke sig jobbet,« siger
Linda Nielsen der med et pro-
fessorat på Det Juridiske Fa-
kultet ikke er nervøs for at bli-
ve arbejdsløs hvis bestyrelsen
finder en bedre kvalificeret
rektor. 

Da Linda Nielsen i 2001 stil-
lede op til rektorvalg, gik hun
ind for at universitetsdemo-
kratiet skulle bevares. Og den
holdning har hun stadig. 

»Jeg synes man skulle have
bevaret universitetsdemokrati-
et, men når folkestyret har
valgt at det skulle være på en
anden måde, så er jeg en sand
demokrat der prøver at få det
bedste ud af universitetsloven.
Jeg tror også der er gode ting i
den nye styreform. Derfor har
jeg som princip også lagt vægt
på at vi skulle have en stærk
bestyrelse. Når systemet er
skruet sammen som det er nu,
så skal vi have nogle som vir-
kelig kan hjælpe os og er dyg-
tige, og det har vi også fået,«
mener Linda Nielsen.

Stadig medindflydelse
Og ifølge Linda Nielsen er der
ikke Mærsk-agtige ledelsesme-
toder i sigte for universitetets
ansatte.

»Som ansatte ledere får rek-
tor, dekaner og institutledere
en ny rolle fordi de kollegiale
organer mister magt, men re-
elt fungerer ting jo bedst i et
samarbejde, så det interessan-
te er ikke magten, men hvad
du kan gennemføre på kon-
struktiv vis i samarbejde med
andre,« mener Linda Nielsen
der ikke er så bekymret for at
de nye ledere vil sejle deres
egen sø og glemme alt om
medarbejderindflydelse. 

»Medindflydelse og selvbe-
stemmelse er jo selve universi-
tetets natur. Det er det vi skal
leve af hvis vi skal være et godt
universitet. Vi kan ikke gøre
det uden engagement eller
medejerskab. Det ved alle. Det
ved vi som rektorat, det ved

den nye bestyrelse. Det her-
sker der ikke nogen tvivl om,«
siger Linda Nielsen.

De mange omvæltninger og
især den nye universitetslov
har ført til en diskussion om
hvorvidt forskningsfriheden
vil blive svækket. I debatten
har Linda Nielsen selv advaret
imod kortsigtethed og politisk
styring af forskningen, men
hun føler sig i dag tryg ved at
der ikke vil blive rørt ved
forskningsfriheden. 

»Først og fremmest er forsk-
ningsfriheden sikret i universi-
tetsloven, og så er den en vig-
tig del af universitetet. Ingen
har interesse i at forskningsfri-
heden forsvinder, så jeg er ik-
ke så bekymret for at universi-
tetet skal blive drænet for sit
hjerteblod. På den anden side
er det godt at vi hele tiden er
opmærksomme på det.«

Unik arbejdsplads
Ligegyldigt hvilke styreformer
der måtte komme, er det vig-
tigste for universitetet medar-
bejderne.  

»Vi er så heldige at vi på uni-
versitetet har ualmindeligt en-
gagerede og gode medarbejde-
re, og det vil de fortsætte med
at have. Jeg bliver ofte glad
når jeg har været rundt på uni-
versitetet eller har inviteret
forskellige forskere til tors-
dagsfrokoster for at høre hvad
de laver. Det er jo engagerede
folk vi har med at gøre. Det er
simpelthen en fornøjelse, og
det er det bedste udgangs-
punkt for at der kommer til at
ske noget spændende.« 

Og nok føler de fleste på
universitetet sig presset på tid
og penge, men det er et leve-
vilkår for universiteterne, 
mener Linda Nielsen.

»Vi er presset på økonomi-
en, men hvis vi sammenligner
os selv med mange andre sek-
torer i samfundet, så er univer-
sitetet på mange måder en fan-
tastisk arbejdsplads. Der er ik-
ke mange andre steder hvor
du inden for nogle rammer frit
kan vælge hvad du vil lave,
hvordan du vil gøre det og gå
på tværs af alle mulige områ-
der politisk, fagligt etc. Forstå

mig ret: Folk knokler, men vi
har også nogle muligheder
som du stort set ikke finder an-
dre steder. Jeg synes nogle
gange der er lidt rigeligt brok i
forhold til hvad det er for en
arbejdsplads vi har. Måske for-
di folk ikke er nok ude og se
hvordan det er andre steder,«
siger Linda Nielsen og foreslår
grinende lidt jobrotation
mellem universitetet og hjem-
meplejen.

Et samlet universitet
Og hvis universitetet skal klare
fremtidens udfordringer, så er
det netop medarbejderne der

skal satses på, mener Linda Ni-
elsen.

»Hvis universitetet skal være
motor i fremtidens vækst og
udvikling både økonomisk og i
en bredere forstand, så forud-
sætter det at vi er gode til at
agere sammen med samfun-
det. Det forudsætter at vi er
gode til at tage de udfordring-
er på os som globaliseringen
rejser, og det forudsætter at vi
internt er gode til at få det
bedst mulige ud af alle vores
mennesker og øvrige ressour-
cer.«

Derfor er sammenhængs-
kraften på universitetet vigtig

for at få et fælles fodslag. 
»Vi har gode muligheder for

at gøre os gældende i den glo-
bale konkurrence på
forsknings- og uddannel-
sesområdet, og det forudsæt-
ter at vi udnytter det samlede
potentiale som vi er så heldige
at have på Københavns Univer-
sitet,« slutter Linda Nielsen.

likl@adm.ku.dk

»Jeg synes man skulle have bevaret universitetsdemokratiet, men når
folkestyret har valgt at det skulle være på en anden måde, så er jeg 
en sand demokrat der prøver at få det bedste ud af universitetsloven.« 

Rektors profil
»Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddan-

nelsessektoren. Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og skal have

indsigt i universitetets virke og samspil med et omgivende samfund.«  

Citat fra Lov om universiteter, §14 om rektor, stk. 2, vedtaget af Folketinget den 4. juli 2003. 
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AUDITERING

Af Lise K. Lauridsen

Mere end 100 studeren-
de og ansatte og et
udenlandsk ekspert-

panel har gransket hvordan
Københavns Universitet holder
øje med undervisningens og
uddannelsernes kvalitet i et
såkaldt auditeringsprojekt. 

I maj måned kom selvevalu-
eringen af alle universitetets
metoder til at forbedre og do-
kumentere undervisningens
og uddannelsernes kvalitet.
Og den 2. december blev det
internationale ekspertpanels
rapport offentliggjort. Den
bygger på selvevalueringen
samt et tre dages besøg på uni-
versitetet. 

Universitetets måske største
udfordring i forbedringen af
undervisningen er at gøre god
undervisning karrierefrem-
mende for den enkelte under-
viser. Som det ser ud i dag, er
det nemlig kun forskning der
tæller når universitetsansatte
lærere skal gøre karriere.

Københavns Universitet må
overveje at indføre en form for
peer review af undervisningen,
mener eksperterne. Peer re-
view er en af de mest udbredte
måder at vurdere forskning
på, og den kan sammen med

mere teambaseret undervis-
ning være med til at styrke
kvaliteten af undervisningen.

Ifølge panelet skal der gøres
noget for at stimulere en øget
vægt på undervisning blandt
det videnskabelige personale.
Ekspertpanelet fremhæver at
større krav til at kunne måle
god undervisning og mulighed
for at kunne bruge det på cv’et
også ville fremme mere fælles-
skab om undervisningen –
som man ofte ser det i forsk-
ningen. 

Løntillæg og mere efterud-
dannelse af underviserne med
henblik på at forbedre under-
visningen kan også være gule-
rødder.

Studienævn en styrke –
og en svaghed 
Rammerne om den gode
undervisning på KU er i høj
grad baseret på det uformelle
samarbejde mellem undervise-
re og studerende på fagene og
arbejdet i studienævnene. Stu-
dienævnene lokalt på studier-
ne er nemlig oftest stedet hvor
undervisningen bliver plan-
lagt, evalueringer bliver gen-
nemgået, og initiativer til for-
bedring af undervisningen bli-
ver taget. Studienævnenes ar-
bejde anser ekspertpanelet for

en af kvalitetsarbejdet største
styrker på KU. 

Men den decentrale place-
ring af hvem der holder øje
med undervisningen og en
mangel på centrale retningsli-
nier for fx registrering af eva-
lueringer gør det svært at få
overblik over hvordan det går
og vanskeligt at dele erfaring-
erne om hvad man kan gøre
for at forbedre undervisning-
en. 

Panelet foreslår på den bag-
grund at universitetet prøver
at identificere og formidle
hvordan det går med under-
visningen, fx ved at skabe et
informationssystem til regis-
trering af undervisningsevalu-
eringer, undersøgelser af fra-
fald og andre informationer af
relevans for undervisningskva-
liteten.

Den erkendelse går igen i
universitetets selvevaluering. 

Gør ansvaret klart
Hvem har egentlig ansvaret for
kvaliteten af undervisningen?
Er det den enkelte underviser
og de studerende, er det stu-
dielederen, dekanen, eller er
det egentlig rektors ansvar
hvis man som studerende ikke
får en tilstrækkelig god uddan-
nelse?

Ekspertpanelet opfordrer
universitetets ledelse til at gø-
re det mere klart hvem der har
ansvar for undervisningskvali-
teten og formulere minimums-
krav for hvordan de enkelte
studier skal holde øje med
undervisningen.

Et initiativ på Det Humanis-
tiske Fakultet bliver brugt som
et eksempel til efterfølgelse.
Her er studielederne ansvarli-
ge for at kvalitetsarbejdet lever
op til nogle mindstekrav.

Panelet anbefaler at studie-
nævnene bliver ansvarlige for
at rapportere deres arbejde
med undervisningskvaliteten
videre til dekanerne. Dekaner-
ne rapporterer videre op i sys-
temet til et centralt råd for
undervisningskvalitet hvis for-
mål det er at formidle gode in-
itiativer videre til resten af
universitetet og omverdenen.

Rektor Linda Nielsen er glad
for ekspertpanelets anbefa-
linger:

»Anbefalingerne er frem-
adrettede, og vi får mange go-
de råd med på vejen. Det er nu
afgørende at vi får lagt en kø-
replan for hvordan vi kommer
i gang med at omsætte anbefa-
lingerne i praksis,« siger hun. 

likl@adm.ku.dk

Auditerings-
projektet
Auditering indebærer en vurdering af
universitetets arbejde med at sikre og ud-
vikle kvaliteten af uddannelser og under-
visning. I modsætning til de traditionelle
turnusevalueringer går auditering ud på
at se på forudsætningerne for kvalitet
frem for kvaliteten i sig selv.  
I den nye universitetslov er der øget vægt
på evaluering og kvalitetssikring af un-
dervisning. På den baggrund har Køben-
havns Universitet og Danmarks Tekniske
Universitet deltaget i et pilotprojekt om
auditering under ledelse af Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA). Mere end 100
studerende og ansatte på KU har deltaget
i auditeringsprojektet der startede i efter-
året 2003. Den interne rapport der kom i
maj, har sammen med et tre dages besøg
på Københavns Universitet dannet bag-
grund for ekspertpanelets rapport. 
Læs mere på www.ku.dk/auditering.

Ti tips til bedre 
kontrol med 
undervisningen:

1. Etablere et fælles kvalitetsråd der op-
bygger en strategi og en politik om-
kring kvaliteten af undervisning og
uddannelse.

2. Udpege en leder af kvalitetsarbejdet
på universitetet.

3. Formulere en overordnet kvalitets-
strategi for hele universitetet.

4. Klare retningslinier for kvalitetsarbej-
det på alle niveauer.

5. Universitetets ledelse skal gøre klart
hvem der har ansvar for undervis-
ningskvaliteten.

6. Etablere et elektronisk system som gi-
ver overblik i hvordan det går med
undervisningen og uddannelserne.

7. Kvalitetssikring af undervisningen
indbygges i alle nye studieordninger.

8. Evalueringer af undervisning og læ-
ring bør udvikles og systematiseres.

9. Undervisningskompetencer bør styr-
kes via fx tillæg for god undervisning,
peer reviews, teamwork, videreud-
dannelse etc.

10. Alle fakulteter bør have ordninger for
udvikling af undervisernes pædago-
giske og didaktiske kompetencer.

ZZZ – Universitetets måske største udfordring i

forbedringen af undervisningen er at gøre god

undervisning karrierefremmende for den enkelte

underviser. Som det ser ud i dag, er det nemlig

kun forskning der tæller når universitetsansatte

lærere skal gøre karriere.

Undervisningen
under lup
Hvordan sikrer Københavns Universitet at de studerende får god
undervisning og uddannelse? Et udenlandsk ekspertpanel foreslår
peer review af undervisningen og sikring af minimumskrav til 
evaluering og videreuddannelse af underviserne 
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Sådan sagde Eva
»Bestyrelsen hæfter sig ved at KU er godt i gang med en proces hvor auditeringen og

selvevalueringen har fungeret som en katalysator til at udbrede kvalitetstænkning på

hele institutionen. Der er mange eksempler på godt kvalitetsarbejde på universitetet,

men samtidig er der behov for en mere koordineret kvalitetsstrategi og en systematisk

indsats for at sikre kvaliteten af uddannelsesaktiviteterne.« 

Citat fra EVA’s bestyrelses kommentar på www.eva.dk.
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VEJLEDNING

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Med nye arbejdsopga-
ver, en fordobling af
medarbejderstaben

og en lang række såkaldte stu-
die- og erhvervstræf ventende
forude har sensommeren og
efteråret budt på en noget
stormfuld begyndelse for det
nye vejledningscenter Studie-
valg København.

Alligevel ser centerleder
Torben Lier Theilgaard forbav-
sende ustresset ud da Univer-
sitetsavisen møder ham på
hans lille kontor i Fiolstræde
til en snak om hvordan det er
gået i de første fire måneder
siden Studievalg København
afløste det tidligere Center for
Information om Videregående
Uddannelser (ivu*C):

»Det har været en sammen-
presset og hektisk periode
med konstante deadlines, men
nu kommer der en tid hvor vi
endelig kan puste ud.« 

Stormen er ved at løje af.
Studievalg København er et

ud af syv regionale vejled-
ningscentre under Undervis-
ningsministeriet som vareta-
ger vejledning af elever om
valg af videregående uddan-
nelser og erhverv. 

»Ivu*C lagde en klar vægt
på information. Nu er det vej-
ledning det drejer sig om,« si-
ger Torben Lier Theilgaard

som også var leder af ivu*C i
København.

Centret vejleder desuden
voksne om efter- og videreud-
dannelse, men dets største for-
pligtelse er klart over for de
studieforberedende ung-
domsuddannelser.

Travlt fra dag et
Officielt er kontrakten med
Undervisningsministeriet ind-
gået med Københavns Univer-
sitet. Studievalg København er
dog ikke en del af KU, påpeger
Torben Lier Theilgaard.

»Vi er en autonom enhed
uden nogen direkte forbin-
delse til KU. Vi har vores egen
økonomi og betaler så KU for
en række ydelser som fx løn,
it-system, personalebistand og
husleje.«

Etableringen af Studievalg
København skete som et led i
den store vejledningsreform
som trådte i kraft 1. august i
år. Formålet med reformen var
at rydde op i den jungle af til-
bud der eksisterede på marke-
det. 

Alt blev samlet i henholdsvis
Ungdommens Uddannelses-
vejledning som skal vejlede
folkeskoleelever om ung-
domsuddannelserne og så i
syv regionale vejledningscen-
tre hvor Studievalg Køben-
havn altså er et af dem.

En af nyskabelserne er at de

nye studievalgscentre har
overtaget erhvervsvejledning-
en af elever på ungdomsud-
dannelserne. 

»Det giver nogle specielle
arbejdsvilkår når man har et
ansvar for vejledningen et sted
man ikke selv befinder sig fy-
sisk,« medgiver Torben Lier
Theilgaard.

Reformens skæringsdato be-
tød at der har været travlhed
fra dag et.

»Vi havde små ti arbejdsda-
ge til introduktion og til at få
baseret vores interne samar-
bejde og kultur. Derefter gik vi
i gang med at tage kontakt til
vores mange samarbejdspart-
nere og siden da har vi kørt ar-
rangementer på skolerne, så vi
har haft kolossalt travlt,« kon-
staterer Torben Lier Theil-
gaard.

Bred orientering
Studievalg Københavns første
store opgave var at få stablet
65 studie- og erhvervstræf på
benene rundt omkring på
gymnasier, handelsskoler og
tekniske skoler i hoved-
stadsområdet, Nordsjælland
og på Bornholm. Det første ar-
rangement fandt sted 26. ok-
tober. 

