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KUA mod krig 
Nu markerer studerende på Det Huma-
nistiske Fakultet deres holdning til Irak-
krisen. Bevægelsen ‘KUA mod Krig’ vil
søge at præge dagsordenen
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Opmærksomhed 
Mens kærligheden nok aldrig bliver sat
på formel, gælder dette ikke for et andet
psykologisk fænomen: evnen til at være
opmærksom. Nye indsigter tegner sig i
disse år
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Et liv fyldt med is
Hvordan undgår man at kærligheden fryser til is, 
når man samtidig er gift med et helt forskerhold? 
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

De seneste uger har et slagsmål bølget frem og
tilbage i medierne. Skal man beskrive det
kort, kan man kalde det ‘Slaget om Lomborg’,

og dermed kommer det jo nærmest til at lyde som
en gammel dansk filmtitel. 

Sammenligningen er fristende. Det der skulle ha-
ve været en diskussion for og imod videnskabelige
principper, er i langt højere grad blevet et medie-
drama med helte, skurke og mere eller mindre tyde-
lige alliancer. Det foreløbig absurde højdepunkt var
da en tv-journalist opsøgte Lomborgs mor for at
høre om han inderst inde var en god dreng.

Som så ofte før når en sag får status af føljeton i
medierne, er fronterne trukket skarpt op. Det be-

gyndte i januar med en afgørelse fra Udvalgene Ved-
rørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) som
vurderede at miljødebattøren og forskeren Bjørn
Lomborgs seneste bog var i strid med god videnska-
belig skik. Lomborg havde været for ensidig i sit valg
af kilder og dermed været tendentiøs i sin fremstil-
ling af væsentlige miljøspørgsmål.

Der gik ikke mange timer før debatten om Lom-
borg og UVVU fik politiske overtoner. Som en kolle-
ga sagde samme dag: »Herfra bliver det en debat for
og imod regeringen«. Og det blev det i sådan en
grad at statsministeren selv måtte på banen med et
forsvar for Bjørn Lomborg og bogen.

Desværre er det også i universitetsmiljøerne kom-
met til at ligne en stillingskrig og et spørgsmål

om fagspecifikke interesser. Dagbladet Politiken
skrev for nylig at det mindede om en kamp mellem
naturvidenskabsfolk og medicinere på den ene side
og mindre tekniske discipliner som fx samfundsvi-
denskab og humaniora på den anden. Begrundelsen
skulle være at et organ som UVVU fint kan anvendes
i videnskaber hvor resultater let kan måles og vejes,
men at det har sværere vilkår når forskningsområdet
har med mere flydende størrelser at gøre.

Jeg vil gerne advare mod at vi selv anlægger den
holdning, primært fordi det kan give indtryk af et
universitet med A- og B-hold. Og jeg mener faktisk
at der er langt flere principper som forener viden-
skaberne, end dem der skiller. 

Jeg vil opsummere min egen holdning til Lom-
borg-spørgsmålet i fire hovedpunkter:

1. Det er vigtigt at vi har UVVU. Hvis ikke der fandtes
et centralt organ som kunne vurdere videnska-
bens redelighed, ville vi selv være nødt til at op-
rette det på de forskellige universiteter. I øvrigt er
det jo også vigtigt for de anklagede at have mulig-
heden for at blive renset for urigtige beskyldnin-
ger. Og det er alt andet lige styrkende for trovær-
digheden at de som bedømmer, sidder uden for
organisationen.

2. UVVU må ikke virke hæmmende på muligheden for
at debattere videnskabeligt. Det er et enormt an-
svar der følger med at kunne fælde dom over vi-
denskabeligt arbejde, og videnskabelige udsagn
vil altid kunne blive genstand for diskussion. Der-
for må UVVU sikre at det i sin tilgang til arbejdet
ikke skaber sådan en frygt for at ytre sig at den
frie debat kvæles eller svækkes.

