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Morten Højberg lever i dag
godt af en idé han fik i studie-
tiden da han ville hjælpe kam-
meraterne til at få studenter-
job. Nu er han administrerende
direktør for studenter-
hjælpen.dk der formidler kon-
takt mellem virksomheder og
studerende
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Storytelling
Universitetet er på jagt efter sin egen identitet
for at skærpe sin profil i offentligheden. For-
manden for kommunikationsudvalget, dekan
Tage Bild, fortæller om den nye kommunika-
tionsstrategi og hvorfor Universitetsavisens liv
er i fare
LÆS SIDE 4 OG SIDE 2

KU’s lange arm
Politiet har for alvor fået kig på Antropologisk
Laboratorium på Københavns Universitet. For-
skerne kan nemlig hjælpe med at opklare drab
og røverier
LÆS SIDE 3 

Uhellige alliancer
Forskningsfrihed, demokrati og ansvarlighed
blev heftigt diskuteret i Folketinget under første-
behandlingen af forslaget til en ny universitets-
lov 
LÆS SIDE 7

En langsom revolution
Universitetet står med det ene ben i cyberspace
og det andet solidt plantet i papirdyngerne.
Reportage fra stor konference om ‘Den Digitale
Dialog’ 
SIDE 4
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

Imidten af januar har 1100 tilfældigt valgte stude-
rende og 1100 tilfældigt valgte ansatte på Køben-
havns Universitet modtaget et spørgeskema. For-

målet med skemaet er at kortlægge de værdier som
studerende og ansatte forbinder med Københavns
Universitet.

Jeg vil gerne opfordre alle til at besvare spørge-
skemaet for det er vigtigt at vi får et bredt og nuan-
ceret billede af hvordan medarbejdere og studeren-
de ser på Københavns Universitet.

Spørgeskemaerne er en lille del af et større arbejde
som rektoratet har iværksat efter indstilling fra

Formidlings- og Informationsudvalget – og efter af-
tale med Universitetets øvrige ledelse og HSU. Målet
er at få etableret en overordnet kommunikations-
strategi og kommunikationspolitik. 

Vi skal forøge, forbedre og målrette vores indsats i
forhold til den eksterne og den interne kommunika-
tion. Det forudsætter at vi har en viden om de
grundlæggende værdier der eksisterer på KU i dag,
så vi kan nå frem til en erkendelse af og beslutning
om hvilke værdier der skal være de grundlæggende i
fremtiden. 

I den forbindelse er det vigtigt at vide noget om
hvilke værdier der adskiller os fra andre universite-
ter således at det bliver endnu tydeligere for fremti-
dens studerende, ministre og private investorer
hvorfor de skal vælge Københavns Universitet frem
for et andet.

Vi har mange bolde i luften inden for kommuni-
kationsområdet. Jeg kan ganske kort nævne

portalprojektet punkt.ku der skal bidrage til en in-
tern kommunikation af nye dimensioner; en kom-
mende revision af hjemmesiderne (ku.dk) der skal
gøre dem mere brugervenlige og mere systematisk
udformede, bl.a. med vores nye design; ansættelsen
af en kommunikationschef som blandt andet skal i
gang med at etablere en kommunikationsenhed og
målrette vores kommunikationsindsats. Alt sammen
noget der holdes sammen af vores Formidlings- og
Informationsudvalg. Det er vigtige områder for Uni-
versitetets fremtidige virke.

Universitetet har valgt konsulentbureauet Berg-
søe 4 til at hjælpe med arbejdet med værdidiag-

nosen og den langsigtede kommunikationsstrategi.
Bergsøe 4 blev valgt efter forhandling med fire kon-
sulentbureauer. 

Første fase af Bergsøe 4’s arbejde med en værdi-
diagnose har været at få afdækket hvilke grund-
læggende værdier der styrer de daglige handlinger
på Københavns Universitet. Denne proces er i sagens
natur subjektiv og der er ikke noget endegyldigt svar
eller facit. Første fase blev gennemført i august og
september 2002, hvor 20 studerende og ansatte blev
interviewet. Interviewpersonerne blev udpeget af
rektor efter indstilling fra dekanerne. De blev valgt
dels ud fra objektive kriterier om køn, alder, stilling
og fakultet, dels ud fra et kriterium om at de i særlig
grad skulle være bærere af KU-værdier, det vil sige
personer som i særlig grad gør sig gældende i debat-
ten, i hverdagen og i beslutningerne.

Resultatet fra de forskellige interviews er blevet
samlet i en analyse som giver det første indblik i

hvilke værdier der er grundlæggende for KU.
Interviewpersonerne var stort set enige om at

Københavns Universitetet kan karakteriseres med
ord som tradition, selvstændighed og kvalitet. Der-
udover blev der nævnt ord som demokratisk, tung,
troværdig, ansvarlig, os selv nok, nysgerrighed,
tværfaglighed og professionalisme. 

For at få defineret hvilke af de afdækkede værdier
der er stærkest funderet, og for at få en pejling af
hvorvidt disse værdier er positive eller negative,
gennemføres nu anden del af analysen, nemlig den
spørgeskemaundersøgelse som bliver gennemført i
disse dage. 

Jeg ser meget frem til at få resultatet i midten af fe-
bruar. Det giver os det bedst mulige grundlag for

at udarbejde en kommunikationsstrategi og at op-
stille nogle værdier for vores daglige arbejde. Her-
med kan den traditionelle regelbaserede ledelse
suppleres med et sæt af værdier som skal gøre det
lettere, sjovere og mere udfordrende af være stude-
rende, leder og medarbejder på Københavns Univer-
sitet.

Når de samlede resultater foreligger vil der kom-
me yderligere information. Men lige nu håber jeg at
hver eneste studerende og ansatte som har fået et
spørgeskema tager sig tid til at bruge ti-femten mi-
nutter på at udfylde det. 

På forhånd tak for hjælpen! ■

Renovering ødelagt
TAGBRAND – Natten til den 16. ja-
nuar var der brand på kollegiet Re-
gensen ved Rundetårn. Ingen kom
noget til ved branden der på halv-
anden time blev slukket af Køben-
havns Brandvæsen.
»Alarmen gik ved 3-tiden og de 107
beboere måtte ud og vente i busser
til det var overstået,« fortæller
Birgitte Bech som er den ene af
kollegiets to klokkere, det vil sige
en slags tillidsmand for beboerne. 
Cirka 100 kvadratmeter af kolle-
giets nyrenoverede tag blev øde-
lagt. 
»Stilladserne var knap nok fjernet
før det her skete. Håndværkerne

gik dog i gang allerede dagen efter branden, og vi regner med at de er
færdige i februar eller marts,« siger Birgitte Bech.
Kollegiet tager ikke nye studerende ind i januar og februar. På den
måde kan beboere med vandskade på værelset undgå at flytte fra
Regensen mens håndværkerne arbejder.
Juraprofessor Eva Smith som er kollegiets provst oplyser at forsikrin-
gen dækker skaderne på Regensen der har 99 værelser og blev taget i
brug i 1623. Det er et af fem kollegier i city der administreres af
Københavns Universitet.

Spar med studiekortet 

STUDIERABAT – Et studiekort giver rabat på andet end de nødvendi-
ge lærebøger. En lang række varer og serviceydelser behøver ikke
gøre så stort indhug i SU’en som normalt. Alt fra fitnesstræning til
filmfremkaldelse kan gøres billigere hvis man har et gyldigt studie-
kort med i lommen. www.stud-rabat.dk og www.so.dk giver et over-
blik over hvor der er penge at spare.  

Nye studenterrepræsentanter

STYRELSESVALG – I slutningen af 2002 valgte de studerende kandi-
dater til konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrelser og studienævn.
Stemmeprocenten var på 22 procent og dermed fortsatte tendensen
med faldende valgdeltagelse. I 1998 satte 29 procent af de studeren-
de kryds, og tallet er siden faldet med et par procentpoint hvert år.
Karina Heuer Bach fra Historie, Stine Østergren fra Jura og Thomas
Antonsen fra Fysik er valgt til at repræsentere de studerende i univer-
sitetets øverste organ, Konsistorium. Her sidder desuden rektor, de
fem dekaner, to repræsentanter for underviserne, to for det teknisk
administrative personale samt to medlemmer udpeget af ministerier-
ne. Studenterrepræsentanterne vælges for et år og tiltræder 1. februar
2003.

Master i Europastudier udskudt

MASTERUDDANNELSE – Efter ansøgningsfristen til Master i Europa-
studier den 1. december 2002 måtte det Samfundsvidenskabelige fa-
kultet desværre konstatere at ansøgertallet var for lavt til at oprette et
hold pr. 1. februar 2003. Efter møder med de involverede parter og
rektoratet er det nu besluttet at masteruddannelsen udbydes igen
med henblik på studiestart den 1. september 2003, skriver Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet i deres elektroniske nyhedsbrev. Ansøg-
ningsfristen er den 16. juni 2003. 
Læs mere om Master i Europastudier på 
www.samf.ku.dk/europastudier.

En fokuseret fortælling
»Udgangspunkt for succes ligger i virksomhedens ståsted. I dens vision, mis-

sion, omdømme og identitet. Dette ståsted realiseres og tilføres værdi ved

at sammenfatte det i en fokuseret fortælling og lade alle handlinger, inter-

ne såvel som eksterne, hænge logisk og stringent sammen. Især kommu-

nikationen. Dette betyder at produkter og ydelser ikke længere har deres

egen logik, men direkte afspejler det virksomheden står for og vil stå for.«

Reklametekst fra Bergsøe 4, www.bergsoe4.dk.
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På sporet af en forbrydelse

Af Henrik Nordskilde

Et foto af et ansigt delvist
skjult af en styrthjelm. Det
kan være politiets eneste

spor når en bankrøver har
været på arbejde. Men selv om
røveren er maskeret med hjelm
eller den klassiske nylonstrøm-
pe, skal han ikke føle sig sikker.
Politiet er nemlig for alvor be-
gyndt at få assistance fra Antro-
pologisk Laboratorium på
Københavns Universitet. Inden
for de seneste par år har politiet
henvendt sig over 50 gange.

»Vi fik de første sager for
fem-seks år siden, og politiet
har fået øjnene op for at vi kan
hjælpe i mange tilfælde. Vi får
fx billedmateriale hvor vi sam-
menligner ansigtstrækkene hos
personen på billedet med en
mistænkt,« fortæller daglig le-
der af laboratoriet Niels Lyn-
nerup mens han viser et sort-
hvidt foto af en bankrøver i ak-
tion. 

Sammenligningen af billeder
foregår både ved at måle om
røveren på billedet og den mis-

tænkte har samme hoved-
størrelse og ved at lave en elek-
tronisk sammenligning hvor
man lægger to billeder oven i
hinanden på computerskær-
men. Forskerne kan sjældent
konkludere at det helt sikkert
er den samme person. Til
gengæld kan de udelukke en
mistænkt hvis de kan se at ved-
kommendes hoved- og ansigts-
form ikke passer med personen
på billedet. 

Ingen Hollywood-
programmer
»Der er selvfølgelig tilfælde
hvor vi må give op, for der fin-
des ikke programmer der kan
gøre et billede af meget dårlig
kvalitet så godt at man kan bru-
ge det til identifikation. Det kan
endnu kun lade sig gøre i Holly-
wood,« siger Niels Lynnerup. 

Cirka halvdelen af det sags-
arbejde han laver er i forbindel-
se med arkæologiske udgrav-
ninger, resten er for politiet. 

»Vi vurderer også pasbilleder
i sager om visumfusk. Enkelte
der får afslag på asyl, forsøger

igen, denne gang med et falsk
pas som giver dem en ny natio-
nalitet. Så kan vi vurdere om
det er den samme person der
allerede har fået afslag.« 

Arbejdet for politiet kan også
være identifikation af personer
på børnepornografiske billeder,
deltagelse i obduktioner eller
knogleundersøgelser som ud-
gør hovedparten af arbejdet på
laboratoriet. 

Det kommer således ofte po-
litiet til gavn når knogler eller
kranier dukker op ved udgrav-
ninger til byggeri eller på mere
mystiske steder.

Trofækranie
»Vi havde fx en sag fra en bilkir-
kegård hvor de var i gang med
at skrotte en bil – og pludselig
trillede et kranie malet med
sølvfarve ud af bagagerummet.
Her var det selvfølgelig relevant
at finde ud af hvor det kom fra.
Om det var fra en mand eller
kvinde, hvor gammelt kraniet
var og hvor gammel vedkom-
mende blev. Og metoderne til
at undersøge dét er jo akkurat

den samme som vi bruger til
undersøgelserne af skeletter fra
middelalderen,« forklarer labo-
ratoriets anden fuldtidsansatte,
Pia Bennike.

Kraniet i bagagerummet vur-
derede laboratoriet til at være
et såkaldt trofækranie. Det vil
sige stjålet fra en arkæologisk
udgravning og udsmykket så
det kan pynte i hjemmet. 

Også rockerne sørger for at
der er arbejde at tage fat på.
Nærmere bestemt kan det blive
aktuelt med knogleanalyse.  

»Der var engang nogle rocke-
re der havde slået en ‘kamme-
rat’ ihjel, parteret ham, brændt
ham og støbt knogleresterne
ned i cement. Dna kan ikke tåle
varme, så i den situation måtte
vi vurdere strukturerne i de
knogler der var blevet fundet,
for at konstatere om det var
menneskeknogler,« fortæller
Pia Bennike. 

De to forskere synes ikke at
det er makabert arbejde at un-
dersøge skeletter og knogler. 

»Tværtimod er det motive-
rende at samarbejde med poli-

tiet og arkæologer fordi det er
interessant også at møde andre
faggrupper end sin egen,« siger
Niels Lynnerup der ikke helt
slipper arbejdet i fritiden. 

»Jeg kan da godt sidde i
bussen og tage mig selv i at
vurdere de andre passagerers
hoveder og ansigter,« siger lek-
toren. ■

heno@adm.ku.dk

KRIMI  ▼  

KRIMINA-
LITET OG
KRANIER –
Knogler der

dukker op på

mystiske steder

er blandt op-

gaverne når

forskerne på

Antropologisk

Laboratorium

hjælper politi-

et. Derudover

laver de fx

dna-analyser

på 1000 år

gamle skelet-

ter.

Politiet har for alvor fået kig på Antropologisk Laboratorium på Københavns Universitet.
Forskerne kan nemlig hjælpe med at opklare drab og røverier

FAKTA OM ANTROPOLOGISK
LABORATORIUM

Laboratoriet hører til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk

Institut og er netop af Kulturarvsstyrelsen (KUAS) blevet udpe-

get til at være det centrale sted i landet for analyse af arkæo-

logiske fund af skeletter og menneskerester. Det betyder

blandt andet at KUAS finansierer halvdelen af en fuldtidsstil-

ling samt nogle studentermedhjælpere. Hvert semester er der

ti til femten studerende der enten arbejder eller skriver opgave

ved laboratoriet.

I løbet af godt 100 år har universitetet indsamlet knogler,

blandt andet 20.000 skeletter, som opbevares i kælderen under

Panum Instituttet. 

De ældste menneskerester er næsten 10.000 år gamle og bliver

blandt andet undersøgt for såkaldte isotoper. Sammensætnin-

gen af disse kan fortælle om hvad personen har spist og hvor-

dan klimaet har været dengang.
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Alsidig afdeling
»Afdelingen har et tæt samarbejde med museumsverdenen og står for en omfattende fo-

redragsvirksomhed, ligesom afdelingen medvirker ved kurser og undervisning af tand-

læger og arkæologistuderende i såvel Danmark som udlandet.«

Institutleder for Retsmedicin Jørn Simonsen om Antropologisk Laboratorium. www.ku.dk.
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Af Henrik Nordskilde og 
Lise K. Lauridsen

Under en kunstig blå
Microsoft himmel i ple-
numsalen på det nye

KUA åbnede rektor Linda Niel-
sen konferencen ‘Den Digitale
Dialog’. To dage med fokus på
digital selvbetjening ventede de
154 deltagere fra universiteter i
hele landet. 

På programmet var oplæg og
workshops om systemer der gør
det muligt for studerende at
bruge nettet til fx gruppearbej-
de, finde undervisningsmate-
riale eller at melde sig til eksa-
men. 

Der blev brugt PowerPoint og
ord som ‘front office’, ‘firewalls’
og ‘hype cycles’, men der var
også plads til andet end tekno-
logibegejstring.

»Digitalisering koster i star-
ten mere end der spares. Udvik-
lingen er heller ikke noget alle
parter på universitetet vinder
på. Måske er det mere en be-
lastning for de administrative
medarbejdere i en periode. Det
er vigtigt at vi spørger os selv

hvad formålet med selvbetje-
ning er, for det skal ikke ind-
føres bare fordi det er noget
nyt,« sagde Linda Nielsen og
kom med et eksempel: 

I efteråret 2000 besluttede
Københavns Universitet at alle
studerende skulle have en e-
mail-adresse, men tre studeren-
de nægtede at kommunikere
med universitetet på den måde.

IT- og Videnskabsministeriet
gav dem ret: Universitetet kan
ikke tvinge de studerende til at
bruge e-mail med mindre loven
bliver lavet om. Den nye univer-
sitetslov ser dog ikke ud til at
have ændret på den sag. At det
er frivilligt om man fx vil melde
sig til eksamen på nettet, gør
det svært at spare penge da uni-
versitetet så skal opretholde to
slags service. 

»Derfor håber jeg at IT-mini-
steren og Videnskabsministeren
vil tage sig en alvorlig snak
sammen på denne konference,«
sagde Linda Nielsen med hen-
visning til Helge Sanders to ka-
sketter.

Han stod dog i sin tale fast på
at regeringen ikke vil gøre for-

skel på borgere i almindelighed
og studerende. Derfor bør der
ifølge Helge Sander ikke være
en lov der tvinger de studeren-
de til tasterne når de skal kom-
munikere med universitetet.

Intet valg til kværulanter
Nogle få studerendes modvilje
mod selvbetjeningssystemer
blev også lystigt debatteret af
juraprofessor Mads Bryde An-
dersen og folketingets ombuds-
mand Hans Gammeltoft Han-
sen. Sidstnævnte har været inde
i en anden sag om eksamens-
tilmelding. Ombudsmanden
mente dengang at Det Juridiske
Fakultet principielt ikke kunne
tvinge de studerende til at til-
melde sig eksamen på nettet. 

Mads Bryde Andersen ud-
trykte dog ikke megen forståel-
se for studerende der ikke vil
bruge ny teknologi. 

»Jeg synes ikke at nogle få
kværulanter skal have noget
valg når teknologien ikke bety-
der en forringelse af de stude-
rendes vilkår,« sagde han.  

Og selv om der var lagt op til
duel, var Hans Gammeltoft

Hansen enig i at målet må være
at droppe den traditionelle ad-
ministration til fordel for digi-
taliseringen. 

»Lovgiver må træde til i den
fase vi er i nu, så universiteter-
ne fx kan kræve elektronisk ek-
samenstilmelding. Så må man
hen ad vejen løse problemerne
med de få der ikke vil bruge
teknologien,« sagde ombuds-
manden og foreslog at de få
modstandere bare kunne betje-
nes af en medarbejder på eksa-
menskontoret der så kunne
hjælpe de studerende med at
taste oplysningerne ind.

Løsning uden problem
Forfatter Ole Grünbaum, der er
en ivrig debattør når emnet er
IT, leverede det oplæg der
fremkaldte mest latter, men og-
så eftertænksomme miner i sa-
len. Grünbaums oplæg havde
titlen ‘Technofetichisme – og
drømmen om den gnidnings-
løse uddannelse’. 

Han understregede sin IT-kri-
tiske holdning ved at bruge en
god gammeldags overhead-
projektor frem for de gængse
PowerPoint shows. 

På trods af nedturen i IT-
branchen mener han at der sta-
dig mangler realitetssans.

»Jo mere folk kender til IT, jo
mere giver de mig ret i min kri-
tik. Man skaber såkaldte løs-
ninger selvom der ikke er noget
problem, men IT-folk har solgt
så meget varm luft at de håber
det går lidt endnu,« sagde for-
fatteren som blandt andet skød
på tankerne om mere elektro-
nisk kommunikation mellem
studerende og universitet.

»Nogle drømmer om et on-
line-universitet, men vi vil altid
have undervisningslokaler med
studerende i. Vi kan ikke undvæ-
re ansigt til ansigt kontakten.
Den netbaserede undervisning
kan ikke bruges til ret meget
andet end nogle trænings-
øvelser,« mente forfatteren. 

Som afslutning på konferen-
cen forsøgte Claus Damgaard
fra KU’s portalprojekt at samle
trådene fra talerstolen.

»Konferencen åbner for mere
dialog på andre konferencer og
seminarer. Det er nødvendigt at
tage små skridt, så de studeren-
de kan følge med. Det er også
vigtigt at sørge for nogle sikre
gevinster ved at holde syste-
merne enkle, og at vi arbejder
åbent med udviklingen. Det
skal sikre opbakning fra de an-
satte og studerende der skal
bruge systemerne,« sagde
Claus Damgaard som også ef-
terlyste mere samarbejde mel-
lem universiteterne.

»Alle er nået samme sted hen
i løbet af de sidste par år og står
over for de samme problemer.
Derfor er der klart en pointe i at
samarbejde om udviklingen af
systemer.« ■

heno@adm.ku.dk

likl@adm.ku.dk

KONFERENCE ▼  

Goddag minister økseskaft
»Der var engang en døv politiker der sad oppe i et videnskabsministeri-

um og var ved at save nogle floskler som han skulle bruge til regerin-

gens næste it-rapport...«

Ole Grünbaum, Politiken 2. december 2002.

SELVBETJENING – På konferencen ‘Den Digitale Dialog’ på det nye KUA

kunne deltagerne afprøve selvbetjeningssystemer, blandt andet Punkt KU.

En langsom 
revolution
Universitetet står med det ene ben i cyberspace og
det andet solidt plantet i papirdyngerne. På konfe-
rencen ‘Den Digitale Dialog’ om selvbetjenings-
systemer på universitetet blev juraen, økonomien og
psykologien bag netkommunikation diskuteret

Af Henrik Nordskilde

Markér, højreklik, kopier
og sæt ind. Det er
nemt at hente tekst fra

nettet, og mange studerende
kan ikke stå for fristelsen for at
give indtryk af at de selv har
forfattet guldkornene. 

Derfor undersøger Studiead-
ministrationen på Københavns
Universitet nu om citatreglerne
er præcise nok og opfordrer de
studerende til at huske etikken
når de går på nettet. 

»Vi har en klar fornemmelse
af at flere og flere studerende
‘glemmer’ at skrive at et stykke
tekst er et citat og ikke noget de
selv har skrevet,« siger studie-

chef Jakob Lange der har ned-
sat en arbejdsgruppe til at se på
reglerne om citater i hjemme-
og eksamensopgaver. 

Leder af gruppen Lars Melin
fra studievejledningen ved at
det er umuligt at gardere sig
helt mod snyderiet.

»Men de studerende skal alli-
gevel have en løftet pegefinger.
Der er både nogle regler på de
enkelte fakulteter og nogle ge-
nerelle regler for KU. Vi vil nu
se på om de generelle regler
kan gøres mere klare. På den
måde vil vi dels sende det bud-
skab at det er lige så slemt at
snyde ved en hjemmeopgave
som til eksamen, dels undgå at
nogen kan påstå at de har mis-

forstået reglerne,« siger Lars
Melin.

Han henviser til at der har
været sager hvor universitetet
ikke har været sikre på om den
studerende har snydt bevidst.

Nye krav fra studerende
Også på konferencen om ‘Den
Digitale Dialog’ blev der talt en
del om de fristende informati-
onsmængder på nettet. 

Professor John Slater fra uni-
versitetet i Manchester repræ-
senterede Worldwide Univer-
sities Network som er 13 uni-
versiteter der samarbejder om
forskning og uddannelse. Han
mener at internettet betyder
nye krav fra de studerende.

»I dag kræver de at informa-
tion er tilgængelig hvor som
helst og når som helst, og de er
gode til at finde det de søger,«
sagde Slater og fortalte om den
negative sidegevinst der følger
med den effektive informati-
onssøgning.

»Kopiering og snyderi vokser
når studerende får adgang til
nettet og risikoen for at blive
opdaget er lille. Især for uden-
landske studerende. Hvis de
kopierer fra en hjemmeside på
deres eget sprog, er det næsten
umuligt for underviser eller
censor at finde ud af det,« sag-
de John Slater. ■

heno@adm.ku.dk

Nettet 
indbyder 
til snyd
Studieadmini-
strationen laver
kampagne mod
citatfusk i
studenteropgaver
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Af Richard Bisgaard

Der var engang en rektor
der havde seks genstridi-
ge dekaner som ikke kun-

ne enes om noget som helst. Så
en dag bankede den onde Hel-
ge fra Herning på døren...