Studie- og erhvervstræffene
hed i ‘gamle dage’, da det sta-
dig var ivu*C der stod bag ar-
rangementerne, studieoriente-

rende møder – eller blot
STORM. Her kunne eleverne
få en orientering om et par af
de uddannelser de var interes-
serede i, af nogle studerende
fra netop de uddannelser.

Men med vejledningsrefor-
men døde STORM.

Oplæggene var for farvede
af den enkeltes studerendes
begejstring for sit eget studi-
um, syntes Undervisningsmi-
nisteriet.

Derfor valgte Studievalg Kø-
benhavn at ændre konceptet.
Eleverne skal nu danne sig et
overblik over et bredt felt af
fag i stedet for at få et snævert
indblik i nogle få fag.

Det er stadigvæk studerende
der tager ud og holder oplæg-
gene, men nu skal de holde
oplæg om alle de uddannelser
deres studium er i ‘familie’
med og ikke kun om deres eget
fag. 

»Vores valg var fortsat at be-
vare så stor grad af involvering
af de videregående uddan-
nelser som muligt, frem for at
eleverne får formidlet vejled-
ningen af sådan en som mig,«
pointerer Torben Lier Theil-
gaard.

Det ændrede koncept gjorde
at alt det praktiske omkring
Studie- og erhvervstræffene
har skullet laves fra bunden.

»Alt er nyt. Vi har jo ikke
kunnet bruge noget af det fra

sidste år. Medarbejderne her
har knoklet en vis legemsdel
ud af bukserne. Vi burde have
haft længere tid til at forbere-
de tingene, men det var ikke
muligt. Nu har vi så høstet en
masse erfaringer, og jeg er ab-
solut fortrøstningsfuld,« siger
Torben Lier Theilgaard som
mener at centret i det store he-
le har løst opgaven »fornuftigt
og lødigt« trods den korte for-
beredelsestid.

Fejlkommunikation
Det er dog ikke alle der er eni-
ge i den betragtning. Der har
nemlig været eksempler på at
oplægsholdere er dukket op til
et studie- og erhvervstræf blot
for at opdage at en anden fra
samme uddannelse også er
blevet booket til at holde op-
læg. Andre er ikke blevet infor-
meret om at konceptet er ble-
vet ændret og har derfor ikke
vidst at de skulle fortælle om
en stribe af fag og ikke kun 
deres eget.

Det beklager Torben Lier
Theilgaard.

»Det er selvfølgelig smad-
deruheldigt for de studerende
det er gået ud over,« under-
streger han, »men når man øn-
sker at arbejde sammen med
så mange uddannelsesinstitu-
tioner som muligt, risikerer
man at der opstår fejl i kom-
munikationen imellem os og

studievejledningen på de en-
kelte uddannelsesinstitutio-
ner,« som er dem der har haft
ansvaret for at kommunikere
de praktiske informationer vi-
dere til oplægsholderne.

Næste år vil Studievalg Kø-
benhavn råde over et databa-
seværktøj som skal holde styr
på de mange informationer.
Først skal dette års studie- og
erhvervstræf dog lige overstås.
En endelig evaluering vil fore-
ligge i begyndelsen af 2005.

Og de første kommentarer
er overvejende positive.

»Bedømmelsen af de arran-
gementer vi har afholdt, ligger
i den gode eller meget gode
ende,« fortæller Torben Lier
Theilgaard.

Men kritikken vil ikke blive
glemt.

»Oplægsholderne vil også
have en stor aktie i evaluering-
en,« lover Torben Lier Theil-
gaard.

Han er klar over at de tvær-
gående og overfladiske oplæg
som dækker mange uddan-
nelser, kan være med til at
kvæle de studerendes lyst til at
være oplægsholder:

»Det er klart at vi skal finde
en bedre balance omkring ej-
erskabet i forhold til oplæg-
get.«

jdab@adm.ku.dk

Svære forventninger
»Vi skal blandt andet finde ud af hvordan man kan måle om I gør en forskel, og om der

sker en værditilvækst som følge af jeres arbejde. Det er svært at håndtere, for det tager

flere år at lave en forløbsbeskrivelse der viser hvad der sker med de unge efter en ung-

domsuddannelse. Og vi skal også finde ud af, hvordan man måler om de unge havde

valgt anderledes hvis I ikke havde været der.«

Undervisningsministeriets departementschef, Henrik Nepper-Christensen, ved underskri-

velsen af kontrakten mellem ministeriet og de syv vejledningscentre, 5. marts 2004.

NYE TIDER – Studievalg København har overtaget erhvervsvejled-

ningen af elever på ungdomsuddannnelser.

Storm over Studievalg

I disse uger er det nye
vejledningscenter Studie-
valg København arrangør
af 65 studie- og erhvervs-
træf rundt omkring 
på gymnasier, handels-
skoler og tekniske skoler
i hovedstadsområdet,
Nordsjælland og på
Bornholm
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AFSKEDSPORTRÆT

Af Jeppe Dong Abrahamsen

Et kig på Niels Thygesens generalieblad kan
få de fleste til at miste pusten. Han har be-
stridt vigtige poster i IMF (Den Internatio-

nale Valutafond) og den økonomiske samar-
bejdsorganisation, OECD. For nu blot at nævne
et par eksempler.

Desuden vil Niels Thygesens navn for evigt
være forbundet med den europæiske møntu-
nion (ØMU) idet han i 1988 sad som det eneste
akademiske medlem af Delors-komitéen hvis
arbejde siden kom til at danne grundlaget for
ØMU’en. 

Alene det rækker til at han regnes for den
mest indflydelsesrige økonom Danmark nogen-
sinde har fostret inden for anvendt økonomisk
politik.

Men det vender vi tilbage til, for spørger man
Niels Thygesen hvad han selv vil fremhæve af
de mange betydningsfulde opgaver han har be-
skæftiget sig med i løbet af sin lange og impone-
rende karriere, svarer han hverken OECD, IMF
eller ØMU: 

»Grundlaget har hele tiden været Køben-
havns Universitet. Jeg har været væk i perioder
op til et år et par gange, men jeg har altid været
ret sikker på at jeg ville vende tilbage hertil.« 

Når Niels Thygesen ved årsskiftet forlader sit
job som professor i international økonomi, er
en ting dog stensikkert. Han vender ikke tilba-
ge. Den 13. december fylder han nemlig 70 år,
og det betyder tvungen pension.

»Jeg har godt nok kunnet se frem til den her
dato i et stykke tid, men det er da vemodigt at
stoppe. Jeg kommer til at savne det,« indrøm-
mer han.

Større og bedre
Det er der heller ikke noget at sige til, for Niels
Thygesen har haft sin gang på Københavns Uni-
versitet i mere end 40 år. Han blev cand.polit. i
1960, lektor fire år senere, og i 1971 tiltrådte
han så det professorat han har beklædt lige si-
den.

I dag er Københavns Universitet en anderle-
des stor institution i forhold til dengang Niels
Thygesen fik sit eksamensbevis.

»Da jeg blev færdig, var vi vel omkring 20 kan-
didater i økonomi om året. Nu er der ti gange så
mange, så alt er langt mere omfattende og kræ-
ver større organisation især omkring undervis-
ningen. Ellers er den mest iøjnefaldende æn-
dring her på instituttet at vi har en større grup-
pe af ph.d.-studerende som vi slet ikke havde
dengang. Det har været et meget værdifuldt til-
skud,« påpeger Niels Thygesen som alt i alt er
godt tilfreds med det uddannelsesmæssige:

»Vores uddannelse er blevet klart bedre med
tiden. Vi kan se at de studerende har fået en in-
tensiv træning i økonomiske analyser som giver
dem en fleksibilitet i forhold til erhvervsvalg og
studier i udlandet, og så er de studerende på et
ganske højt niveau. Det er klart kvaliteten er va-
rierende, men de gode er altså virkelig gode og-
så efter international målestok.«

En klar indikation for dette er at vinderen af
den prestigefyldte Euroclear-pris var en stude-
rende fra Økonomisk Institut de eneste tre
gange prisen blev uddelt. Sidste gang den blev
det, var i 2003.

Kun én Thygesen
Vejlederen på de to første vindende opgaver
hed selvfølgelig Niels Thygesen, og det er der i
og for sig ikke noget mærkeligt i. Igennem
mange år var han nemlig den underviser på in-
stituttet der vejledte flest specialestuderende.

»Et år havde jeg 25-27 studerende, tror jeg.
Det var nu også lidt meget,« ler han.

Men sådan går det når man nyder at være
vejleder lige så meget som han gør.

»Det er en meget levende og intens form for
undervisning hvor jeg selv lærer en masse hele
tiden,« siger Niels Thygesen.

Han er kendt for sin enestående evne til at
huske detaljer om hver enkelt af sine mange
tidligere studerende som han følger med stor
interesse.

»Mange af dem jeg har været vejleder for, er
endt i ministerier og i store banker,« fortæller
han stolt.

Første gang Niels Thygesen havde en specia-
lestuderende, var tilbage i 1965. Hun hed Bodil
Nyboe Andersen.

»Bodil kan jeg godt være stolt af,« smiler han.

I dag er hun som bekendt formand for Natio-
nalbankens direktion og – ikke at forglemme –
medlem af KU’s nye bestyrelse.

Allerede dengang imponerede Niels Thyge-
sen som ung underviser ved at have en interna-
tional baggrund i det han underviste i, erindrer
Bodil Nyboe Andersen:

»Det var ikke så sædvanligt på det tidspunkt
på økonomstudiet. Vi havde godt nok lærebø-
ger som var amerikanske, men at Thygesen var
så internationalt opdateret, er noget jeg husker
som anderledes.«

Det er ikke fordi de er Des at Bodil Nyboe An-
dersen omtaler sin tidligere vejleder ved efter-
navn.

»Det er mere fordi han omtales som Thyge-
sen. Der er så mange der hedder Niels, men
Thygesen ved vi alle hvem er,« forklarer hun.

»Man kan ikke være til en konference eller et
møde i udlandet uden at folk spørger om man
kender Niels Thygesen når de hører man er
dansker. Inden for sit område, altså anvendt
økonomisk politik, er han så klart den mest
kendte, danske økonom,« fastslår Bodil Nyboe
Andersen.

Mr. International
Sin kolossale internationale kontaktflade har
Niels Thygesen skabt sig i kraft af en veludvik-
let analytisk sans.

»Hans store indflydelse beror på at han har
været i stand til at omsætte relevante
forskningsbidrag til et sprog som de folk der ar-
bejder med økonomisk politik i praksis også
kan forstå. Han har haft en enestående evne til
at bygge bro mellem forskningen og den økono-
miske politiske rådgivning,« siger en anden af
hans tidligere studerende, professor og overvis-
mand Peter Birch Sørensen.

De mere teoretiske forskningsbidrag har han
imidlertid ladet andre om.

»Han har ikke været den der forskernørd som
har siddet indelukket på sit kontor og skrevet
tunge, tykke artikler. Thygesen har været med
til at synliggøre instituttet både i den danske og
udenlandske offentlighed. Er der noget man
skal sige om Niels Thygesen, er det at han klart
er Økonomisk Instituts og Københavns Univer-

sitets Mr. International,« fastslår institutleder
Troels Østergaard Sørensen der ligeledes har
haft Niels Thygesen som underviser.

»Han har altid været internationalt oriente-
ret, også længe før det kom på mode at snakke
om internationalisering,« siger Peter Birch Sø-
rensen.

Men det er netop karakteristisk for Niels Thy-
gesen at selv om han er en gentleman af den
gamle skole, har han altid været en mand af  ti-
den der på mange måder var forud for sin tid.

ØMU’ens far
Et lysende eksempel på Niels Thygesens anlæg
for at forudsige fremtiden er ØMU’en, et pro-
jekt som han var en af dem der tidligst og iv-
rigst beskæftigede sig seriøst med.

»Noget der har gjort indtryk i tilbageblik, er
de mange gange hvor han tilbage i 1980’erne,
længe før ØMU’en blev dannet, forudså at der
ville komme en monetær union,« husker Peter
Birch Sørensen og fortsætter:

»Mange sagde: “Det er et fatamorgana. Det
bliver aldrig til noget. Det er politisk helt urea-

listisk, for når det kommer til stykket, vil lande-
ne ikke være med til at afgive så meget suveræ-
nitet.” Men gentagne gange advarede han mod
at undervurdere den vilje der var hos de centra-
le beslutningstagere til at realisere projektet.«

Og resten er historie som man siger.
Som medlem af den såkaldte Delors-komité

der var opkaldt efter den daværende franske
formand for EF-kommissionen, Jacques Delors,
har Niels Thygesen sin del af æren for at ØMU’en
blev en realitet.

Derfor går han også under tilnavnet ØMU’ens
far.

»Det er nu så meget sagt,« smiler Niels Thy-
gesen. 

»Jeg ville være stolt hvis det var berettiget,

»Thygesen ved vi alle hvem er«

Navnet Niels Thygesen vækker ikke genklang i den brede, danske 
offentlighed, men blandt sine fagfæller er han anerkendt som den
økonom i Danmark der har haft størst indflydelse på international 
økonomisk politik nogensinde. Til nytår stopper Niels Thygesen 
som professor på Københavns Universitet for at gå på pension

»Jeg vil i virkeligheden gerne huskes
som en god lærer. Det ligger mig me-
get på sinde.«  Niels Thygesen

Hurtig union
»Jeg havde ikke troet at det var gået så hurtigt. Rapporten vi afleverede i april 1989, ligger ganske tæt på

det resultat som vi nu er nået til i Europa, men der lå ingen fast tidsplan for møntunionens gennemførelse

dengang. Det var nok det svageste punkt i rapporten.«

Niels Thygesen i Berlingske Tidende, 31. december 1998
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men jeg må nok sige at der er andre der har
spillet en større rolle.«

Uanset hvordan man end vender og drejer
det, er hans betydning dog ikke sådan at kom-
me udenom, lyder det samstemmende fra både
Troels Østergaard Sørensen, Peter Birch Søren-
sen, Bodil Nyboe Andersen og professor Henrik
Jensen som ikke tøver med at kalde Niels Thy-
gesen for et forbillede.

»Han er virkelig en af de store internationale
kanoner. Det siger sig selv: Han var jo med til at
udforme Delors-rapporten. Dermed har han
haft en fantastisk indflydelse på hvordan ver-
den ser ud i dag. Det er der trods alt ikke mange
der kan skrive på deres cv,« som Henrik Jensen
formulerer det.

Deltidspensionist
Det næste der kommer til at stå på Niels Thyge-
sens cv bliver pensionist. Eller deltidspensio-
nist. Han fortsætter nemlig med at være for-
mand for OECD’s landekomité som evaluerer
medlemslandenes økonomiske politik. Den post
har han bestridt siden 2000. Desuden er han
bestyrelsesformand for selskabet MTS der har
base i Milano.

Det bliver dog ikke arbejde det hele.
»Jeg har en væsentligt yngre kone og en søn

på ti år, så jeg kan også godt få tiden til at gå
med familien,« smiler han.

I sine yngre dage var han en habil golfspiller.
Han har vundet fem danske amatørmesterska-
ber, spillet både på det danske landshold og på

et udvalgt europæisk hold og var også en over-
gang formand for Dansk Golf Union, men nu
hvor han er blevet ældre, er det blevet sværere
at holde niveauet.

»Rent fysisk går man jo tilbage. Jeg har hel-
digvis haft nogle tålmodige, væsentligt yngre
venner som har holdt mig til ilden,« ler han.

Når Niels Thygesen ser tilbage på den karrie-
re som så småt er ved at gå på hæld, er han gan-
ske godt tilfreds. Kombinationen af at sidde i
forskellige komitéer og udvalg ved siden af ger-
ningen som universitetsprofessor har passet
ham fint.