3. Videnskabsfolk må være omhyggelige med at fortæl-
le i hvilken egenskab de udtaler sig. Lomborg fik
ifølge UVVU selv en forholdsvis blid behandling
fordi han ikke var ekspert på de områder som
hans bog beskriver. Eller som Radioavisen lidt
sarkastisk udlagde det: Det var en formildende
omstændighed at han ikke selv havde forstand på
det han skrev om. 

Der ligger en pointe i at forskere naturligvis skal
have lov til at blande sig i den generelle sam-
fundsdebat, også på områder hvor de ikke er eks-
perter. Til gengæld må de altid gøre det klart hvis
de udtaler sig som debattører og ikke som viden-
skabsfolk. Det er afgørende for den fortsatte tillid
til videnskaben.

4. Videnskabsfolk må vælge deres synsvinkel og gøre
opmærksom på den. Det vil som regel være umu-
ligt at dække alle områder af en sag når man be-
handler den videnskabeligt. Oftest vil man være
nødt til at sortere når man vælger sin tilgang til
stoffet. Derfor er det afgørende at forskerne selv
er klar over hvilken synsvinkel de anlægger når de
giver sig i kast med en opgave, og de må dele op-
lysningerne om den når de offentliggør deres re-
sultater. 

Et konkret eksempel: Vil man beskrive en histo-
risk periode i Danmark, kan man umuligt tage al-
le begivenheder med. Derfor vil man typisk især
vælge de begivenheder som belyser den valgte
problemstilling, hvad enten det nu handler om
udviklingen i demokratiet, kulturen, lægekunsten
eller lignende. Vælger man at skrive om lægekun-
sten, skal man vel ikke klandres for at have over-
set fx politiske begivenheder. Det vigtige er at
valgene er bevidste og tydelige, og at man inden
for rammerne arbejder ud fra de grundlæggende
principper om alsidighed og redelighed.

For mig at se er der slet ikke nogen naturlig kon-
flikt mellem de forskellige fagområder på univer-

sitetet. Alle forskere må kunne bedømmes ud fra kri-
terier om redelighed og etik. Men måske er der brug
for nærmere at definere hvornår det kan være aktu-
elt at inddrage UVVU. Samtidig kan der være brug
for en bredere palet af bedømmelseskriterier som
kan modsvare de forskellige – og forskelligartede –
forskningsretninger der findes under samme, rum-
melige tag. ■

Brok over universitetsreform

ST U D E N T E R P O L I T I K –
Tre studerende fra Køben-
havns Universitet fik i sidste
uge foretræde for Folketin-
gets Udvalg for Teknologi og
Videnskab.
Lasse Harder, Jens Barslund
og Stine Østergren prøvede
at påvirke politikernes hold-
ning til universitetsloven in-
den den bliver vedtaget. De
studerende fra Forenede
Studenterråd på KU kritise-
rede blandt andet den
manglende åbenhed i den
nye styreform med ansatte
ledere og en bestyrelse med
eksternt flertal. De stude-
rendes spørgsmål og politi-
kernes svar er nu blevet
sendt til Videnskabsministe-
riet. Lasse Haarder der læser idræt, var godt tilfreds med at de havde
brugt deres ret til gøre deres mening gældende ansigt til ansigt med
politikerne: »Det gælder for os som studenterpolitikere at påvirke he-
le vejen igennem.«

Ny brobygger til erhvervslivet

T E K NO L O G I OV E R F Ø R S E L – Universitetet åbner fra 1. marts et
kontor for teknologioverførsel der skal være bindeled mellem forsk-
ningen og erhvervslivet. Fuldmægtig i Videnskabsministeriet Karen
Laigaard er blevet ansat som leder. Hun har tidligere arbejdet som In-
ternational Marketing Manager på Glasgow Universitets kontor for
teknologioverførsel. Karen Laigaard skal være med til at sikre at især
grundforskningen på universitetet gøres tilgængelig for det øvrige
samfund. Geografisk bliver det nye kontor placeret på Panum Institut-
tet, Sundhedsvidenskab har nemlig været en af de ledende kræfter
bag oprettelsen af kontoret. Kontoret skal i første omgang koncentre-
re sig om den forskning der finder sted på Sundhedsvidenskab og Na-
turvidenskab. Med tiden skal forskning fra alle seks fakulteter inddra-
ges.