Om det er sådan indlednin-
gen til universitetets næste års-
beretning kommer til at lyde,
vides ikke, men at storytelling
bliver et centralt redskab i
Københavns Universitets nye
kommunikationsstrategi skulle
være ganske vist. 

I alt fald har 1100 studerende
og 1100 ansatte for nylig mod-
taget et spørgeskema om hvilke
værdier og fælles holdninger de
mener  kendetegner Køben-
havns Universitet – og at formå-
let hermed netop er at skabe
grundlaget for en fælles histo-
rie der kan ‘brande’ institutio-
nen bedre i offentligheden,
lægger formanden for rektors
Formidlings- og Forskningsud-
valg (FIU), dekan Tage Bild, ik-
ke skjul på.

»Vi har jo måttet erkende at
vi halter lidt bagefter de andre
universiteter på formidlingsom-
rådet, og derfor har vi nu allie-
ret os med kommunikationsfir-
maet Bergsøe 4 for at udvikle
en samlet kommunikationsstra-
tegi baseret på universitetets re-
elle værdier«, siger han.

Sande værdier
Som det fremgår af rektors
Kummentar på side 2, har Berg-
søe 4 allerede sidste år foreta-
get dybdeinterviews med 20

personer for at få en ide om
hvilke særlige værdier der ken-
detegner KU. På baggrund her-
af har firmaet så udformet
spørgsmålene i den kvantitative
undersøgelse der skal kortlæg-
ge hvilke reelle værdier KU har.

Meningen er så at der herud-
fra skal formuleres en kort
kommunikationspolitik der kan
anvendes som redskab til at
tegne en markant profil af
Københavns Universitet, forkla-
rer Tage Bild.

»Grunden til at det er vigtigt
at være fuldstændig klar over
de værdier vi bygger på, er at vi
ikke kan brande os udadtil på
et image som viser sig at være
falsk i forhold til vores daglige
handlinger. Det vil øjeblikkelig
afsløre sig hvis vi er ude af trit
med de virkelige værdier vi
bygger på. Så vil vi miste vores
troværdighed. Så det er meget
vigtigt at være i samklang med
vores egne værdier, at stå ved
dem og i hele vores kommuni-
kation og handlen at være tro
mod den værdibasis vi har«. 

Og hvad er det nu den mere
præcist den består af?

»Ja, det ved vi jo først når re-
sultatet af spørgeskemaunder-
søgelsen foreligger. Min hypo-
tese er at sådan noget som tra-
dition, kvalitet og selvstændig-
hed vil være karakteristiske for
KU og stå frem som vores ker-
neværdier – men jeg ved det ik-
ke. I de kvalitative interviews
blev folk vist også spurgt om
KU er sexet, men det var der in-
gen klangbund for.«

Ved rektor og dekaner virkelig

ikke hvad der er KU’s kernevær-
dier?

»Jo, vi har jo hver vores ide
om det, men hvor meget klang-
bund det har blandt de ansatte,
kan der være uenighed om.
Fordi vi kommer fra forskellige
fakulteter der måske formule-
rer værdierne forskelligt. Har
det teologiske fakultet samme
værdier som det naturviden-
skabelige fakultet? Bergsøe 4
hævder at gå så dybt at de kan
finde fællesskabet på tværs af
fag og fakultetsgrænser. Men
når vi fx kunne lave det enstem-
mige høringssvar om universi-
tetsloven, så er det jo et tegn på
at vi har en klar fornemmelse af
hvilke værdier vi bygger på. Nu
skal jeg ikke foregribe vores
værdisæt, men KUs svar var i
alt fald anderledes end fx Syd-
dansk Universitets.

Tilbage på lystavlen
At ledelsen ikke har følt behov
for at udvikle en egentlig kom-
munikationsstrategi før nu, kan
ifølge Tage Bild bero på at Uni-
versitetet som landets største
og ældste har følt sig så solid at
tingene gav sig selv.

»Vi har regnet med at vores
renomme og historiske betyd-
ning har talt for sig selv. Vi har
så opdaget at vi lige pludselig
ikke er så meget på lystavlen
som nogle af de andre universi-
teter. Hvor vi tidligere har
været vant til at det var forskere
fra KU der optræder i tv og i
aviserne, så er det nu pludselig
forskere fra Odense og Aalborg
der er bud efter.

Er en medvirkende årsag her-
til ikke at dekanerne på KU har
været mere interesseret i at profi-
lere deres egne fakulteter end
Københavns Universitet som
sådan?

»Jo. Det er rigtigt. Det tror
jeg godt du kan skrive. Fakulte-
ter har i meget høj grad ageret
selvstændigt. Det er også godt
nok. Problemet er bare at over
for offentligheden fremstår KU
som én institution, og det er
derfor meget vigtigt i visse
tilfælde, i centrale tilfælde, at
KU også er én institution med
én holdning. Og der har vores
svaghed jo nok været at vi har
givet et noget flimrende billede
nogen gange fordi fakulteterne
har udtalt sig i forskellige ret-
ninger.

Det skal de vel også have lov
til?

»Ja, da, selvfølgelig. Men det
skal jo heller ikke være sådan at
det centrale niveau står for et
sæt af værdier og en eller an-
den decentral enhed står for et
helt andet sæt af værdier. Der
må være en eller anden grund-
farve. Men det er ikke noget der
skal tvinges igennem. Det skal
selvfølgelig være frivilligt og
bestå i denne tilslutning til vær-
dier man har i forvejen. Man
skal bare gøre sig bevidst om
hvilke værdier vi står for. Og
det er det vi kunne kalde værdi-
ledelse.«

Passer en Universitetsavis med
redaktionel uafhængighed ind i
den tankegang?

»Det er spørgsmålet. Når vi
får resultaterne fra Bergsøe 4
og får lavet vores kommunikati-
onspolitik, så skal der tages stil-
ling til hvilken placering og rol-
le Universitetsavisen kan få in-
den for det her billede. Der kan
være tale om alt lige fra avisens
nedlæggelse til en fortsættelse
på de nuværende præmisser.
Det står fuldstændig åbent.
Man kan godt forestille sig at
Universitetsavisen fortsætter,
men uden sådan et totalt fri-
hedsbrev.« ■

Af Richard Bisgaard

Det er sent fredag efter-
middag og det meste af
universitetet ligger efter-

hånden øde hen. Inde i et lille
kontor i ledelsessekretariatet i
Nørregade 10 brænder lyset
imidlertid stadig og en munter
stemme trænger ud på gangen
gennem den åbne dør. 

»Det ser godt ud, Linda. Dine
udtalelser er kommet med, og
journalisten har gjort flittig
brug af vores statistikker. Artik-
len bringes i Børsen i morgen
og er god reklame for universi-
tetets ligestillingsprofil«, lyder
det henne fra skrivebordet hvor
en slank sorthåret herre iført
jakke og højhalset sweater står
bøjet over pc’en mens han taler
i telefon.

Claes Amundsen hedder han,
38 år, og efter blot tre uger på
posten som nyudnævnt kom-
munikationschef allerede i fuld
gang med at sprede positive hi-
storier om Københavns Univer-
sitet til fagfæller i dagspressen.

Hvordan det skal gøres, ved
han alt om fra sit tidligere job i
Dansk Røde Kors. Her har han
som kommunikationschef stået
i spidsen for den samlede ind-
sats inden for oplysning og
fundraising og med held prom-
overet generalsekretær Jørgen
Poulsen som de nødlidende
afrikaneres bedste ven. 

Ikke spindoctor
Nu gælder det så Københavns
Universitet hvor informations-
arbejdet skal styrkes både ud-
adtil og indadtil. Blandt ar-
bejdsområderne bliver den
løbende pressekontakt og for-
midlingen af de mangfoldige
historier fra universitet til en
bred kreds af interesserede.

Spindoctor vil han dog helst
ikke kaldes. »Det er noget de
politiske partier har, og som
handler om at give tingene en
drejning, så det passer ind i et
bestemt partis favør”, argumen-
terer han efter at have lagt
røret.

Lad så være at han netop er
blevet taget på fersk gerning i
færd med at sprede positiv kar-
ma omkring KU over for Bør-
sens læsere. Det har intet med
spindoctorkunster at gøre, for-
står vi, men er blot simpel ser-
vicering af pressen og aflast-
ning af rektor. 

Claes Amundsen understre-
ger at han ikke er rektors, men
hele universitetets kommunika-
tionschef. De første uger har
været besat af møder med de-
kaner, prodekaner og fakulte-
ternes informationsmedarbej-
dere. Og stillingen kommer i
høj grad til at handle om at ska-
be netværk.

»KU har faktisk i det store he-
le en ganske god profil i offent-
ligheden. Derfor er det vigtigste
ikke at propagandere for uni-
versitetet, men at skabe en
sammenhæng i den ekstremt
komplicerede kommunika-
tionsstrøm der præger universi-
tetet«, siger Claes Amundsen. ■

KOMMUNIKATION ▼  

F O T O :  H E I N E  P E D E R S E N

Jeg er 
altså ikke
spindoctor
Universitetets nye kommunikations-
chef skal styrke informationsarbej-
det både udadtil og indadtil

Fortællingen om det gode universitet
Universitetet er gået på jagt efter sin egen identitet med henblik på at skærpe sin profil i offentligheden.
Formanden for rektors kommunikationsudvalg, dekan Tage Bild, fortæller om arbejdet med den nye
kommunikationsstrategi – og hvorfor Universitetsavisens liv er i fare

MÆRKETØJ – Københavns

Universitet er måske ikke så sexet,

men signalerer tradition, kvalitet

og selvstændighed, mener Tage

Bild.

Røverhistorier
»Groft skitseret anvender offentlige institutioner og private virksomhe-

der historiefortælling til tre formål: Til at påvirke den offentlige opini-

on, til at fremtvinge salg og til at gennemføre organisatoriske ændrin-

ger. Som nævnt uheldigvis oftest uden held.«

Klaus Fog og Tue Paarup, www.rekrutteringsforum.dk.

Claes Amundsen – er KU’s

første kommunikationschef.
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Af Louise Witt

Med en Nobelpris følger
ikke blot prestige, en
guldmedalje og 10

millioner svenske kroner. Ny-
slåede Nobelpristagere får des-
uden et væld af invitationer.

Sådan var det også for
Riccardo Giacconi, italiensk
astrofysiker bosat i USA, da han
i december var i Stockholm for
at modtage Nobelprisen i fysik
2002. 

Hans mobiltelefon kimede
konstant mens han deltog i No-
belfestivitasen med det svenske
kongepar: En repræsentant for
den italienske regering ringede
og inviterede på æresbesøg i
Rom. Det ene store, amerikan-
ske universitet efter det andet

bad: Vil De ikke please holde en
gæsteforelæsning hos os? Også
store industrivirksomheder i
både Europa og USA bød sig til.
I alt fik han omkring 100 invita-
tioner.

Den 71-årige astrofysiker
valgte dog at overhøre dem alle
og i stedet tage flyveren til Ka-
strup. Hans første prioritet var
at besøge Niels Bohr Institutet,
Københavns Universitet.

Studerende og ansatte på KU
kunne derfor – godt en uge før
jul – opleve årets Nobelprista-
ger i fysik Riccardo Giacconi.
Først til pressemøde, derefter
til gæsteforelæsning.

Ny slags astronomi
Riccardo Giacconi går under
navnet ‘røntgenastronomiens

fader’. Indtil begyndelsen af
1960’erne kendte astronomer-
ne kun én kilde i Universet der
udsendte røntgenstråling: So-
len. 

En ung Riccardo Giacconi fik
ændret på den opfattelse da
han var med til at udvikle og
opsende de første røntgenføl-
somme instrumenter i rummet.
Instrumenterne viste nemlig at
der kommer diffus røntgenstrå-
ling fra hele himlen. Hermed
opstod en ny gren inden for as-
tronomien: Røntgenastronomi. 

Riccardo Giacconi har siden
forsket i røntgenstrålerne, og i
2000 kunne han vise at strålin-
gen ikke er diffus, men kommer
fra forskellige kilder.

Det er denne ‘pionerindsats
inden for astrofysik’ – som det

lød i Nobelbegrundelsen – der
gjorde at han fik guldmedaljen
med billedet af den svenske in-
geniør og dynamitopfinder Al-
fred Nobel.

Og hvorfor valgte et naturvi-
denskabeligt hot shot som Ric-
cardo Giacconi at besøge KU
som det første efter at have
modtaget prisernes pris?

»Jeg tænkte det ville være
mindre stressende at være her i
Danmark. Det har været nogle
hårde dage i Stockholm med
receptioner, festtaler og gæste-
forelæsning,« sagde den 71-åri-
ge italiensk-amerikaner der
mødte op til pressemøde i nåle-
stribet jakkesæt og blankpudse-
de sorte sko. 

»Og så ville jeg gerne besøge
gode venner,« tilføjede han.

Den tavse ungdom
Riccardo Giacconi fortalte des-
uden at han til sin Nobel-fore-
læsning i Uppsala havde mødt
de svenske studerende.

Hvordan var dit møde med de
unge?

»De er meget sky. I USA siger
de studerende: Jeg forstår ikke
det du siger. Og man kan høre
de mener: Du tager helt fejl.
Det er alt for respektfuldt her i
Europa. Jeg finder det vanske-
ligt at tale med dem – også de
danske studerende jeg har
mødt her i dag. Hvad er det de
vil vide? Ingen spørger om no-
get. Og jeg bliver ved og ved
med at tale, men ved ikke hvad
jeg skal sige,« sagde han. 

Til gæsteforelæsningen i H.C.
Ørsted Instituttets Auditorium
3 var der fuldt hus. Alle ville se
Nobelgiraffen.

Nogle, særligt undervisere,
nikkede undertiden genken-
dende til æresgæstens ord. Et
par studerende faldt i søvn un-
dervejs. 

Til sidst var der åbent for
spørgsmål. En underviser greb
chancen og spurgte: »Hvor går
røntgenastronomien hen i
fremtiden?« 

Men så gik den spørgerunde
død. Og Riccardo Giacconi fik
ret i sin bedømmelse af skandi-
naviske unges spørgelyst. 

Han kunne således gå til re-
ception arrangeret af fakultetet
til hans ære. Den sidste inden
hjemrejsen til Washington. ■

loiswitt@hotmail.com

Af Lise K. Lauridsen

Det går bedre på Naturvi-
denskab. Og nu er der
også kommet tal på hvor

meget bedre. En undersøgelse
fra november viser at Det Na-
turvidenskabelige Fakultet har
haft held med både at forkorte

studietiden og mindske frafal-
det og dermed uddanne flere af
de efterspurgte kandidater.

Hidtil har det været uklart
hvor mange der er faldet fra, og
hvad årsagerne egentlig er. Det
skyldes at beregningerne af fra-
fald fra fx ministeriet ofte over-
ser vigtige detaljer som fx at en

del studerende faktisk vælger at
nøjes med en treårig bachelor-
grad.

I undersøgelsen Studiegen-
nemførelse: Faglige forskelle og
tidslige tendenser kommer
forskningsassistent Cathrine
Fox Maule fra Center for Natur-
fagenes Didaktik årsagerne til
frafald i perioden 1985-2001
lidt nærmere.

I sidste halvdel af 80’erne
spyttede Naturvidenskab 250
kandidater ud om året. I 2001
var det tal fordoblet. Stigning-
en i antallet af kandidater er
primært sket på matematik-,
datalogi-, fysik-, kemi- og geo-
fagene. 

Den stigning kunne selvføl-
gelig skyldes at der nærmest

var frit optag på de fag i midten
af 90’erne, men gennemførel-
sesprocenten viser at det ikke
er den eneste årsag. I starten af
90’erne var det kun hver femte
studerende på matematik-, ke-
mi-, fysik- og datalogi-fagene
der blev kandidat. I dag er det
knap hver tredje. 

Karakterer med stor vægt
Allerede inden en studerende
starter, kan fakultetet gisne om
hvor stor sandsynligheden er
for at Hans Jørgen på Geologi
bliver en evighedsstudent eller
en afhopper. Et kig på gennem-
snittet fra gymnasiet eller HF er
nok. Studerende med et højt
snit fra gymnasiet har nemlig
både højere gennemførelse og

kortere studietid på alle fag
undtagen Biologi og Idræt.

Et højt snit i en sproglig stu-
dentereksamen eller en HF-ek-
samen har ikke samme effekt.
Sandsynligheden for at blive
kandidat fra Naturvidenskab er
nemlig størst med en matema-
tisk studentereksamen.  

Hurtige studerende med in-
gen eller kun et enkelt års pau-
se mellem studentereksamen
og studiestart har også langt
større chance for at blive kan-
didater på de hårde naturvi-
denskabelige fag. Undtagelser-
ne er igen Biologi og Idræt.

Uanset adgangskvotient er
det kun ganske få studerende
der gennemfører studierne på
fem år. Årsagen til forskellen

mellem reel og normeret stu-
dietid kan måske være et
dårligt studiemiljø, for stor
arbejdsbyrde på studierne eller
for meget erhvervsarbejde.
Også specialet kan trække ud
fordi der ikke er nogle tids-
frister fra institutionens side.
Fakultetet arbejder dog i øje-
blikket på at stramme op på det
område med specialekontrak-
ter. ■

likl@adm.ku.dk

Kilde: ‘Studiegennemførelse: 
Faglige forskelle og tidslige ten-
denser’ af Cathrine Fox Maule.
Læs mere på
www.naturdidak.ku.dk/
publikationer.asp.

PRISOVERRÆKKELSE ▼  

NATURVIDENSKAB ▼  

Færre falder fra
Studietiden er faldet, og antallet 
af kandidater fra Naturvidenskab 
er fordoblet op gennem 90’erne

Nobelt besøg 
på Københavns
Universitet
Årets Nobelpristager i fysik, Riccardo
Giacconi, lagde vejen forbi Niels Bohr
Institutet på vej hjem fra medalje-
overrækkelse i Stockholm

JORDISK SIDEEFFEKT – 
Riccardo Giacconi har i sin søgen

efter røntgenstråler i rummet

opfundet en scannemetode der

nu bliver brugt i alverdens luft-

havne til at gennemlyse bagage

ved check in.

EN HALV NOBELPRIS – 
Fysiker Riccardo Giacconi får her

overrakt en halv Nobelpris af den

svenske konge Carl Gustaf. 

Giacconi deler prisen med to an-

dre fysikere, og de får en kvart

Nobel hver. 

Flere kandidater i støbeskeen
»Der tales i disse år ofte om ‘flugten fra naturvidenskaberne’, men fakta er at kandidat-

produktionen på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet aldrig har

været højere end nu.«

Fra indledningen til »Studiegennemførelse: Faglige forskelle og tidslige tendenser. 

Det Naturvidenskabelige Fakultet, 1985-2001«  af Cathrine Fox Maule.
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Af Lise K. Lauridsen

Mobning, misforståelser
og masser af ord hørte
også til dagens orden i

Folketinget fredag den 24. ja-
nuar da den nye universitetslov
blev taget under grundig be-
handling i en fire timer lang de-
bat.

Efter års diskussion af uni-
versiteternes problemer med
dårlig ledelse, frafald og man-
gel på kontakt til omverdenen
ligger lov l125 nu klar til at tage
hånd om problemerne. Det
gøres ved at sætte en tyk streg
over traditionen med valgte
ledere på universiteterne. I ste-
det skal lederne på landets 12
universiteter ansættes og stå til
ansvar over for en bestyrelse
med et flertal af eksterne med-
lemmer. 

Venstres Hanne Severinsen
blæste slaget i gang med en fan-
fare om at de mange protester
mod universitetsreformen byg-
ger på myter. 

»Aviserne er fyldt med jam-
merartikler om den nye uni-
versitetslov. Hvis der var bare
noget om snakken, ville jeg og-
så blive bekymret,« sagde Han-
ne Severinsen (V). 

Hele tre radikale damer,
Marianne Jelved, Elisabeth
Arnold og Margrethe Vestager,
var med i den fælles front mod
loven sammen med pastor
Jesper Langballe fra Dansk Fol-
keparti, SF’s Morten Homann
og Pernille Rosenkrantz-Theil
fra Enhedslisten. Det brede
flertal bag loven er Venstre,
Konservative, Socialdemokra-
terne og Kristeligt Folkeparti.

»Jeg ville gerne leve i Fru Se-
verinsens ubekymrede verden.
Et sted hvor man ikke behøver
at tage sig af de mennesker lo-
ven berører. Hvor man bare kan
sige at alle problemerne er me-
dieskabte,« sagde den tidligere
ressortminister Margrethe
Vesterager (R). 

Hun kaldte det at holde uni-
versiteterne for nar at der ikke
var blevet ændret mere i det en-
delige lovforslag. Ifølge mini-
steren er der sket 20 konkrete
ændringer.

SF’s Morten Homann bad
gentagne gange om at få kon-
krete eksempler på den uan-
svarlige brug af midler som
Venstres ordfører havde henty-
det til i sin åbningstale. 

Severinsen svarede at det
havde været »en træg proces at
søsætte nye ideer« på nogle af
universiteterne. Hun nævnte
ingen navne, men senere blev
især Syddansk Universitet og
Aalborg Universitet fremhævet
som glanseksempler.

Frihed under angreb
Venstres ordfører Hanne Seve-
rinsen beskrev også ideen med
universitetsreformen som
»frihed under ansvar.« Fra
modstandernes synspunkt var
universiteternes frihed under
angreb.

Elisabeth Arnold(R) sam-
menlignede det med dengang
universitetet var afhængig af
kirken. 

»Nu bliver universitetet i ste-
det bundet til markedet.«

Jesper Langballe var enig:
»Ideen er at nu skal der mænd
med hår på brystet fra erhvervs-
livet med i universitetets ledel-
se. Hvordan skulle det kunne
undgå at påvirke forskningsfri-
heden?«

Pia Christmas-Møller(K) ville
ikke have siddende på sig at

regeringen ikke værnede om
forskningsfriheden, for det er i
strid med loven. 

»Argumentresistens,« dril-
lede Jesper Langballe. 

»Fru Christmas-Møller mener
ikke at forskningsfriheden er til
debat, men det er da det vi an-
dre snakker om. Jeg håber
diskussionsniveauet er højere
på de universiteter vi lovgiver
for.«

Politisk korrekt 
Spørgsmålet om demokrati på
universiteterne og under for-
handlingerne, var der delte me-
ninger om, også internt mellem
forligspartierne. 

Venstre understregede at de
studerende faktisk ville få mere
indflydelse i de nye bestyrelser
med eksternt flertal end de har
nu. Socialdemokraterne var af
en anden mening.

»Demokratiet bliver indskræn-
ket, men der er stadig steder
hvor du kan komme med dine
rasende gode argumenter«, ar-
gumenterede Lene Jensen.

Morten Homann(SF) læste
op af Socialdemokraternes par-

tiprogram om medarbejderind-
flydelse på arbejdspladsen, og
Margrethe Vestager havde det
gamle Socialdemokratis debat-
oplæg om universiteterne med i
tasken. Begge for at understre-
ge det paradoksale i at netop
Socialdemokraterne gør uni-
versitetsreformen mulig. 

Lene Jensen mente dog at
Socialdemokraternes demokra-
tiopfattelse sagtens kunne rum-
me bestyrelser med eksternt
flertal.

Elisabeth Arnold påpegede
spydigt at »Socialdemokraterne
i virkeligheden aldrig har brudt
sig om universiteterne måde at
virke på.«

Skolebørn
Jesper Langballe faldt i med
begge ben da han brokkede sig
over at censorinstitutionen
skulle fjernes. Den ide var nem-
lig for længst fjernet fra lov-
forslaget, og det fik forligspar-
tierne op på talerstolen for at
minde om hvor vigtigt det er at
læse sine lektier ordentligt.

»Det har ikke været nogen rar
dag for hr. Jesper Langballe,«

mobbede Videnskabsminister
Helge Sander og mindede om
»at der er større frihed til at
holde sig til teksten om sønda-
gen end herinde.«

Helge Sander læste så et
langt citat fra en af de få kro-
nikker der har forsvaret den
nye lov og sluttede af med at
konkludere at de universi-
tetsansatte måske ikke er helt
så utilfredse med loven som
læserbreve, høringssvar og un-
derskriftindsamlinger kunne
give indtryk af. 

»Udviklingen går i den rigti-
ge retning. I november viste en
undersøgelse lavet af Magister-
foreningen at 80 procent af
medlemmerne var imod. Her i
januar viser en underskriftind-
samling at kun 25 procent er
imod,« sagde Helge Sander
blandt andet.

Margrethe Vestager kunne
efter den 15 minutter lange tale
ikke dy sig for at bemærke at
bare fordi man taler i lang tid,
siger man ikke nødvendigvis
noget klogt. ■ 

likl@adm.ku.dk

UNIREFORM ▼  

Dødsdom for universiteterne
»Demokratiet på landets universiteter nåede kun at blive 30 år gammelt. Regeringen har besluttet at det skal afgå ved døden –

uden nogen form for bevisførelse. Regeringen hævder at dødsdommen er løsningen på et problem? Men vi mangler stadig svar

på spørgsmålet(...): Hvilke problemer kan ikke løses med en demokratisk ledelsesform?«

Fra protestannonce indrykket af studerende og ansatte ved danske universiteter, Information den 27. januar 2003.  