»Det er et liberalt erhverv hvor man har helt
særlige muligheder for selv at definere sin funk-
tion. Det har jeg benyttet mig lidt mere af end
andre – nogle vil måske sige lidt for meget –
men jeg tror også at jeg har bragt noget med til-
bage til miljøet.«

Selv om det umiddelbart kunne se sådan ud,
har der faktisk aldrig været så stor afstand
mellem de forskellige aktiviteter, afslører han:

»Jeg har brugt noget af det arbejde jeg har la-
vet internationalt, som materiale i min under-
visning og vejledning af studerende. Det har de
været glade for fordi de af og til har fået adgang
til ikke-publiceret og fortroligt materiale. Det
tror jeg har givet en mere levende undervisning
fra min side.«

Og det er det der tæller for Niels Thygesen:
»Jeg vil i virkeligheden gerne huskes som en

god lærer. Det ligger mig meget på sinde.«
jdab@adm.ku.dk

Niels Thygesen
Professor i international økonomi, Økonomisk Institut 

(1971-2004, orlov 1971-73)

Født: 13. december 1934

Uddannelse

Cand.polit. (M.Sc. i Økonomi), Københavns Universitet(1960)

Mastergrad i offentlig forvaltning, Harvard University (1961)

Dr.polit., Københavns Universitet (1971)

Beskæftigelse

Fuldmægtig i Økonomiministeriet (1961-64)

Lektor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet (1964-69)

Økonomisk rådgiver for Finansministeriet i Malaysia (1969-71)

Leder af OECD’s Monetære Afdeling (1971-73)

Udover de mange poster og hverv som er nævnt i artiklen, har

Niels Thygesen desuden været rådgiver for Nationalbanken

(1972-83), institutleder på Økonomisk Institut, Københavns Uni-

versitet (1973-77), formand for Danmarks Nationaløkonomfor-

ening (1974-79), økonomisk vismand (1983-85), formand for

Danmarks Olympiske Komité (1984-88), medlem af bestyrelsen i

Dampskibsselskabet af 1912 m.m. Niels Thygesen fylder over en

halv side i Kraks Blå Bog.

FARVEL – Til nytår går profes-

sor Niels Thygesen på pension ef-

ter at have været en del af Kø-

benhavns Universitet i over 40 år.

»Det er da vemodigt at stoppe.

Jeg kommer til at savne det,« er-

kender han.

F O T O : L I Z E T T E K A B R È

Danmark skal nok komme med
»Selvfølgelig er møntunionen også et politisk projekt, men jeg har aldrig hørt til dem der sagde at det alene var et politisk

projekt. Men jeg vil da gerne indrømme at det der altid har interesseret mig mest, er om der overhovedet kommer en uni-

on, om Tyskland og Frankrig kunne blive enige. Det er det virkelig interessante, så skal vi andre nok komme med før eller si-

den, for det er en god idé.«

Niels Thygesen i Politiken, 23. marts 1998.
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CYKELKONKURRENCE

Universitetsavisen satte
ved semesterstart for
anden gang to af de be-

rømte Kronan-cykler på høj-
kant for de læsere der tegnede
abonnement på avisen. 

Spændingen er nu udløst.
To heldige vindere er fundet,
og de har været forbi redaktio-
nen for at modtage deres hju-
lede præmie.  

Sikker intuition
Splinternye står de to cykler
og venter. Ind ad døren kom-
mer to glade ansigter. Hen-
rykte over at indkassere gevin-
sten og parate til at springe op

på sadlen og prøve en tur.      
»Jeg vidste jeg ville vinde

universitetscyklen,« siger Hans
Friederichsen og konstaterer
at hans nye cykel er udstyret
med solide dæk der er gode
når man bor i Tisvildeleje og
elsker at køre ture i skoven. 

»Jeg havde på fornemmel-
sen at jeg ville vinde cyklen
som en belønning for veludført
arbejde,« siger Hans der er 67
år, uddannet arkitekt og gen-
nem de sidste fire år har læst
Kunsthistorie på Åbent Univer-
sitet ved siden af arbejdet i sit
firma. 

I sommer blev det til en ba-
chelorgrad der kom i hus efter
hårdt slid. Glæden over den
overståede eksamen fik Hans
til at tro på sin intuition da
han en dag spiste frokost på
KUA og faldt over avisen og
den lykkebringende kupon.

»Universitetsavisen er en
god avis. Jeg læser den, skim-
mer meddelelsessiderne for
spændende gæsteforelæsning-
er og læser Maltes Spalte. Når
man ikke har gået på univer-

sitetet før, er Universitetsavi-
sen god at opleve universitetet
gennem, og når man ikke kom-
mer på universitetet så tit, kan
man holde kontakten ved at
læse Universitetsavisen,« siger
Hans og indrømmer at han
overvejede at gå ned og udfyl-
de et par tipskuponer da lyk-
kens gudinde havde tilskikket
ham en cykel. 

Lykkelige 
omstændigheder   
Da Lisbeth de Vries var ti år,
vandt hun en cykel i en tegne-
konkurrence. 18 år efter gør
hun det igen. Masser af held
og et abonnement på Universi-
tetsavisen udløser en ny cykel.
Det er dog langt fra den eneste
grund til at Lisbeth stråler og
smiler varmt da hun kigger
forbi redaktionen. 

I fredags satte Lisbeth punk-
tum for sine studier på KU.
Med et speciale om genetik
kandiderede Lisbeth som mo-
lekylærbiolog med et flot re-
sultat. Det er dog heller ikke
den eneste lykkelige omstæn-
dighed i Lisbeths liv. En stor
smukt struttende mave afslø-
rer at storken er på vej. Lisbeth
og kæresten venter barn om-
kring den 20. december hvil-
ket ikke forhindrer hende i at
prøvekøre den nye cykel.

»Jeg har gået og troet at det
måske kun var os to vindere
der havde deltaget i konkur-
rencen, men nu kan jeg godt
se at jeg er ret heldig. Jeg føler
mig enormt heldig. Jeg ser det
som et tegn på det gode.« 

Lisbeth bestilte abonnement
på Universitetsavisen fordi
hun gerne vil følge med i hvad
der sker på universitetet når
hun ikke læser på KU mere.

»Jeg mangler faktisk også
en god cykel. Den gamle billi-
ge cykel fra supermarkedet
trænger til at blive skiftet ud,«
smiler Lisbeth der overvejer at
vende tilbage til KU som ph.d.-
studerende når barslen er for-
bi. Heldigvis er der masser af
plads til en barnestol på Lis-
beths nye cykel.

Vi ønsker de to vindere til-
lykke.

mwo@adm.ku.dk

Hvor heldig kan man være?

Så heldig!
Der skal held til at vinde i spil. Selvtillid skader heller 
ikke hvis man går efter gevinsten. Begge dele har Lisbeth 
og Hans der er de glade vindere af Universitetsavisens 
cykelkonkurrence

Af Morten E. Wøldike Olsen

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

E-mail:

Kan sendes ufrankeret inden for Norden. 
Modtager betaler porto.

Sendes ufrankeret
Modtageren 
betaler portoen

Kronan Danmark

+++3024+++

1045 K

Jeg bestiller Universitetsavisen-cyklen:

Herrecykel (1.995 kr.) Damecykel (1.995 kr.) 

Sort Creme Sølv Rød Grøn 

Med 3 gear (795 kr.) Med frontbagagebærer (395 kr.) 

Med lås (249 kr.) 

Cyklen har håndbremse og

koster normalt 3.495 uden

ekstraudstyr i butikkerne

eller 2.795 via internettet

ekskl. fragt. Du kan læse

mere om den originale,

svenske militærcykel med

nummerpladen på

www.kronan.com.

Det er vigtigt at du udfyl-

der alle punkter. Fax ven-

ligst kuponen på 3312

7284 eller læg den i post-

kassen - portoen er betalt.

Du kan også ringe til kun-

deservice på 3312 7282. Cy-

klen leveres om 3-4 uger

på din hjemmeadresse. Du

betaler via 'Cash On Deli-

very'. Fragten koster 295

kr. pr. cykel.

Der kan kun bestilles én cy-

kel per kupon. Kopier ku-

ponen eller ring til kunde-

service hvis du vil bestille

flere cykler.

Køb en cykel
Spar 1.500 kr. når du bestiller 
din Kronan cykel her
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Fra alle os
Universitetsavisens redaktion ønsker alle læsere en englelig jul og et

bragende godt nytår. Vi er på gaden næste gang den 3. februar 2005.

Se deadlines for indlæg på side 14.
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ESSAY

Af Tomas Skov

Lad mig indlede med en lille anekdote fra
det virkelige liv: Jeg sidder i formiddags-
toget på vej mod RUC. Det er en gråvejrs-

dag engang i midten af 2001. Status er at jeg er
omtrent otte-ni år inde i mit studie, et par år
inde i specialet, samt – skulle det vise sig – også
et par år fra at sætte det endelige punktum.
Overfor mig sidder en svagt genkendelig skik-
kelse, nydeligt klædt med veltrimmet skæg og
vel et par år yngre end jeg.

Jeg kæmper med at indstille min hjerne på
ingenting. Specialet flyder i et strukturløst,
usammenhængende helvede, og er umuligt at
tænke på uden at få akut hjertebanken og
håndsved. Jeg fokuserer i stedet på dagens pri-
mære opgave når jeg lander på mit specialekon-
tor: at lave kaffe og servere mig selv noget mor-
genmad. Når dette er klaret, kan jeg, mens jeg
tygger ostemadder i mig og søber skoldhed kaf-
fe, tjekke den mail der måtte være tikket ind si-
den i går. Herefter... herefter må jeg til at åbne
de forbandede filer og nølende forsøge at dan-
ne mig et overblik over eventuelle sammen-
hænge i mit fragmenterede materiale. 

Allerede her stopper min mentale nødbremse
mig igen. Jeg kan ikke tænke på specialet. Én
ting ad gangen: først togtur (inklusive eventuel
avislæsning), så gåturen fra Trekroner Station
til IU (Internationale Udviklingsstudier), så
tænde computeren, så kaffe og morgenmad, så
tjekke mail, så... Hvad der derefter kommer, det
tager vi til dén tid.

FYREN OVER FOR MIG synes at vedblive at
kigge på mig. Jeg kan ikke umiddelbart placere
ham i min fortid, så jeg kigger ud ad vinduet og
indstiller atter min hjerne på ingenting. Den vil
imidlertid ikke som jeg vil, og før jeg ved af det,
er den i gang med at opregne hvor længe jeg
egentlig har læst på universitetet, samt hvilke
eventuelle legitime undskyldninger der måtte
findes for de mange år. 

Lad os se... jeg startede i Aalborg i 1992... Fy-
ren synes at have læst min begyndende tanke-
række: »Har du ikke læst i Aalborg?«, spørger
han. Jeg skifter udsigten til Hedehusene Station
ud med den velklædte, unge mand: »Jo...,« sva-
rer jeg uden at være hjulpet på sporet. »Du ken-
der Philip, ikke?«, fortsætter han. »Jo, selvfølge-
lig... det gør jeg. Og du er...?«, spørger jeg mens
jeg igen prøver at tyde hans ansigt. »Mads,«
svarer han, »fra basis på AUC. Jeg var også ven
af Philip.« OK, ja, nu er jeg helt med. »Selvføl-
gelig!«, udbryder jeg. »Klart! Og du er også
overflyttet til RUC? Skriver du også speciale?«
Mads kigger kort og undrende på mig: »Nej, jeg
skal ned og være censor.«

JEG HAR LIDT mange nederlag i min speciale-
tid, men sjældent er min livstilstand i selvvalgt
vacuum blevet udstillet i en sådan grad som i
ovenstående tilfælde.

Specialet er normeret til et halvt år – præcis
som hovedparten af alle de andre projekter
man som studerende producerer i løbet af sin
tid på universitetet. Specialet udgør den absolut
sidste hurdle der lige skal overvindes inden
man kan slutte sig til resten af flokken af færdi-
ge kandidater der nu definitivt har lagt studieti-
den bag sig og lever et forjættende normalt liv –
og måske oven i købet har fundet sig et job.  

Men så er der lige os der ikke lige blev færdi-

ge samtidig med de fleste af vennerne. Vi fort-
sætter, og fortsætter, og holder frustrerende
vejledermøder, og tjekker mail, og laver kaffe,
og læser artikler, og kopierer bøger, og skriver
problemformuleringen om igen... Og det synes
bare at blive ved. Og så... ét eller andet sted i
det lange specialeforløb, bliver dette liv til en
udstrakt ‘normaltilstand’. Specialet er ikke
længere den sidste parentes inden det egentlige
voksenliv starter, men er i stedet blevet en tilsy-
neladende permanent tilstand – ikke en tilstand
man ønsker, men som man resignerende accep-
terer som sit lod. 

Livet er gået i stå, SU’en er sluppet op, det
samme er slutlånet – og alle vennerne lever for
længst et tjekket og ansvarsfuldt karriereliv og
tjener deres 30.000 kroner om måneden.

DER INDSNIGER SIG således uværgerligt en
stadigt mere påtrængende følelse af at være en
taberbums hvis berøringsflade med vennerne
kun synes at blive mindre. Jeg lever som af-
mægtig evighedsstuderende et helt andet liv
end dem – og vel at mærke et liv som de i deres
stille sind undrer sig over at jeg gider leve. Og
alt imens vennerne er til endnu en lønforhand-
ling, sidder jeg alene derhjemme eller på speci-
alekontoret og kæmper min ensomme kamp

med et diffust intellektuelt puslespil som jeg for
længst har mistet interessen for.

Som månederne og årene passerer, bliver
min ensomme kamp stadigt mere desperat, og
mine løsrevne, halvfærdige kapitler stadigt me-
re omfattende. Bøger og artikler er blevet læst
og genlæst, og har resulteret i et sindrigt system
af små gule lapper der stritter ud af hver en pu-

blikation i bunkerne der fylder skrivebordet.
Mange af de talrige biblioteksbøger ligger også
ulæste hen, mens hjemkaldelserne og bøderne
dagligt flyder ind ad brevsprækken. 

På harddisken ligger indtil flere lister over al-
le de drømme jeg vil realisere når jeg har afle-
veret. Drømme om frihed, drømme om at læse
skønlitteratur, drømme om at cykle ud i det blå
med mine elskede. Banale drømme. 

Planer går i vasken, og deadlines overskrides
– og imens vedbliver presset at stige. Årstiderne

driver forbi, børnene bliver ældre, og kæresten
kæmper med at bevare respekten mens hun ser
til med skuffelse og bristede forhåbninger.

ALT IMENS STIGER omverdenens forvent-
ninger til det færdige produkt. Der ligger en
klar, og i grunden sympatisk, forventning i mi-
ne omgivelser om at jeg åbenbart bruger så me-
get tid på specialet fordi jeg har så høje standar-
der. Med en tillid på trods – som jeg må ind-
rømme er ganske rørende – går disse søde og
velmenende mennesker rundt med en forestil-
ling om at jeg bruger halve og hele år på den
absolut sidste finpudsning med henblik på at
optimere mit arbejde til stålsat perfektion. 

Kan man forestille sig nogle mere stressende
forventninger? Min egen oplevelse af tingenes
sande tilstand er en ganske anden: Det hele fly-
der, og jeg har forlængst justeret alle forvent-
ninger til den gode karakter kraftigt nedad og
knokler bare på for i det mindste at hive specia-
let op på et middelmådigt niveau, eller – hvis
det også skulle kikse – bare at få lortet ud af
verden.

Familien og vennerne ved godt at specialet er
et stort tabu, og at emnet fremkalder flakkende

blikke og akut håndsved hos evighedsstuden-
ten. Disse velmenende mennesker sætter såle-
des relativt sjældent ord på deres bekymringer,
men undgår i stedet at berøre ‘emnet’ – på sam-
me vis som vi andre på en mærkværdigt påfal-
dende måde undgår at tale med berørte om de-
res synlige deformiteter eller handicaps.

NÅR MIT ‘ARBEJDSLIV’ således er tabube-
lagt, er der kun familielivet, hverdagen og le-
verpostejen tilbage at hænge sin identitet op på. 

Jeg misunder mine venner der stråler af over-
skud og med vellyst diskuterer deres profession
ved hver en lejlighed. Er de klar over hvor lyk-
kelige de er? Er de mon klar over at hvis jeg fik
tilbuddet om at bytte, ville jeg tage deres liv, alt
inklusive, lige på stedet? 

Hvad gjorde de anderledes? En del af hem-
meligheden findes utvivlsomt på den lille sed-
del som en sød medstuderende har hæftet fast
på siden af min computerskærm. Det er et gruk
af Piet Hein, og det lyder: 

»Ting man gerne 
Vil er fjerne 
Det man vil 
Når man til 
Thi at ville 
Er den lille 
Smule mer’ 
End gerne vil.«

Hvor må det være fantastisk at være normal.

Halvandet år efter det sidste punktum takker 
Tomas Skov, cand.scient.soc. i historie og interna-
tionale udviklingsstudier, stadig de højere magter
for endelig at være ude af sumpen.