E-handelspris til 
Københavns Universitet

Det blev til en flot tredjeplads da KU for nylig deltog i IT-branchens
årlige priskonkurrence om handel på nettet. Som noget nyt kunne of-
fentlige virksomheder også deltage i konkurrencen som IT-branchen
har indstiftet for at fremme og synliggøre godt købmandskab prakti-
seret på nettet. KU var nomineret i kategorien E-handel til offentlig
sektor - bedste indkøber. Førstepladsen gik til frontløberen Svendborg
Kommune og Nordjyllands Amt kom på andenpladsen. Ved prisover-
rækkelsen den 6. februar deltog Henrik Larsen, Noomi Henning og
Ole Osterhammel fra KU som fik prisen overrakt af Videnskabsmini-
ster Helge Sander. Som motivation for den flotte tredjeplads hed det i
prisudtalelsen om KU: »500 år på bagen uden at være gammeldags.
Langt med den teknologiske løsning, som er smart og som fungerer.
2000 indkøbere er klar til at blive koblet på. Smart detalje, hvor che-
fens godkendelse fører til automatisk bestilling.«
Læs mere på www.ehandelsprisen.dk og wwww.ITB.dk

Debat om universitetsreform
Regeringen, Socialdemokraterne og Kristeligt Folkeparti har indgået forlig om en ny Universi-

tetslov - hvad kommer det til at betyde for universiteterne i fremtiden? Forenede Studenter-

råd inviterer til debat. I panelet sidder Lene Jensen (S), Hanne Severinsen (V), Pernille Rosen-

krantz-Theil (EL), Morten Homann (SF), Elisabeth Arnold (R), Charlotte Rønhof (Dansk Indu-

stri) og Anna K.A. Vallgårda (FSR).

Debatten finder sted i Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, torsdag den 20. februar kl. 19.00.
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Nej til krig
»Powells fremlæggelse af USA’s grunde til krig i FN er ikke overbevisende. De modsiges af

våbeninspektørerne og af uafhængige kilder der bl.a. har påvist hvordan det engelske re-

geringsdossier som Powell delvis byggede på, er plagiat og fabrikation. Der er ingen reel

begrundelse for en krig. Den amerikanske krig vil selv med en sanktion fra Sikkerhedsrå-

det være en ulovlig og forbryderisk krig, udtrykkeligt forbudt i FN’s charter.«

Fra www.nejtilkrig.dk.

Af Jonas N.G. Brethvad

Det hele startede torsdag
den 6. februar kl. 16.00
hvor en skare på godt 30

mennesker mødtes på KUA.
Den umiddelbare lejlighed var
at seniorforsker ved Dansk Cen-
ter for Internationale Studier
Bjørn Møller holdt et oplæg
vedrørende den aktuelle situa-
tion omkring Irak. 

Det var imidlertid ikke kun
Bjørn Møllers oplæg der trak,
men også at der nu langt om
længe var nogle studerende på
KUA der tog initiativ til at ytre
en kritisk holdning til Irak-kri-
sen – noget der ikke har været
gjort hidtil. 

Rundt omkring på andre af
landets universiteter og lærean-
stalter er der i de seneste måne-
der blevet stablet bevægelser på
benene alle med det mål at få
vendt udviklingen omkring 
Irak, så en krig kan undgås, fx
‘RUC Mod krig i Irak’, ‘Aarhus
Universitet mod krig’ og lignen-
de. 

Nu er turen endelig kommet

til KUA. Men hvad er det egent-
lig ‘KUA mod Krig i Irak’ vil og
hvorfor? 

Det primære formål er natur-
ligvis at få sat en stopper for
den krigsmaskine der i øjeblik-
ket er kørt i stilling omkring 
Irak og i det øvrige Mellem-
østen. 