TALETID –
Folketingspoli-

tikerne stod i

kø til talersto-

len under før-

stebehandlin-

gen af univer-

sitetsloven der

udviklede sig

til en skarp

strid om blandt

andet forsk-

ningsfrihed 

Uhellige alliancer
Forskningsfrihed, demokrati og ansvarlighed blev heftigt diskuteret
under førstebehandlingen af forslaget til en ny universitetslov 

F O T O :  S Ø R E N  H A R T V I G
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Af Louise Witt

Sidste sommer blev Morten
Højberg juridisk kandidat
fra Københavns Universi-

tet. Nu – halvandet år efter –
kalder han sig administrerende
direktør i et firma med 26 an-
satte. 

Lidt af en opstigning. Og
hvordan gik det så til?

Det hele begyndte da han
som tredjeårs studerende lå og
læste til eksamen i selskabsret
på græsplænen i Kongens Have.
Morten Højberg orkede ikke at
læse de mange paragraffer og
kommenteret lovtekst. Så han
gjorde det som alle eksamens-
læsende kender: oversprings-
handlinger. Og da der ikke var
nogen opvask eller et rengø-
ringsprojekt at gå i gang med
der på tæppet i majsolen, læne-
de den 25-årige studerende
nakken tilbage og filosoferede.

Han tænkte på sit job som
studentermedhjælp i advokat-
firmaet Bech-Bruun & Trolle.
Tænkte at advokaterne i hoved-
staden var heldige at de så
nemt kunne få studentermed-
hjælpere fra jurastudiet på KU.
Det samme gjaldt advokater i
Århus – de kunne let få studen-
termedhjælpere fra jurastudiet
på Aarhus Universitet. 

Men uddannelsen bliver kun
udbudt i de to byer. Og hvad
hvis man var advokat i Aalborg
eller Sønderborg og havde brug
for en jurastuderende til
småjobs? Hvad gjorde man så?

Morten Højberg fik en idé:
Måske kunne man starte et bu-
reau der formidlede kontakt
mellem jurastuderende i Århus

og København og advokatkon-
torerne ude i landet?

Han greb et stykke notatpa-
pir og en kuglepen og begyndte
at skrive og tegne. Bureauet
skulle minde om en taxacentral
– idéen fik han fordi han lige
havde kørt som taxachauffør
ved siden af studiet. Kunderne,
altså advokaterne, skulle kon-
takte bureauet som så sendte
den ønskede assistance: Én el-
ler flere studerende.  

»Idéen gjorde mig høj. Da jeg
kiggede op fra papiret, fik jeg
øje på min kusine som solede
sig i græsset. Jeg løb over til
hende og plaprede løs. Hun fik
ikke sagt et ord,« griner Morten
Højberg.

Direktør i cardigan
Idéen der blev undfanget den
majdag i Kongens Have, hedder
i dag Studenterhjælpen.dk og
bor i Gothersgade i kontorloka-
ler med skillevægge i glas, tele-
fonister med headset og store
malerier på de lysegule vægge.
Et tilsvarende kontor er åbnet i
Århus.

Tanken om at hjælpe jurastu-
derende til studenterjobs er
blevet udvidet til at gælde alle
studerende. Og bureauet er i
dag et vikar- og rekrutterings-
bureau med kontakt til hver
femte studerende på de videre-
gående uddannelser. I alt
33.000 unge.

De har givet Studenterhjæl-
pen.dk deres data: Navn, ud-
dannelsessted, kvalifikationer
og mailadresse. Når et firma så
slår et relevant job op gennem
Studenterhjælpen.dk, popper
der en mail op i de studerendes
indbakke så de kan sende en
ansøgning. Ansøgningerne bli-
ver læst af de ansatte på Stu-
denterhjælpen.dk der enten ta-
ger en telefonsnak med den
studerende eller kalder ved-
kommende ind til en personlig
samtale – alt afhængig om der
fx er tale om en brugsanvisning

IVÆRKSÆTTER ▼  

De studerendes mand
Morten Højberg lever i dag godt af en idé han fik i studietiden da han ville hjælpe

kammeraterne til at få studenterjob. Nu er han administrerende direktør for 
Studenterhjælpen.dk der formidler kontakt mellem virksomheder og studerende

CIRKUSARTIST – Iværksætter

Morten Højberg har altid været

noget for sig selv. Som barn og

teenager optrådte han på et-

hjulet cykel i et cirkus hvor han

blandt andet jonglerede med

fakler. 
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der skal oversættes til fransk el-
ler et job som guide for EU-poli-
tikere til topmøde i København.
Studenterhjælpen.dk udvælger
den bedst kvalificerede kandi-
dat og tager penge for tjene-
sten. Og det er det bureauet le-
ver af.

Da Universitetsavisen kom-
mer på besøg i det lysegule
kontorlandskab i Gothersgade,
trykker Morten Højberg netop
hånd til farvel med en jakke-
sætsklædt virksomhedsherre. 

Selv tager direktøren imod i
mørkeblå polo med Studenter-
hjælpen.dk’s hvide logo trykt
på brystet og en lysebrun car-
digan med ruskind på skuldre-
ne. Knap har den 30-årige chef
vist rundt blandt de ansatte,
primært folk i tyverne, før han
udbryder:

»Her mangler lidt plads. Skal
vi ikke gå ned på en café og
snakke over en kop kaffe?« 

Møde på café
Det med at holde møder om-
kring et cafébord er en vane fra
dengang Morten Højberg –
sammen med kammeraten
Thomas Gleerup – startede fir-
maet. Da foregik alting fra hans
treværelses lejlighed hvor det
ene værelse på ti kvadratmeter
blev inddraget til kontor.

»Når folk ringede, var vi nødt
til at sige: Åh, mødelokalet det
er sørme booket, så kan vi ikke
mødes på Café Klimt i stedet?
Caféen var lige åbnet. Den hav-
de ikke så mange kunder end-
nu, og der var altid plads til
os,« griner han på vej ned ad
trappen.

Det hele startede i det små. 
Få dage efter at Morten Høj-
berg havde fået sin vision i Kon-
gens Have, var han på arbejde
hos Bech-Bruun & Trolle. I sin
iver viste han en af de andre
studentermedhjælpere, Tho-
mas Gleerup, sit notatpapir
med taxacentral-skitsen. Ven-
nen syntes det var en interes-

sant idé, og sammen blev de
enige om at Morten Højberg
skulle gå til deres chef på advo-
katkontoret.

Morten Højberg havde ikke
stået mere end fem minutter på
chefens kontor og forklaret sig
før hun konstaterede: 

»Det er en rigtig god idé. Skal
jeg ikke sætte et møde op med
Advokaternes Serviceselskab?
Så kan vi høre om de er med på
den?«

Mødet kom i stand. Men kort
efter fik kammeraterne et nej. 

»Ja, det var jo en meget fin
idé, sagde de, men de kunne ik-
ke støtte den. For hvad nu hvis
de studerende udførte opgaver
hvor de afleverede forkerte op-
lysninger til advokaterne? Det
kunne gå galt og var ansvars-
pådragende – det var sådan
nogle rigtig juridiske overvejel-
ser,« siger Morten Højberg og
ryster på hovedet.

Han fik dog ikke ret lang tid
til at gå og ærgre sig. Morten
Højberg blev kaldt til samtale
af en partnerne hos Bech-Bru-
un & Trolle.  

»Vi synes idéen er sjov,« sag-
de hun. 

»Vi kan se du og Thomas
brænder for den, og vi har hørt
at I gerne vil realisere idéen.
Firmaet vil gerne købe et re-
klamebanner af jer for 60.000
kr. I får pengene med det sam-
me – også selv om I ikke har no-
gen hjemmeside endnu!«

Løncheck på 3.000 kr.
Den sommerferie – efter en vel-
overstået eksamen – fik Morten
Højberg travlt. Med at indrette
kontor hjemme i lejligheden:
Købe fax, konvolutter og brev-
papir.  

Og sammen med kammera-
ten fra Bech-Bruun & Trolle,
begyndte han at sende breve ud
til advokatfirmaer og tilbyde
deres tjeneste. 

Studenterarbejderne fandt
de ved at spørge sig frem blandt

deres medstuderende. Morten
Højberg spurgte på jurastudiet,
Thomas Gleerup der var
stud.merc.jur. på Handelshøj-
skolen, spurgte sig for dér. Det
var en hektisk tid.

»Vi arbejdede begge cirka 25
timer om ugen hos Bech Bruun
& Trolle. Vi havde forelæsnin-
ger at gå til. Og så var der en
masse møder. Min lejlighed var
et stort rod. Med papirer og
ringbind ud over det hele. Jeg
arbejdede til kl. 2 hver nat og
stod tidligt op. Og jeg drømte
om Studenterhjælpen.dk og al-
le vores planer om natten,« si-
ger Morten Højberg.

Løn fik de ikke. Først da
SU’en efter lang tids studier ud-
løb, bevilgede de sig selv 3.000
kroner om måneden. Til
gengæld brugte de deres ind-
tægter til at hyre en it-studeren-
de der skulle få en hjemmeside
og et bookingsystem op at køre. 

Han foreslog at Studenter-
hjælpen.dk også skulle have it-
studerende i fold – og det blev
startskuddet til succesen.  

»Der var stor efterspørgsel på
it-kyndige. Vi red med på
dot.com-bølgen, og det gav en
masse medieomtale,« siger
Morten Højberg og hiver en grå
mappe med spiralryg op på det
blanke cafébord.

»Min mor har været så venlig
at samle det hele,« siger han og
kigger ned i bordfladen. Han
slår hurtigt op på en side som
han er særlig stolt af: Et print
fra DR’s hjemmeside der viser
indslagene i TV-Avisen den 16.
april 1999.

»Det er Dronningens fødsels-
dag. Og se hun får kun et ind-
slag på 1.33 minutter. Vi får
1.47 minutter,« påpeger han.

Win-win-win
I dag får Morten Højberg en
væsentlig højere løn, men langt
mindre end han ville få som an-
sat i et advokatfirma.

»Når jeg møder gamle studie-

kammerater som arbejder i mi-
nisterierne og på advokatkon-
torer, spørger de altid hvornår
jeg skal have et rigtigt job. De
betragter Studenterhjælpen.dk
som et filantropisk biprojekt,«
siger han.

Dengang Morten Højberg fik
sin idé troede han også han
skulle være advokat med eget
navn på et messingskilt ned til
gaden og møderet for Højeste-
ret. I dag ved han at det job ik-
ke er noget for ham. »Det kede-
lige ved jobbet som advokat er
at der altid er en taber. Det gi-
ver mere mening at hjælpe stu-
derende. Konceptet er så posi-
tivt. Vi gør studerende glade,
kunderne i virksomhederne bli-
ver glade, og så er vi glade. Det
er en win-win-win-situation.«

Morten Højberg er vokset op
i et hjem i Tåstrup med en mor
der malede dagen lang – eller
solgte billederne i sit galleri i ci-
ty. Faderen arbejdede som in-
geniør for IBM – og malede i
fritiden.

Når sønnen valgte at blive ju-
rist, hænger det sammen med
at han som barn optrådte på et-
hjulet cykel i cirkus – Cirkus
Changhigh hvor han jonglerede
med fakler og kørte gennem
ringe af ild. 

»Når jeg trænede på gaden,
blev jeg ofte stoppet af politi-
folk der sagde: Det er en cykel,
du skal køre på vejen. Andre
gange fik jeg at vide: Det er et

legetøj, du skal være inde på
fortovet. Som 13-årig gik jeg til
politimesteren i Tåstrup og
spurgte om det var en cykel el-
ler et legetøj. Han gav mig for-
arbejderne til Færdselsloven,
men her var der heller ikke no-
get klart svar. Så jeg har altid
syntes at jura er noget sjovt no-
get. Og jeg ville gerne lære lo-
ven at kende så folk ikke skulle
snyde mig.«

Kendskabet til jura er kom-
met ham til gode i rollen som
iværksætter. Han kender til le-
jeret, ansættelsesret og en mas-
se andre juridiske faldgruber.
Snart får han også sin første
sag. Morten Højberg skal i by-
retten hvor han har stævnet en
restaurant der ikke betaler de
studerende deres løn.

Men egentlig vil han helst
undgå al den juridiske tumult.
Og hans plan er at arbejde med
Studenterhjælpen.dk resten af
livet.

»Jeg kan ikke forestille mig
noget bedre job. Der er så man-
ge måder at udvikle firmaet på.
Nu er målet at bruge den viden
vi har om studerende til at lave
analyser og rådgive vores kun-
der, fx måle de studerendes
holdninger. Der er også mange
arbejdsløse akademikere i dag.
Vi vil gerne i fremtiden hjælpe
de kandidater med at få job –
lave en jobformidling for fuld-
tidsjobs.« ■

loiswitt@hotmail.com

Job for fremtiden
»Erfaringen viser, at det ikke blot er en god forretning for de studerende, men også en

god rekrutteringsmulighed for erhvervslivet, fordi de studerende og vores kunder mange

gange finder permanent sammen.«

Direktør for Studenterhjælpen.dk Morten Højberg til Politiken, den 2. maj 1999.

Studenterhjælpen.dk kom op at stå i sommeren 1997. Dengang med to

ulønnede medarbejdere. I dag er der 26 ansatte på lønningslisten: 23

på kontoret i København og tre i Århus.  

Studenterhjælpen.dk opkræver 165 kr. i timen når en studerende har

arbejdet for et firma. De studerende får selv udbetalt 100 kr. De 65 kr.

går til administration og løn til medarbejderne.

Bureauet udgiver et gratis blad for studerende. Bladet hedder ‘Mo-

ment’ og står i standere rundt omkring på uddannelsesstederne.

FORLÆNGET STUDIUM –
Det tog Morten Højberg syv år

(1993-2000) at blive juridisk kan-

didat fra KU. Til gengæld fik han

startet eget firma undervejs og

skriver i dag ‘adm. direktør’ på 

visitkortet.

Fakta om 
Studenterhjælpen.dk
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Af Karsten Bengtsson

Diskussionen om unge
afroamerikaneres place-
ring i det amerikanske

uddannelsessystem har stået på
gennem en menneskealder.

Først drejede diskussionen
sig om hvordan man kunne sik-
re en ligelig adgang til amerikan-
ske universiteter så indskrivnin-
gen af afroamerikanere stod
mål med deres repræsentation i
befolkningen. Race-kvota blev
indført – og afskaffet igen.

Men endnu et spørgsmål
melder sig efter at problemet
med ligelig indskrivning er løst.
Ifølge alle tilgængelige statistik-
ker klarer studerende af afroa-
merikansk herkomst sig ringere
end andre studerende.

Diskriminationens
betydning
En undersøgelse fra 1998 sam-
menligner ansøgningsskemaer-
ne til 28 amerikanske universi-
teter. 75 procent af de hvide
studerende havde her en så-
kaldt SAT-score på mere end
1.200 ud af 1.600 mulige. Kun
25 procent af de afroamerikan-
ske ansøgere havde en score på
over 1.200.

Den lavere score kunne ikke
forklares ud fra økonomiske for-
hold. Undersøgelsen viste at den
gennemsnitlige score for en stu-
derende fra en afroamerikansk
familie med en indkomst på
50.000 dollar (cirka 400.000
kroner) – eller højere – var 849
point. 849 point var den gen-
nemsnitlige score for hvide stu-
derende fra familier med en
indkomst på blot 10.000 dollar
(cirka 80.000 kroner) – eller
mindre. 

Forskellige forskere har gen-
nem tiderne forsøgt at forklare
denne diskrepans mellem hvide
og afroamerikanske studerende
– ofte ved at påvise at afro-
amerikanske studerende må
leve med en vis form for diskri-
mination fra samfundets side.

Men professor John U. Ogbu
fra University of Berkeley, selv
afroamerikaner, har bragt stu-
dierne af racers betydning for
et succesfuldt akademisk forløb
en tand videre. 

Sammen med sine studeren-
de på Berkeley har John U. Og-
bu fastslået at studerende af
afroamerikansk afstamning
klarer sig dårligere end selv stu-
derende fra andre minoritets-
grupper som eksempelvis mexi-
canske eller asiatiske indvan-
drere der ret beset er udsat for
samme form for diskrimination.
Men hvorfor denne forskel?

Yo! my bro!
John U. Ogbu har netop færdig-
gjort bogen Black American Stu-
dents in an Affluent Suburb: A
Study of Academic Disengage-
ment hvori han offentliggør re-
sultaterne af sine seneste un-
dersøgelser.

Bogen, der hævder at en del
af forklaringen på afroameri-
kanske studerendes nederlag
skal findes i selve det afroame-
rikanske miljø, har vakt stor op-
mærksomhed på amerikanske
læreranstalter og i akademiske
kredse.

Da det er John U. Ogbus op-
fattelse at den skæve tilgang til
indlæring starter allerede i fol-
keskolen, har han undersøgt
5.000 elever af afroamerikansk
oprindelse i kvarteret Shaker
Heights i staten Ohio. 

»Hvad der undrer mig er at
selv i afroamerikanske miljøer
hvor elevernes forældre har en
høj akademisk uddannelse som
eksempelvis læge eller jurist,
har børnene ingen egentlig for-
ståelse af hvordan deres foræl-

dre er kommet så vidt,« siger
John U. Ogbu til avisen the New
York Times. 

»Selv børn fra sådanne rela-
tivt velstillede hjem har stadig
rappere fra de sorte ghettoer
som forbilleder.«

Et andet element af John U.
Ogbus undersøgelse viser at
forældre til afroamerikanske
elever ikke bruger mere tid
sammen med børnene på hjem-
mearbejde end hvide fra arbej-
derklassehjem.

John U. Ogbus konklusion er
derfor at det ikke er nok at for-
andre selve skolemiljøet for at
gøre det lettere for afroameri-
kanere at klare sig igennem et
senere studieforløb. 

»Der findes også kulturelle
forklaringer i selve det afro-
amerikanske miljø,« påpeger
John U. Ogbu der er immigrant
fra Nigeria.

Netværksløse forældre
John U. Ogbus synspunkter har
naturligvis vakt stor debat. Ros-
lyn Arlin Mickelson, der er
professor på University of
North Carolina, har også un-
dersøgt hvorfor afroamerikan-
ske studerende klarer sig rin-
gere end andre.

Hendes undersøgelser viser
at forældre af afroamerikansk
afstamning ofte bliver holdt
ude fra de indflydelsesrige
netværk der findes på alle læ-
reranstalter. De får derfor i rin-
gere grad fat i oplysninger om

opgraderende kurser og speci-
elle programmer til deres børn.

»Jeg mener på baggrund af
mine studier at hovedparten af
forklaringen ligger i selve skole-
systemet,« siger Roslyn Arlin
Mickelson.

Walter R. Allen, der er pro-
fessor i sociologi ved University
of California i Los Angeles,
fremfører at selv om afroameri-
kanere og hvide går på samme
skole, kan det ikke udelukkes at
lærerne simpelthen har ringere
forventninger til de afroameri-
kanske elever hvilket naturlig-
vis smitter af på deres indsats. 

Endelig peger Walter R. Allen
på at det kan være svært at
sammenligne forskellige ind-
tægtsgrupper præcist. En hvid
families indkomst kan være ba-
seret på én indtægt hvor den af-
roamerikanske familie i samme
indtægtsgruppe kan være base-
ret på tre-fire forskellige jobs,
og det påvirker naturligvis den
tid som forældrene kan tilbrin-
ge med deres børn.

Hermed fortsætter en debat
der går helt tilbage til 1781 med
udgivelsen af Thomas Jeffer-
sons Notes on the State of Virgi-
nia over den stærkt omdiskute-
rede The Bell Curve fra 1994 til
professor Ogbus bog der netop
er udkommet på forlaget Law-
rence Erlbaum Associates. ■

Karsten Bengtsson er freelance
journalist og bor i San Francisco.

USA ▼  

Krigskritik per 
stedfortræder

B E R K E L E Y: Den russiske anarkist Emma Gold-
man formår at skabe debat længe efter sin død.
Emma Goldmans breve og dokumenter findes på
Berkeley Universitet i det såkaldte Emma Gold-
man Papers Project. Denne samling fattes imid-
lertid penge hvorfor man for nylig satte en fund-
raiser-kampagne i gang. I det brev der blev sendt
ud til eventuelle bidragsydere, var der indeholdt
en række citater af Emma Goldman, heraf mange
om hendes syn på krig. I et citat opfordrede
Goldman mennesker der ‘endnu ikke er smittet
af krigens galskab til at gøre deres protest gæl-
dende’. I modsat fald vil ‘vi snart skulle mødes i
kældre eller i mørke rum med lukkede døre og
hviske sammen...’
Alt sammen aktuelle citater i en tid hvor krigen
lurer lige om hjørnet. Lidt for aktuelle, mente
imidlertid ledelsen af Berkeley Universitet – det
gamle arnested for ytringsfrihed og studenterop-
rør. Ledelsen har derfor nægtet at finansiere ud-
sendelse af fundraiser-brevet idet man mener at
citaterne kan læses som om universitetet skulle
tage politisk stilling til den krig som præsident
Bush har i ærmet mod Irak. 
Dr. Candace S. Falk, der leder Emma Goldman
Papers Project, vedkender at hun har valgt de
pågældende citater fordi de siger noget om den
mulige, forestående krig, men at det udelukken-
de er sket for at vise at Emma Goldmans syns-
punkter stadig er aktuelle.
Da det officielle universitet ikke vil stille økono-
miske midler til rådighed, har Dr. Candace S.
Falk imidlertid valgt selv at betale for udsendel-
sen af fundraiser-brevet.
»Man kan ikke arbejde på Emma Goldman Pa-
pers Project og så lade sig kue på den måde,« ud-
taler Dr. Candace S. Falk til the New York Times.

Clinton til kansler

OXFORD: I en nylig opinionsundersøgelse
blandt de studerende på Oxfords Universitet røg
USA’s tidligere præsident Bill Clinton ind som
storfavorit til posten som universitetets kansler
efter den nyligt afgåede Roy Jenkins der også har
en fortid som politiker. De studerende har dog
ikke indflydelse på valget af ny kansler og fra
Clintons kontor i New York meddeles det at han
ikke har tid til at varetage dette hverv. At
Clintons navn overhovedet dukker op i under-
søgelsen, beror på at han var student i Oxford i
perioden 1968-1970. Opgaven som kansler er
ikke et hårdt belastende arbejde, men det forven-
tes at man skal virke som lobbyist for universitets
interesser. Hidtil har kanslerembedet kun været
besat af mænd, men der spekuleres i om denne
tradition måske kunne blive brudt ved det fore-
stående valg. Ud over det ansatte videnskabelige
personale har alle med en gennemført MA fra
Oxford lov til at stemme på en kandidat. Der er
dog ingen der kan svare præcist på hvor mange
stemmeberettigede der er total set.
Læs mere på: http://education.guardian.co.uk.

ROLLEMODEL – Også de rige sorte sønner har ghettoens rappere

som forbilleder. Her er det LL Cool J.

Et sort hul

Hvorfor klarer afroameri-
kanere sig dårligere på
studierne end andre 
minoritetsgrupper? 
Debatten topper i USA 
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Nej til racekvoter
»Racemæssige fordomme er virkelighed i Amerika,

men mens vi arbejder på at kompensere for uretten

ved racemæssige fordomme, må vi ikke gribe til mid-

ler som skaber ny uret og derved blot bevarer vores

splittelse«

Præsident Bush om kvotesystemer på amerikanske

universiteter, Ritzaus Bureau, 16. januar 2003. 
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DEBAT ▼  

Lektor Nils Holtug bliver i artiklen ‘Futuristisk
flæskesteg’ (Universitetsavisen 20-02) citeret
for den opfattelse at det på grundlag af

nytteetikken kan forsvares at spise kød fra ‘dyre-
ne i landbruget’ såfremt man skaber ‘bedre vil-
kår’ for disse dyr. 

Det er min påstand at masseproduktion af kød
er umulig på et nytteetisk grundlag ligesom det
selvfølgelig – som Nils Holtug selv anerkender –
er det på et pligtetisk grundlag.

Hvis nytteetikken skulle anvendes til at regule-
re ikke-menneskelige dyrs forhold, ville enhver
form for indespærring af dyr være bandlyst. Dyr
skulle leve i det fri og kun aflives når de respek-
tive bestande havde nået grænsen for de lokale
økosystemers kapacitet. 

Aflivningen – som skulle foretages effektivt og
smertefrit (dvs. ikke af dårligt skydende fritids-
jægere – og med projektiler i stedet for hagl) –
skulle på ethvert givet tidspunkt omfatte de sva-
geste individer. I artiklen får man desuden det
indtryk at pligtetikken er marginaliseret som
grundlag for moralske afgørelser. 