Sidste nyt 
fra sumpen

»Familien og vennerne ved godt at
specialet er et stort tabu, og at 
emnet fremkalder flakkende blikke
og akut håndsved hos evigheds-
studenten.«

»Livet er gået i stå, SU’en er sluppet
op, det samme er slutlånet – og alle
vennerne lever for længst et tjekket
og ansvarsfuldt karriereliv og tjener
deres 30.000 kroner om måneden.«

Frontberetning om livet som 
specialestuderende på overtid

Sump på slump
»Jeg ville gøre specialet færdigt. Der er mange ulemper ved ikke at have afsluttet sin uddannelse. Ar-

bejdsgiverne vil se skævt til en ansøger, som ikke har afsluttet sit studium, og de vil overveje, om man vil

kunne arbejde fuld tid« .

Direktør Christian Kurt Nielsen, rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval

i Berlingske Tidende, den 6. december 2004.
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ten er bevidst om at han ikke taler fjendens
sprog, men den ukendte taler til ham på hans
eget sprog, ‘ikke perfekt naturligvis, tøvende og
stammende, men med en rørende blid accent: –
Glædelig jul, soldat!’

Soldaten bliver glad og tænker at han kan få
hjælp af den fremmede. Men så kan han allige-
vel ikke forstå hvad der bliver sagt skønt det ly-
der ‘fortroligt’ og ‘gammelkendt’. 

Den fremmede taler nu soldatens eget sprog
igen og takker for julegaven. ‘O Gud, hviskede
soldaten himmelfalden’. Gud – som det jo er –
foreslår en byttehandel da menneskene ikke er
så gode til at tage imod gaver: Bomben for den
evige sandhed som Gud holder skjult i sin højre
hånd. Her tror soldaten på hvad Gud siger, men
synes at Guds gave er alt for meget. Bomben er
ikke så meget værd, og for resten var det jo også
englene der havde fundet på det og slet ikke
han selv. 

Gud beder ham alligevel tage imod gaven,
han savner menneskene og ønsker at de skal
kendes ved ham. Og så siger soldaten:

– Fader, tak for den store nåde, men – vil du
ikke nok beholde din sandhed lidt endnu og
bringe mig i sikkerhed først? Jeg er jo i fjendens
land, og hvad kunne der ikke ske om den faldt i
fjendens hænder! ‘Du evige menneske’, lyder
Guds kærlige svar. Og så er Gud væk og bom-
ben tikker i sneen foran soldaten.

Frygtindgydende budbringere
Fortællingen er uden tvivl kendt af mange, og
en række af dens pointer er umiddelbare nok til
at jeg ikke behøver at pege på dem i detaljer. Jeg
kunne derimod tænke mig først og fremmest at
kommentere Villy Sørensens brug af engle. 

Det er englene der er igangsættende i histori-
en; de er tydeligvis tænkt ud fra den måde eng-
le i almindelighed opfattes på i nyere tid. Uskyl-
dige, barnlige væsener, fromme og helt uden
forståelse for denne verdens realiteter (i mod-
sætning til Gud som i fortællingen véd hvad det
drejer sig om).

Sådan er engle ikke skildret i Bibelen. Engle
er Guds budbringere (ordet kommer af det
græske ord, angelos, en budbringer), og engle
kan nok bringe glædeligt budskab (som julenat
i Lukas-evangeliets kapitel 2), men de kan også
være frygtindgydende væsener som bringer
dom og straf. 

De bibelske engleforestillinger kan være van-
skelige at få overblik over – og det gælder i ikke
mindre grad de forestillinger om englehierar-
kiet der kendes fra de tidlige kristne århundre-
der og som fx kan ses i et skrift fra det sene 
femte århundrede Om det himmelske hierarki
skrevet på græsk inden for den østlige kirkes
tradition.

Forfatteren der blev kendt under pseudony-

met Dionysios Areopagiten, skrev også andre
betydelige teologiske værker. Hans værk om det
himmelske hierarki blev oversat til latin i det ni-
ende århundrede, og meget af middelalderens
engleforståelse stammer herfra (blandt andet
et udbygget hierarki af engleklasser). 

Straffende engle
Engle og englesang er vigtige begreber for at
forstå middelalderens gudstjenester. Forestil-
lingen om englesangen kan i høj grad læses ud
af Esajas’ kaldelsesberetning i Esajas’ Bog, kapi-
tel 6 med dens skildring af den himmelske tro-
ne hvor serafer (der blandt andet hos Pseudo-
Dionysius hører til de højere klasser af engle)
råber (eller synger) ‘Hellig, hellig, hellig er
Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans
herlighed!’ (Es 6, 3, jf. også Johannes’ Åbenba-
ring 4, 8). 

Denne lovprisning blev siden indlemmet i
den latinske messe (som sanctus-leddet ved be-
gyndelsen af nadverliturgien) og findes stadig-
væk også i den danske højmesseordning. Engle-
sangen blev – ikke mindst i middelalderen – en
forestilling der udmøntedes i en sangpraksis
ved gudstjenester. 

Gudstjenestesangen skulle foretages sammen
med englene, og de sange til hvilke man selv –
efterhånden – begyndte at skrive musikken
ned, tænktes ofte at afspejle englenes evige
sang. 

Den gudstjenstlige sang i den tidlige middel-
alder kan forstås som grundlæggende for hele
den vestlige musikhistorie. 

Det er måske en lovlig flot påstand – men
ingenlunde grebet ud af den tomme luft – at
forestillingen om engle har haft en afgørende
betydning for musikkens historie i vor kultur.
Det ligger naturligvis langt tilbage. Og alligevel
dukker engle op i megen moderne kultur – og
ikke kun i den kommercielle udnyttelse af ju-
len. 

Engle bruges som symboler og metaforer i
digtning, sang og billeder – og også i film. ‘Den
enfoldige morder’ (svensk film fra 1982, instru-

VIDENSKABET
TEOLOGI

Af Nils Holger Petersen

Ifortællingen ‘Soldatens juleaften’ fra samling-
en Ufarlige Historier (København 1955) for-
tæller Villy Sørensen om en ung soldat der

skulle bringe en bombe sikkert ned bag fjen-
dens linjer en juleaften. I Villy Sørensens særli-
ge stil: 

Når der skal kastes vigtige bomber ned, gør
man det gerne juleaften, for så har de unge sol-
dater ved antiluftskytset let ved at få uvedkom-
mende tanker så de slet ikke opdager bombe-
maskinerne selv om de er store og pompøse.

Da der kan være fare for at vinden – ‘der blæ-
ser hvorhen den vil’ – kan slå bomben ud af
kurs, har hovedpersonen i fortællingen fået be-
sked på at springe ud med bomben. På vejen
ned forbereder han sig på døden, og så sker der
det besynderlige (der dog til en vis grad er for-
beredt gennem det bibelsk farvede og eventyr-
prægede sprog) at en flok engle forstyrrer ham
da han vil tænke over sit livs skønneste øje-
blik... I stedet hører han en skøn enstemmig
sang, og det viser sig at englene tror at han er
Kristus der for anden gang kommer til jorden. 

Det er ikke underligt at der er kommunika-
tionsvanskeligheder mellem soldaten der taler
et klart og enkelt militærsprog, og englene der
prøver at tolke det de ser for sig i lys af hvad de
– i fortællingen – alene kender til, nemlig det
bibelske univers. 

De må derfor tro at soldaten er Jesus og at
bomben (der er en genstand helt uden for deres
erfaringsverden) er en bold. Men da Jesus nu
denne gang kommer til jorden som voksen, kan
de ikke se hvad han skal med den, og de spør-
ger ham derfor om de ikke må bringe den til
Gud som en hilsen fra hans barn. Lidt tidligere
har englene nævnt at Gud har låst sig inde i sin
himmel, og at han aldrig mere sender englene
til jorden med glædeligt budskab. 

– O I fredsengle, I rørende skabninger, ja tag
bare den store bold her, bring den til min høje
fader hvis I ved hvor han bor, sig at han må få
den som julegave og at han må gøre med den
hvad han vil når blot han ikke taber den [...].

Siden – da soldaten er kommet sikkert ned på
jorden (hjulpet af englene som tak) – er han
forfærdet over hvad han har gjort.  [...] jeg har
foræret vor eneste ABC-bombe til den første
den bedste Gud – dødsangsten lod mig se skøn-
ne syner, og jeg fjols troede på synerne [...]

Soldaten lever – ikke overraskende – i en ver-
den hvor det ikke føles godt at stå bag fjendens
linjer, (selv om de fjendtlige kanoner var pyntet
med julestads) og han vil flygte, men da står
pludselig en skikkelse foran ham. Han kan ikke
uden videre se om det er et menneske, men
måske er det en fredelig gammel bonde. Solda-

»Forestillingen om engle har haft en
afgørende betydning for musikkens
historie i vor kultur.«

Engl

ENGLESKYGGE – Englen er ikke bare en flittigt brugt figur i

den kommercielle juletid, men indgår også ofte som symbol og 

metafor i digtning, sang og på film.
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eret af Hans Alfredson) er et vigtigt eksempel
på en moderne brug af engle hvor de netop ikke
er uskyldige og barnlige, men straffende engle
der på vigtige tidspunkter i handlingen giver et
afgørende skub til den undertrykte unge hoved-
person, Sven (også omtalt som idioten), så han
fører sin hævn helt igennem, så at den bliver til
en straf for den person der for alvor står som re-
præsentant for det onde i filmen, den tidligt-na-
zistiske fabrikör Höglund. 

Det lykkedes i filmen at få en samlet helhed
ud af en social-realistisk historie fra 1930’erne
hvor engle (knyttet sammen med musik fra Ver-
dis Requiem) optræder symbolsk, men også
konkret idet de direkte griber ind i handlingen
og særlig på et sted bliver aktører i filmen sam-
men med de egentlige personer.   

Eventyr og socialrealisme
I Villy Sørensens fortælling med dens ironiske
eventyr-stemning fungerer englesangen først og
fremmest som et billede der bekræfter det
uskyldsrene og naive som englene repræsente-
rer. 

Og alligevel er der mere i det end som så. For
den barnlige uskyld – inklusiv den ‘skønne en-

stemmige sang’ – er netop det virkemiddel der
afvæbner soldaten der svæver ned mod sin vol-
delige og som det synes meningsløse død – til-
syneladende uanfægtet, men hvor den litterære
skildring alligevel fremmaner et billede af et
menneske uden mål og mening og i angst. 

Det giver umiddelbart god mening at englene
skulle fremstå som et syn for ham – omtrent
som Sven, den unge mand med hareskåret i
Den enfoldige morder der behandles så neder-
drægtigt af fabrikören, og på sin usle plads i
stalden ud fra et traditionelt kraftfuldt englebil-
lede får livagtige englesyn til tonerne af dies
irae satsen (dommedags-sekvensen) fra Verdis
Requiem. 

Skønt de to skildringer – Sørensens fra 1955
og Alfredsons fra 1982 – er meget forskellige
stilistisk (selvfølgelig også på grund af de for-
skellige medier), så er der den parallel at der i
begge tilfælde benyttes en eventyrlig fortælle-
stil blandet med en tilsyneladende realistisk
fortælleteknik – og baseret på traditionelt reli-
giøst mytologisk stof – til at give et blik på en
moderne verden. 

I Villy Sørensens historie er blikket kærligt-
ironisk, og englenes indgriben i begyndelsen af

fortællingen mens soldaten suser nedad mod
sin død, udfolder et møde mellem to verdener
der umiddelbart set ikke kan forenes: En poe-
tisk blid kærlig verden (men uden ironi, humor
eller forståelse for problemer) der ved sin insis-

terende godhed viser sig ganske effektiv til at
bryde det rationelle og viljestærke vanvid som
den begyndende fortælling om soldaten og
bomben repræsenterer.       

Leg med engle
Skildringen af figuren Gud giver god mening i
den bittersøde, ironiske skildring af en moder-
ne verden med materiel og politisk paranoia
hvor en overordnet mening synes at være gået
tabt og ikke sådan at få tilbage. 

De barnlige engle i historien er til gengæld
vanskeligere at tolke, med mindre man helt en-
kelt vælger at forstå dem simpelthen som mod-

spil til den moderne kultur (i dens både positive
og negative magtudøvelse). 

Medens Gud forstår menneskenes verden,
fatter englene intet. Men netop derfor har de – i
Villy Sørensens udlægning – større chancer for
at ændre verden end den Gud der alligevel ikke
kan lade være at elske sin menneskeverden der
udviklede sig på både godt og ondt.

Villy Sørensens fortælling er ikke et jule-
evangelium i almindelig forstand. Fortællingen
udgør en del af den forgrund eller respons til en
kristen kultur som der er enormt meget af i den
gamle vesterlandske kultur, ganske enkelt fordi
den kristne og bibelske billede- og fortællever-
den har haft så stor betydning her (hvilket selv-
følgelig også gælder mange andre steder), at
uanset læremæssige divergenser, og uanset sva-
rene på selve trosspørgsmålene, så er disse for-
tællinger og billeder til stede i verden, og der
kan leges med disse elementer. Den vestlige
kulturhistorie er fuld af den slags videreforar-
bejdning af det stof der både har hørt til – og i
høj grad også i dag hører til – konfessionelt af-
grænsede grupperinger, og som samtidig er
kulturhistorisk relevant stof for dem der ikke
bekender sig til en tro inden for et afgrænset
kirkesamfund. 

Dette kristne kulturhistoriske stof og de kul-
turkritiske elementer der befinder sig i det, kan
– og bør – forene grupper på tværs af konfessio-
nelle skel til en bestemt grad. For selv om man
udlægger stoffet forskelligt – og leger med det
på nye måder i alle lejre – så er der her et fæl-
lesgods for mennesker på kryds og tværs i en
bred kulturel sammenhæng. 

Og gennem de kulturelle udvekslinger der al-
tid finder sted, er dette stof – også på udogma-
tisk vis – med til på én gang at fastholde en kon-
tinuitet i den vestlige kultur og til at nuancere
og ændre den. 

Det kan der komme meget forskelligt ud af – i
nogle henseender kan det føre til ny kristen-
dom, i nogle tilfælde til en fjernelse fra den del
af traditionen der vedrører en religiøs lære. Det
kan føre til at man ser både ligheder og forskel-
le mellem historisk kristendom og andre histo-
riske religioner og mellem moderne kristendom
og andre moderne religioner og moderne ikke-
religion. 

Nils Holger Petersen er lektor på
Afdeling for Kirkehistorie ved
Det Teologiske Fakultet og 
centerleder for Danmarks
Grundforskningsfonds Center
for Studiet af Kulturarven fra
Middelalderens Ritualer.

»Uskyldige, barnlige væsener, fromme
og helt uden forståelse for denne
verdens realiteter.«
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e, tradition og kultur
I dagens juletraditioner ses engle ofte som søde 
repræsentanter for hygge og glæde. Andre slags 
engle findes i nyere litteratur og film hvor der leges 
med oprindelige forestillinger om disse væsener
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IUniversitetsavisen nr. 18
(25/11-04) har Richard Bis-
gaard skrevet en artikel der

på forsiden går under navnet
»Valgfarce på KU« og inde i
selve bladet som »Studenter-
valg annulleret«. Når man læ-
ser artiklen, er man ikke i tvivl
om hvad journalisten synes
om det faktum at valget skal
gå om. Derimod kan man godt
blive i tvivl om hvad avisen sy-
nes at farcen består i. 

Ingen er selvfølgelig glade
for at de studerende for fjerde
gang på mindre end et år skal
stemme om hvem der skal re-
præsentere dem i universite-
tets øverste styrende organ,
men journalisten synes mere
harm over at det koster en
masse penge, og det irriterer
os at det er den argumentation
der bruges. 

Først og fremmest synes vi
at det er problematisk at man
gør den demokratiske proces
op i penge. Ja, det koster
mange penge at afholde valg
på KU, men er det bevæg-
grund for at lade være? Vi sy-
nes aldrig man bør gøre demo-
krati op i penge.

Så er der selvfølgelig spørgs-
målet om de studerendes
interesse i valget. I skriver at
»flertallet af de studerende ik-
ke skænker valget en tanke«.
Det er rigtigt at stemmepro-
centen kunne være højere, og
det burde den også være, men

er det grundlag for at undlade
at afholde valg? 

Ubegrundede beskyld-
ninger
I antyder at de studerende er
ligeglade med valget. Vi vil
gerne kaldes for studenterpoli-
tisk engagerede og sætter os
op til hvert valg grundigt ind i
valgkampens emner og over-
vejer det grundigt før vi sætter
vores kryds. Når vi så får at vi-
de at vi studerende er ligegla-
de, så bliver vi stødte og vrede. 