Opråb
Christian Dalsgaard, en af initi-
ativtagerne til bevægelsen, rid-
ser følgende hovedpunkter op
når han bliver spurgt hvorfor
‘KUA mod Krig i Irak’ ikke me-
ner at man skal angribe Irak. 

»For det første er det ikke be-
vist at Irak råder over atom-
våben eller vil kunne komme i
besiddelse af sådanne inden for
overskuelig fremtid. Med hen-
syn til biologiske og kemiske
våben er det sandsynliggjort at
Irak råder over nogle af disse
våbentyper, men spørgsmålet
er hvor mange og om der er
planer om at benytte disse mod
omverdenen. 

For det andet forekommer
det ulogisk at Irak har forbin-

delser til Al Queda – og i øvrigt
heller ikke særligt sandsynligt.
Saddam Husseins Baath-styre
er som bekendt verdsligt funde-
ret hvorimod Al Queda er en re-
ligiøst funderet terrororganisa-
tion. Det er altså to vidt forskel-
lige strukturer der sandsynlig-
vis kun kan bringes i armene på
hinanden som resultat af et an-
greb på Irak. 

Og for det tredje er der det
med menneskerettighedernes
misligholdelse i Irak. Der er na-
turligvis ingen tvivl om at Sad-
dam Hussein er en diktator der
overtræder menneskerettighe-
derne, men han er langt fra den
eneste. Desuden har FN ved fle-
re lejligheder kritiseret USA’s
overtrædelser af FN’s menne-
skerettighedscharter, eksem-
pelvis i forbindelse med døds-
straf.«

‘KUA mod Krig i Irak’ forbere-
der i den kommende tid arran-
gementer vedrørende Irak-kri-
sen, og Christian Dalsgaard op-
fordrer studerende til at møde
frem fordi »krig er en alt for al-
vorlig ting til at man blot kan

lade sig styre af sine forestillin-
ger og sin frygt og derfor opfor-
drer vi alle studerende på KUA
– og KU i det hele taget – til at
tage aktivt stilling til den situa-
tion der kan komme til at ænd-
re vores verden til det værre.

Vi mener at man, og vi som
studerende især, må holde ho-
vedet koldt og se på de faktiske
kendsgerninger der næsten en-
tydigt peger på at der er andre
veje end en krig mod Irak hvis
blot verdenssamfundet fik lov
at agere anderledes.«  ■

Jonas N.G. Brethvad er studeren-
de på Historie og Film- og Medie-
videnskab.

Af Lise K. Lauridsen

Studerende skal kunne ar-
bejde mere ved siden af
SU’en hvis det står til rege-

ringen. Den melding vækker
begejstring blandt de studeren-
de, men flere er bekymrede for
om det vil give forlængede stu-
dietider. 

Socialdemokraternes SU-
ordfører, Thomas Adelskov, er
bekymret for at de studerende
vil få sværere ved at blive færdi-
ge med deres studier.

»Hvis de studerende går fra
en arbejdsuge på 11 til 18 timer
som Venstre foreslår, og derud-
over skal bruge mindst 30 timer
på deres studier, så har jeg
svært ved at se hvordan der
skal blive tid til det hele. Derfor
bliver vi nødt til at analysere

nøjere hvad det vil betyde at
hæve fribeløbet.«

Han bliver bakket op af stu-
diechefen på Københavns Uni-
versitet.

»18 timer er i overkanten af
hvad den gennemsnitlige stu-
derende kan overkomme hvis
han eller hun skal klare studier-
ne. Jeg ser hellere at det man
må tjene hvis man vælger SU-
klip fra, øges. Så kan de stærke-
ste af de studerende bruge den
mulighed,« siger Jakob Lange. 

Venstres SU-ordfører, Peter
Christensen, mener dog ikke at
der i forslaget er noget krav om
at de studerende skal arbejde
mere, men en mulighed for at
de kan.

Fjollede regler
De studerende er godt tilfredse
med forslaget. Levevilkårsord-

fører i Danske Studerendes Fæl-
lesråd, Majbrit Berlau, kalder
det positivt at Venstre vil hæve
fribeløbet. 