I virkeligheden forholder det sig sådan at de
fleste af de normer og regler som regulerer for-
holdet mellem mennesker i den vestlige verden,

herunder menneskerettighederne, er pligtetisk
legitimeret. Forbudet mod at slå ihjel er et illu-
strativt eksempel. 

Ifølge nytteetikken er det forkert at lave et ka-
tegorisk forbud mod at slå ihjel fordi der kan
tænkes mange situationer hvor drab hæver den
samlede nytte. Det ville utvivlsom hæve den sam-
lede nytte i et samfund hvis man aflivede svage-
lige ældre, stærkt fysisk eller psykisk handikap-
pede og vanekriminelle og brugte de ressourcer
som disse grupper lægger beslag på, til at skabe
leverum for velfungerende individer. At meget få
mennesker bekender sig til sådanne metoder, er
et udtryk for at nytteetikken har begrænset
gennemslagskraft.

Kendsgerningen er at hverken nytte- eller
pligtetik kan legitimere den behandling dyr ud-
sættes for i den gældende produktion af kød,
mejeriprodukter, æg, pels, læder og uld. Den
eneste etisk forsvarlige måde et menneske kan
forholde sig til landbrugsdyrenes nuværende
betingelser på, er ved at stoppe alt forbrug (og
dermed efterspørgsel) af animalske produkter. ■

Peter Schliemann

Svar

Dyrs vilkår

Som Peter Schliemann (PS)
påpeger, sagde jeg i sidste
nummer af Universitetsavi-
sen at man på et nytteetisk
grundlag kan forsvare an-
vendelsen af dyr i landbru-
get hvis man forbedrer dy-
renes vilkår. En nytteetisk
tilgang indebærer at det
hensyn vi bør tage til dyr
består i at tilgodese deres
velfærd. 

PS rejser to kritikpunkter: 1) På et nyt-
teetisk grundlag kan man ikke forsvare
masseproduktion af kød, og 2) nytteetik-
ken er i øvrigt uforenelig med menne-
skerettighederne og har helt horrible
implikationer, såsom at man bør aflive
svagelige ældre, kriminelle og andre res-
sourcekrævende grupper. 

Jeg er selvfølgelig helt uenig både i 1)
og 2). Under de betingelser PS under 1)
opstiller for behandlingen af dyr, ville
der stort set ikke eksistere landbrugsdyr.
Og den bedste måde at fremme dyrenes
velfærd på er næppe ved at afskaffe dem.

Når PS
hævder 2) så

er det tilsyne-
ladende fordi

han mener at
man ville maksi-

mere den samlede
mængde af velfærd i ver-

den ved at aflive bestemte
grupper af ressourcekrævende

mennesker. Det forekommer mig at
være en fuldstændig vanvittig påstand.
Men derudover så skyder PS mig også et
bestemt nytteetisk synspunkt i skoene,
nemlig utilitarisme. Ifølge utilitarister
bør man netop maksimere den samlede
sum af velfærd. 

Men mit synspunkt er i stedet at man
bør give prioritet til de dårligt stillede i
fordelingen af velfærd. Og at man ikke
giver prioritet til de dårligt stillede ved
at beslutte at de skal aflives, burde være
indlysende. ■

Nils Holtug, lektor i filosofi.

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

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

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

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

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

■ DYR OG ET IK

Undgå animalske produkter
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Af Margareta Bertilsson og
Chr. Hjorth-Andersen

Danske universiteter står
over for “den mest om-
fattende reform i de sid-

ste 500 år”. En almindelig avis-
læser må få indtrykket af at det
står ganske galt til, godt hjulpet
af en smagløs kampagne fra det
hedengangne Dagen om nulfor-
skere og lobbyisterne fra Dansk
Industri der vil have mere er-
hvervsorientering af forsknin-
gen. Til tider ser man dog en
passant en bemærkning om at
dansk forskning har det godt,
men typisk uden nogen doku-
mentation. Den vil vi gerne
bringe her.

For nylig har Eurostat (Det
europæiske statistiske kontor)
udgivet en publikation med
navnet: Key Figures 2001 – In-
dicators for benchmarking of
national research policies som
findes på Eurostats hjemme-
side. Det er en interessant pub-
likation. Den giver et billede af
dansk forskning set i et inter-
nationalt perspektiv. Rapporten
gennemgår 15 indikatorer for
forskning og teknologi. Hvor-
dan er så dansk forskning pla-
ceret?

I tabel 1 er gengivet den nok
vigtigste indikator nemlig an-

tallet af videnskabelige publi-
kationer. Der er tale om en to-
talundersøgelse der således
medtager al forskning. Stati-
stikken foreligger ikke opdelt
på fagområde, men medtager
såvel privat som offentligt fi-
nansieret forskning. For at give
mening er antallet af videnska-
belige publikationer delt med
et mål for landets størrelse, her
befolkningen. At USA produce-
rer flere publikationer end det
enkelte europæiske land, er jo
ikke så underligt da det er et
meget større land.

Ud fra sådan en totalbetragt-
ning ligger de skandinaviske
lande flot. Danmark ligger fak-
tisk næsthøjest overhovedet i
verdenen (om end Israel ikke er
medtaget) målt på den indika-
tor, langt over det europæiske
gennemsnit og langt over USA.
Overrasket?

Danmark ligger flot
Men et problem med et sådant
mål er jo at det kun måler an-
tallet af publikationer uden
hensyntagen til deres kvalitet.
Men artikler varierer selvfølge-
lig meget med hensyn til kvali-
tet. Nogle artikler bliver publi-
ceret i særdeles prestigegivende
internationale tidsskrifter og
andre i mærkelige små tids-

VIDENSKABET
FORSKNING

Tabel 1. Antal videnskabelige publikationer pr. million indbyggere. Seneste år (1999)

Sverige 1.431

Danmark 1.214

Finland 1.157

Holland 963

Storbritannien 949

Østrig 717

USA 708

Tyskland 657

Frankrig 652

EU 613

Irland 542

Japan 498

Spanien 471

Italien 457

Grækenland 340

Portugal 248

Luxemburg 133

Kilde: Figur 3.2.1 i anførte publikation.

Tabel 2. Antal højt citerede publikationer pr. million indbyggere. Seneste år (1995-1997)

Danmark 69

Sverige 58

Holland 55

Storbritannien 54

Finland 50

USA 50

Belgien 42

EU 31

Tyskland 29

Irland 27

Frankrig 26

Østrig 26

Italien 18

Spanien 12

Japan 12

Portugal 8

Grækenland 7

Luxemburg 5

Kilde: Figur 3.2.5 i anførte publikation.

Forskning i 
Debatten om nulforskere og mere
erhvervsorientering af dansk 
forskning giver indtryk af at det
står rigtig dårligt til med forsk-
ningen i Danmark. Tværtimod, 
mener to professorer fra 
Samfundsvidenskab på KU
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skrifter uden den store udbre-
delse og uden den store inter-
esse. 

For at tage højde for det pro-
blem, er det blevet almindeligt
at anvende citationer som et
mål for en artikels værdi. Tan-
kegangen er at de værdifulde
artikler vil blive citeret af andre
forskere, og jo flere citationer
desto mere betydningsfuld er
en artikel. Sådanne citationsin-
deks kan der godt rejses ind-
vendinger imod hvis de bliver
brugt ukritisk i relation til en
enkelt artikel eller en enkelt
forsker, men her er der tale om
mange artikler og citationer op-
gjort på et ensartet grundlag.

I tabel 2 er gengivet det sam-
lede antal publikationer der er
blevet særligt højt citeret. Dan-
mark ligger faktisk øverst på li-
sten. Vores flotte placering med
hensyn til antallet af artikler
skyldes ikke at vi har sat kvanti-
teten af artikler over kvaliteten.
Faktisk ligger vi langt over det
europæiske gennemsnit for an-
tal højt citerede artikler og et
pænt stykke over USA. 

Overrasket igen? De fleste vi
har talt med, og som har et
godt kendskab til forskning og
forskningsverdenen, har været
overrasket især over forholdet
til USA. Men det har nok sin
særlige forklaring. Når danske
forskere tænker på USA, bliver
det meget nemt til at sammen-
ligne med de absolutte ånds-
centre i verden som Massachu-
setts Institute of Technology,
Harvard og Stanford. Men ame-
rikansk forskning er meget an-
det end disse fyrtårne. Hoved-
parten af amerikanske universi-
teter overgår ikke danske med
hensyn til forskningsaktivitet.
Og det samlede gennemsnit
kan ses i de to viste tabeller.

Et offentligt gode
Forskning målt som antal publi-
kationer og især antal højt cite-
rede publikationer har karakter
af at være et offentligt gode.
Det er tilgængeligt for alle. Det
står til fri afbenyttelse i hele
verden. Så lad os foreløbigt
konstatere at Danmark yder sit
bidrag til verdens kollektive op-
bygning af videnskabelig viden.
Totalt set er det selvfølgelig kun
et mindre bidrag, men dog

langt mere end man kunne for-
vente i forhold til landets
størrelse. Den tidligere regering
havde en noget mislykket kam-
pagne om “Danmark som fore-
gangsland”. Dette skulle kunne
bruges.

Men det er netop et problem
med offentlige goder at de
kommer alle lande til gode,
men ikke specielt Danmark. Det
kan jo være nok så smukt og
godt at Danmark yder et pænt
bidrag til verdenssamfundet,

men hvad gavner det netop den
danske befolkning? Den nye –
eller rettere forstærkede – tone
er at forskning skal nyttiggøres
til gavn for den danske befolk-
ning. Det kollektive bidrag til
verdenssamfundet skal nedpri-
oriteres til fordel for det natio-
nalt egoistiske. Vi har set ten-
densen i spørgsmålet om
ulandsbistand. Nu ser vi den
også på forskningsområdet.

Patenter som indikator
Dansk forsknings nytte for den
danske befolkning er imidlertid
et ganske vanskeligt spørgsmål
at belyse statistisk. Men én må-
de at gøre det på er at anvende
patentstatistik. Det indebærer
en lang række vanskeligheder.
Nogle brancher er langt mere
patentintensive end andre. Pa-
tentlovgivningen og omkost-
ningerne ved at udtage paten-
ter varierer en hel del. Men lad
os se på tallene efter de sæd-
vanlige 117 forbehold:

Vi har valgt at se på patenter
udtaget i USA. Selvsagt har
amerikanerne en betydelig
hjemmebanefordel på dette
område, men det er nok ikke
hele forklaringen. En stor del af
amerikansk forskning er drevet
af store amerikanske virksom-
heder der er mere indstillet på
at udtage patenter. Målt på
denne indikator ligger Dan-

mark ikke i top, men vi ligger
dog et pænt stykke over euro-
pæisk gennemsnit. Det til trods
for at netop dansk industri-
struktur ikke er baseret på me-
get store virksomheder med til-
hørende høje forskningsom-
kostninger og patenttilbøjelig-
heder. I øvrigt er der tale om –
hvad der ikke fremgår af tabel 3
– at Danmark har udvist en
ganske stor vækst igennem åre-
ne 1995-1999 i antallet af ud-
tagne patenter. 

Som altid med benchmar-
king kan sådanne resultater
fortolkes. Den ene kan lægge
vægt på at der er plads til for-
bedringer, for eksempel så vi
kom op på et svensk niveau i
patenter i USA. Andre kan me-
ne at det alligevel er pænt kla-
ret med den placering målt
med en indikator som umiddel-
bart må være ufordelagtig for
Danmark. Det skal tilføjes at
hvis vi i stedet for havde valgt
europæiske patenter, ville kva-
litativt det samme billede være
gældende. Et pænt stykke over
det europæiske gennemsnit og
et pænt stykke fra den absolutte
top.

Ny indikator fra Eurostat
Patentstatistik har en lang ræk-
ke fortolkningsvanskeligheder.
En af de vigtigste er nok at det
er stærkt brancheafhængigt
hvor mange patenter der kan
udtages. Dertil kommer at det
er ikke selve patentet, men ud-
nyttelsen der på sigt gavner det
pågældende samfund. Anven-
delsen af patenter passer bedst
på store monolitiske virksom-
heder. I en lang række brancher
såsom for eksempel IT-bran-
chen er forskning og udvikling
ikke så meget knyttet til paten-
ter som til hurtig udvikling af
måske allerede foreliggende
ideer, samarbejde med andre

virksomheder og universiteter,
hurtig omstilling af virksom-
heden og hurtig introduktion af
nye produkter.

Der er ingen tvivl om at den
slags lidt mindre håndgribelige
effekter er vigtige, men de er
svære at belyse talmæssigt. Eu-
rostat har imidlertid gjort et
forsøg idet de har opfundet en
ny indikator nemlig at se på an-
tallet af innovative virksomhe-
der der samarbejder med andre
virksomheder, universiteter og

så videre. Det viser sig her at 70
procent af de innovative virk-
somheder i Finland samarbej-
der med en anden virksomhed,
et universitet eller et forsk-
ningsinstitut. For Sverige er
procenten 57, for Danmark 53
og for EU’s gennemsnit 25.

Minsandten om ikke Skandi-
navien ligger flot placeret med
Danmark på en tredjeplads, un-
der Finland, men langt over
EU’s gennemsnit. 

Billig topklasse
I det nye forlig om universite-
terne er vidensudveksling med
det omliggende samfund blevet
en væsentlig opgave for univer-
siteterne. Det belyser tallene
godt nok ikke direkte, men dan-
ske virksomheder er helt ind-
stillet på et samarbejde, og det
er universiteterne også, hvad
eksempelvis oprettelsen af for-
skerparker viser. Igen er forhol-
dene sikkert ikke perfekte, men
målt efter denne indikator er
de nok heller ikke håbløse.

Der tegner sig således et
overordnet billede af dansk
forskning der såvel i kvalitet
som i kvantitet ligger i inter-
national topklasse. Der tegner
sig også et – noget mere uklart
– billede af at dansk forskning
ikke kun er til gavn for verdens-
samfundet, men også har re-
lativt god nyttevirkning målt

efter patenter og samarbejds-
evner. Og det er jo alt sammen
godt nok, men hvad koster det?

Den normale måde at opgøre
dette på er at sætte udgifterne
til forskning og udvikling (FoU)
i relation til landets national-
produkt, det vil sige værdien af
den samlede produktion. Dette
mål er også velegnet her hvor vi
netop har set på den samlede
forskning i Danmark, og ikke
kun på den offentligt betalte
forskning. I tabel 4 er gengivet

forskningsintensiteten i de for-
skellige lande.

Danmark ligger med 2,1 pro-
cent af BNP en anelse over EU’s
gennemsnit på 1,9, men ikke
meget. Det gør til gengæld de
andre skandinaviske lande så
deres høje placering i tabel 1
har også en høj pris. På mini-
sterrådsmødet i Barcelona i EU
har man vedtaget at denne pro-
cent skal sættes op for EU til i
alt 3 procent hvad der vil svare
til en stigning i forskningsudgif-
terne på omkring 50 procent.
Mange rektorale udtalelser har
gået på at det er af afgørende
betydning for dansk forskning
at vi fastholder den målsæt-
ning. Det vil vi overhovedet ik-
ke anfægte. Men repræsentan-
ter for forskningsverdenen har
til stadighed betonet nødven-
digheden af at der tilføres flere
midler hvis ikke dansk forsk-
ning skal ende i en jammerdal.
Efter vores opfattelse har dette
haft den utilsigtede konsekvens
at fornemmelsen i det politiske
system og i offentligheden har
været at dansk forskning er ret
tilbagestående. Men det er jo
ikke sandheden. Vi betaler i na-
tionale ressourcer ikke ret me-
get mere end det europæiske
gennemsnit, men vi leverer be-
tydeligt mere end det euro-
pæiske gennemsnit. 

Benchmarking på hovedet
Dansk forskning står over for at
blive omorganiseret, implicit el-
ler eksplicit med USA som for-
billede. Har det stået politiker-
ne klart at det ville betyde et
betydeligt fald i den danske
forskningseffektivitet hvis vi
skulle nå dette “forbillede”?
Der er allerede lavet et univer-
sitetsforlig, og siden hen skal
der ryddes op i forskningsorga-
nisationen. Fornemmelsen har
vel været blandt politikerne at

denne slendrian og sløseri med
skatteborgernes penge ikke
længere kunne tolereres. Det er
benchmarking på hovedet. Nor-
malt anvendes benchmarking
til at få et fingerpeg om der er
problemer på et område, og
hvis det er tilfældet, så analyse-
re det nærmere og foretage æn-
dringer. Det var kort fortalt
hvad der skete på folkeskole-
området. Vi havde en meget
dyr folkeskole, men klarede os
ikke særligt godt i forskellige
færdighedstests. Her er der vel
nærmest tale om det modsatte.
Først beslutter man sig for refor-
mer, dernæst kan man konsta-
tere at det nuværende system
egentlig har klaret sig godt.

Det eneste positive ved den
sag er at danske forskere synes
at være så kreative at de er i
stand til at overleve alle uigen-
nemtænkte politiske tiltag! Uni-
versitetsreformen og rekon-
struktionen af forskningsorga-
nisationen er imidlertid ikke
gennemført endnu så man kan
jo håbe at ovenstående tal vil
bevirke en vis varsomhed i gen-
nemførelsen af de kommende
tiltag. ■

Margareta Bertilsson er fil.dr. 
og professor ved Sociologisk
Institut og Chr. Hjorth-Andersen
er dr.polit. og professor ved
Økonomisk Institut, KU.

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med mel-

lemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

»Danske forskere synes at være så kreative at de er i stand 
til at overleve alle uigennemtænkte politiske tiltag!«

Tabel 4. FoU-omkostninger målt som procent af BNP, senest tilgængelige år.

Sverige 3,7

Finland 3,3

Japan 2,9

USA 2,6

Danmark 2,1

EU 1,9

Kilde: Figur 2.1.1 i anførte skrift.

Tabel 3. Amerikanske patenter pr. million indbyggere (1999)

USA 312

Japan 248

Sverige 171

Danmark 106

EU 69

Kilde: Figur 3.1.3 i anførte publikation

international klasse
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bejderens mere langsigtede
planlægningsproces i tider
med forandring. Det er blandt
andet med kurser som “MUS
for medarbejdere” der introdu-
cerer medarbejderne til MUS
som redskab, og “Biografikur-
sus for seniorer – livsforløbet i
fortid/ fremtid” som har til for-
mål at forberede en hel eller
delvis tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet. Derud over ar-
bejdes der p.t. på at etablere
en række orienteringsmøder
om ny løn.

Forandringer i et
ledelsesperspektiv
Under overskrifter som “Story-
telling og ledelse – narrative
ledelseskompetencer”, “Styr på
administrationen” og “Løn-
politik, ny løn og aftaleind-
gåelse” sættes der også fokus
på forandringer i et ledelses-
perspektiv. 

“Storytelling og ledelse –
narrative ledelseskompeten-
cer” er et todageskursus der in-
troducerer de nyeste teorier og
metoder inden for de organisa-
toriske fortællinger med fokus
rettet mod hvordan fortællin-
ger fremmer og hæmmer ud-
vikling i organisationer. 

På kurset “Styr på admini-
strationen” er målet at inspire-
re deltagerne til at arbejde
med udviklingen af deres egen
administration, og der ses
blandt andet på grundlaget for
at skabe en succesfuld foran-
dringsproces. 

Også universitetets nye løn-
politik er en afspejling af tidens
fokus på forandringer. Derfor
afholder PUMA kurset “Lønpo-
litik, ny løn og aftaleindgåelse”
henvendt til ledere med ansvar
for at forhandle ny løn.

Proceskonsulenter 
i de enkelte enheder
Forandringsprocesser kan også
understøttes ude i afdelinger-
ne ved at en PUMA-konsulent
yder bistand til en specifik op-
gave. 

“Administrativt 10.000 km’s
eftersyn”: PUMA tilbyder
hjælp til selvhjælp. Med ud-
gangspunkt i enhedens opga-
ver, redskaber og ønsker tilby-
der vi rådgivning omkring ad-
ministrative rutiner med hen-

blik på at optimere det daglige
arbejde.

“Medarbejderudviklingssam
taler på instituttet”: Med den
ny personalepolitik for Køben-
havns Universitet og nye ret-
ningslinjer for kompetenceud-
vikling, skal alle medarbejdere
på Københavns Universitet
årligt tilbydes en samtale med
deres nærmeste leder. PUMA
tilbyder at være sparringspart-
ner i den indledende fase.

Ud over de kurser der er an-
nonceret i kursuskataloget, til-
byder PUMA “Skræddersyede
kurser”: I samarbejde med den
enkelte enhed skræddersyr
PUMAs konsulenter kurser og
forløb der modsvarer enhe-
dens aktuelle behov. For yder-
ligere information se kursus-
kataloget eller kontakt PUMA.

Nye tilbud og 
gamle kendinge
Ikke alle forårets kurser er for-
ankret i forandringsperspekti-
vet. Forårs kataloget lister også
kurser som “Interview – kun-
sten at lytte og spørge” der in-
troducerer deltagerne til typi-
ske problemstillinger i forbin-
delse med at lave og anvende
interviews. 

Inden for kategorien Admi-
nistration findes en række
gamle kendinge, men også nye
kurser fx “Persondataloven” og
kurser i de tre nye delsystemer
i Fønix: “Eksamenssystemet”,
“Gruppedannelsessystemet”
og “Ministud”. Fra efterårets
program gentages blandt an-
det “Discoverer” som er et kur-
sus i at bruge genererings-
værktøjet Discoverer der giver
mulighed for at hente og ana-
lysere data fra Universitetets
databaser.

Ny fleksibel 
tilmeldingsprocedure
Den kommende kursussæson
byder også på forandringer i
tilmeldingsproceduren. Som
noget nyt indfører PUMA
løbende tilmelding til en ræk-
ke introduktions- og redskabs-
kurser. 

Det gælder fx for kurser
som; “KU Økonomi”, “ØSS for
begyndere” og “Selvbetjening
af telefonbogen”. Ideen er at
den enkelte tilmelder sig når

behovet opstår og at kurset af-
holdes, så snart der er deltage-
re nok.

Et andet nyt tiltag hos
PUMA er en modulopbygning
af kurserne inden for journal,
arkiv og ScanJour. Fremover
vil vi udbyde en bredere vifte
af kortere kurser der gør det
muligt for den enkelte at sam-
mensætte et forløb, der tager
hensyn til de erfaringer ved-
kommende allerede har inden
for området. Også her gælder
princippet om løbende tilmel-
ding.

For interne kurser opkræves
der normalt en kursusafgift på
600 kr. pr. dag uanset kursus-
type. Optagelse sker i den ræk-
kefølge, vi modtager tilmeldin-
gerne – altså “først til mølle...”.
Tilmeldingen er bindende og
skal som regel være PUMA i
hænde senest tre uger før kur-
sets start. OBS: Kurser med
eksterne undervisere har dog
længere tilmeldingsfrist. Til-
meldingsblanketter findes ba-
gerst i det trykte kursuskatalog
eller på PUMAs hjemmeside. ■

Forandring i fokus
Forandring er konstant på dagsordenen. Derfor har PUMA sat særlig fokus på forandring
i forårets kursussæson med kurser som understøtter forandringer på det individuelle plan
og konsulentydelser i forandringsprocesser hos de enkelte enheder

konkret skal gøre for at sæt-
te skub i forandringen. 

Forårets kursuskatalog fra
PUMA er udkommet og ud-
sendt til alle enheder. Katalo-
get står i forandringens tegn
og anlægger med de mange
kursustilbud forskellige per-

spektiver herpå.

Forandringen 
i det daglige
I foråret udbyder PUMA

en række kurser som
sætter fokus på foran-
dringen i det daglige.

Kurserne skal ud-
styre deltager-

ne med red-
skaber til
at håndte-
re de for-
andrings-

processer
som præger

de daglige ar-
bejdssituationer. 
Ved at anskue for-

andringsprocesser på tre
forskellige niveauer, i et

omverdensperspektiv, et
institutionsperspektiv og

ikke mindst set i forhold til
den enkelte person, giver

kurset “Håndtering af for-
andringer” inspiration

til hvordan vi får det
bedste ud af den

ustoppelige
foran-
drings-
bølge.
Kurserne

“Personlig
planlægning for

sekretærer” og “Stres-
shåndtering” fokuserer på

hvordan den enkelte medar-
bejder kan manøvrere i en for-
andringsfuld hverdag.

Der udbydes også kurser
som mere indirekte kan under-
støtte forandringsprocessen på
det individuelle plan. På kur-
set “Kreativitet – ‘kun’ et styk-
ke arbejde” introduceres og
demonstreres en række værk-
tøjer der kan gøre kreativitet
til en konstans på arbejdsplad-
sen.