Desværre forstår vi godt at
nogle studerende ikke længere
deltager i valghandlingen når
man nu for anden gang i år op-
lever at der på grund af fejl på
stemmesedlen skal afholdes
omvalg.

Noget andet der undrede os
meget da vi læste artiklen, var
også formuleringen »resultatet
formentlig ville blive det sam-
me under alle omstændighe-
der«. Hvor ved I det fra? Da
valget blev erklæret ugyldigt,
blev samtlige stemmesedler
makuleret, så hvordan Univer-
sitetsavisen begrunder sine
gisninger, må stå hen i det
uvisse. Fejlen på stemmesed-
len var at det ikke fremgik at
listen S4 (Medicinsk Studen-
terråd) havde noget med Fore-
nede Studenterråd (FSR) at
gøre. På medicin-studiet er der
vel 3.000 stemmeberettigede.
Ville de stemme på S4 hvis de
vidste at listen var tilknyttet
FSR? 3.000 stemmer er med
de stemmeprocenter vi har, ri-
geligt til at ændre valgets re-
sultat, så den manglende op-
lysning på stemmesedlen kan
godt have ændret det resultat
der kom ud af det netop an-
nullerede valg. Derfor har en
såkaldt »emsig« studerende
gjort opmærksom på fejlen, og
derfor skal valget gå om.

Martin Duus, studerende på In-
stitut for Statskundskab og på
Film- og Medievidenskab, og
Magnus Just Hansen, studeren-
de på Institut for Statskund-
skab.
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Universitetsavisen

Der er nu få dage til år 2005 begynder. I rektoratet
har vi med spænding set frem mod den epoke
der indvarsles med nytårsklokkerne. 2005 bliver

et skelsættende år, først og fremmest fordi universite-
tets styreform nu på flere områder lægges om. I et godt
stykke tid har universitetets befolkning været vant til at
ledere blev valgt demokratisk. Det har været gældende
for både institutledere, dekaner og rektorer, og det er
blevet så meget en del af Københavns Universitets kul-
tur at det kan være svært at forestille sig at et universi-
tet – og da især vores universitet – overhovedet kan le-
des anderledes. Og nu skal vi så vænne os til at ledere
ansættes af andre ledere i et hierarkisk system. Nyt for
os, men velkendt ved mange udenlandske universiteter
og vel også i et flertal af andre organisationer og virk-
somheder i Danmark – og de ikke bare lever med den
styreform, nogle markerer klart at de stortrives.

Samtidig erstattes vores kendte konsistorium af en
bestyrelse. Udover at vi nok kommer til at savne sel-

ve ordet konsistorium, som dermed er i fare for at glide
helt ud af ordbogen, medfører vagtskiftet også en
mærkbar ændring: Over halvdelen af universitetsbesty-
relsens medlemmer kommer udefra. De er hentet i kul-
turlivet, i erhvervslivet og på andre forskningsinstitu-
tioner. Og de skal nu arbejde sammen med de medlem-
mer som universitetets befolkning selv har valgt; to stu-
derende og tre fra personalet. Ideen om at styrke uni-
versitetets eksterne relationer har vi hilst velkommen
fra første færd, og vi tror på at det som nu sker, vil gøre
en forskel der kan mærkes. 

Det vil forandre det universitet vi kender i dag. Det
vil føre til nye måder at tænke på, arbejde på og

træffe beslutninger på. Det vil sikkert også medføre
nogle frustrationer, især i den fase hvor gammelt læg-
ges om til nyt. Men det vil lige så sikkert berige univer-
sitetet, føre det videre i sin udvikling, skabe grobund
for nye opdagelser, ideer og erfaringer. Og selv om vi i
rektoratet jo har haft en del at indvende mod selve uni-
versitetsloven, vil vi alligevel gerne benytte denne lej-
lighed til en opfordring: Husk at et universitet altid er
under forandring, eller i hvert fald bør være det! Alter-
nativet til det nye er ikke det gamle. Og det er værd at
erindre at universiteter og forskere altid har været for-
rest i kampen for at få resten af verden til at bevæge sig.
Det har været tilfældet fra astronomerne første gang

vendte op og ned på verdensbilledet, biologerne vendte
op og ned på forestillingerne om skabelse og oprin-
delse, og historikerne vendte op og ned på vores selv-
forståelse. 

Vi må selv kunne tåle at der af og til bliver vendt op
og ned på universitetet. Vi må turde tro på at vi bli-

ver rigere af det. Det er ikke alle detaljer i omvæltning-
erne vi i rektoratet er lige begejstrede for. Men vi tror
på at vi kan blive et endnu bedre universitet når vi ser
på det særdeles stærke hold som den nye universitets-
bestyrelse bliver. Kombinationen af engagerede med-
lemmer som kommer udefra, og medlemmer der ken-
der universitetets styrker og svagheder fra deres dagli-
ge arbejds- eller studieliv, vil uden tvivl gøre os klogere
både på os selv og omverdenen. Det skulle være helt
forunderligt om ikke bestyrelsens  ideer og tanker vil
inspirere os til at gøre det endnu bedre på alle væsentli-
ge områder.

Netop i en tid med omvæltninger er det vigtigt også
at holde fast i det man er og det man står for. For-

andringer betyder ikke at alt gammelt skal kasseres, og
i det daglige kommer arbejdet på universitetet jo nok til
at ligne sig selv ganske meget. Kerneopgaverne er sta-
dig de samme. Der vil fortsat blive forsket, der vil blive
undervist, der vil blive formidlet og udvekslet viden
med det omgivende samfund også i år 2005. 

Vi tror på at universitetet kan og vil blive bedre på al-
le fire fronter. Og vi er glade for at konsistorium nå-

ede at vedtage et værdigrundlag for universitetet så
den nye bestyrelse ved hvad det er for et universitet
den kommer til. I øvrigt et universitet som når andre
skal sige det – i internationale rangeringer –  erobrer
førertrøjen blandt de nordiske universiteter og placeres
som nr. 19 i Europa. Det har vi da alle lov til at være lidt
stolte af.

Universitetets fire kerneværdier Sandhedssøgen, an-
svarlighed, frihed og engagement skal også leve og

efterleves i år 2005 og i tiden frem. Vi har fuld tillid til
at det bliver tilfældet. Og det skal blive spændende at
være med til at finde de nye måder som universitetets
stolte og evigt foranderlige traditioner skal føres videre
på.  

DEBAT

Reformens år

STUDENTERVALG

Demokratiets 
vanskelige vilkår

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 
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SOMMERHUSE

SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET

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

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

handles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan

ikke behandles.

Der må kun indsendes en ansøgning pr. medarbejder. Med-

arbejdere der søger sammen, skal gøre opmærksom på det i

rubrikken ‘Jeg søger sammen med’.  Ansøgningen skal være

feriefonden i hænde senest 23. december 2004.

ANSØGNINGSSKEMA TIL SOMMER- OG 
EFTERÅRSFERIE

Husnumre:

1. Skuret, Læsø 

2. Toppen, Silkeborg. Husdyr ikke tilladt

3. Hulsig, Skagen                                 

4. Blåvand                                        

5. Marstal, Ærø                                 

6. Stendiget, Sejrøbugten                 

7. Nålevænget, Sejrøbugten              

8. Hald Strand, Hundested                  

9. Liseleje. Husdyr ikke tilladt

10. Saunte, Hornbæk

11. Marielyst, Falster

12. Vang, Bornholm

13.  Sandkås, Bornholm

14.  Lundeborg, Fyn

15.  Landeryd, Sverige

16.  Väset, Sverige

17.  Tibirke, Tisvildeleje

18.  Paris 

19.  Barcelona 

CPR-nummer:

Navn:

Ansættelsessted:

Privatadresse:

Postnummer: By:

Lokal tlf.: Evt. privat tlf:

Angiv maks. 5 uger i prioriteret rækkefølge. Hvis man blot

ønsker en uge inden for en sammenhængende periode, 

skriver man: fx uge 21-42. 

Periode: 

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

1. 2. 3. 4. 5.

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

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

1.

2.

Hus Uge

Hald Strand: 29

Tibirke: 32

Hornbæk, Saunte: 31

Liseleje: 27

Stendiget: 32

Nålevænget: 31

Marielyst: 26

Marstal: 27

Hus Uge

Hulsig: 39

Silkeborg: 29

Blåvand: 28

Sandkås: 28

Vang: 32

Lundeborg: 27

Väset: 22

Husene er reserveret til fadderbesøg 
i følgende uger:

Lodtrækning om feriehus/
lejlighed til sommer- og 
efterårsferien 2005
Som ansat ved Københavns Universitet kan du deltage i lodtrækning-
en om retten til en uges ferie i et af fondens huse i perioden fra uge
21 til og med efterårsferien i uge 42. Hele uger i perioden uge 43-51
kan også søges via lodtrækning, men er uden for pointsystemet.

Feriefonden ejer i alt 17 feriehuse fordelt med
15 i Danmark, to i Sverige samt to lejede lejlig-
heder i hhv. Barcelona og Paris.

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

Der skal medbringes sengelinned, håndklæ-
der og viskestykker, og den enkelte lejer skal
selv sørge for rengøring af ferieboligen inden
afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lørdag kl. 14.00 til
den efterfølgende lørdag klokken 14.00. Lejlig-
hederne i Paris og Barcelona udlejes fra søndag
til søndag. I forbindelse med lodtrækningen
kun på ugebasis. Der tages imod bestillinger til
weekendophold i efteråret fra den 15. august
2005 på tlf. 3532 2791. 

Brugsretten må ikke overdrages til andre.
Ansøgningen, der skal være Feriefonden i hæn-
de senest torsdag den 23. december 2004, stiles
til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K

Alle får svar om resultatet 
af lodtrækningen senest den 
17. januar 2005.

Prisstigning
På grund af den nye ferielov og øget betaling til
statskassen har bestyrelsen været nødt til at hæ-
ve priserne pr. 1. januar 2005. Lejen stiger med
ti procent for en uge eller 100 kr. for et weeken-
dophold.

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

www.ku.dk/ferie/ med bl.a. oversigt over husenes geografiske 

placering, beskrivelser og billeder af husene samt information af 

mere generel art, fx reglerne ved edb-lodtrækning.

Hulsig ved Skagen

Stendiget, Sejrøbugten

Barcelona, Spanien
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Tiltrædelser

Peter Wolf

Professor i

neurologi samt

overlæge på

Rigshospitalets

Epilepsiklinik

og på Epilepsi-

hospitalet i Dianalund Peter

Wolf er blevet valgt som præ-

sident for International Lea-

gue against Epilepsy (ILAE).

ILAE er den verdensomfatten-

de videnskabelige fagorgani-

sation for epilepsi med cirka

90 nationale sektioner, heri-

blandt Dansk Epilepsiselskab.

Peter Wolf er uddannet neu-

rolog i Tyskland hvor han fra

1985 til 2002 var lægelig di-

rektør for epilepsicentret 

Bethel i Bielefeld. Han blev

ansat i sin nuværende stilling 

i Danmark i 2003. Peter Wolf

modtog i 2002 European Epi-

leptology Award.

Krzysztof 

Tadeusz 

Drzewiecki

Overlæge,

dr.med. og kli-

nikchef på Kli-

nik for Plastik-

kirurgi og Brandsårsbehand-

ling på Rigshospitalet Krzys-

ztof Tadeusz Drzewiecki er

udnævnt til klinisk professor i

plastik- og rekonstruktionski-

rurgi ved Københavns Univer-

sitets Sundhedsfaglige Fakul-

tet. Drzewiecki bliver dermed

landets første professor inden

for plastikkirurgi. Hans specia-

le er primært rekonstruktive

operationer efter kræftbe-

handling. Han er blandt andet

stifter af Dansk Melanom

Gruppe der beskæftiger sig

med modermærkekræft. 

Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og gas.

Kontakt: Jesper og Gitte, 

tlf. 3583 9035/2327 8023 el. e-

mail: gitteniel@hotmail.com.

København V

Periode: Fra 10/1 til 18/5-05.

Størrelse: Lejlighed, 3. vær., ca.

80 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine og tumbler.

Beboere: Gerne udenlandsk for-

sker eller familie.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og gas.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Michael, e-mail: 

michael.andersen@karch.dk.

Indre Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær, 

73 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 5.350 kr. pr. md. inkl.

varme, forbrug, adsl og kabel

tv.

Kontakt: E-mail:

fremleje2200n@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Snarest muligt i 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

42 kvm.

Udstyr: Badeværelse og køkken.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Depositum: 19.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 4581 1899/

4014 5913.  

Vanløse

Periode: Snarest og for maks. 

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm.

Udstyr: Bad og køkken. Delvist

møbleret og adgang til vaske-

kælder.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. alt 

inkl.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Bo Rydicher, 

tlf. 6163 3212 el. e-mail:

bo@rydicher.dk.

City

Period: Max 2 years.

Size: Apartment, 107 sqm., 

3 rooms with kitchen and

bathroom.

Equipment: Fully furnished,

washing machine/dryer.

Rent: 9.500 kr. per month incl.

heat, water, cable TV.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail:

els@euro.who.int.

Søborg

Period: From dec 2004 to July

2005.

Size: Apartment, 150 sqm. plus a

basement.

Priser

Jan 

Fahrenkrug

Professor,

dr.med. og

overlæge ved

Klinisk Bioke-

misk Afdeling,

Bispebjerg Hospital, Jan Fah-

renkrug har modtaget 1 mil-

lion kroner fra Lundbeckfon-

den. Pengene skal anvendes

til at klarlægge mekanismer-

ne bag lysets regulering af

hjernens biologiske ur. Hjer-

nens ur har en spontan rytme-

periode der ikke er eksakt 

24 timer, og hjernens ur skal

derfor justeres dagligt. Det

sker gennem en nervebane

fra øjets nethinde til hjernens

ur der er beliggende i den del

af hjernen der hedder hypo-

thalamus. Nervebanen for-

midler information om det

omgivende lys og mørke ved

hjælp af nogle signalstoffer.

Projektet skal klarlægge præ-

cis hvordan denne proces sker.

Målet er at finde frem til nye

behandlinger af fx sæsonaf-

hængig depression, jetlag og

gener ved skifteholdsarbejde.

Kamilla 

Miskowiak

Ph.d.-studeren-

de ved Depart-

ment of Experi-

mental Psycho-

logy, University

of Oxford Kamilla 

Miskowiak har modtaget

800.000 kr. fra Lundbeckfon-

den. Hun arbejder på at un-

dersøge hvordan stoffet Epo

påvirker den menneskelige

hjerne hos både raske perso-

ner og personer med psykisk

sygdom karakteriseret ved

neurodegeneration. Før sin

afrejse fra Danmark påviste

Kamilla Miskowiak i forsøg på

rotter at Epo har en betydelig

effekt på rehabilitering efter

hjerneskader. Målet er at

finde frem til om Epo kan

gavne personer med psykisk

sygdom. 

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: From 15/12-04 or 1/1-05

onwards.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: Icelandic couple.

Contact: Gudrun Sigursteinsdot-

tir, e-mail: runa@binf.ku.dk or

tel. 2645 1853.

Copenhagen

Period: From 15/12-04 to 

31/03-05.

Size: A room.

Tenant: F Romanian student. 

Rent: Max. 2.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

oanalac@yahoo.com or 

tel. 5128 7745. 

København

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

Størrelse: Stort værelse el. lejlig-

hed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: M norsk ph.d-stud., 

ikke-ryger.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

olsvik@fil.uib.no el. 

tlf. 3532 3721.

København

Periode: Fra medio jan. til 

medio juli 2005 el. længere.

Størrelse: Lejlighed.

Beboere: Par.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

henriksenje@hotmail.com.

Bolig udlejes

Vesterbro

Periode: Fra 15/1 til 1/8-05.

Størrelse: Værelse i lejlighed der

deles med kvindelig studeren-

de. 

Udstyr: Stort delekøkken, bad

og vaskemaskine.

Husleje: 2.600 kr. pr. md. inkl. el,

tlf. og varme.

Kontakt: Sofie, tlf. 3024 5624. 

Copenhagen/Nørreport

Period: From 15/1 to 1/7 or 

15/7-05.

Size: Flat, 3 rooms (1 room not

available), 90 sqm.

Equipment: Fully furnished with

washing facilities etc.

Rent: 4.500 kr. per month all 

included. 

Desposit: 9.000 kr.