»Som reglerne ser ud i dag,
kan det faktisk ikke betale sig at
vælge SU’en fra i en måned for
selv at tjene penge, for så må
du reelt tjene mindre end hvis
du fx har SU, lån og et studie-
job hvor du tjener det maksi-
male,« forklarer Majbrit Berlau. 

Også for dimittender er SU-
reglerne problematiske. Bliver
man fx færdig med specialet i
juni og får job lige efter, så risi-
kerer man at skulle betale det
SU og lån tilbage som man har
modtaget i indeværende år. Er
man derimod færdig i decem-
ber, har man ikke det samme
problem fordi man så først star-
ter med at tjene penge i det nye
kalenderår.

»Reglerne gør at folk med vil-
je udskyder deres speciale. Og
det kan ikke være meningen
med SU-systemet at det skal
være så urimeligt skruet sam-
men,« siger Majbrit Berlau.

SF’s uddannelsesordfører,
Morten Homann, mener at fri-
beløbet skal passe bedre med
virkeligheden. Flertallet for at
hæve fribeløbet ser derfor ud til
at være hjemme.   

Udover at hæve fribeløbet,
skal politikerne i de kommende
måneder også se på hvordan
handicappede studerende og
studerende med børn kan få
bedre vilkår samt hvordan stu-
dielånet kan gøres mere fleksi-
belt. ■

likl@adm.ku.dk

Tjen flere
penge
Fribeløbet skal hæves, 
så studerende kan tjene
flere penge ved siden af
SU’en. Flere er bekymrede
for at det vil gå ud over
studierne 

Studerende til kamp 
mod krig i Irak
Nu markerer studerende på Det Humanistiske Fakultet
deres holdning til Irak-krisen. Bevægelsen ‘KUA 
mod Krig i Irak’ vil søge at præge dagsordenen 

Demonstration og information
Der er international demonstration mod krig i Irak lørdag
den 15. februar kl. 12 foran den amerikanske ambassade.
Der er arrangeret fælles afgang for alle studerende fra Isra-
els plads kl. 11. 
Onsdag den 19. februar kl. 15 arrangerer ‘KUA mod Krig i 
Irak’ en forevisning af fhv. leder af FN’s inspektionsteam
Scott Ritters film In shifting sands – the truth about
UNSCOM. Filmen vises i lokale 16.1.20, og der vil efterføl-
gende være information om ‘KUA mod Krig i Iraks’ videre ar-
bejde. 

Yderligere oplysninger: E-mail: kua_mod_krig@hotmail.com.
Kontakperson: Christian Dalsgaard, tlf.  2876 4679.
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AF Richard Bisgaard

Hvad er den vigtigste grund
til at du tog initiativ til at
samle underskrifter ind i

protest mod UVVUs afgørelse om
at Lomborgs bog er i klar strid
med normerne for god videnska-
belig skik og objektivt set falder
ind under begrebet videnskabelig
uredelighed?

Det går mig meget på når
man i den grad kører autori-
tetsargumenter frem for at luk-
ke munden på en kontroversiel
forsker. Her syntes jeg simpelt-
hen, at der var nogle meget ba-
sale værdier på spil i det akade-
miske miljø, nemlig dels retten
til at kunne fremsætte kontro-
versielle synspunkter, dels ret-
ten til at blive bedømt fair.

Og det er Lomborg ikke blevet?
Nej, man skal begrunde

sådanne afgørelser, og det gæl-
der hvad enten det er bedøm-
melser af stillinger, klagesager
eller sager om videnskabelig
uredelighed. 

Men UVVU’s afgørelse bygger jo
på en grundig gennemgang af
over 600 siders bilagsmateriale.
Er det ikke rigeligt?