Den langsigtede 
planlægningsproces
Det nye katalog byder også på
kurser der omhandler medar-

Nye redskaber, strukturer
og systemer indføres og
gamle skrottes i et sta-

dig stigende tempo. Men det er
ikke altid let at navigere i for-
andringsprocesser. Den suc-
cesfulde forandring forudsæt-
ter at der er enighed om at for-
andringen er nødvendig –
hvad enten den udspringer af
nød, fordi ressourcerne kræver
det, eller af lysten til at prøve
noget nyt og anderledes. Desu-
den er det vigtigt at der er
enighed om målet for at foran-
dringen bliver vellykket, og ik-
ke mindst må vi vide hvad vi

PUMAS 
KURSER

Yderligere information om

PUMAs kurser forefindes i

kursuskataloget der er

sendt til alle enheder på

universitetet. 

Oplysningerne kan også ses

på PUMAs hjemmeside

www.ku.dk/puma/. 

PUMAs kursussekretariat

kan kontaktes på tlf. 3532

2659 eller på e-mail: 

puma-info@adm.ku.dk.  
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● BOLIGER

Bolig søges ▼

Indre København

Periode: Fra 15/2-03 til 15/2-04.

Størrelse: 1-2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let, køkken og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Inge Børven, Økono-

misk Institut, tlf. 3532 3074 el.

e-mail:

inge.borven@econ.ku.dk.

København 

Periode: Pr. 1/3-03 el. snarest

muligt.

Størrelse: Min. 3 vær., gerne større.

Udstyr: Umøbleret.

Beboere: Dansk-amerikansk arki-

tektægtepar uden børn.

Husleje: Maks. 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3257 9401.

København

Periode: Fra 1/4 til 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: M gæsteforsker fra

Schweiz.

Kontakt: Dr. Pierre Bovet, tlf. +41

2161 78307, aften, el. Pia Kir-

kemann Hansen, Center for

Subjektivitetsforskning, tlf.

3532 3721, e-mail:

pkh@cfs.ku.dk.

København

Periode: Feb. og marts 2003.

Størrelse: Møbleret værelse el.

lille lejlighed.

Beboer: Italiensk ph.d.-studeren-

de.

Kontakt: E-mail:

camillas@geo.geol.ku.dk, tlf.

3532 3430.

Indre København

Periode: Fra 24/3 til 24/12-03.

Størrelse: Lejlighed/værelse med

adgang til køkken og bad.

Udstyr: Mulighed for parkering.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/3 til 31/7-03.

Størrelse: Lejlighed/værelse.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Storkøbenhavn

Period: From 15/2-03 for 1-2 years.

Size: 1-2 rooms, kitchen, bathroom.

Equipment: Furnished.

Tenant: Two Ph.D-students, non-

smoking.

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: Irina Igor, tel. 2363

6509, e-mail: igor@plab.ku.dk

or irina@plab.ku.dk.

København city

Periode: Fra 15/6-03 for min. 1 år.

Evt. bytte med 2-vær. lejlighed

i Århus (2.900 kr. pr. md.)

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboer: Par, forsker og speciale-

studerende.

Husleje: Maks. 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: Søren, tlf. 8616 4470 el.

e-mail: filso@hum.au.dk.

København

Periode: Fra 30/3 til 15/6-03.

Størrelse: Værelse, kollegium el.

kollektiv.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Tysk stud., ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

thomas.harks@web.de, tlf. +49

4065 043828.

Bolig udlejes ▼

Søvang ved Dragør 

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: Vær., 18 kvm.

Udstyr: Egen indgang, bad, toi-

let, tekøkken og adgang til va-

skemaskine. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme og vand.

Depositum: 3.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

maria_kardel@hotmail.com.

Sorgenfri

Periode: 31/3 til 10/6-03.

Størrelse: Villa, 3 soveværelser,

kontor, 2 badeværelser.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Efter aftale, ca. 6.000 kr.

pr. md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Carl Winsløw, DPU, e-

mail: cawi@dpu.dk.

Copenhagen City

Period: For 1-3 years with start as

soon as possible.

Size: 140 kvm., 5 rooms plus hall,

bathroom, guest toilet and

kitchen.

Equipment: Fully furnished and

equipped. Washing facilities

free of charge.

Tenant: Guest lecturer/researcher.

Family or single. 

Rent: 10.250 kr. per month, in-

cluding heating and water.

Deposit: 30.750 kr.

Contact: E-mail: clj@image.dk,

tel. 3961 9932 (evening).

Frederiksberg

Periode: Fra 15/2 til 15/6-03.

Størrelse: Herskabslejlighed, 5

vær. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

varme.

Kontakt: E-mail: karstenb@

pacbell.net el. tlf. + 415 922

0441 (San Francisco, 11 timers

tidsforskel).

Østerbro

Periode: Fra 15/4 til 1/10-03.  

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med ka-

bel-tv og stereoanlæg, 2 alta-

ner, adgang til vaskekælder.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og gas.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: E-mail: rjb@adm.ku.dk.

København K 

Periode: Fra 10/3 til 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70

kvm.

Beboere: Par el. en person, ikke

egnet til delelejlighed. 

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. 

op- og vaskemaskine.

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

og varme.

Depositum: 19.500 kr.
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menhængen mellem arvelig disposition, tidlig adskillelse fra mo-

deren og forekomsten af affektive sygdomme, eksempelvis de-

pression, i voksenlivet. Samtidig skal det undersøges hvordan mo-

derne antidepressive midler kan påvirke forløbet af sygdomme-

ne. Undersøgelsen tager afsæt i dyre-eksperimentelle forsøg og

sker i samarbejde med Karolinska Instituttet i Stockholm.

Else Trangbæk

Lektor Else Trangbæk ved Institut for Idræt er i

2003 modtager af den fornemme pris fra sel-

skabet International Society for the History of

Physical Education and Sport (ISHPES) Else

Trangbæk er indstillet til prisen for sin lange

forsknings- og undervisningsmæssige indsats på

området for Dansk Sportshistorie med vægt på

især uddannelse og køn i relation til idræt. Else Trangbæk er op-

rindeligt bankuddannet, men valgte at læse historie og idræt på

KU. Ved siden af det teoretiske engagement i sport og idræt, har

der også været tid til gymnastikken. Else Trangbæk er tidligere

elitegymnast og deltog bl.a. ved de Olympiske lege i Mexico i

1968. 

Niels Erik Møllegaard 

Lektor og ph.d. Niels Erik Møllegaard på Insti-

tut for Medicinsk Biokemi og Genetik har fået

470.000 kroner fra Lundbeckfonden til at stude-

re DNA-strukturens betydning for binding af de

såkaldte genregulatoriske proteiner. For at cel-

ler ikke bliver syge, skal en række proteiner og

DNA fungere korrekt sammen. Flere sygdomme skyldes svigtende

samarbejde mellem proteiner og DNA. Formålet med den nye un-

dersøgelse er at undersøge DNA-strukturens betydning for bin-

dingen af proteiner hvilket formodes at få betydning for den me-

dicinske behandling af kræft.

Milena Penkowa

Ph.d. og lektor ved Medicinsk Anatomisk Insti-

tut, 29-årige Milena Penkowa har modtaget

den nyindstiftede Lundbeckfondens Talentpris

2002 på 50.000 kr. Penkowas speciale er hjerne-

forskning med fokus på betændelsestilstande

og nedsat funktionsdygtighed i det centrale

nervesystem. Hun har på rekordtid fået et forskningsgennem-

brud da hun som den første i verden har opdaget at stoffet me-

tallothionein (MT) har en række vigtige virkninger. Hun har i dy-

reforsøg vist at MT virker hæmmende på sygdommene epilepsi,

dissemineret sclerose, hjernetraumer og Parkinsons Sygdom. Mi-

lena Penkowa har således demonstreret at MT kan anvendes som

medicinsk behandling af omtalte sygdomme. Efterfølgende har

hun i samarbejde med kolleger fra Barcelona udviklet et helt nyt

medicinsk MT-præparat som på længere sigt sandsynligvis vil

kunne anvendes til patienter. Milena Penkowa har undervejs ud-

givet over 35 artikler i videnskabelige tidsskrifter. Hun vurderes

som en usædvanlig innovativ, lovende og entusiastisk yngre for-

sker. 

Alexei Komolov 

Ph.d. og forskningsadjunkt på Kemisk Institut

Alexei Komolov er modtager af den nyindstifte-

de Lundbeckfondens Talentpris 2002 på 50.000

kr. Alexei Komolov er 28 år, og hans forsknings-

felt er faste overfladers kemi og fysik. Han be-

skæftiger sig især med overfladekemi i sam-

menhæng med elektronisk spektroskopi – en særlig metode der

anvendes til at bestemme ubesatte elektrontilstande på faste kry-

stallinske overflader. Han undersøger blandt andet hvordan over-

fladerne reagerer med forskellige gasarter i vores omgivelser for

eksempel ilt og kuldioxid. Han har som den første opdaget og ar-

bejdet med et fænomen som hedder udvidet grænsefladedipol.

Alexei Komolov har udgivet 29 videnskabelige artikler og vurde-

res som en særdeles produktiv, lovende og dynamisk forsker.

Karsten Ronit

Lektor ved Institut for Statskundskab Karsten

Ronit er i december 2002 blevet hædret med

150.000 kr. af Reinholdt W. Jorck og Hustrus

Fond. Fondsbestyrelsen har hæftet sig ved hans

pionerindsats for at åbne nye forskningsområ-

der som fx erhvervslivets samarbejde i erhvervs-

og brancheorganisationer, udviklingen i forbrugerpolitikken, er-

hvervenes deltagelse i politik samt erhvervslivets rolle ved løsning

af internationale problemer.

Lone Mørk Andersen

Adjunkt Lone Mørk Andersen har den 30. januar modtaget Ar-

bejderhistorieprisen 2002 for sit speciale Et islandsk skæbneopgør

med traditionens stemme. En analyse af arbejderen, fagfore-

ningsmanden og forfatteren Trygvi Emilssons erindringer fra Nor-

disk Filologi, KU. Afhandlingen er både emnemæssigt og meto-

disk usædvanlig. Med metoder fra kultur- og litteraturvidenska-

ben bruger Lone Mørk Andersen Trygvi Emilssons erindring til at

afdække hvordan kulturen og den islandske tradition gennem

århundreder har formet dagliglivet, men også hvordan Emilssons

livsopfattelse bliver ændret radikalt under moderniseringen af

det islandske samfund i 1930’erne.

● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Claes Amundsen

Journalist Claes Amundsen er den 1. januar til-

trådt som kommunikationschef ved KU. Den

nye kommunikationschef skal være med til at

styrke informationsarbejdet på KU både udadtil

og internt. Da en stor del af universitetets in-

formationsarbejde koordineres på de enkelte

fakulteter, bliver det en af den nye kommunikationschefs opga-

ver at styrke samspillet og forstærke universitetets samlede pro-

fil. Claes Amundsen kommer fra en tilsvarende stilling i Dansk Rø-

de Kors. Han har tidligere arbejdet på TV2 Lorry, TV2 Nyhederne

og i kommunikationsfirmaet JØP, Ove og Myrthu.

Bo Jacobsen

Centerleder, dr.phil. Bo Jacobsen er pr. 1. januar

udnævnt til professor ved Sociologisk Institut

samt AKF. Bo Jacobsen skal i sit forskningspro-

fessorat tage initiativ til ny, grundlæggende

forskning om det sociale arbejde i Danmark og

bidrage til netværksdannelse og formidling in-

den for området. Bo Jacobsen har udgivet et større antal publika-

tioner om psykologiske, sociale og pædagogiske emner. Senest

Danske forskningsmiljøer og Hvad er god forskning?. På trapper-

ne er en stor undersøgelse om hvordan danske skoleelever er-

hverver sig de sociale færdigheder der skal til for at være demo-

kratiske medborgere.

Birthe Høgh

Overlæge, dr.med. Birthe Høgh er pr. 1. januar 2003 udnævnt til

professor i pædiatri ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på

KU. Til professoratet er knyttet en overlægestilling ved

Børneafdelingen på Hvidovre Hospital hvor Birthe Høgh har ar-

bejdet siden 1997. Hun er læge fra Aarhus Universitet 1978 og

blev speciallæge i pædiatri i 1985. Hendes medicinske doktoraf-

handling er om malaria hos børn.

Pristildelinger ▼

Tom G. Bolwig

Professor, overlæge og dr.med. Tom G. Bolwig på Psykiatrisk Kli-

nik på Rigshospitalet har modtaget en donation på 2.640.000 kr.

fra Lundbeckfonden. Pengene skal anvendes til at belyse sam-



Gør et bogkup
Der er hollandsk bogudslag hos Museum Tusculanums Forlag den 

13. og 14. februar kl. 10-16 i forhallen på KUA. Torsdag koster alle

bøger 60 kr., og fredag daler prisen på en bog til 40 kr.

Kontakt: Camilla og Esben, tlf.

3332 7573 el. e-mail: 

lindting@telefona.dk.

Brøndby Strand

Periode: Fra 4 md. til 2 år.

Størrelse: 1. sal af villa, 4 vær.,

adgang til spisekøkken, dob-

beltbadeværelse, stor stue, stor

have.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

fælles tv, vaskemaskine og

tørrerum.

Beboere: K, ikke-rygere. 

Husleje: 2.500 til 3.000 kr. pr. md.

afhængig af størrelse. Bl.a.

dobbeltværelse til 2 x 2.500 kr.

pr. md. Leje inkl. el, vand og

varme.

Kontakt: Jørgen Petersen, 

tlf. 2040 4850 el. e-mail: 

jw-p@opus-kbh.dk.

Frederiksberg 

Periode: Fra 1/3 til 15/8-03.

Størrelse: 3 vær., 85 kvm., sove-

værelse og 2 stuer en suite.

Udstyr: Fuldt møbleret, op- og

vaskemaskine, gratis tørre-

tumbler i kælder.

Beboer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el, kabel-tv og licens.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: E-mail:

Bentjorg@Post.Tele.Dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 15/2-03, gerne 1-2 år

frem.

Størrelse: Værelse, ca. 25 kvm.,

tv-stik (internetadgang), ad-

gang til køkken/bad.

Udstyr: Helt eller delvist møble-

ret.

Beboer: Ikke-ryger, gæsteforsker.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 4740, e-mail:

orkildsarauw@mail.tele.dk.

Østerbro

Periode: Fra ca. 12/2 til 28/5-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., fuldt

møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: E-mail: rikkesmede

gaard@hotmail.com.

Vestamager

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse i villakvarter,

egen indgang, eget bad/toilet.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken/vaskemaskine.

Husleje: 3.000 kr. pr. md inkl. var-

me/el.

Kontakt: Tlf. 3252 9181 (18-20).

Østerbro

Periode: Fra 1/3-03.

Størrelse: Værelse i bofællesskab,

13 kvm.

Udstyr: Fællesstue, spisekøkken,

bad og gårdmiljø.

Beboer: Ikke-ryger, 27-35 år.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. alt inkl.,

ikke tlf.

Kontakt: E-mail:

bofalle@yahoo.dk. 

Vesterbro

Periode: Snarest

Størrelse: Stor lejlighed med køk-

ken, soveværelse og bad.

Udstyr: Køl/frys, vaskemaskine,

opvaskemaskine og komfur.

Husleje: 12.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2627 1333 el. 

e-mail: ej@it.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest.

Størrelse: Stor lejlighed, bade-

værelse, spisekøkken, stue, 

3 værelser, stor kælder og luk-

ket fælleshave.

Udstyr: Hårde hvidevarer. Vaske-

maskine og tørretumbler i kæl-

der.

Husleje: 12.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2627 1333 el. e-

mail: ej@it.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/4 til 15/12-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 60

kvm., køkken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til vaskerum samt gårdhave.

Beboer: Evt. par. Ingen større

husdyr. Entré deles med anden

lejer.

Husleje: 5.400 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 16.200 kr.

Kontakt: E-mail: akamilles@

hotmail.com el. tlf. 3535 0402

(efter 8/2). 

København

Periode: Snarest, for 6-12 md.

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm.,

køkken, bad, stue, sovevær.

Udstyr: Møbleret, fælles vaskeri. 

Beboer: Gæsteforelæser el. lign.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. 500

kr. a conto el og varme.

Kontakt: Tlf. 2293 1052 

(efter kl. 17).

Østerbro

Periode: Fra 1/2 til evt. 1/11-03.

Størrelse: Kartoffelrækkehus ved

søerne, stille gade.

Beboer: Velegnet til gæstefor-

sker med familie. 

Husleje: 16.000 kr. pr. md. Frem-

lejeaftale indgås gennem pro-

fessionelt bureau. 

Kontakt: E-mail: al@hum.ku.dk.

Christanshavn

Periode: 15/2 til 15/8-03.

Størrelse: Stort værelse, altan,

adgang til badeværelse og be-

grænset adgang til køkken.

Udstyr: Umøbleret. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3254 2995.

Østerbro

Periode: Fra 1/3 til 1/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteprofessor(-par)

el.lign., ikke-rygere.

Husleje: 3.600 kr. pr. md. 

Depositum: 3.600 kr.

Kontakt: E-mail:

nannaol@m8.stud.ku.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/2-03.

Størrelse: Værelse, 17 kvm.

Udstyr: Fælles spisekøkken, bad,

egen indgang muligt.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

fast internetforbindelse og

kabelfjernsyn.

Depositum: 3.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 3535 1245.

Brønshøj

Periode: Fra 15/2 til ca. 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 50

kvm. inkl. køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, adgang til

vaskefaciliteter, lille have.

Beboer: Ikke-ryger, ingen husdyr.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: E-mail: ab@dli.dk.

Bispebjerg

Periode: Fra 4/2 til 4/6-03.

Størrelse: 64 kvm, 21/2 vær., stor

altan.

Udstyr: Møbleret, bad, tlf./inter-

net, radio, fjernsyn og vaske-

kælder.

Beboer: Ikke-ryger uden kæledyr.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Søren Bonde, tlf. 3581

3934 el. e-mail: 

soren_bonde@yahoo.dk. 

Nørrebro

Periode: Pr. 1/3-03.

Størrelse: Værelse i 5-personers

studenterkollektiv. 

Beboer: M/k 22-30 år.

Husleje: 3.600 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el, vask, tlf.ab.,

ADSL, avis samt 700 kr. til fæl-

les madordning.

Depositum: 35.000 kr.

Kontakt: Kollektivet 5 paa 5, tlf.

3585 8717. 

Ydre Frederiksberg

Periode: Fra 1/4 til 31/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 110 kvm., 5

vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine og altan.

Husleje: 5.500 kr. pr. md.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3879 7385, e-mail:

krakek@worldonline.dk.

Hellerup

Periode: 1/3 til 1/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. med

køkken og bad.

Udstyr: Møbleret, vaskekælder

og grønt gårdmiljø.

Husleje: 7.000 kr. pr. md.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2371 4816.

Amagerbro

Periode: Pr. 15/2-03.

Størrelse: Værelse, 13 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad,

vaskemaskine, have (kat).

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

ikke-ryger. 

Husleje: 2.600 kr. pr. md.

Depositum: 2.600 kr. 

Kontakt: Tlf. 3258 7985.

Kr. Værløse 

Periode: Fra 17/2 til 18/8-03. 

Størrelse: Rækkehus, 135 kvm. 

i 2 plan. 2 bade- og 3 sovevær.

Udstyr: Møbleret. Have.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 2063 9017, e-mail:

rikmaem@worldonline.dk.

● KOLLEGIER

Hassagers kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU

fra alle fag. Ved udnævnelsen

af nye alumner tilstræbes en li-

gelig kønskvotering og repræs-

entation af flere faggrupper.

Såfremt disse hensyn er tilgo-

deset, vil følgende kategorier

af ansøgere være fortrinsberet-

tigede: Studenter fra følgende

menigheder: Vejerslev, Aidt og

Thorsø i Århus stift. Sevel i Gin-

ding herred, Ribe stift. Nørre

Felding og Tvis, Ribe stift. Lå-

strup og Skals med dertil høren-

de del af Nørre Rind i Viborg

stift. Særslev i Fyns stift. Endvi-

dere studerende, der nedstam-

mer fra sognepræst til Vejerslev,

Aidt og Thorsø i Århus stift

H.H. Hassager (død 24.7. 1834)

og fra sognepræst til Sevel i Ri-

be stift Rasmus Hørning (død

1.10. 1831). Sluttelig studeren-

de fra de stifter hvori oven-

nævnte sogne er beliggende.

Dokumentation for fortrinsbe-

rettigelse skal vedlægges.

Periode: 1 plads er ledig pr. 1/3-03.

Husleje: 1.500 kr. pr. md. samt 95

kr. til rengøring og 15 kr. til

kontingent til Alumnerådet. 

Depositum: 3.000 kr.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan afhentes på SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/2-03.

● STILLINGER

Jura ▼

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Omfang: Fuld tid, tidsbegrænset

i 3 år.

Indhold: Retslære.

Kvalifikationskrav: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau, se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Ansøgningsfrist: 15/4-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat  
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi med til-

hørende overlægestilling en-

ten i H:S og ved Amager Hospi-

tal med tjeneste ved Rigshospi-

talet, Thoraxkirurgisk Klinik el-

ler i KAS og med tjeneste ved

Amtssygehuset i Gentofte,

Thoraxkirurgisk Afd. R. 

Indhold: Forskning i og udvikling

af thoraxkirurgi i samarbejde

med klinikkens/afdelingens

øvrige lægestab og faggrup-

per, prægraduat undervisning,

forskeruddannelse, bedøm-

melsesarbejde, publicering/-

videnskabelig formidling, pa-

tientbehandling mv.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansættel-

se i begge dele af stillingen.

Det er derfor en betingelse at

ansøgeren indsender både en

ansøgning til fakultetet (pro-

fessordelen) og en ansøgning

til det ene eller til begge de

nævnte hospitaler (overlæge-

delen). 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personale og Jura, tlf. 3532

2645. De fuldstændige over-

lægeopslag findes på www.la-

egejob.dk el. fås ved henven-

delse til hhv. Personaleafdelin-

gen på Amtssygehuset i Gen-

tofte, tlf. 3977 3029 og Perso-

naleafdelingen på Rigshospita-

let, tlf. 3545 6482.

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi med til-

hørende overlægestilling en-

ten i H:S og ved Amager Hospi-

tal eller i KAS og ved Amager

Hospital med tjeneste ved en-

ten Rigshospitalet, Hvidovre

Hospital eller ved Amtssyge-

huset i Herlev. 

Indhold: Eksternt finansieret pro-

fessorat i anæstesiologi speci-

elt med henblik på periopera-

tiv patofysiologi og smertebe-

handling. Patientbehandling

og udvikling af faget anæstesi-

ologi i samarbejde med klinik-

kens/afdelingens øvrige læge-

stab og faggrupper, forskning

og publicering/videnskabelig

formidling og prægraduat un-

dervisning, forskeruddannelse,

bedømmelsesarbejde mv. 

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansættel-

se i begge dele af stillingen.

Det er derfor en betingelse at

ansøgeren indsender både en
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Videnskabsbutikken

Står du foran specialet eller et andet større skriftligt arbejde?

Mangler du inspiration? Kunne du tænke dig at samarbejde

med en organisation, virksomhed, kommune eller forening? 

Er du træt af at dine opgaver ikke når længere end til vejleder

og censor? Så er det måske en idé at kigge forbi Videnskabs-

butikken.

Videnskabsbutikken er en projektformidling der etablerer kon-

takt mellem foreninger, organisationer, offentlige institutioner,

virksomheder og studerende ved Det Samfundsvidenskabelige

og Det Juridiske Fakultet. Videnskabsbutikken er oprettet for at

skabe bedre kontakt mellem universiteter og samfund. 

Vi opsøger og modtager løbende projektforslag fra organisa-

tioner m.m. som arbejder med emner der er relevante for stu-

derende inden for samfundsvidenskab og jura. Videnskabsbu-

tikken giver dig mulighed for at arbejde med konkrete og prak-

tiske problemstillinger, formuleret af folk udenfor universitetet. 

Vi hjælper også med til at etablere samarbejder på den stude-

rendes initiativ. Dette kræver en god idé til et emne eller til en

potentiel samarbejdspartner. 

Videnskabsbutikken udgiver årligt et projektkatalog hvor du

kan læse om de aktuelle projekter, og vi modtager løbende nye

projekter som kan ses på hjemmesiden.

Videnskabsbutikken, www.samf.ku.dk/vb/, Nørregade 34, 4., 

tlf. 3532 3099, e-mail: vb@samf.ku.dk.
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ansøgning til fakultetet (pro-

fessordelen) og en ansøgning

til det ene eller til begge de

nævnte hospitaler (overlæge-

delen).

Omfang: 5 år med tiltrædelse

snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/2-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personale og Jura, tlf. 3532

2645. De fuldstændige over-

lægeopslag kan ses på 

www.laegejob.dk og kan rek-

vireres ved henvendelse til de

respektive personalekontorer:

3545 6482 (Rigshospitalet),

3632 2144 (Hvidovre), 4488

4726 (Herlev).

Professorship in Functional
Pharmacogenomics
Place of employment: The De-

partment of Pharmacology. 