Contact: Lisbet Christoffersen, 

e-mail: lic@teol.ku.dk or 

tel. 3091 6309.

Østerbro

Period: From 1/2 to 31/7-05.

Size: Apartment, 2 rooms, 

40 sqm.

Equipment: Furnished or partly

furnished.

Tenant: Guest teacher or similar.

Rent: 5.000 kr. per month.

Contact: Sabine, e-mail:

bine_thies@hotmail.com or

tel. 3113 5250. 

Equipment: Fully furnished,

washing machine.

Tenants: Ideal for a family with

children or a couple.

Rent: 10.500 kr. per month.

Contact: Tel. 3967 3485 or e-

mail: h_samuelsen@

yahoo.com, (from 15/12 to

10/01 tel. 3538 6496).

Hillerød

Periode: Fra 1/1-05 og 3 mdr.

frem.

Størrelse: Parcelhus.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 7.000 kr pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Morten, tlf. 2211 8108

(efter 16.00).

Indre by

Periode: Snarest muligt i min. 

6 mdr.

Størrelse: Kvistlejlighed, 4 vær.,

110 kvm. med køkken, 2 ba-

devær.

Udstyr: Fuldt møbleret, trådløst

internet og mulighed for ka-

bel tv. Adgang til tagterasse

og have.

Husleje: 10.000 kr. inkl. varme

og el.

Kontakt: Tlf. 2611 0401.

København NV

Periode: Fra 1/1 el. 1/2 til 1/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54

kvm.

Udstyr: Evt. umøbleret.

Husleje: 4.900 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 9.800 kr. 

Kontakt: Nina Norden, 

tlf. 2184 2086 el. e-mail.: 

Missnorden@sol.dk.

Vesterbro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2 møblerede værelser,

ca. 65 kvm.

Udstyr: Delekøkken, bad, gård-

miljø, vaskemaskine, adsl og

forsikring. 

Beboer: 1 person.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3325 7990.

Ydre Østerbro

Periode: From 1/2 to 1/10-05.

Størrelse: Lejlighed, 83 kvm, 

3 vær.

Udstyr: Altan og internetforbin-

delse. Gerne møbleret.

Beboer: Gæstelærer, stud.

el.lign., ikke-ryger.

Husleje: 4.825 kr. pr. md. inkl.

antenne, a conto varme,

el/gas, tlf./internet.

Kontakt: Nils og Pernelle 

Hansen, e-mail: 

pernellerose@os.dk el. 

tlf. 3927 6933/2245 4173.  

Østerbro

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

Størrelse: Stuelejlighed, 2 vær.,

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, spisekøkken,

toilet, bruseniche og vaske-

maskine.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el og licens.

Kontakt: Ann-Sophie, 

tlf. 3929 8008/2348 1113.

København SV

Period: From 1/2 to 30/6-05.

Size: Apartment, 2 rooms, 

62 sqm.

Equipment: Furnished.

Rent: 4.200 kr. per month incl.

heating, electricity and water

Deposit: 4.200 kr.

Contact: E-mail: K_hornuff@

hotmail.com or tel. 2722 0282.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/3-05 til 31/8-07.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret

med alt køkkenudstyr. Ad-

gang til gård.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: 6.650 kr. pr. md. inkl. 

a conto varme.

Depositum: 19.950 kr.

Kontakt: E-mail:

hcboesen@dadlnet.dk.

Valby

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

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., ca.

45 kvm. 

Udstyr: Køkken m. hvidevarer,

bad, vaskemaskine, kabel tv

og mulighed for adsl mod be-

taling.

Beboer: K, ikke-ryger, ingen

husdyr.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 10.500 kr.

Kontakt: E-mail:

rudkjoebing@wanadoo.dk. 

Islands Brygge

Periode: Fra 1/2 til 30/6-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm

Udstyr: Køkken, bad, vaske-

maskine, bredbånd, kabel tv

og gård.

Beboer: Til gæsteforsker el.

stud., ikke-ryger, ingen hus-

dyr.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: E-mail: bohosmig@

hotmail.com.

Amager

Periode: Fra 1/1 til 31/3-05.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær, 

37 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, fælles-

vaskeri og cykelkælder.

Husleje: 2.916 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 8.748 kr.

Kontakt: Tlf. 2837 8146 el. e-

mail: enokeke@hotmail.com.

København K

Periode: Fra 1/2-05 og frem.

Størrelse: Værelse, 16 kvm. i 

130 kvm. bofællesskab. 

Udstyr: Fælles stue, bad, køk-

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæs-

teforskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes

på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes kun én gang. 

Deadline 24/1-05 for avis 1 der udkommer 3/2-05 og 

deadline 7/2-05 for avis 2 der udkommer 17/2-05.

NAVNE
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DET SKER

Control of eye movements, motor action, and attention
Ph.D course in cognition and neuropsychology. Tilmelding på 

www.psy.ku.dk/forskerskole/CB%20Tilmelding.doc

Tid: 21/12 kl. 13.00-16.00

Sted: KUA, room 3.2.22

Arr.: The Danish Graduate School of Psychology (DFP)

Konference på Det Danske Institut i Rom
Emnet er Religion, Society, and the Construction of Identity in the Ancient Graeco-Roman World.

Nærmere oplysninger samt tilmelding kan ske til aholm@hum.ku.dk

Tid: 17/1-22/1-05

Sted: Det Danske Institut i Rom

Arr.: Forskernetværket BOMOS

EU’s 6. rammeprogram
2005 byder på en række ansøgningsrunder til 6. rammeprogram for forskning og teknologisk 

udvikling, så derfor afholder EuroCenter et kursus for ansøgere og rådgivere

Tid: 19/1-05 kl. 9.30-16.00

Sted: Teknologisk Institut, Tåstrup

Arr.: EuroCenter, www.eurocenter.info

Ph.D Course in Cognition- and Neuropsychology
Animal model based, cognitive neuroscience and comparative neuropsychology. 

Tilmelding på www.psy.ku.dk/forskerskole/

Tilmeldingsskema.doc

Tid: 22-23/1-05

Sted: Institute of Psychology, University of Copenhagen

Arr.: The Danish Graduate School of Psychology (DFP), www.psyforskerskole.dk/pdf/dyremodel.pdf

Gudstro i Danmark
Tværfaglig forskningskonference med bidrag fra bl.a. prof. 

Ingvild Sælid Gildhus, prof. Stig Hjarvard og prof. Margit 

Warburg – i alt 15 forskere fra ti forskellige fag. Tilmelding til www.staff.hum.ku.dk/hojs/gudstro/

Tid: 26-27/1-05 kl. 9.30-16.30

Sted: Ny KUA, Karen Blixens Vej, Aud. 23.0.49

Arr.: Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede, www.ku.dk/satsning/religion

Debat om dannelse
Debatmøde om dannelse med deltagelse af rektor for Københavns Universitet Linda Nielsen og 

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen. Tilmelding til Lars B. Struwe, 

e-mail: ls@studenterforeningen.dk

Tid: 29/1-05 kl. 14.00-17.00

Sted: KU

Arr.: Studenterforeningen

Afhængighedstilstande. Psyke og logos konference
Emnerne er afhængighedsmodeller; nye former for afhængighed; behandling af afhængigheds-

tilstande. Key note speaker er Mark Griffiths, Nottingham Trent University

Tid: 28/1-05 kl. 10.00-16.30

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Tidsskriftet Psyke & Logos og Inst. for Psykologi v. gæsteredaktør Jakob Linnet

Afdeling for Minoritetsstudier flytter 
I begyndelsen af januar flytter Afdeling for Minoritetsstudier til Institut

for Tværkulturelle og Regionale Studier, Leifsgade 33, 7., 2300 Kbh. S.

E-mailadresser fortsætter uændret, telefonnumre er endnu ukendte. 

Følg med på www.minoriteter.dk.

ken, op- og vaskemaskine og

internet.

Beboere: 2 K og 1 M. M søges.

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

sahurtigkarl@hotmail.com.  

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2-05, gerne i lang

tid.

Størrelse: Værelse, 10 kvm. med

adgang til køkken og bad.

Udstyr: Adgang til gårdhave.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. ekskl.

el, tlf. og internet.

Kontakt: Tlf. 2893 5263. 

Frederiksberg

Period: From 1/1-05 to 1/2-05,

up to 2 years or more.

Size: 1st floor of a villa, 80 sqm,

3 rooms, kitchen, bathroom.

Equipment: Furnished or unfur-

nished, access to washing ma-

chine.

Tenants: Single, couple or single

with child, non-smokers, no

pets.

Rent: 7.000 kr. per month unfur-

nished or 8.000 kr. per month

furnished excl. heating and

electricity.

Contact: Helene, tel. 3582 1740.

Amager

Period: From Feb. to June 2005.

Size: Apartment, 1 room, 

40 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Guest teacher, non-smo-

ker.

Rent: 3.000 kr. per month.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: Ulla Silbye, e-mail: 

ulla@abkm.jay.net or 

tel. 5190 6487.

Kgs. Lyngby

Periode: Fra 1/1-05 til 1/1-06.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær., 

65 kvm. 

Udstyr: Evt. umøbleret. Altan,

kælder, vaskekælder, køkken,

toilet med bruseniche og

gårdmiljø.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Claus Søndergaard, 

e-mail: xcls@ofir.dk.

Østerbro

Period: From 1 January to 

1 May, 2005.

Size: Flat, 3 rooms, 106 sqm.

Equipment: Furnished with 

kitchen utensils. 

Rent: App. 4.600 kr. per month

incl. cable TV and internet. 

Contact: E-mail: 

carsten.bendix@get2net.dk.

København NV

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

Størrelse. Lejlighed, 2 vær., 69

kvm. med bad og køkken.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: rasmusbogh-

johansen@hotmail.com.

Bispebjerg

Periode: Fra medio jan. til me-

dio april 2005.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

64 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret og med

adsl, kabel tv og altan. Ad-

gang til vaske- og cykelkæl-

der.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.600 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 9.200 kr.

Kontakt: Søren Bonde, 

tlf. 3581 3934 el. e-mail: 

soren_bonde@yahoo.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed, 105 kvm.

Udstyr: Gerne møbleret. Køk-

ken, opvaskemaskine, bad,

vaskekælder og baggård. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 7.500 kr.

Kontakt: Patrick Coard, e-mail:

patrickcoard@yahoo.dk el. 

tlf. +32 485 073 525.

Østerbro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 20 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og hybridnet.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og licens. 

Kontakt: Tlf. 3029 3542 kl. 17-

20.

København Ø

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

Størrelse: 2 vær., 56 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 4079 4947, e-mail:

lucaburmeister@hotmail.com.

København Ø 

Periode: Fra 1/1 indtil sommeren

2005.

Størrelse: 2 vær. på stueetage i

byggeforeningshus, 40 kvm.

med eget tekøkken, bad og

toilet.

Udstyr: Møbleret. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.200 kr. 

Kontakt: Tlf. 3929 9040.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/1 til 31/10-05 (evt.

31/12-05).

Størrelse: 117 kvm., 41⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret, kabel tv, køk-

ken, bad og vaskemaskine.

Husleje: 9.700 kr. pr. md. ekskl.

varme, gas, el og tv.

Depositum: 29.000 kr.

Kontakt: E-mail:

lisemyung@hotmail.com el.

tlf. 4586 5420/3537 2398.

Specialepladser

Specialeplads tilbydes

Kontoret er en forening af spe-

cialestuderende der har lejet

sig ind på en kontorgang på

Blegdamsvej. Vi råder over 4

kontorer og er 11 ‘specialis-

ter’ fra forskellige fag. Der er

løbende pladser ledige som

man kan blive skrevet på ven-

teliste til. Vi tilbyder egen

kontorplads, internet- og

telefonadgang og køkken- og

toiletforhold. 

Leje: 750 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

studieforeningen@ofir.dk.

Kollegier

Elers Kollegium
Periode: 1 ledig kandidatplads

pt. og pr. 1/2-05 2 ledige stu-

denterpladser.

Målgruppe: En studerende ved

Det Teologiske Fakultet og en

studerende af alle fag ved KU

el. DTU med 2 års beståede

studier. Evt. slægtninge af

fundator el. dennes hustru

har fortrinsret, vedlæg doku-

mentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22

kvm. Til kollegiet hører bl.a.

bibliotek, computerrum, sau-

na og have med kroketbane.

Der er desuden tilknyttet en-

kelte mindre legater.

Husleje: 1.310 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.965 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 15/12-04 for

kandidatplads og 1/1-05 for

studerende.

Yderligere oplysninger: 

Inspector Collegii, tlf. 7730

9259 el. 7730 9283 el. e-mail:

ic@elersianersamfundet.dk.

G.A. Hagemanns Kollegium 
Kollegiet søger nye beboere.

Målgruppe: Studerende der har

studeret i min. 2 år på en

videregående uddannelse 

(5 år el. længere) og har min.

2 år tilbage. 

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har internt selvsty-

re. 55 beboere. 

Faciliteter: Fest- og spisesal,

avis- og tv-stue, bibliotek, mu-

sikværelse med flygel, pool-

og bordtennisbord, mørke-

kammer, værksted, vaske- og

møderum. To ansatte køkken-

damer laver frokost og

aftensmad i hverdagene. 

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, telefonabonne-

ment, internet, avisabonne-
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menter, licens samt tilskud til

fællesarrangementer. 

Ansøgning: Efter personlig

rundvisning på kollegiet. 

Tlf. 3526 0313#999. Se

www.gahk.dk.

Regensen
I løbet af foråret 2005 bliver et

antal kollegieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års norme-

ret studietid med min. 8 i gen-

nemsnit. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved

bedømmelsen af ansøgningen

lægges særlig vægt på ansø-

gerens sociale og økonomiske

forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.310 kr. pr. md. inkl.

telefonabonnement samt 75

kr. pr. md. til div. fællesudgif-

ter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/1-05.   

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens klokkere, e-mail:

klokker@regensen.dk.

STILLINGER

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Undervisningsassistent
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Undervisning på 2. se-

mester i regional etnografi:

Afrika. 

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el.lign. samt dokumente-

rede særlige kvalifikationer

inden for det opslåede områ-

de.

Omfang: 400 timer.

Ansøgning: Vedlæg cv og eksa-

mensbevis. Evt. hovedstilling

skal oplyses.

Sendes til: Studielederen, Insti-

tut for Antropologi, Frederiks-

holms Kanal 4, 1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/12-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Birgitte Refslund Søren-

sen, tlf. 3532 3463. 

Eksternt lektorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Tilrettelægge og gen-

nemføre undervisning, forestå

evt. øvelsesrækker, yde opga-

vevejledning og deltage i af-

vikling af eksaminer og andre

evalueringer på den sociolo-

giske bacheloruddannelse i

samarbejde med den for fa-

get ansvarlige underviser.

Kvalifikationer: Tidligere erfa-

ring med undervisning tillæg-

ges afgørende betydning.  

Omfang: 3-årigt eksternt lekto-

rat i Almen Sociologi til be-

sættelse snarest muligt.

Ansøgning: Vedlæg publika-

tionsliste over relevant viden-

skabelig produktion. Publika-

tioner indsendes først i fald

der anmodes herom. Stiles til

rektor og sendes til studiele-

der Allan Madsen, Sociologisk

Institut, Linnésgade 22, 

1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/12-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Allan Madsen, 

tlf. 3532 3283 el. prof. Heine

Andersen, tlf. 3532 3296. 

Sundhedsvidenskab

Adjunkt
Sted: Afdelingen for Eksperi-

mentel Medicin.

Indhold: Forskning inden for

Komparativ Medicin og For-

søgsdyrsvelfærd samt under-

visning og udarbejdelse af

undervisningsmateriale. 

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende samt en naturvidenska-

belig, biologisk grunduddan-

nelse, fx dyrlæge, læge el.

biolog.

Omfang: 3 år med besættelse

snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 17/1-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt prof.

Jann Hau, tlf. 3532 7363.

Undervisningsassistenter
Sted: Afdeling for Medicinsk 

Videnskabsteori, Panum Insti-

tuttet.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter 18 konfrontationstimer på

8. semester under den nye

studieordning.

Kvalifikationer: Ansøgere som

tidligere selv har gennemgået

kurserne i Medicinsk Viden-

skabsteori vil blive foretruk-

ket.

Ansøgning sendes til: Studie-

sekretær Ulla Lau Rolvsen, af-

deling for Medicinsk Viden-

skabsteori, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 20/12-04. 

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Michael

Norup, tlf. 3532 7952.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Undervisning inden for

Medicinsk Sociologi i bl.a.

sundhedsvæsenets organise-

ring, funktion og styring, her-

under kvalitetsudvikling og

økonomisk styring samt og

Avancerede analyser af socia-

le determinanter for helbred.

Kvalifikationer: Sundhedsviden-

skabelig el. samfundsviden-

skabelig kandidatgrad. Kend-

skab til det danske sundheds-

væsen.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Ansøgningsfrist: 21/12-04, 

kl. 12.00.

Instruktorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Et antal stillinger som

timelønnede instruktorer i fa-

gene Anatomi, Dissektion,

Cellebiologi og Grundkursus i

basal humanbiologi.

Til besættelse: Forårssemestret

2005.

Ansøgning: Skema findes på

www.mai.ku.dk/instruktorer

el. udleveres på MAI.

Sendes til: E-mail:

V.Lund@mai.ku.dk el. Anato-

misk Institut, Undervisnings-

afdelingen, Panuminstituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 6/1-05, 

kl. 12.00.

Humaniora

Professorat 
Forlængelse af ansøgningsfrist.

Sted: Det Musikvidenskabelige

Institut.

Indhold: Ansøgningsfristen i op-

slag om professorat i Musik-

videnskab bragt i Universi-

tetsavisen nr. 15 den 14/10-04

udsættes til 15/6-05, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/stillinger el. kon-

takt Det Humanistiske Fakul-

tetssekretariat, tlf. 3532 8087.

Studieadjunktur
Sted: Saxo-Instituttet, ved 

Elementarkurser i Græsk og

Latin.

Indhold: Undervisning i græsk

og latin på propædeutisk ni-

veau. 

Kvalifikationer: Ansøgere må ud

over relevant eksamen kunne

dokumentere undervisnings-

erfaring propædeutisk niveau

samt erfaring med it-støttet

undervisning.

Omfang: Tidsbegrænset halvtid

med besættelse 1/2-05 el. se-

nere.

Ansøgningsfrist: 17/12-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Per Methner Rasmus-

sen, tlf. 3532 3698.

Eksternt lektorat 
Sted: Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Afdeling

for Romansk. 

Indhold: Fransk litteratur på

grunduddannelses- og/el. kan-

didatniveau og evt. på Åbent

Universitet. Undervisningen

foregår på fransk.

Omfang: Min. 50 timer/semester

inkl. forberedelse i 1-3 år un-

der forudsætning af fornøden

bevilling.

Ansøgning sendes til: Studie-

leder Jonna Kjær, Institut for

Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, KU, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S. med oplysninger

om cpr.nr. samt vedlagt cv, 

publikationsliste og erfaring

med undervisning.

Ansøgningsfrist: 3/1-05, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Jonna

Kjær, tlf. 3532 8420.

Naturvidenskab

Associate professor
Place of employment: Institute

of Biology.

Contents: The candidate is ex-

pected to join an internatio-

nal research group working

on functional and compara-

tive insect genomics. 

Qualifications: The candidate

should have published in

international high profile

journals and be able to docu-

ment high quality research,

using all modern molecular

biology techniques, including

Drosophila genetics and trans-

genesis. 

Julelukning
Saxo-Instituttet, Arkæologi & Etnologi, Historie, Græsk & Latin holder

julelukket fra den 23. december 2004 til og med den 2. januar 2005.

Nyt kursus 
om start af egen
virksomhed
Det Humanistiske Fakultet udbyder sammen med sine samarbejds-

partnere i forårssemestret 2005 (med start i februar) en helt ny 

type kursus inden for innovation og iværksættelse – kaldet 

Nystart. Undervisningen vil finde sted i både Danmark og Sverige. 

I Danmark vil der blive undervist på hhv. Københavns Universitet,

Amager, Det Pædagogiske Universitet på Emdrupvej 101, Kbh. NV

og på Malmø Incubator, Anckargripsgatan 3, Malmö – 2 minutters

gang fra Malmø Centralstation. Der undervises én gang om ugen

på skift i Danmark og Sverige. På kursuslederen, ekstern lektor

Henrik Kruckows hjemmeside - www.kruckow.com – er der en

foreløbig lektionsplan og mere detaljerede oplysninger om kursets

indhold. Tilmelding kan ske hos Ole Krarup Jensen på e-mail:

okj@fak.hum.ku.dk og tlf. 3532 8089.

F O T O :  S C A N P I X
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To be appointed: As soon as

possible.

Deadline for applications: 

4 January, 2005 at noon.

Full announcement: Application

cannot be based on this ex-

tract. Ses www.ku.dk/stillinger

or contact prof. Cornelis Grim-

melikhuijzen, tel. 3532 1227.

Associate professor
Place of employment: Institute

of Biology.

Contents/qualifications: The 

appointee is expected to pur-

sue a vigorous and innovative

research programme, combi-

ning approaches from ecolo-

gy, genetics, behaviour and/or

evolutionary biology. The po-

sition will strengthen the De-

partment of Population Biolo-

gy and will complement exis-

ting research programs in 

Social Evolution, Animal Be-

haviour, Arctic Ecology, Popu-

lation Dynamics and Plant Po-

pulation Biology. 

To be appointed: As soon as

possible.

Deadline for applications: 

4 January, 2005 at noon.

Full announcement: Application

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stilling-

er or contact prof. J.J. 

Boomsma, tel. 3532 1340.

Associate Professor 
Place of employment: Institute

of Biology.

Contents/qualification: A fresh-

water ecologist taking a

broad approach and with 

documented research experi-

ence in benthic macroinverte-

brates. A candidate to carry

out research and teaching on

interactions between environ-

mental factors and the biota

in lakes and with focus on

fundamental ecological prin-

ciples and the effects of envi-

ronmental changes. 

To be appointed: As soon as

possible.

Deadline for applications: 

1 February, 2005 at noon.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.ku.dk/stil-

linger or contact Associate

prof. Kirsten Christoffersen,

tel. 3532 1936.

Lektorat
Sted: Datalogisk Institut, DIKU.

Indhold: Lektorat i datalogi

inden for distribuerede syste-

mer.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 4/1-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www2.adm.ku.

dk/portal/ku_dk/VisSide.asp?id

=ansatte.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, DIKU, 

tlf. 3532 1449 el. e-mail:

stig@diku.dk.

uddannelse i HR el. erhvervs-

og organisationspsykologi. 

Ansøgningsfrist: 20/12-04.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Pernille

Grove, tlf. 3532 2838 el. e-

mail: www.ku.dk/puma. 

Kontorfunktionær
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut, Bioinformatikcentret.

Indhold: Administrative opga-

ver, korrespondance på

dansk/engelsk, bookning af

rejser, studieadministrative

opgaver vedr. studerende fra

ind- og udland og forefalden-

de kontorarbejde.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 6/1-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger. 

Andre stillinger

Professor 
Place of employment: The Swe-

dish Institute of Space Physics

(IRF), Lund.

Content: A professorship in 

Solar physics. Overall responsi-

bility for research and post-

graduate education in solar

physics, teaching and supervi-

sion within postgraduate and

undergraduate education. 

Application: Should include CV,

list of publications, copies of

the 15 most important publi-

cations the applicant wishes

to be judged on as well as a

description of the research

the applicant would want to

conduct at IRF. Send one origi-

nal and 3 copies of the appli-

cation written in English to

The Registrator, Swedish Insti-

tute of Space Physics, Box 812,

SE-981 28 Kiruna, Sweden, 

cite ref. no. Dnr. 35-340/03.

Deadline for application: 

10/1-05.

Additional information: 

Lars Eliasson, Director, tel.

+46-980-790 87 or Rickard

Lundin, Head of the Solar 

Terrestrial Physics research

programme, tel. 

+46.70-589 21 19 or e-mail:

rickard.lundin@irf.se. See

www.irf.se.

Amanuensis
Sted: Det Danske Institut i Rom

for Videnskab og Kunst.

Kvalifikationer: Humanistisk

akademiker, fx arkæolog, filo-

log, kunsthistoriker el. histori-

ker. Godt kendskab til Rom

og/el. Italien er en fordel. 

Periode: Ansættelsen er 3-årig

med mulighed for forlæng-

else efter ansøgning med op

til 3 år.

Ansøgning: Stiles til Bestyrelsen

for Det Danske Institut i Rom

ved formand Henrik Tvarnø,

Christiansborg, 1240 Kbh. K.

Sendes i 2 eks.

Ansøgningsfrist: 7/1-05, 

Adjunktur 
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Adjunktur i udviklings-

geografi.

Til besættelse: 1/2-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 4/1-05, 

kl. 12.00.

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

linger/ el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Postdoctoral position
Place of Employment: Geologi-

cal Institute. 

Qualifications: Relevant experi-

ence in plasma-source mass

spectometry, documented ex-

pertise in analytical technique

development, and familiarity

with clean laboratory chemi-

cal separation techniques. A

Ph.D. or equivalent in a rele-

vant field is required.

To be appointed: From January

2005 to December 31st 2005,

with a possible extension of

up to 2 years.

Send application to: The Geolo-

gical Institute, att.: Merethe

Lykke Johansen, Øster Vold-

gade 10, 1350 Kbh. K.

Deadline for applications: 

December 15, 2004, 16.00.

Full announcement: See

www.geol.ku.dk.

Additional information: Dr.

Martin Bizzarro, e-mail:

mbi@dlc.ku.dk.

Instruktorer
Sted: Biologisk Institut og Insti-

tut for molekylærbiologi og

fysiologi.

Indhold: Instruktorer til Plante-

anatomi og Plantefysiologi,

blok 3, 2005.

Omfang: Februar-marts 2005.

Ansøgninger sendes til: Biolo-

gisk Institut, Øster Farimags-

gade 2D, 1353 Kbh. K, att.:

Jette Sødahl henholdsvis Plan-

tefysiologisk afdeling, Øster

Farimagsgade 2A, 1353 Kbh.

K, att.: Irene Flæbæk.

Ansøgningsfrist: 4/1-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Vedr.

Planteanatomi kontakt Lise

Bolt Jørgensen, tlf. 3532 2162

el. e-mail: liseb@bi.ku.dk og

vedr. Plantefysiologi kontakt

Henning Frost-Christensen, tlf.

3532 2127 el. e-mail:

frost@my.molbio.ku.dk.

TAP-stillinger

Sektionsleder
Sted: Personaleudvikling og me-

todeudvikling inden for admi-

nistration, PUMA.

Indhold: Daglig leder af PUMA,

herunder økonomi og perso-

naleledelse. Rådgivning

indenfor ledelse, kompetence

og organisationsudvikling og

interne konsulentopgaver

inden for HR-området. 

Kvalifikationer: Videregående

kl. 12.00. Samtaler ult. januar/

primo feb. 2005.

Fuldt opslag: www.dkinst-

rom.dk.

Yderligere oplysninger: Direktør

Erik Bach, tlf. 0039 06

32659304, e-mail:

bach@dkinst-rom.org.

Praktikant
Sted: Kommunikationskontoret

for Danmarks Rumcenter og

Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Formidling af naturvi-

denskab og deltagelse i afde-

lingens daglige pressearbejde.

Kvalifikationer: Interesse for

forskningsformidling og gode

dansk- og formidlingskund-

skaber. 

Omfang: Fra 1/2 til 30/6-05 med

min. 32 timer/uge.

Ansøgning: Send kortfattet an-

søgning med cv og andre rele-

vante bilag.

Sendes til: Danmarks Rumcen-

ter, Sune Nordentoft Laurit-

sen, e-mail: snl@rumcenter.dk.

Ansøgningsfrist: 13/12-04.

Yderligere oplysninger: 

Sune Nordentoft Lauritsen,

tlf. 3532 5721.

Ph.d.-stipendier

Cardiovascular Sciences   
Content: 2 PhD-scolarships with-

in Cardiovascular Sciences at

the Danish Cardiovascular 

Research Academy and the

Faculty of Health Sciences.

To be appointed by: February

2005.

Additional information: 

See www.dacra.dk.

Deadline for applications: 

3 January, 2005.

Sundhed i Københavns
Amt
Indhold: 6 ph.d.-stipendier

inden for amtets sundheds-

væsen. 

Kvalifikationer: Ph.d.-projektet

skal være tilknyttet enten et

sygehus el. et psykiatrisk cen-

ter i amtet.

Yderligere oplysninger: Se

www.kbhamt.dk/forsknings-

fond el. kontakt Bette Antho-

nisen, e-mail:

bette@shf.kbhamt.dk, tlf.

4322 2326 el. Janne Lehmann

Knudsen, e-mail:

jalekn@shf.kbhamt.dk, 

tlf. 4322 2334.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Stipendier ved Det Euro-
pæiske Universitetsinstitut 
Indhold: Et antal ph.d.-stipen-

dier for danske statsborgere

til gennemførelse af en for-

skeruddannelse ved Det Eur-

opæiske Universitetsinstitut i

Firenze, (EUI) i 2005/2006. Sti-

pendierne tildeles danske

statsborgere der har bestået

en kandidateksamen el.lign. i

Vil du være
astronaut?
Er du mellem 27 og 37 år gammel, har du en teknisk, sundheds-

videnskabelig eller naturvidenskabelig videregående uddannelse,

og har du stærke kvalifikationer inden for forskning/udvikling?

Så har du mulighed for at blive dansk astronautkandidat.

Danmarks Rumcenter skal på vegne af Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling udvælge en eller flere kvalificerede kandi-

dater til astronautkorpset hos European Space Agency. 

Frem til 15. december 2004 kan alle interesserede indsende ansøg-

ning om at komme i betragtning. 

Læs mere på www.astronaut.nu.

F O T O :  S C A N P I X
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humanistiske el. samfundsvi-

denskabelige fag. Stipendier

gives i maks. 3 år.

Til besættelse: 1/9-05.

Yderligere oplysninger: Se an-

søgningsskema på 

www.iue.it/Servac/Postgradua-

te/denmark.shtml. el. skriv til

e-mail: eh@rks.dk.

Ansøgningsfrist: 15/1-05.

COGCI PhD-scholarships
Place of employment: University

of Copenhagen and the sector

research institutions, SRIs.

Deadline for applications: 

January 17, 2004.

Full announcement: See

www.cogci.dk/.

skolarstipendium i forbindelse

med udførelse af et projekt

inden for forskningsområdet

Psykosociale aspekter ved

kræft. Skolarstipendiet er på

10.000 kr. pr. md. og kan sø-

ges i op til 12 mdr.

Rejser: Inden for samme forsk-

ningsområde kan forskere sø-

ge støtte til rejser under 1 må-

neds varighed (ekskl. løn).

Ansøgning: Via www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

behandles løbende.

Ophold og stipendier på
Det Danske Institut i Rom
Støtte: Fra Dronning Ingrids Ro-

merske Fond vil et beløb være

til rådighed til uddeling af sti-

pendier til studieophold. For-

målet er at gøre det muligt

for forskere inden for alle

grene af videnskaben og

kunstnere inden for alle kunst-

arter (billedkunst, design, ar-

kitektur, musik, litteratur etc.)

at gennemføre videnskabeli-

ge el. kunstneriske studier i

Rom.

Periode: Fra 1/9-05 til 31/1-06.

Ansøgning: 

Via www.dkinst-rom.dk.

Ansøgningsfrist: 11/2-05.

Forskningsstøtte

Københavns Amts
Forskningsfond
Målgruppe: Ansøgere til

forskningspuljen skal enten

være ansat i amtets sundheds-

væsen el. have læge- eller

speciallægepraksis (registreret

med sygesikringsydernum-

mer) i amtet.

Støtte: En pulje på 10,4 mio. kr.

er til uddeling blandt længe-

revarende forskningsprojekter

inden for den strategiske ud-

vikling af amtets sundhedsvæ-

sen.

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag:

www.kbhamt.dk/forsknings-

fond.

Københavns Amts 
Universitetshospitalspulje
Målgruppe: Ansøgere med

undervisningsforpligtelse

overfor medicinstuderende

ved KU som er tilknyttet en af

amtets afdelinger – enten på

et sygehus el. på et psykiatrisk

center.

Støtte: En pulje på i alt 4,99

mio. kr. er til uddeling til støt-

te for kliniske lektorers

forskning inden for amtets

sundhedsvæsen. 

Ansøgningsfrist: 15/2-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.kbhamt.dk/

forskningsfond.