Contents: Professor with special

duties is open for appointment

as soon as possible. The posi-

tion is fixed to a period of 5

years. After five years the spe-

cial duties will cease, and the

applicant appointed will be

given a regular appointment

as an associate professor. The

position includes research, un-

dergraduate and postgraduate

teaching, scientific presenta-

tion/publication, research man-

agement and administrative

duties according to the further

decision of The Department.

Qualifications: Upon appoint-

ment to the professorship

decisive importance will be at-

tached to the applicant’s de-

gree of documented original

scientific production at an

international level within fu-

nctional pharmacogenomics

including the applicant’s possi-

bility of further developing of

the subject area, just as impor-

tance is attached to the assess-

ment of the applicant’s con-

duct of research management

and other managerial functi-

ons and teaching qualificati-

ons.

Deadline for applications: 20

March, 2003 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.sund.ku.dk or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

Additional information: Head of

Institute Erling Mellerup, tel.

3545 6113, e-mail: fiem@

farmakol.ku.dk.

Forskningskoordinator
Sted: ENRECA sundhedsforsk-

ningsnetværk (Enhancement

of Research Capacity in Devel-

oping Countries), Afdeling for

International Sundhed, Institut

for Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Genforhandlet stilling

der skal sikre koordinering og

fremme af kapacitetsopbyg-

ningen i samarbejdslande og i

Danmark med særlig henblik

på at forberede netværkets

udvikling til et bredere net-

værk; følge op på Danidas

overordnede forskningspriori-

teringer i samarbejde med re-

levante partnere i Syd og Nord

ved bl.a. at bidrage til en ana-

lyse af forskningsbehov i Dani-

da-støttede sektorprogram-

mer; at fremme samspillet mel-

lem ENRECA projekterne og

sektorprogrammer samt at

styrke anvendelsen af forsk-

ningsresultaterne bl.a. via

dokumentation og kommuni-

kation. Rejseaktivitet af op til

10 ugers varighed årligt. 

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse; min. 2-3 års

erfaring med forskning og pro-

jektarbejde i relation til udvik-

lingslande. Samarbejdserfaring

med Danida og/el. en NGO-

virksomhed en fordel. Gode

kundskaber og erfaringer med

informationsteknologien, en-

gelskkundskaber på højt ni-

veau, kendskab til andre ho-

vedsprog er en fordel. 

Omfang: Til besættelse snarest

muligt for 2 år.

Ansøgningsfrist: 24/2-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger:

www.pubhealth.ku.dk/ehn.

Netværkssekretariatet v/Lene

Blegvad, Afdeling for Interna-

tional Sundhed, Panum, Byg-

ning 2, Blegdamsvej, 2200 Kbh.

N, tlf. 3532 7627, e-mail: 

enrecahealth@pubhealth.ku.dk

. 

Forskningsassistent 
Sted: Biostatistisk Afdeling. 

Indhold: Forskellige medicinsk-

statistiske samarbejdsprojekter

primært i epidemiologi og

analyse af overlevelsesdata. 

Kvalifikationer: Baggrund som

statistiker, fx cand.scient. el.

evt. cand.polyt.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Et år med mulighed for

forlængelse

Ansøgning sendes til: Prof. Niels

Keiding, Biostatistisk Afdeling,

Københavns Universitet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Niels Kei-

ding, tlf. 3532 7903.

Humaniora ▼

Professorship 
Sted: Engelsk Institut

Indhold: ‘History and Social Stu-

dies in the English Speaking

World’. 

Til besættelse: 1/1-04. 

Ansøgningsfrist: 20/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, tlf.

3532 8579.

Lektorat 
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Italiensk sprog og inter-

kulturel kommunikation. 

Til besættelse: 1/8-03. 

Ansøgningsfrist: 3/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Gert Sørensen, tlf. 3532

8406.

Lektorat 
Sted: Institut for Pædagogik,

Filosofi og Retorik.

Indhold: Pædagogik med særligt

henblik på uddannelsespolitik,

uddannelsessociologi og orga-

nisationsteori.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Se

www.hum.ku.dk/fpr el. kon-

takt institutleder Kasper Lip-

pert Rasmussen. 

Lektorat
Sted: Institut for Pædagogik, Fi-

losofi og Retorik.

Indhold: Pædagogik med særligt

henblik på undervisning og

indlæring i socialpsykologisk

perspektiv

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Se

www.hum.ku.dk/fpr el. kon-

takt institutleder Kasper Lip-

pert Rasmussen. 

Associate professorship
(lektorat) 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: ‘United States History

and Social Studies’. 

Til besættelse: 1/8-03. 

Ansøgningsfrist: 14/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, tlf.

3532 8579.

Associate professor (lektor) 
Sted: Asien-Instituttet.

Indhold: ‘Japanese History’.

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 7/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Yoichi Nagashima, tlf.

3532 8824.

Lektorat
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Med særligt henblik på

computermedier.

Til besættelse: 1/8-03. 

Ansøgningsfrist: 28/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Anne Jerslev, tlf. 3532

8100.

Amanuensis 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Kognitions- og Ind-

læringspsykologi.

Til besættelse: Fra 1/4-03 til 30/6-

04.

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747. 

Assistant professor 
(adjunkt) 
Sted: Asien-Instituttet.

Indhold: ‘South Asian Studies/

Tibetan Studies’.

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 7/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Yoichi Nagashima, tlf.

3532 8824.

Adjunktur
Sted: Institut for Pædagogik,

Filosofi og Retorik.

Indhold: Pædagogik med særligt

henblik på didaktik og ind-

læring.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Se

www.hum.ku.dk/fpr el. kon-

takt institutleder Kasper Lip-

pert Rasmussen. 

Adjunktur
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Historie med særligt

henblik på undervisning og
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Studiekontoret Humanioras
ansøgningsfrister
Studiekontoret Humaniora har fra forårssemestret 2003 ændret

ansøgningsfristerne inden for visse sagsområder. Det drejer sig om:

• ansøgning om overflytning fra et andet dansk universitet til

Humaniora ved KU

• ansøgning om indskrivning på en kandidatuddannelse på Hu-

maniora ved KU hvis du har en bacheloruddannelse som du

har bestået udenfor KU eller hvis du har en bacheloruddan-

nelse fra KU der ikke giver direkte adgang til den kandidatud-

dannelse som du ønsker at blive indskrevet på

• ansøgning om indskrivning på enkelte studieelementer hvis

du ønsker at søge tilvalg/fravalg på din kandidatuddannelse,

blive indskrevet på det 1/2-årige individuelle humanistiske

kandidatstudium eller være ekstern meritstuderende på Hu-

maniora ved KU

• ansøgning om indskrivning på individuelt tilvalg hvis du ønsker

at blive indskrevet på tilvalg der ikke fremgår af Tilvalgsavisen.

Eksamen
Ansøgninger der skal være godkendt for at du kan melde dig til

eksamen:

Hvis du har brug for at få en ansøgning godkendt af Studiekon-

toret Humaniora for at du kan melde dig til eksamen ved som-

mereksamen, skal du aflevere din ansøgning senest 1. marts.

Ved tilmelding til vintereksamen skal du aflevere din ansøgning

senest 1. oktober.

Tilvalg og enkelte studieelementer
Hvis du i efterårssemestret ønsker at blive indskrevet på indivi-

duelt tilvalg eller på enkelte studieelementer skal du aflevere

din ansøgning til Studiekontoret Humaniora senest 7. septem-

ber. Ved indskrivning i forårssemestret, skal du aflevere din

ansøgning til Studiekontoret Humaniora senest den 7. februar.

Ansøgninger modtaget efter disse frister vil blive behandlet

med henblik på indskrivning i det efterfølgende semester. Den-

ne ansøgningsfrist træder først i kraft fra efterårssemestret 2003.

Overflytning/indskrivning på 
kandidatuddannelsen
Hvis du ønsker at overflytte til eller blive indskrevet på en kan-

didatuddannelse på Humaniora ved KU fra efterårssemestret,

skal du aflevere din ansøgning til Studiekontoret Humaniora se-

nest 15. marts for at være sikker på at få svar på din ansøgning

inden semesterstart. Hvis du afleverer din ansøgning senere end

15. marts, vil vi behandle din ansøgning, men vi kan ikke være

sikre på at kunne give dig et svar inden semesterstart. Ansøg-

ninger modtaget efter 1. juli vil blive behandlet med henblik på

indskrivning i det efterfølgende forårssemester.

Ved indskrivning i forårssemestret skal du aflevere din ansøg-

ning til Studiekontoret Humaniora senest 15. oktober for at

være sikker på at få svar på din ansøgning inden semesterstart.

Hvis du afleverer din ansøgning senere end 15. oktober, vil vi

behandle din ansøgning, men vi kan ikke være sikre på at kun-

ne give dig et svar inden semesterstart. Ansøgninger modtaget

efter 1. december vil blive behandlet med henblik på indskriv-

ning i det efterfølgende efterårssemester.

Ansøgningsskemaer finder du på vores hjemmeside

www.hum.ku.dk, studieinformation, skemaer.
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Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet eller

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

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 2850. 

forskning i Digital information

og historie.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der, prof. Gunner Lind, tlf.

3532 8303, e-mail:

lind@hum.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Nyere tids historie for-

stået som perioden ml. ca.

1500 og ca. 1800. 

Til besættelse: 1/8-03. 

Ansøgningsfrist: 3/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, tlf.

3532 8275.

Adjunktur
Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab, Center

for Læseforskning. 

Indhold: Læsning med særligt

henblik på forskning og udvik-

ling. 

Omfang: Til besættelse pr. 1/4-03

og for 2 år. 

Ansøgningsfrist: 14/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Prof.

Carsten Elbro, tlf. 3532 8656, 

e-mail: ce@cphling.dk.

Naturvidenskab ▼

Professor
Place of employment: The Dept.

of Chemistry.

Contents/Qualifications: Analy-

tical environmental chemistry.

Applicants must document a

strong record of research with-

in analytical environmental

chemistry at the highest scien-

tific level. Applicants with a re-

search profile in the areas of

water and soil chemistry will

be preferred. The successful

applicant is expected to pro-

vide leadership and to estab-

lish an active network of inter-

national and national collabo-

rations. Applicants must have a

strong commitment to teaching.

To be appointed by: 1 July, 2003

or as soon as possible thereafter.

Deadline for applications: 

4 March, 2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – press

‘ledige stillinger’ or contact the

Personnel Office, tel. 3532

2645.

Associate Professor
Place of employment: The Dept.

of Chemistry.

Contents/Qualifications: Nano-

chemistry. Applicants must be

experimental scientists with a

documented research experi-

ence on a high scientific level

focusing on chemical aspects

of nanoscience and nanotech-

nology. Applicants who can

interface with – and add new

dimensions to – the currently

active research areas associated

with the Nano-Science Center

are encouraged to apply. Ap-

plicants must have a strong

commitment to teaching.

To be appointed by: 1 May, 2003

or as soon as possible there-

after.

Deadline for applications: 

4 March, 2003 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ – press

‘ledige stillinger’ or contact the

Personnel Office, tel. 3532

2645.

Lektorat 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Afdeling for Anvendt Ma-

tematik og Statistik.

Indhold: Undervisning og forsk-

ning i finansieringsteori.

Kvalifikationer: Forskning og un-

dervisning i finansieringsteori

med særligt henblik på mate-

matisk og statistisk modelle-

ring af problemer i finansie-

ring.

Ansøgningsfrist: 28/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Institut for Matema-

tiske Fag, Universitetsparken 5,

2100 Kbh. Ø, tlf. 3532 0725, 

e-mail: imf@math.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Stationsforvalter
Sted: Arktisk Station i Qeqer-

tarsuaq/Godhavn, Grønland.

Til besættelse: 1/5-03. 

Ansøgningsfrist: 17/2-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

AC-fuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.20

Indhold: Økonomi- og regnskabs-

opgaver (budgetlægning,

regnskabsopfølgning og -af-

læggelse, økonomistyring,

løsning af uddannelses- og un-

dervisningsøkonomiopgaver,

udarbejdelse af ledelsesinfor-

mation, implementering af nye

budgetmodeller mv.) samt ud-

valgssekretariats- og generelle

sagsbehandlingsopgaver.

Kvalifikationer: Cand.merc.,

cand.polit. el.lign.

Ansøgningsfrist: 12/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

sekretariatsleder Inge Olsen, 

tlf. 3532 7981, e-mail: 

Inge.Olsen@pubhealth.ku.dk.

Gartner 
Sted: Botanisk Have.

Indhold: Deltagelse i pasningen

af plantesamlingen i Vækst-

husafdeling 1 (Palmehuskom-

plekset mv.), dvs. tropiske og

subtropiske planter. 

Kvalifikationer: Relevant faglig

gartneruddannelse og kunnen,

interesse for botanik. Kend-

skab til biologisk bekæmpelse,

latinske plantenavne og EDB

vil være en fordel. 

Til besættelse: 12/5-03. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

sekretær Charlotte Irene Pe-

dersen, tlf. 3532 2222, e-mail:

charlotteip@bot.ku.dk. 

Montør/blikkenslager
Sted: Teknisk Service driftsområ-

de Nørre Fælled, H.C. Ørsted

Instituttet/Datalogisk Institut. 

Indhold: Installationer, drift og

vedligehold.

Kvalifikationer: Uddannet blik-

kenslager med erfaring i nye

automatiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 10/2-03.

Yderligere oplysninger: Inspektør

Jan Fingeret, Universitetspar-

ken 5, 2100 Kbh. Ø, tlf. 3532

1818 el. maskinmester Per Niel-

sen, Jagtvej 155 B, tlf. 3532

0040.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Receptionist
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Telefonpasning og mod-

tagelse, salg af kompendier og

kopikort, ansvar for adgangs-

kontrol, nøgler og kort, service

omkring telefontjenesten på

instituttet, medarbejderover-

sigter, frankering, mm. Recep-

tionisten er knyttet til økono-

migruppen.

Til besættelse: Snarest muligt og

senest 1/4-03.

Omfang: 25 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt administrator Enno

Hofeldt, Institut for Idræt, e-

mail: ehofeldt@ifi.ku.dk, tlf.

3532 0827.

Overassistent
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Indhold: Bl.a. udarbejdelse af

undervisningsmaterialer, anvis-

ning af timeløn, eksamensad-

ministration, studieadministra-

tion samt skemalægning.

Kvalifikationer: Kontoruddannet

og fortrolig med Office 2000-

pakken på brugerniveau.

Kendskab til eksamensadmini-

stration, det studieadministra-

tive system Fønix og arbejde

med databaser er en fordel.

Ansøgning: Skriftlig. Vedlæg op-

lysning om alder, uddannelse

og tidligere beskæftigelse

samt dokumentation.

Sendes til: Skolen for Klinikassi-

stenter og Tandplejere, Att.:

chefpsykolog Anette Monrad,

Panum Instituttet, Københavns

Universitet, Nørre Alle 20, 2200

Kbh. N, fax 3532 6879.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

6852.

Kontorfuldmægtig
Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab.

Indhold: Institutsekretær (regn-

skab og personaleforhold).

Til besættelse: 1/4-03.

Ansøgning sendes til: Institutle-

der Nina Grønnum, IAAS, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 14/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Nina

Grønnum, tlf. 3532 8663.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Molekylærbiologisk Institut. 

Indhold: Laboranten vil indgå i

en forskningsgruppe på Gene-

tisk Afdeling som studerer cel-

ledifferentiering i spaltegæren

S. pombe, og arbejdet vil om-

fatte såvel genetiske som mo-

lekylærbiologiske teknikker, fx

DNA konstruktionsarbejde, un-

dersøgelse af genekspression

og karakterisering af proteiner.

Deltagelse i kursusforberedelse

i et vist omfang.

Kvalifikationer: Ansøgeren skal

have erfaring indenfor et el.

flere af områderne.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Vedlæg eksamensbe-

viser, dokumentation for tid-

ligere ansættelser samt andre

relevante bilag. 

Sendes til: Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade 2

A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/2-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Prof. Ol-

af Nielsen, tlf. 3532 2102, e-

mail: onigen@biobase.dk.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Zoologisk Institut, Zoomor-

fologisk Afdeling.

Kvalifikationer: Erfaring inden

for elektronmikroskopi, almin-

delig histologi, immunhistologi

samt morfometri.

Omfang: Til besættelse snarest

muligt for et år med chance

for forlængelse.

Ansøgning: Vedlæg relevante

bilag.

Sendes til: Zoomorfologisk Afde-

ling, Zoologisk Institut, Att.:

lektor Åse Jespersen, Universi-

tetsparken 15, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 10/2-03.

Yderligere oplysninger: Lektor

Åse Jespersen, tlf. 3532 1243,

e-mail: ajespersen@zi.ku.dk.

Overassistent
Sted: Økonomikontoret.

Indhold: Bogføring af regnskabs-

bilag, checkudskrivning, ban-

koverførsler og kontoafstem-

ning.

Kvalifikationer: Regnskabsuddan-

nelse, nogle års erfaring, godt

kendskab til Word og Excel.

Kendskab til SCR er en fordel.

Til besættelse: 1/3-03.

Omfang: Mandag, onsdag og

fredag.

Ansøgning: Vedlæg dokumen-

tation for uddannelse.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Personalekontoret,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/2-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Marian Blaksmark,

tlf. 3532 2750.

Studentermedhjælpere
Sted: Videnskabsbutikken der

formidler kontakt ml. stude-

rende på Samfundsvidenskab

og Jura og samfundet. 

Indhold: PR arbejde, sagsbehand-

ling, daglig drift, regnskab og

hjemmeside, journalistisk ar-

bejde.

Kvalifikationer: Du skal være

(næsten) bachelor og stude-

rende fra et af de to fakulteter. 

Omfang: To studentermedhjæl-

pere til ca. 10 timer/uge til

ansættelse snarest samt to til

efteråret. 

Ansøgning sendes til: Videnskab-

sbutikken, Nørregade 34, 4.,

1165 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 28/2-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.samf.ku.dk/vb. 

Studentermedhjælp 
Sted: Institut for Matematiske

Fags edb-afdeling.

Indhold: Opgaver fra opstilling

og konfiguration af maskinel

over brugerstøtte til udvikling

af administrative systemer og

systemer til it-baseret indlæ-

ring.

Kvalifikationer: Studerende in-

den for de matematiske fag

og/el. datalogi med kurset Data-

logi A, Datalogi 0 el. tilsvaren-

de. Kendskab til fx Linux, HT-

ML, Perl, Windows el. SQL er

en fordel. 

Til besættelse: 3/3-03 el. efter

nærmere aftale.

Omfang: Ca. 15-20 timer/uge

efter aftale.

Ansøgningsfrist: 15/2-03. 

Yderligere oplysninger: Edb-an-

svarlig Rasmus Borup Hansen,

tlf. 3532 0759 el. 2082 9308, 

e-mail: rbh@math.ku.dk.

Studentermedhjælp
Sted: Panum Instituttet.

Indhold: Praktisk laboratorie-

arbejde, fortrinsvis med dyrke-

de celler, evt. også afprøv-

ning/udvikling af nye mole-

kylære analyser, indkøring af

udstyr og lign. Evt. mulighed

for et specialeprojekt.

Kvalifikationer: Biokemi/biologi-

studerende.

Omfang: Ca. 6-8 timer/uge efter

nærmere aftale.

Yderligere oplysninger: Lektor,

dr.med. M. Treiman, Medicinsk

Fysiologisk Institut, Panum In-

stituttet, rum 6.6.24, tlf. 3532

7510, e-mail:

M.Treiman@mfi.ku.dk.  
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Skriver du 
opgave eller
speciale?

Tilbud til alle studerende på

Københavns Universitet i

forårssemestret 2003 om

hjælp og vejledning til opga-

veskrivningen.

Erfarne studerende fra over-

bygningsuddannelsen på

Dansk samarbejder med For-

midlingscentret og tilbyder

skrivevejledning. 

Al vejledning foregår under

supervision af Formidlings-

centrets skrivekonsulenter.

Du kan benytte 
tilbuddet på to måder
• Personlig vejledning. Skriv

til formidling@hum.ku.dk

og få en personlig aftale,

så kontakter vi dig (skriv

‘vejledning’ 

i emnefeltet) eller ring på

tlf. 35 32 91 26

• Online tutoring. Du kan

også bruge vores online

tutoring-side. Klik ind på

www.hum.

ku.dk/formidling og få svar

på dine spørgsmål online.

Vi tilbyder
• svar på overordnede

spørgsmål til opgaven, fx

vedrørende problem-

formulering og struktur

• hjælp til opgavegenren

(men ikke fagspecifik vej-

ledning)

• svar på de mindste detal-

jer, fx vedrørende formalia

• hjælp til sprogrigtighed 

(men ikke korrektur-

læsning)

• at læse udvalgte dele af

tekst (men ikke hele opga-

ver).

Tilbuddet gælder kun i forårs-

semestret fra 1. februar til 1.

maj. Det er gratis og anony-

mitet garanteres.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● ØVRIGE
STILLINGER

Conwoy
Two vacant Ph.D. positions and

one Post doc position in con-

nection with the centre: Conse-

quences of weather and clima-

te changes for marine and

freshwater ecosystems (Co-

nwoy).

Position 1: Ecological consequen-

ces of climate changes on ther-

mal stratification, transparency

and anoxia of sensitive lake

ecosystems. 

Position 2: Modelling of water,

sediment and nutrient trans-

port in Danish rivers and estua-

ries. 

Position 3: Ocean-ecosystem mo-

deller. 

Applications: The application for

a Ph.D. study position has to

meet the deadline 15 February.

2003 and 1 May for the Post

doc position. Three hard copies

are mailed to professor Morten

Søndergaard, Ferskvandsbiolo-

gisk Laboratorium, Helsingørs-

gade 51, DK-3400 Hillerød. The

application should include full

documentation of education, a

CV and reprints if available. A

short and preliminary descrip-

tion of a Ph.D. programme is

welcome. 

Full announcement: 

www.conwoy.ku.dk.

● PH.D.
-STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab,

Københavns Universitet.

Indhold: Forskeruddannelsen fo-

regår i nær sammenhæng med

forskningen inden for hoved-

områderne komparativ politik,

international politik og forvalt-

ning. Forskningsplanerne for

de kommende år har særligt

fokus på koncentrationsområ-

derne: a) Stat, demokrati og

identitet, b) Europæisk sikker-

hed og integration samt c) Den

offentlige sektor i opbrud.

Denne profilering betyder at

instituttet på forskeruddannel-

sen optager stipendiater med

projekter inden for de tre poli-

tologiske hovedområder gerne

med vægt på koncentrations-

områderne.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

have bestået kandidateksamen

inden forskeruddannelsens

start.

Omfang: 2 ph.d.-stipendier á 3 år

med forventet start 1/4-03 el.

efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 3/3-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Økonomi
Sted: Økonomisk Institut samt

ved Center for Anvendt Micro-

økonometri (CAM), Køben-

havns Universitet.

Indhold: Forskeruddannelsen har

til formål både at forberede

den studerende til en fortsat

karriere inden for økonomisk

forskning og undervisning og

at uddanne højt kvalificeret ar-

bejdskraft til job inden for

såvel den offentlige som den

private sektor. Uddannelsen

sikrer den studerende kvalifi-

kationer af god international

standard på følgende tre ho-

vedområder. En generel viden

om økonomisk teori og empiri-

ske metoder, en specialviden

indenfor området for ph.d.-af-

handlingen og en selvstændig

forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationskrav: Ph.d.-stipendi-

er kan søges efter 5+3 eller

4+4 modellen. Stipendier efter

5+3 modellen tildeles ansøgere

der har afsluttet kandidateksa-

men. Stipendier efter 4+4 mo-

dellen tildeles ansøgere der

har bestået 4. år af deres kan-

didatstudium eller tilsvarende.

Omfang: 3-4 år med forventet

start 1/5-03 el. efter nærmere

aftale. 

Ansøgningsfrist: 21/2-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.

3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk. 

● STIPENDIER

Internationaliseringsstipen-
dier til danske forsknings-
miljøer
Målgruppe: Ledere af danske

forskerskoler. 

Støtte: Forskeruddannelsesrådet

indkalder ansøgninger om

støtte til 3-årige internationali-

seringsstipendier der har til

formål at styrke internationli-

seringen af danske forsknings-

miljøer. Formålet søges opnået

ved både at udsende og til-

trække ph.d.-studerende med

tilknytning til danske forsker-

skoler til gennemførelse af et

fuldt ph.d.-forløb.

Ansøgning: Opslagets fulde ord-

lyd samt ansøgningsskema fin-

des på www.forsk.dk/fur.

Ansøgningsfrist: 3/3-03.

Kræftens Bekæmpelse. 
Rejse- og scholarstipendie-
udvalget
Målgruppe: Forskere.

Støtte: Støtte til rejser over og

under 1 måneds varighed 

(ekskl. løn). 

Ansøgning: Ansøgning skal ind-

sendes så tidligt at svar forelig-

ger inden bevillingen skal an-

vendes. 

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11-03 inden kl. 16.00.

Uddeling: Hhv. ultimo marts,

juni, september og december.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3525

7257. 