Kunsthistoriske Forsknings-
projekter
Støtte: Novo Nordisk Fondens

Udvalg for Kunsthistorisk

STØTTE 

Stipendier

A.P. Møllers Fond
Støtte: Stipendier til islandske

studerende. Forudsætningen

for at komme i betragtning er

at man er islandsk statsborger

og studerer ved en højere 

læreanstalt i Danmark.

Ansøgning: Via 

www.dansk-islandsk.dk.

Ansøgningsfrist: 31/12-04.

Kræftens Bekæmpelses
Læge- og Naturvidenska-
belige Udvalgs rejse- og
skolarstipendieudvalg
Rejser: Forskere kan søge støtte

til rejser (ekskl. løn). 

Skolarstipendier: Under studie-

tiden kan studerende søge

skolarstipendium i forbindelse

med udførelse af et forsk-

ningsprojekt inden for ekspe-

rimentel, klinisk og epidemio-

logisk kræftforskning. Skolar-

stipendiet på 7.000 kr. pr. md.

kan søges i op til 12 mdr. 

Ansøgning: Via www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11-05 kl. 16.00.

Kræftens bekæmpelses
psykosociale forsknings-
udvalg
Skolarstipendier: Under studie-

tiden kan studerende søge

Forskning indkalder ansøg-

ninger. Støtte kan ydes til

selvstændige projekter el. en

klart angivet del af et større

projekt inden for kunsthisto-

risk forskning, herunder klas-

sisk arkæologi.

Ansøgning: Skema fås pr. 

15/12 på www.novonordisk-

fonden.dk.

Ansøgningsfrist: 7/2-05, 

kl. 16.00.

Støtte til gæsteforelæsere
Støtte: De videnskabelige sel-

skaber kan i 2005 i forbin-

delse med afholdelse af åbne

møder ansøge Kræftens Be-

kæmpelse om økonomisk

støtte til dækning af udgifter

i forbindelse med udenland-

ske foredragsholderes fore-

læsninger om kræftrelevante

emner.

Ansøgning: Vedlæg budget for

foredragsholderens udgifter i

forbindelse med rejse og op-

hold; oplysninger om mødets

samlede budget; kort beskri-

velse af foredragets indhold

herunder en specificering af

cancerrelevansen. Sendes i 

4 eks.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11 kl. 16.00.

Legatuddelinger

Landsretssagfører af Assens, A.

M. Andersen og hustrus legat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kom-

met i betragtning ved udde-

lingen, har modtaget besked

direkte fra SU-kontoret. Der

er uddelt i alt 315.000 kr. i 

21 portioner.

Ph.d.-forsvar

Teologi

The Isolated Self. Irony as Truth

and Untruth in Søren Kierke-

gaard’s The Concept of Irony

Kandidat: M.A. K. Brian Söder-

quist.

Tid: 13/1-05, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 3.,

Aud. 11.

Afhandlingen: Kan købes i Re-

ceptionen på Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade

46,1150  København K, tlf.

3532 3961. Efter forsvarshand-

lingen er der reception på 

Søren Kierkegaard Forsk-

ningscenteret, St. Kannike-

stræde 15.

Samfundsvidenskab

Topics in Asymmetric 

Information and Cascades

Kandidat: Cand.oecon. Paul 

Lassenius Kramp.

Tid: 7/1-05, kl. 15.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, 2. sal, Studiestræde 6.

Afhandlingen: Kopi kan fås ved

henvendelse til Karin Eriksson,

Økonomisk Institut, tlf. 

3532 3011. 

Sundhedsvidenskab

Descriptive and analytical 

methods, and parameters 

related to gastrointestinal 

decontamination using 

activated charcoal

Kandidat: Lotte Høgberg.  

Tid: 15/12-04, kl. 13.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, bygn.

L, Auditoriet.

Afhandlingen: Fås på e-mail: 

lottehoegberg@immi.ku.dk.

Se www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeLotteHøgberg.

htm.

Cardiac Rehabilitation. A survey

on implementation in Denmark

and presentation of a local 

model

Kandidat: Ann-Dorthe Olsen

Zwisler.

Tid: 16/12-2004, kl. 13.30.

Sted: Sygeplejeskolen, Bispe-

bjerg Hosptial, Dagligstuen.

Afhandlingen: Fås på 

www.CardiacRehabilitation.

dk. Se www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeAnn-Dorthe-

OlsenZwisler.htm

Essential and Redundant Roles

of SOCS Proteins in T Lympho-

cytes and Neoplasia

Kandidat: Christine Brender.  

Tid: 5/1-05, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditorium. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

cbrender@svi.edu.au. Se

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeChristineBrender.

htm.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Homeostasis of Extracellular

Glutamate in the Brain. 

Influence of Epileptic Seizure

Activity and Cerebral Ischemia

Doktorand: Cand.med. Torben

Bruhn, MIH.  

Tid: 14/1-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Jens Zimmer og prof.,

overlæge, dr.med. Martin

Lauritzen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Peter

Wolf, tlf. 5827 1073.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til afdelingsleder Annet-

te Krogh, Institut for Moleky-

lær Patologi, Teilum Bygning-

en, Frederik V’s Vej 11, 5. sal,

tlf. 3532 6045 el. e-mail: an-

nettek@pai.ku.dk. Indstilling-

en kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetsse-

kretariatet.  

The Human Cathelicidin 

hCAP-18

Doktorand: Cand.med. Ole E.

Sørensen.  

Tid: 28/1-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Uffe Holmskov og

prof., dr.med. Niels Ødum.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. 

Bente Klarskov Pedersen, 

tlf. 3545 7797/1497.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

Ole_E.Sorensen@medkem.lu.

se. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetskontoret.  

Preventing end stage renal

disease in diabetic patients –

genetic aspects and dual 

blockade of the renin angio-

tensin system

Doktorand: Læge Peter Karl 

Jacobsen.  

Tid: 4/2-05, kl. 14.00.

Sted: Steno Diabetes Center,

Niels Steensens Vej 2, Gentof-

te Hagedorn Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Carl Erik

Mogensen og adj.prof., over-

læge, dr.med. Svend Strand-

gaard. 

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. 

Niels Juel Christensen, 

tlf. 4488 3661.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Emilie-

kildevej 54, 2930 Klampen-

borg. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetssekretariatet.  



Humaniora

Hjemsøgt. Tingenes væsen og

kroppens mekanik i reklamens,

kunstens og okkultismens 

fotografiske univers, Danmark

1910-1950

Kandidat: Mette Kia Krabbe

Meyer.

Tid: 21/1-04, kl. 14.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Naturvidenskab

The Schizosaccharomyces 

pombe Mediator

Kandidat: Cand.scient. Camilla

Samulesen.

Tid: 17/12-04, kl. 13.00.

Sted: Øster Voldgade 10, 

Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sekretær Anne Gade

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade

2A, e-mail: ann@my.

molbio.ku.dk, tlf. 3232 2006.

SOCS-3: Mechanism of action 

in GH signaling and effect on 

b-cells in vitro and in vivo

Kandidat: Cand.scient. Karen

Lindberg.

Tid: 17/12-04, kl. 14.00.

Sted: Botanisk auditorium, 

Gothersgade 140.

Governing Post-liberalized 

Markets: National Market 

Coordination and the Global

Cotton Chain

Kandidat: Marianne Nylandsted

Larsen.

Tid: 20/12-04, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 2. sal, Aud. 1.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn i Biblioteket på Geo-

grafisk Institut.

Near Earth Asteroids from 

Discovery to Characterisation

Kandidat: Cand.scient. René 

Michelsen.

Tid: 19/1-05, kl. 13.15.

Sted: Rockefeller Auditorium,

Juliane Maries Vej 30.

Afhandlingen: Fås hos forfatte-

ren, René Michelsen, Astrono-

misk. Observatorium, e-mail:

rene@astro.ku.dk.

GÆSTEFORELÆSNINGER

Tiltrædelsesforelæsning: 
Omnis cellula a cellula – Om det cellulære
ophav til brystkræft
Ole William Petersen

Tid: 10/12 kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Haderup Auditoriet

Arr.: Medicinsk Anatomisk Institut

Organismetænkning – Biologisering af 
samfundstænkningen ca. 1850-1930
Cand.mag., ph.d. Jes Fabricius Møller

Tid: 15/12 kl. 12.00-14.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store auditorium

Arr.: Institut for Idræt

Arabiseringen af islam i Sydasien og Afrika
Prof. Thomas Blom Hansen, Department of Anthropology, Yale

University, USA

Tid: 15/12 kl. 14.00

Sted: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

Aud. 2.34

Arr.: Afdeling for Religionshistorie

Bevidstheden i naturen – et causeri om 
viden, uvidenhed og grænser for viden
Prof. Bent Foltmann

Tid: 15/12 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1 

Arr.: Biologisk Selskab

Løsrivelseskonflikter på Balkan og i 
Kaukasus – dynamikker og historie
Märta-Lisa Magnusson, ekstern lektor, KU

Tid: 16/12 kl. 17.00-19.30

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Caféen 

Arr.: Atlantsammenslutningens ungdomsudvalg

MEDDELELSER FRA
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Un i v e r s i t e t s av i s e n  19  . 2 0 0 4 23

På liv og død – Duellens historie i Danmark
Museumsinspektør Sune Christian Pedersen

Tid: 17/12 kl. 10.00-12.00

Sted: Nørre Allé 53, Store auditorium

Arr.: Institut for Idræt

Tro, håb og køn
Lektor Lone Fatum

Tid: 27/1 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55, 

opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex &

Samfund, www.klinisksexologi.dk

Det akustiske bedrag – troen mellem 
ortodoksi og rationalisme ifølge Kierkegaard
Cand.theol. Viggo Kanding

Tid: 27/1 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, Kældercafeen

Arr.: Søren kierkegaard Selskabet

Tiltrædelsesforelæsning:
Fællesskabets begravelse? Oprindelse og 
forbundethed blandt de caribiske migranter
Prof. Karen Fog Olwig, Institut for Antropologi

Tid: 4/2 kl. 15.00

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

Auditoriet 

Arr.: Institut for Antropologi. Efter forelæsningen inviterer 

instituttet til reception

Voldtægt mod mænd
Cand.psyk. Jens Peter Krag Nielsen

Tid: 8/2 kl. 17.00-19.30

Sted: Sexologisk Klinik, Tagensvej 18A

Arr.: Sexologisk Temamøder. Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

30 kr. for ikke-medlemmer. Se www.klinisksexologi.dk

Stamceller, hvad er nu det – 
og hvad kan de bruges til?
Prof. Hans E. Johnsen, KAS Herlev

Tid: 14/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Der findes to klasser af humane stamceller: 1) De

embryonale stamceller deriveret fra tidlige em-

bryoner som er totipotente og derfor har evnen

til at danne alle celletyper hos mennesket og 2)

Stamceller i organerne (vævsspecifikke stamceller)

med evne til at etablere specifikt væv som fx det

hæmopoietiske system. Terapeutisk brug af em-

bryonale stamceller er på et meget tidligt eksperi-

mentalt plan og har betydelige etiske aspekter

som i øjeblikket har både politiske og reguleren-

de myndigheders bevågenhed. Derimod er den

kliniske brug af vævs specifikke bloddannende

stamceller veldokumenteret effektiv. Nye studier

af andre vævs- og organspecifikke stamceller har

dokumenteret forstadier til bl.a. muskel-, knogle-,

brusk-, nerve- og blodkar. Dyreeksperimentelle

studier har sandsynliggjort at disse celler kan have

et terapeutisk potentiale, men hvorvidt dette kan

implementeres til sygdomsbehandlende strategier

hos mennesket, er uafklaret. En afklaring kræver

et målrettet, langsigtet og velorganiseret multi-

disciplinært samarbejde mellem universitetet,

hospitalsvæsnet og lægemiddelindustrien. På bil-

ledet ses en kraftigt nuttet nyfødt panda (red).
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Af Jeppe Dong Abrahamsen

Til tider er det pivfalsk, og
lydkvaliteten på cd’en er
heller ikke prangende.

Men det er også fuldstændig
ligegyldigt, for det er ikke
hvad det handler om for
Mandskorets medlemmer,
Thorbjørn Todsen, Mads
Fischer-Møller og Nicolaj
Krogh, fra Statskundskab på
Københavns Universitet.

»Vi gør det ikke for at lyde
godt, men for at have det
sjovt,« siger Thorbjørn om
Mandskorets koncept.

»Mads er fx blevet smidt ud
af to kor før han fik lov at være
med i Mandskoret,« afslører

Nicolaj og kigger drillende
over på Mads.

»Jeg har virkelig forsøgt,«
forsvarer Mads sig.

Den første gang Mads blev
dømt ude som korsanger, var i
kirkekoret i Terslev, hvor hans
far i øvrigt er præst.

»Efter jeg var begyndt i ko-
ret, mente organisten at det
var bedst at de holdt det til et
pigekor, så der røg faktisk to
andre drenge med ud fordi han
ville udelukke mig uden at 
genere min far. Og da jeg be-

gyndte i Haslev Gymnasium,
blev jeg opfordret til at træde
ud af gymnasiekoret fordi jeg
ikke var “til gavn for helhe-
den”,« ler Mads.

Protektor Bille
De to andre er dog glade for at
have Mads med i Mandskoret,
forsikrer Nicolaj. Også selv om
han heller ikke kan finde ud af
at spille på ukulele som udgør
korets instrumentale islæt. 

»Vi er ikke de store sangere,
så det er rart at have noget 

at støtte sig til,« siger Nicolaj
om valget af den firstrengede
mini-guitar som akkompagne-
ment.

Skønsang eller ej: Mands-
koret er blevet et hit på Stats-
kundskab. De har lavet en cd
og fået trykt T-shirts, og salget
går godt.

»Det er fedt at komme til
forelæsning og se en Mands-
kors-T-shirt to rækker længere
nede,« smiler Nicolaj.

For andet år i træk skal de
optræde til den store julegalla-

fest, og så er koret blevet
booket som underholdning til
de ansattes fælles julefrokost.

En af korets største fans er
institutleder Lars Bille som
derfor er blevet udnævnt til
protektor. Faktisk er Lars Bille
så glad for Mandskoret at han
har et billede af dem stående i
en ramme på sit kontor, for-
tæller Thorbjørn stolt:

»Lars Bille er en gutter-
mand,« lyder det samstem-
mende.

»Jeg synes at de har bidra-
get på en sjov og original måde
til at skabe en god social stem-
ning her på instituttet,« be-
grunder Lars Bille sin begej-
string for Mandskoret.

»Jeg har sjældent hørt så
skæve tekster eller for den
sags skyld om en trio bestå-
ende af ukuleler. Det er sær-
præget, anderledes og netop
derfor morsomt,« påpeger 
Lars Bille og afslører at han
især er vild med nummeret
‘Ørkenstaten’ som går på me-
lodien ‘Jeg har set en rigtig 
negermand’.

Drengene er overraskede
over succesen, men lægger 
ikke skjul på at de nyder op-
mærksomheden.

»Jeg kan godt forstå hvis
man gerne vil være rockstjer-
ne,« siger Mads.

»Det er vi jo også lidt,« smi-
ler Nicolaj.        jdab@adm.ku.dk

UKULELETRIO – Mandsko-

rets medlemmer Thorbjørn Tod-

sen (tv.), Mads Fischer-Møller og

Nicolaj Krogh har spillet så ekso-

tisk et sted som foran det libane-

siske parlament. Det skete da de

var på studietur i Mellemøsten

med Statskundskab i foråret.

Køb cd’en
Mandskorets cd kan købes for 25 kroner. 

Henvendelse til Thorbjørn Todsen på 

telefonnummer 2067 3231 eller på mail: 

thorbjorn_todsen@hotmail.com.

Politisk satire
»Anders, du har gjort mig populær/Så værdifuld at jeg ik’ ku’ blive

kommissær/Brian kvajer sig med TV2’n/Færgen Togo under admini-

stration/Finanslov laves let med Pia K/Råd og nævn skal ikke have lov

til at bestå/Nordsøen har vi sat billigt til salg/For pengene der vindes

næste valg.«

Fra Mandskorets Bertel Haarder-sang på melodien 

“Jeg har set en rigtig negermand”.

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Et nyt dansk drengeband er på vej. Gruppen hedder Mandskoret 
og er nu aktuel med en cd som vil være et oplagt emne under 
juletræet til den politisk interesserede der elsker satire
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SNOREKLIP – Som protektor åbnede institutle-

der Lars Bille iført kappe og Mandskorets turné-

T-shirt forleden Mandskorets release-party for 

2. oplag af gruppens cd.

UNIVERS ITETSAVISEN PRÆSENTERER:

Årets julegaveidé