Laurits Andersen 
Stipendium
Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende eller yngre færdigud-

dannede der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv og

har brug for at dygtiggøre sig i

kinesisk sprog.

Støtte: Stipendium til ét års kine-

sisk sprogstudie ved Tongji

Universitetet i Shanghai. Sti-

pendiet er pt. på 105.000 kr.

der vil dække udgifterne til

rejse, studium og ophold. Ton-

gji Universitetet er et særdeles

anerkendt sprogstudium for

udenlandske studerende. Mod-

tageren af stipendiet er sikret

en plads på universitetet for et

12 måneders studium i perio-

den februar til januar eller i

perioden september til juli

Sendes til: Laurits Andersens

Fond, Tuborg Nord, Strandve-

jen 64L, 2900 Hellerup, tlf.

3961 3080.

Ansøgningsfrist: 1/4-03.

Nordplus stipendier
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Til studieophold i Norden.

Vejledningspjecen JEG VIL UD

fås på Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24 (mandag-

torsdag 9-15).

NORDLYS – Tværfakultært net-

værk: Studerende der ønsker

at ansøge om stipendium og

studieophold ved et nordisk

universitet uden for de faglige

netværk, kan søge Nordplus

stipendium til studieophold

ved de universiteter der delta-

ger i det tværfakultære Nord-

lys netværk.

NORDPLUS – Faglige netværk.

Forespørgsler vedrørende de

eksisterende faglige netværk

samt ansøgninger om studie-

ophold og stipendium rettes

direkte til instituttets/fagets

Nordplus koordinator. Ansøg-

ningsfrist og -procedure ved-

rørende stipendieansøgning

samt optagelse på den nordi-

ske undervisningsinstitution

bekendtgøres på instituttet. 

Ansøgning: Skema fås på Det in-

ternationale Kontor.

Ansøgningsfrist: For ophold der

påbegyndes i efterårsseme-

stret: 28/2-03, kl. 12.00.

Rejsestipendier til speciale-
studerende
Målgruppe: Specialestuderende

med godkendt specialeprojekt

(inkl. OSVAL II for medicinstu-

derende). 

Støtte: Rejsestipendier a maks.

20.000 kr. til specialestuderen-

de inden for områderne

ulandsrelateret jordbrug og

sundhed og andre områder af

relevans for dansk ulandsbi-

stand og -forskning. Feltophol-

det bør ikke påbegyndes før

ansøgningen er behandlet. Op-

holdet skal være af en varig-

hed der giver mulighed for en

materialeindsamling af til-

strækkelig varighed og dybde.

Projektet skal være tilknyttet

danskstøttede bistandsaktivite-

ter. 

Periode: 2003.

Ansøgning: Vedlæg godkendt og

underskrevet projektansøg-

ning, godkendelse fra de pro-

jektansvarlige i samarbejdslan-

det, relevante eksamenspapi-

rer, budget og oplysning om

evt. anden støtte.

Ansøgningsfrist: 3/3 og 1/10-03.

Uddeling: Ca. 3 uger efter frist-

ens udløb.

Yderligere oplysninger: Jord-

brugsområdet: www.juf.kvl.dk.

Sundhedsområdet: www.pub-

health.ku.dk/enrecahealth.

Policy- og Planlægningskonto-

ret: www.um.dk.

Scholarships in Israel 
Støtte: Hebrew University of

Jerusalem, Rothberg Interna-

tional School tilbyder sommer-

kursusprogram med stipendi-

um fra Thanks to Scandinavia

til 2 danske universitetsstude-

rende. Der er ingen faglig eller

niveaumæssig afgrænsning.

Kriterier for at komme i be-

tragtning: karakterer, anbefa-

linger og relevans for studier

ved hjemuniversitetet. Et sti-

pendium udgør $2,500 (US),

hvoraf $1,750 vil blive udbetalt

direkte til Hebrew University

of Jerusalem til dækning af un-

dervisningsafgift, indkvarte-

ring og sygesikring. De reste-

rende $750 vil blive tildelt den

studerende i juni til dækning

af leve- og rejseomkostninger

under opholdet.

Studieprogrammet består af en

række sprogkurser i hebraisk,

jiddish og arabisk i perioden

23/6-5/8 og faglige kurser i pe-

rioden 30/6- 29/7. De faglige

kurser er Archaeology and Hi-

storical Geography; Jewish &

Religious Studies; Israeli Stu-

dies; Middle East Studies &

International Relations; The

Arts & Literature; Economy.

Ansøgning: Kontakt Den Israel-

ske Ambassade, Michael Gies-

sing, Lundevangsvej 4, 2900

Hellerup, e-mail: culture@

copenhagen.mfa.gov.il.dk, tlf.

3962 6288. 

Ansøgningsfrist: 30/3-03.

Scholarstipendier
Målgruppe: Studerende og for-

skere.

Støtte: Scholarstipendium i for-

bindelse med udførelse af et

projekt inden for forsknings-

området: Psykosociale aspekter

ved kræft. Stipendiet kan

søges i op til 12 md. og er på

10.000 kr. pr. md. Inden for

samme forskningsområde kan

forskere søge støtte til rejser

under 1 måneds varighed 

(ekskl. løn).

Ansøgning: Skema fås på

www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

kan indsendes løbende.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3525

7257.

Scholarstipendier
Målgruppe: Studerende.

Støtte: Scholarstipendium i for-

bindelse med udførelse af et

forskningsprojekt inden for

eksperimentel, klinisk og epi-

demiologisk kræftforskning.

Scholarstipendiet kan søges i

op til 12 md. og er på 10.000

kr. pr. md. 

Ansøgning: Skema fås på

www.cancer.dk. Ansøgning

skal indsendes så tidligt at svar

(se tidspunkter) foreligger in-

den bevillingen skal anvendes. 

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11-03 inden kl. 16.00.

Uddeling: Hhv. ultimo marts, ju-

ni, september og december.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3525

7257.

Statsstipendier til Indien 
Målgruppe: Studerende og for-

skere. 

Støtte: Stipendietilbud fra den

indiske regering under The In-

dian Council for Cultural Rela-

tions, The Reciprocal Scholar-

ship Scheme til ophold i Indien.

Der er afsat 17 stipendier til

deling mellem en række lande,

herunder Danmark, over 2 aka-

demiske år. For postgraduate

studerende er der ingen faglig

afgrænsning ud over den der

betinges af tilgængelige forsk-

ningsområder og universiteter

i Indien. For studier på under-

graduate niveau er der mulig-

heder inden for områderne

musik, dans, maleri, skulptur,

teater og indiske sprog. Under-

visningssproget er engelsk,

bortset fra fagområdet indiske

sprog. Studerende i indiske

sprog har mulighed for at blive

indskrevet med henblik på at

tage en grad. 

Periode: 2003-2004.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/2-03.

● LEGATER

Axel H`s Rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer.

Støtte: Ydes til videnskabelige

ophold i udlandet med sigte

på forskning og videreuddan-

nelse. Legatet uddeles i portio-

ner efter legatbestyrelsens

skøn. 

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om uddannelse, beskæftigelse

og videnskabelige kvalifikatio-

ner, rejsetidspunkt, varighed

og mål for den påtænkte stu-

dierejse, en fyldig redegørelse

for det faglige formål med stu-

dierejsen, oplysninger om de

forventede udgifter ved rejsen,

herunder om hvorledes be-

løbet er beregnet. Det bedes

oplyst om rejsen vil kunne fo-

retages såfremt der tildeles et

mindre beløb end ansøgt. Op-

lysning om hvorvidt der er op-

nået eller søgt tilskud til sam-

me formål fra anden side og i

bekræftende fald hvorfra og

med hvilke beløb.Vedlæg bevis

for den juridiske kandidatud-

dannelse, evt. bevis for den ju-

ridiske bacheloruddannelse,

bevis for optagelse på universi-

tetet for det planlagte studie-

ophold og budget for ophol-

det.

Sendes til: Axel H´s Rejselegat,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, Aarhus Universitet,

Ndr. Ringgade, bygn. 327,3.,

8000 Århus.

Ansøgningsfrist: 15/3-03.

Uddeling: Ultimo maj.

Yderligere oplysninger: Legatets

formand, lektor Ole Bruun

Nielsen, tlf. 8942 1491,

www.sam.au.dk/axelh.

Danmark-Amerika Fondet 
& Fulbright Kommissionen 
Målgruppe: Studerende og for-

skere der vil studere eller for-

ske i USA 2003-2004.

Støtte: Til studerende udbydes

følgende legater: Danmark-

Amerika Fondets Legater, Dan-

mark-Amerika Fondets Ame-

rikanske Legater, Danmark-

Amerika Fondets danske Virk-

somhedslegater, Danmark-

Amerika Fondet – Niels Brock

Association legatet og Ful-

bright Kommissionens Tilskud-

slegater. Til forskere udbydes

Fulbrights Visiting Lecturer/-

Research Scholar legater.

Ansøgning: Ansøgningsskema til

studerende fås ved indsendelse

af kort beskrivelse af USA-op-

holdets længde, niveau og ind-

hold, samt oplysning om navn,

alder og uddannelsesstatus på

e-mail: advising@daf-fulb.dk.

Ansøgningsskema til forskere

kan fås ved at rette direkte

henvendelse til Danmark-

Amerika Fondet & Fulbright

Kommissionen pr. brev med en

kort beskrivelse af opholdets

længde og indhold el. ved at

ringe på tlf. 3312 8223.

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet & Fulbright Kommis-

sionen, Fiolstræde 24,3., 

1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 5/3-03.

Grosserer C.P. Frederiksens
Studielegat 
Målgruppe: Medicinske Studen-

ter til hjælp ved gennemførel-

sen af deres studier eller unge

læger til hjælp ved videnska-

beligt arbejde.

Støtte: 75.000 kr. er til uddeling i

flere portioner.

Ansøgning: Intet skema. Vedlæg

oplysning om cpr.nr. og privat-

adresse. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 20/2-03.

Hotelejer Anders Månsson
og hustru Hanne Månssons
Legat
Målgruppe: Dygtige ubemidlede

studerende ved KU som under
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de første års studier har vist

flid og gode evner.

Støtte: 91 legatportioner á

10.000 kr. uddeles fortrinsvis til

studierejser. Det er ikke en be-

tingelse at modtageren er SU-

berettiget.

Ansøgning: Skema fås på

www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/

index.html el. hos SU-kontoret.

Vedlæg årsopgørelse.

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K. Vedlæg

reg. og kontonr.

Ansøgningsfrist: 18/2-03.

Konsul Axel Nielsens
Mindelegat
Målgruppe: Studerende der skal

på studierejse i udlandet af

min. 3 måneders varighed.

Støtte: Der ydes bl.a. støtte til

unge danske mænd og kvin-

ders uddannelse og dygtig-

gørelse ved samfunds- og

sprogvidenskabelige uddannel-

ser ved handelshøjskoler og

universiteter. Det er en betin-

gelse for støtte at studieophol-

det først påbegyndes efter den

1. april 2003. Legatportionerne

udgør som udgangspunkt mel-

lem 10.000 og 50.000 kr.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/3-03.

Mogens Poulsens
Mindelegat
Målgruppe: Kunsthistoriestude-

rende under 35 år med billed-

huggerkunsten som speciale.

Elever der har gået min. 2 år

på Frederiksborg Gymnasium

har fortrinsret.

Ansøgning: Ansøgningsblanketter

fås hos Thorvaldsens Museum,

tlf. 3332 1532. Vedlæg billed-

materiale og fyldige oplysnin-

ger om økonomiske forhold.

Sendes til: Rektor Peter Kuhlman,

Frederiksborg Gymnasium og

HF, Carlsbergvej 15, 3400 Hille-

rød.

Ansøgningsfrist: 15/2-03.

Uddeling: April 2003.

Mette Winkler`s fond til
støtte for kvindeidrætten i
Danmark
Støtte: Støtte især som rejselega-

ter til deltagelse i konferencer,

kongresser, seminarer m.v. i

ind- og udland. Ikke til delta-

gelse i sportsstævner, mester-

skaber o.l. Legatmodtagere

som arbejder aktivt inden for

det videnskabelige, pædagogi-

ske el. administrative område

i.f.m. kvindeidræt skal fore-

trækkes, ligesom legater sær-

ligt skal anvendes til betaling

af rejseophold for deltagelse i

IAPESGW’s arrangementer.

Periode: 2 årlige uddelinger. 

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk.

Sendes til: Mette Winkler’s Fond,

c/o Institut for Idræt, Køben-

havns Universitet, Nørre Allé

51, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

0823, kl. 10-11. 

Studiefonden for Idræt
Støtte: Stipendier til lærere der

ønsker videreuddannelse i fa-

get idræt ved Institut for Idræt

eller formidlet af Instituttet i

samarbejde med andre institu-

tioner og stipendier til stude-

rende ved Instituttet til speciel-

le arbejder der retter sig mod

faget idræt i den danske skole.

Ingen støtte til deltagelse i

sportsstævner, mesterskaber o.l.

Periode: 2 årlige uddelinger. 1.

marts og 1. september.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk. 

Sendes til: Studiefonden, c/o In-

stitut for Idræt, Københavns

Universitet, Nørre Allé 51, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

0823, kl. 10-11. 

Understøttelsesfonden for
enker og børn af lærere i
den danske folkeskole
Målgruppe: Enker efter lærere i

folkeskolen som ved sygdom

eller på anden måde er vanske-

ligt stillede. Ugifte børn, for-

trinsvis døtre, af lærere i folke-

skolen når den af forældrene

der er lærer er død, og børne-

ne har behov for økonomisk

støtte.

Ansøgning: Skema fås hos

Københavns stifts bispekontor,

Nørregade 11. 

Ansøgningsfrist: 14/3-03.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3347

6507 (kl. 9-12).

Understøttelsesfonden for
enker og børn af præster i
folkekirken
Støtte: Legatportioner kan søges

af enker efter præster i folke-

kirken som ved sygdom eller

på anden måde er særligt van-

skeligt stillede eller har behov

for midlertidig økonomisk bi-

stand; børn af præster i folke-

kirken når den af forældrene

der er præst er død, og børne-

ne har behov for økonomisk

støtte; børn af præster i folke-

kirken til hjælp til en påbe-

gyndt uddannelse.

Ansøgning: Skema fås hos

Københavns stifts bispekontor,

Nørregade 11. 

Ansøgningsfrist: 14/3-03.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3347

6507 (kl. 9-12).

Legatuddelinger ▼

Adjunkt, frk. Constance Heides

Mindelegat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

8 portioner a 7.000 kr.

Cecilius Lyngby Larsens legat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

36.000 kr. i 6 portioner (ikke

nødvendigvis lige store).

Grosserer Oluf Olsens legat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er 2 porti-

oner a 15.000 kr.

Jacob Claes Vermehrens

Mindelegat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er 1 porti-

on a 6.000 kr.

Landsretssagfører af Assens, 

A. M. Andersen og hustrus legat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 390.000 kr. i 26 portioner.

Stud.med. Karsten Hansen 

Mindelegat

Uddelingen af legatportionerne

er nu afsluttet. De der er kom-

met i betragtning ved uddelin-

gen, har modtaget besked di-

rekte fra SU-kontoret. Der er

uddelt 1 portion til en lægevi-

denskabelig studerende på

36.000 kr. samt 1 portion til

støtte til gigt- og kræftforsk-

ning på 18.000 kr.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Julie von Müllens Fond
Målgruppe: Danske forskere der

beskæftiger sig med konkrete

forskningsopgaver hvis løsning

kræver et længere ophold i

udlandet. 

Støtte: Årlig uddeling ca. 350.000

kr. – ikke som uddannelsesle-

gat, men kan efter fundatsen

tildeles til løsning af ‘konkrete

opgaver som klart defineres. 

Ansøgning: Vedlæg udførlige

oplysninger om uddannelse,

forskningsprojekt, formål med

rejsen, overslag over udgifter

og angivelse af det ansøgte

beløb. 

Sendes til: Det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab, 

H.C. Andersens Boulevard 35,

1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 18/3-03.

Ingeniør af Frederikssund,
Søren Alfred Andersens
Legat
Støtte: I 2003 uddeles 9 portioner

a 5.000 kr. til forskning i Nyre-

og gigtsygdomme. Der kan til-

deles en ansøger mere end én

legatportion. 

Ansøgning: Sendes i 4 eks. inkl.

bilag.

Sendes til: Gigtforeningen, Att.:

Marianne Pagels, Gentoftega-

de 118, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 12/2-03, kl.

10.00.

Kontorchef Svend Coles 
Frederiksen og Hustrus
Fond
Målgruppe: Unge videnskabs-

mænd og -kvinder der søger

videreuddannelse til forskning

af arteriosclerose og cancer.

Støtte: Et beløb af 270.000 kr. i

en el. flere portioner af be-

tragtelig størrelse, således at

den eller de der modtager en

portion fx skal være i stand til

at gennemføre et studieop-

hold i udlandet, er til uddeling. 

Ansøgning: Intet skema. Vedlæg

cv og send i 4 eks.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultetssekretariat,

Københavns Universitet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 20/2-03, kl.

12.00.

Petrus Andersens fond til
minde om missionær I.C.
Andersen og hustru og sy-
gehuslæge Elias Andersen
Støtte: Af dette legat vil der i en

el. flere portioner kunne udde-

les et beløb af 100.000 kr. som

støtte til forskning inden for

sygdomsbekæmpelse, især

støtte til kræftforskning.

Ansøgning: Intet skema.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 20/2-03, kl.

12.00.

Det Letterstedtske Selskab
Støtte: Til enkeltpersoner som

tilskud til studierejser i et el.

flere af de andre nordiske lan-

de. I reglen maks. 5.000 kr.

Sendes til: Sekretæren, prof.

Vagn Skovgaard-Petersen,

Svanevænget 4, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Letterstedtska Föreningen
Støtte: Til videnskabelige arbej-

der med sammenlignende stu-

dier i nordiske forhold; som

støtte til forskeres gæstebesøg

i andre nordiske lande; til nor-

diske konferencer og til tryk-

ning af publikationer af fælles

nordisk interesse.

Sendes til: Letterstedtska Före-

ningens hovedbestyrelse, Box

34037, S-10026 Stockholm.

Ansøgningsfrist: 15/2 og 15/9-03.

Forskerskoler
Støtte: Til forskerskoleprogram-

mer hvis mål det er at oprettte

tværfaglige og tværinstitutio-

nelle forskerskoler. Støtte til

kvalitetsudvikling, internatio-

nalisering og stipendier.

Ansøgningsfrist: 16/4-03.

NOS-H Nordiska samarbets-
nämnden för humanistisk
forskning 
Målgrup: Humanistiske forskere i

nordisk. 

Stöd: NOS-H ger bidrag både till

projekt som har Norden som

tema och till projekt med icke-

nordiska teman, där nordiskt

samarbete främjar forskningen

inom området. Både disciplin-

orienterade och tvärvetens-

kapliga projekt kan få bidrag.

Nya forskningsområden har

särskilt intresse. NOS-H kan ge

bidrag både till projektförbe-

redelse/-planering och till re-

dan färdigplanerade nordiska

forskningsprojekt. Forskare

från minst två nordiska länder

skall stå bakom ansökningen

och delta i projektet. Den hu-

vudansvariga sökanden skall

vara knuten till en forsknings-

institution (universitet, högs-

kola, institut, museum) i ett av

de nordiska länderna och ha

minst doktorsexamen eller ve-

tenskaplig kompetens på lägst

lektorsnivå eller førsteamanu-

ensisnivå. NOS-H kan också ge

bidrag till publicering av arbe-

ten som är resultat av NOS-H-

stödda projekt. Ansökningar

om publiceringsbidrag kan

sändas in när som helst under

året. Sådana ansökningar skall

göras på en särskild blankett,

som kan hämtas från NOS

hemsida.

Ansökning: Se www.nos-nop.org.

8 kopior till NOS-sekretariatet,

Finlands Akademi; Kultur och

samhälle; PB 99; FIN-001501 Hel-

singfors, Finland före 3/02-03.

Novo Nordisk Fonden.
Udvalget for kunsthistorisk
forskning
Støtte: 1,2 mio. kr. til uddeling

som støtte til projekter, et selv-
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INTERKULTURELT TEATER – Search: Hamlet august

2002. Den japanske butoh-danser Carlotta Ikeda og den baline-

siske topeng-danser I Wayan Dibia. 

Teatervidenskab bringer Asien
til Amager

Teatervidenskabeligt Institut har de senere år arbejdet med ik-

ke-vestlige kulturer og bl.a. har haft forelæsninger om kinesisk,

indisk og afrikansk teater og arrangeret seminarer både om

marionetteater, rituelt indisk teater og tibetansk dans. Senest

lykkedes det at arrangere et seminar om interkulturelt teater

med deltagelse af Odin Teatrets leder, Eugenio Barba, og Singa-

pore-instruktøren Ong Keng Sen, som stod bag sommerens

Hamlet-forestilling på Kronborg. 

Nu går instituttet bag om hele fascinationen af det ‘eksotiske’

teater og har inviteret professor ved Beijing Central Academy of

Drama, Shen Lin, til instituttet for i to måneder at forelæse om

orientalisme og occidentalisme. Hvordan ser vi på orienten og

hvordan ser de på os? Hvor har vi inspireret hinanden og hvor

har vi misforstået hinanden? Professor Shen Lin trækker tråde

fra de tidligste orientalske påvirkninger til vor tids avantgarde

og belyser udviklingen med eksempler fra såvel den europæiske

som den asiatiske teaterhistorie. Forelæsningerne foregår på

engelsk.

Intercultural theatre: Orientalism and Occidentalism.

Mandag og torsdag kl. 15-17 på Teatervidenskabeligt Institut,

KUA, lok. 24.1.07. I perioden 3. februar til 20. marts. 

TAP-koret søger sangere 
Koret synger klassiske korværker og danske/nordiske sange, er åbent

for alle og består af ca. 25 sangere. Lidt korerfaring og et vist node-

kendskab er en fordel. Både bas, tenor og alt kan ringe til Kirsten på

tlf. 3887 3294 eller møde op en mandag kl. 17-19.15 på Musik-

videnskabeligt Institut, 1. sal, lokale 112, Klerkegade 2.
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stændigt projekt eller en klart

angivet del af et større projekt

inden for kunsthistorisk forsk-

ning, herunder klassisk arkæo-

logi. Desuden til projekter som

kan bidrage til at udvikle

kunsthistorisk forskning. Forsk-

ningen skal fortrinsvis udføres i

Danmark.

Ansøgning: Via 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 6/3-03, kl. 16.00.

Uddeling: Primo april 2003.

Yderligere oplysninger: Tlf. 4443

9038.

Publikationsfonden for
Ilisimatusarfik
Støtte: Publikationsstøtte kan

ydes til videnskabelige værker

om grønlandske forhold der

bibringer offentligheden ny vi-

den om grønlandske forhold.

Både værker med en og vær-

ker med flere forfattere kan

komme i betragtning; histori-

ske, litterære, idémæssige, sta-

tistiske m.m. kilder/tekster der

ikke tidligere har været udgi-

vet. Fundatsen fastlægger at

støtte først og fremmest ydes

til publikationer der som pri-

mær(e) forfatter(e) eller kilde-

/tekstredaktør(er) har en/flere

forsker(e) som er ansat ved Ilis-

imatusarfik – eller som på an-

den måde har eller har haft

længerevarende tilknytning til

institutionen. 

Ansøgning: Manuskript, ansøg-

ning og relevante bilag sendes

i 3 eks.

Sendes til: Publikationsfonden

for Ilisimatusarfik, Att.: Estrid

Janussen, Ilisimatusarfik, Post-

box 279, 3900 Nuuk. 

Ansøgningsfrist: 15/3-03.

Statens Humanistiske
Forskingsråd 
Støtte: SHF har afsat ca. 3 mio. kr.

til humanistiske forskningspro-

jekter som påtænkes udført i

samarbejde med erhvervsvirk-

somheder.

Periode: Medio 2003 el. snarest

herefter. 

Ansøgning: Benyt skema 1.

Ansøgningerne skal identifice-

re både den forskningsmæssi-

ge interesse og problemstillin-

ger i tilknytning til virksomhe-

dernes virke. 

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Forskningssty-

relsen, Randersgade 60, 2100

Kbh. Ø. Mrk.: Forskningssamar-

bejde med erhvervslivet. 

Ansøgningsfrist: 18/3-03, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.forsk.dk/shf/opslag/in

dex.htm og www.forsk.dk/shf/

publ/infmat/shf-fond/info

0602.pdf. el. kontakt sekreta-

riatet, chefkonsulent Grete M.

Kladakis, e-mail: gk@forsk.dk,

tlf. 3544 6319.

Statens Samfundsviden-
skabelige Forskningsråd
Målgruppe: Samfundsvidenska-

belige forskere.

Støtte: SSFs frie midler uddeles

som støtte til forskningsaktivi-

teter.

Periode: 2003 og senere.

Ansøgning: Se www.forsk.dk/

ssf/opslag/index.htm.

Ansøgningsfrist: 1/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: SSFs se-

kretariat, tlf. 3544 6200.

Statens Teknisk-Videnska-
belige Forskningsråd
Støtte: Til følgende forskningsak-

tiviteter med forventet start i

2003 (for RPG og IVC forventes

start primo 2004): Talentpro-

jekter; forskningsprojekter;

rammeprogrammer; forsk-

ningskonsortier (nyt virkemid-

del); ingeniørvidenskabelige

centre (IVC).

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 15.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/stvf/opslag/in

dex.htm.

Yderligere oplysninger: Marian-

ne Zent, tlf. 3544 6272.

Støtte til gæsteforelæsere
Støtte: De videnskabelige selska-

ber kan i 2003 i forbindelse

med afholdelse af åbne møder

ansøge om økonomisk støtte

til dækning af udgifter i for-

bindelse med udenlandsk fore-

dragsholders forelæsning om

kræftrelevante emner.

Ansøgning: Vedlæg et budget

for foredragsholderens udgif-

ter i forbindelse med rejse og

ophold, oplysninger om mø-

dets samlede budget, en kort

beskrivelse af foredragets ind-

hold herunder en specificering

af cancerrelevansen. Sendes i 1

original og 3 kopier.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: I god tid før

mødets afholdelse. Terminer

15/2, 15/5, 15/8 og 15/11-03 in-

den kl. 16.00.

Forskerudveksling med
University of California
Målgruppe: Ansatte med forsk-

ningsforpligtelse ved KU.

Støtte: For 2 forskningsrelatere-

de besøg ved University of

California a 4-6 uger i det aka-

demiske år 2003-2004. Besøge-

ne skal være af forsknings-

mæssig interesse for begge

institutioner og fx inkludere

deltagelse i forskningssemina-

rer og/el. gæsteforelæsninger.

Senest en måned efter hjem-

komst afleveres kortfattet rap-

port over besøget til Det inter-

nationale Kontor. 

Tillige støtte til 2 forskningsrela-

terede besøg hvor KU dækker

rejseomkostninger, mens Uni-

versity of California dækker

udgifter til kost og logi svaren-

de til $1500. Evt. gæstebolig

og  kontorfaciliteter aftales

direkte med værtsinstituttet i

Californien. 

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af forsknings -og undervisnings-

område, cv, besøgets faglige

formål og hvordan det bidra-

ger til udviklingen af samarbej-

det med University of Califor-

nia; skr. bekræftelse fra det in-

stitut på University of Califor-

nia som tilbyder værtsskab

samt navn på kontaktperson.

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Yderligere kontorchef: Det inter-

nationale Kontor, John E. An-

dersen, e-mail: jea@adm.ku.dk.

Director of the University of

California Study Center, Kaare

Strøm, e-mail:

kstrom@ucsd.edu. 

● PRISOPGAVER

Frivilligt og professionelt
arbejde i social- og sund-
hedssektoren
Indhold: Der ønskes en diskussi-

on af muligheder og begræns-

ninger i udførelsen af hen-

holdsvis det professionelle og

det frivillige arbejde inden for

et selvvalgt område i social- og

sundhedssektoren. Der vil blive

uddelt tre priser: En første pris

på 25.000 kr., en anden pris på

15.000 kr. og en tredje pris på

10.000 kr. Prisopgaven skal

være af et omfang på 25 s. +/-

10 procent skrevet med 12 pits

og 4.500 anslag (inkl. mellem-

rum) pr. s. Indsendes på disket-

te og i printet kopi under

mærke. Opgaven skal være

ledsaget af en lukket kuvert

indeholdende navn, adresse,

telefonnummer og evt. e-mail

og med tydelig angivelse af

anvendt mærke på forsiden af

kuverten.

Sendes til: Antoniusfonden, Att.:

afdelingsleder emer. Knud-Erik

Sabroe, Nordre Strandvej 103,

8240 Risskov.

Ansøgningsfrist: Poststemplet/

afleveret senest 1/6-03.

Uddeling: Prisoverrækkelse i

september.

Yderligere oplysninger: Knud-

Erik Sabroe, tlf. 8617 5712, 

e-mail: kesabroe@privat.dk el.

knudes@psy.au.dk.

● EKSAMEN

Sundhedsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding
Termin: Sommeren 2003. 

Periode: 10 – 11/2-03, kl. 9.00-

16.00 i Ekspeditionen, Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3 B,

bygning 9.1.33b. Tilmelding på

punkt.ku.dk er åben nu og kan

foregå indtil 16/2-03. 

For folkesundhed skal det med-

deles at det valgfrie udbud på

kandidatuddannelsen endnu

ikke er fastlagt og dermed ikke

udbudt på nettet.

PIN-kode: Har du mistet din PIN-

kode, kan du få en ny udleve-

ret i Ekspeditionen, bygn.

9.1.33b.

Dispensationer: Evt. dispensa-

tioner vedrørende den/de til-

meldte eksaminer anføres i be-

mærkningsfeltet på

punkt.ku.dk. Vandrejournaler

skal dog fremvises på eksa-

menskontoret – indsend evt.

en kopi). Tilmelder du dig via

blanketter, skal dispensationen

forevises ved indtegningen

(kan kun ske 10 – 11/2). 

Eftertilmeldinger: Modtages

ikke.

Bekræftelse: Før 16/2 skal du på

punkt.ku.dk klikke “Tilmel-

ding, eksamen”. Efter 16/2 kan

du se dine tilmeldinger på “Vis

tilmelding”. Ca. 3 uger efter

indtegningen ophænges lister i

Vandrehallen der viser hvilke

eksaminer man er tilmeldt.

Yderligere oplysninger: Eksa-

menskontoret og Ekspeditio-

nen, tlf. 3532 7084/3532 7152.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer. 

Tid: 13/2-03, kl. 13-16 og 19/2-03,

kl. 10.15-13.15.

Tilmelding: Per e-mail til under-

visning@kb.dk. Evt. ændringer

kan ses på: www.kb.dk/yd/kur-

ser/.

● MØDER

Informationsmøde om
Statens Teknisk-Videnska-
belige Forskningsråd (STVF)
Præsentation af STVF og dets vir-

ke; rådets strategiplan; virke-

midler i 2003; ansøgninger til

STVF; spørgsmål og diskussion.

Den kommende ansøgnings-

frist for hovedparten af rådets

virkemidler er 1/4-03. 

Tid: 11/2-03, kl. 14.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. 3.

Arrangør: STVF, www.forsk.dk/

stvf/infomoder2003/index.htm.

Frokostmøde i Middelalder-
centret 
Arkivar Jørgen Nybo Rasmussen

vil tale om franciskanerne i

provinsen Dacia på baggrund

af sin netop udkomne bog Ge-

schicte und Leben der Francis-

kaner im Norden Europas.

Tid: 17/2-03, kl. 12-13.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Arrangør: Middelaldercentret. 

International Markedsdag
Kom og hør om studie- og prak-

tikmuligheder i udlandet. Lige-

som sidste år har universitetet

inviteret en række internatio-

nale organisationer og institut-

ter til at deltage i en Interna-

tional Markedsdag. Hvis du

overvejer at tage en del af din

uddannelse i udlandet, er Mar-

kedsdagen en oplagt mulighed

for at få inspiration og danne

dig et overblik over dine mu-

ligheder. Ved boderne i Festsa-

len vil du kunne få individuel

information og vejledning om

studie- og praktikmuligheder i

bl.a. Australien, USA, Canada

og Europa. Derudover vil der i

løbet af dagen blive afholdt

forskellige informationssessi-

ons, og i caféen i Festsalen vil

du dagen igennem kunne mø-

de både internationale stude-

rende og danske studerende

der har studeret i udlandet.

Mød bl.a. Australian Trade

Commission, Institut Français,

Danmark-Amerika Fondet &

Fulbright Kommissionen, Euro-

pa Kommissionen & Europa

Parlamentet, Care Danmark,

Læger uden Grænser, Det in-

ternationale Kontor ved

Københavns Universitet, fakul-

teterne ved Københavns Uni-

versitet.

Tid: 21/2-03, kl. 10-16.

Sted: Festsalen på Frue Plads.

Arrangør: Det internationale

Kontor.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

The Military-Industrial-
Media-Entertainment
Network and the Conse-
quences of September 11
Program: Kl. 14.15-15.00: Fore-

læsning af prof. James Der De-

rian. Kl. 15.15: Opponenter:

Forfatter John Phillip Santos,

New York City: Making Media

in the Terrorsphere og lektor

Bo Kampmann Walther, Syd-

dansk Universitet: Terrorism,

Games and Media. 

Tid: 6/2-03, kl. 14.15-17.00.

Sted: KUA, Karen Blixensvej,

bygn. 23, lok. 23.0.49.

Arrangør: Center for Medier og

Demokrati i Netværkssamfun-

detmodinet@hum.ku.dk,

www.modinet.dk.

Symposium om 
Wordsworth
Prof. Peter Manning, Stony Bro-

ok University, New York: Word-

sworth`s Musings Near Aqua-

pendente: Travel, Reputation,

and the Theatre of the Mind.

Prof. Andrew Bennett, Bristol

University: Wordsworth Wri-

ting.

Tid: 6/2-03, kl. 15.15-17.15.

Sted: KUA, lok. 7.2.103.

Arrangør: Lektor Lene Øster-

mark-Johansen, Engelsk Insti-

tut, tlf. 3532 8583.

Seminar om kærlighed 
Over fire gange. Første gang

med oplæg ved Lene Madsen:

Kærlighed og de tre ordener

og René Rasmussen: Om høvisk

kærlighed og sublimering.

Tid: 10/2-03, kl. 19.30.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovgade.

Arrangør: KLAG (Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe).

How history may help to
understand student`s
difficulties: Examples in
electricity
Speaker: Professor Francoise

Khantine-Langlois, Université

Lyon 1.

Contents: Students` difficulties con-

cerning the concepts of volt-

age and intensity have been

investigated by many science

education researchers; diffi-

culties related to the concepts

of electrical resistance and im-

pedance are less studied. 

Time: 26/2-03, kl. 15.15-17.00.

Venue: H.C. Ørsted Institutet,

Universitetsparken 5, lok. D 105.

Organizer: Center for Naturfage-

nes Didaktik.

Undervisningsevaluering 
på universiteterne – i
spændingsfeltet mellem
kontrol og udvikling
Konference: Paneldiskussion og

workshops. Er undervisningse-

valueringer et konstruktivt

middel til at fremme de stude-

rendes læreproces og lærernes

udvikling af egen undervis-

ning? Fremmer evalueringerne

en forbrugerholdning til un-

dervisning? I hvor høj grad er

evalueringer et kontrolredskab

for institutionerne? Hvilke eti-

ske og juridiske aspekter rejser

sig i forbindelse med evalue-

ringerne? Afsluttende oplæg:

Det lærende universitet ved

prof. Ference Marton, Institut

for pædagogik og didaktik,

Göteborg Universitet.

Tid: 7/3-03, kl. 10.00-15.30.

Sted: KUA.

Tilmelding: www.dun-net.dk. 

Arrangør: Dansk Universitets-

pædagogisk Netværk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. 

Jesper Melchior Hansen

Titel: Cyclosporin A Nephrotoxici-

ty in Renal Transplant Patients.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.pharm. Sten Christensen og

overlæge, dr.med. Hans Diepe-

rink.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Klaus

Ølgaard, tlf. 3545 2130.

Tid: 21/2-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Tryggevældevej

130, 2700 Brønshøj. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Cand.med. 

Henrik Ørbæk Andersen

Titel: Effect of Cyclosporine on

Experimental Transplant Arte-

riosclerosis.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Jan Nilsson og prof.,

overlæge, dr.med. Preben Kir-

kegaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,
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prof., overlæge, dr.med. Tor-

ben Schroeder, tlf. 3545 2302.

Tid: 28/2-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Thoraxkirurgisk

afdeling RT 2152, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Humaniora ▼

Lektor, cand.mag. Bodil Hjerrild

Titel: Studies in Zoroastrian Fami-

ly Law. A Comparative Analysis.

Officielle opponenter: Prof. em.,

Dr. Werner Sundermann, Berlin

og Prof. em., Dr. Wojciech Skal-

mowski, Brüssel.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller for-

svarslederen.

Tid: 14/2-03, kl. 14.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udkommet på forla-

get Museum Tusculanum og

kan købes hos boghandlerne.

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan købes ved henvendel-

se til kompendieudsalget Hu-

maniora, tlf. 3532 9161. Forsva-

ret vil foregå på engelsk. 

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.polit. Søren Leth-Petersen

Titel: Empirical Studies of Micro

Data on Residential Energy

Demand.

Tid: 3/2-03, kl. 12.30.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Mette Bennedsen

Titel: Chlamydia pneumoniae.

Assessment of the microimmu-

nofluorescence test for anti-

body detection and prevalence

studies in adult patients with

respiratory tract infection.

Tid: 7/2-03, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut,

bygn. 43, foredragssalen. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Lene Thomsen,

Neisseria Afsnittet, Statens Se-

rum Institut, Artillerivej 5, tlf.

3268 3595.

Kim Moesgaard Ibrug

Titel: Examination of health sta-

tus measurement along diffe-

rent dimensions and compara-

bility across population groups.

Tid: 11/2-03, kl. 11.00.

Sted: Medicinsk Historisk Museum.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Statens Institut for Folke-

sundhed, Svanemøllevej 25,

2100 København Ø, tlf. 3920

7777.

Humaniora ▼

Kirsten Hvenegård-Lassen

Titel: På lige fod. Samfundet, lig-

heden og Folketingets debat-

ter om udlændingepolitik

1973-2000.

Tid: 7/2-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar af afhandling findes på

Det Kgl. Biblioteks informati-

on, KUA og på Det Kgl. Biblio-

tek, læsesal Øst, Slotsholmen

samt på Institut for Nordisk Fi-

lologi, KUA.

Peter Simonsen

Titel: Word-Preserving Arts. Ma-

terial Inscription, Ekphrasis,

and Spatial Form in the Later

Work of William Wordsworth.

Tid: 7/2-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar af afhandling findes på

Det Kgl. Biblioteks information

på KUA, på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

Engelsk Institut, KUA.

Naturvidenskab ▼

Grith Skytte Olsen

Titel: The Molecular Mechanisms

Of Lipid-Induced Insulin Resist-

ance.

Tid: 7/2-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk, tlf.

3532 2090.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Tiltrædelsesforelæsning: Prosperity, Equality and Taxation
Prof. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Tid: 31/1 kl. 15.00

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexandersalen

Arr.: Økonomisk Institut

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception

Mellem kunst og kristendom
Henrik Wivel

Tid: 3/2 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44-46, Aud. 7 

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

The African Union after the Durban Summit
Prof. Maxi Schoeman, Dept. of Political Science, University of Pretoria, South Africa

Tid: 4/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Udvikling af et dyrkningsmedium uden animalske bestanddele og opti-
mering af toxinudbytte i forbindelse med produktion af tetanus toxoid
Susanne Aamand og Jesper W. Petersen, Bakterievaccineafdelingen, SSI

Tid: 4/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Skizofreni – adfærd, kognition, fysiologi og behandling 
Overlæge Henrik Lublin 

Tid: 4/2 kl. 19.30

Sted: Universitetsparken 15, bygn. 12, Aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, rsr@nepa.ku.dk

Hun er mig: realismens prosa og ‘3.persons-problemet’
Prof., dr.phil. Peter Alberg Jensen, Stockholms Universitet

Tid: 5/2 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet

Hedley Bull and the Case for a Post-Classical Approach
Prof. James Der Derian

Tid: 5/2 kl. 14.15-16.00

Sted: RO8, Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15

Arr.: Institut for Statskundskab

Studies on the eosinophil granule proteins eosinophil cationic protein
(ECP) and eosinophil protein X (EPX) in lymphatic filariasis and in urinary
schistosomiasis
Ellen Due

Tid: 7/2 kl. 10.00

Sted: Dansk Bilharziose Laboratorium, Jægersborg Allé 1D, 2920 Charlottenlund

Arr.: Dansk Bilharziose Laboratorium

Hermeneutics, Art and the Limits of Obscurity
Prof. Karlheinz Stierle, Literaturwissenschaft, Universität Konstanz

Tid: 7/2 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Hermeneutiske udfordringer i Peter Adolphsens og Kirsten Thorups 
tekster og Michael Kviums malerier
Lektor Erik Svendsen, Sprog og kultur, RUC

Tid: 7/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk
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Aftrædelsesforelæsning: Almost an Anthropologist: 
On the Condition of Inter-disciplinarity in our Time
Lektor Jonathan Schwartz, Institut for Antropologi

Tid: 7/2 kl. 14.00

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 2., Aud. 

Arr.: Institut for Antropologi 

Efter forelæsningen er er instituttet vært ved en reception i Munkekælderen, Frue Plads, port A

A passage to anthropology is not a single episode, nor is it a rite de passage. We are working passen-

gers on a ship, which is a good way of putting our well-known trademark, participant-observation. I

recall how, when dipping the paintbrush into the bucket and then moving the brush, not dripping but

full, to the lifeboat’s hull which I was asked to paint, suddenly the hull was not there when I thought I

had reached it. The ocean swell came between the brush and the lifeboat’s side. I have to adjust my

hand and body to the movements of the ship on which I am a working passenger.

Life-themes in psychopathological conditions
Prof. Christoph Mundt, Psychiatrische Klinik, Universität Heidelberg, Tyskland

Tid: 7/2 kl. 14.30-16.30

Sted: Store Mødelokale, Panum Instituttet

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Arktiska ekosystem – nu och i framtiden
Prof., Fil.Dr. Sven Jonasson

Tid: 10/2 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 25, 3.

Arr.: Videnskabernes Selskab, kdvs@royalacademy.dk

Udlevering af gratis adgangskort

The chemical warfare of plants
Jonathan Gershenzon

Tid: 10/2 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab København

Heidegger`s Hoelderlin and Kierkegaard`s Christ
Dr. George Pattison, Aarhus Universitet

Tid: 11/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Teologi, Købmagergade 46, 3., aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi
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Russiske fabler på fabelagtigt dansk
Lars Poulsen-Hansen og Holger Scheibel 

Tid: 11/2 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 7.3.7

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Filmen og kulten – eller har biografen overtaget kirkens rolle? 
Lektor Peter Schepelern

Tid: 11/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Besættelsen 1940-45: Samarbejde eller modstand?
Lektor, dr.phil. Hans Kirchhoff

Tid: 12/2 kl. 19.00

Sted: Det Kgl. bibliotek, Den sorte diamant, Blixen-salen

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

‘Vi fornægter gud og foragter øvrigheden’. Om Matthias Knutzens religi-
onskritik med et udblik til Wittgenstein
Prof. Jens Glebe-Møller

Tid: 13/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Teologi, Købmagergade 46, 1.sal, Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Sprach- und kulturgeschichtliche Betrachtungen der deutschen Jugend-
spachen seit 1945
Prof. Eva Neuland, Universität Wuppertal

Tid: 14/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk

Koranforskning og litteraturvidenskab: sonderinger af et tværfagligt felt
Ph.d.-studerende, cand.mag. Thomas Hoffmann

Tid: 14/2 kl. 14-16

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, kld., Caféen

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene

Formidling af videnskabelige resultater
Lektor Leif Becker Jensen, Institut for kommunikation, RUC

Tid: 18/2 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Status for Det Europæiske Konvent 
Nina Holst-Christensen

Tid: 18/2 kl. 16.15-18.00

Sted: Universitetets hovedbygning, Frue Plads, lokale HO 6.

Arr.: Dansk selskab for International Strafferet og EU-ret

Videnskabsformidling – en retorisk udfordring
Cand.mag. i retorik Nadja Pass

Tid: 18/2 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen



Hvad fik dig til at læse øko-
nomi og hvorfor på KU?   

»Det var ret enkelt. 
Allerede da jeg voksede op i
Bramming, en lille stationsby
uden for Esbjerg, var jeg meget
samfundsinteresseret. Dengang
var jeg ret venstreorienteret –
vistnok som den eneste på Ribe
Katedralskole. Det kom sig af 
at jeg havde læst en rædsels-
beretning i vores avis, Vest-
kysten, om at Sovjet ville flytte
grænsepælene helt til Atlanter-
havet – og den magt ville jeg da
gerne være forhåndsorienteret
om. 

Jeg læste om kommunismen
og fandt idéerne fornuftige. Jeg
gjorde mig iagttagelser om at
der var forskel på folks ind-
komst og bolig, og det syntes
jeg, var en naturens uorden.
Jeg ville vide hvorfor.

Jeg fik fat i en studiehånd-
bog, og med mine interesser
syntes jeg kun der var to inter-
essante studier: cand.oecon. på
Aarhus Universitet eller
cand.polit. på Københavns Uni-
versitet. I håndbogen stod også
hvad de typiske beskæftigelses-
muligheder var. For cand.oe-
con. var det kæmner – det der
på nudansk hedder kommunal-
direktør. Jeg ville ikke ende i en
eller anden lille kommune lige-
som Bramming! Så var der kun
politstudiet på KU tilbage. Det
gik i øvrigt også under den for-
nemme titel statsvidenskab. Og
så var Socialdemokratiets top-
mand Jens Otto Krag jo også en
landskendt polit...«

Hvordan husker du din studie-
tid på KU?

»Jeg syntes underviserne for-
sømte meget. Og jeg syntes det

var meget ejendommeligt at
læse at professor X holdt fore-
læsning ved assistent Y!

Men faktisk var jeg der heller
ikke ret meget selv. Det tog mig
otte et halvt år at blive færdig
med studiet. Dengang var der
ikke SU, og for at klare mig
havde jeg forskellige studiejobs
– ved Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd og Socialforsknings-
instituttet hvor jeg fx ordnede
tabeller. På den måde blev jeg
interesseret i sociologi – som
endnu ikke var et universitets-
studium.«

Hvad var det bedste ved KU?
»Vi havde nogle fag hvor vi

diskuterede meget, fx i ‘trafik-
politik’. Vi diskuterede hvordan
Danmarks motorvejsnet skulle
være. Det gængse synspunkt
var at motorvejen skulle løbe
langs de jyske byer – Randers,

Århus, Horsens – hvor der var
brug for dem. En professor i
Århus mente helt modsat at
motorvejen skulle gå ned midt
gennem den jyske hede. Det vil-
le skabe ny udvikling. Et
spændende synspunkt, syntes
jeg, selv om det – set i bakspej-
let – ikke holdt. Jeg fik for-
kærlighed for en god diskussion
dengang – jeg kan godt lide
synspunkter der rusker op i
vaneforestillingerne.«

Hvad var det værste ved KU?
»Jeg blev tit frygtelig søvnig

under forelæsningerne. Der var
sjældent pingpong mellem stude-
rende og underviser. Da jeg selv
blev underviser i sociologi på
KU (1967-71), forsøgte jeg virke-
lig at gøre forelæsningerne livli-
ge – komme med eksempler og
indslag fra samfundsdebatten.

Desuden dumpede jeg til

første del af uddannelsen to
gange fordi jeg så sjældent var
til forelæsningerne. Jeg havde
fine skriftlige karakterer fra mi-
ne diskussionsfag – men de
mundtlige trak ned.«

Hvad lærte du dengang som
du bruger i dit nuværende job?

»Ikke ret meget. Jeg endte jo
med at gå i den sociologiske
retning og ikke den økonomi-
ske. Jeg lærte nok mest af mine
studiejobs – jeg fik også job i
Socialforskningsinstituttet da
jeg var færdiguddannet.«

Hvornår tænker du på KU i dag?
»Vi var kun omkring 25 på

min årgang – det var jo små
hold dengang – så jeg har et
godt kendskab til de andre og
tænker på dem når jeg ser deres
navn rundt omkring. Fx Ole
Andreasen, generaldirektør for
DSB, eller Ellen Andersen, ny-
ligt pensioneret økonomipro-
fessor på KU. Det er gået os
godt. Dengang var vi jo så få
uddannede og kunne få næsten
lige de jobs vi pegede på...« ■

loiswitt@hotmail.com

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Der er KU-studerende overalt
Medierne er fyldt med ansigter og stemmer: politikere,

erhvervsfolk, forskere, journalister og mange andre.

Umiddelbart er det ikke til at se, men en stor del af dem har

et eksamensbevis fra Københavns Universitet hjemme i

skuffen. Universitetsavisen sætter fokus på de kendte KU-

kandidater og deres studentertid.

Navn:  Erik Jørgen Hansen
Alder:  67 år
Uddannet:  Cand.polit. i 1963
Stilling:  Professor ved Danmarks
Pædagogiske Universitet

Uddannelsesrevseren
Unge i dag uddanner sig alt for længe, siger han og
tager dermed kampen op mod det politiske mantra
om at ‘uddannelse, uddannelse og uddannelse’ er
samfundets vej frem. Forkærligheden for det kontro-
versielle synspunkt udviklede han i studietiden på KU 
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