Nej, hvis ikke man siger,
hvad der har overbevist udval-
get, siger man jo nærmest at alt
hvad der står i de 600 sider, er
rigtigt – og det tror jeg enhver
vil kunne se i hvert fald ikke
tilfældet. UVVU refererer i sin
afgørelse alene til en kritik
fremsat af Lomborgs modstan-
dere, men forklarer ikke for
hvert anklagepunkts vedkom-
mende hvorfor de finder den
fremsatte kritik overbevisende.
Hvordan skulle Lomborg kunne
forsvare sig hvis han ikke ved

hvad han helt konkret kritiseres
for? Hertil kommer at han jo
har svaret på anklagerne. Hvor-
dan kan man så bare henvise til
de 600 sider? Så tager man jo
slet ikke højde for svaret. 

Du synes måske at UVVUs af-
gørelse er videnskabelig urede-
lig?

Ja, det mener jeg den er. 

Hvordan uredelig?
Fx ved at viderebringe faktu-

elt forkerte påstande. Et sted
henviser den således til en af
Lomborgs kritikere, S. Schnei-
der, der anklager Cambridge
University Press for kun at have
ladet Lomborgs bog reviewe af
samfundsforskere. Et andet
sted i afgørelsen citeres en
gruppe forskere for at kritisere
Cambridge University Press for
slet ikke at have ladet bogen re-
viewe. Så kan man sige at alle-
rede her bør udvalget tænke sig
om. Der er en inkonsistens. Når
man så ved en simpel henven-
delse til forlaget finder ud af at
begge dele er forkerte, så er det
jo klart at udvalgene videregi-
ver en forkert påstand, som de
let kunne have undersøgt. 

Det var et eksempel. Er der an-
dre?

Udvalget udelader også væs-
entlige modargumenter til an-
klagen om uredelighed. Fx cite-
rer afgørelsen også et afsnit
hvor Schneider antyder at Lom-
borg enten ikke har forstået el-
ler udelader kritiske resultater
fra arbejde af en amerikansk
meteorolog Lindzen.  Afgørel-
sen citerer ikke Lindzens brev
til Scientific American hvori
han anklager Schneider for bå-
de at fejlfortolke Lindzens eget
arbejde og Lomborgs bog. Det
er også et meget væsentlig vid-
neudsagn at udelade.

Mener du at UVVU bør ned-
lægges?

Jeg synes at det er vigtigt at
komme videnskabeligt fusk til
livs, men jeg er blevet meget
bange for at sådanne udvalg
bliver politiske i stedet for vi-
denskabelige. 

Så det er den videnskabelige yt-
ringsfrihed der efter din mening
står på spil i Lomborgsagen?

Ja, jeg vil meget nødig ud i at
vi begynder at bekæmpe hinan-
den i forskningsverdenen ved
at indklage hinanden for sådan
et politisk nævn. Jeg synes at
udvalgsmedlemmerne har age-
ret meget politisk ved ikke at
tage diskussionen om afgørel-
sen op og stille sig frem og be-
grunde den som en videnskabs-
person ville gøre. Det har de jo
helt nægtet. Og jeg synes ikke
det er særligt videnskabeligt at
optræde på den måde.

Hvordan mener du ‘The Skepti-
cal Environmentalist’ bør vurde-
res – som en debatbog eller et vi-
denskabeligt værk?

Egentlig er jeg ikke sikker på
at jeg forstår den opdeling helt.
Er der nogen der har defineret
hvad der er forskellen på det?
Man kan jo have bøger skrevet i
debatten som er videnskabeligt
funderet, og man kan have
bøger inden for videnskaben
hvor man siger: Lad os lige stil-
le tingene skarpt op her. Og her
er monografien jo ofte et godt
format til at bringe debatten op
ved at tillade et større perspek-
tiv. 

Så problemet er ikke at UVVU
har forvekslet en debatbog med
et videnskabeligt værk?

Nej, jeg synes det er for let at
affeje ‘The Skeptical Enviro-
mentalist’ med at den er en de-
batbog. Det er klart mit indtryk
at den er mere end det. Og den
er jo også gået igennem et af de
mest anerkendte forlag i ver-
den, Cambridge University
Press. Den er reviewed af fire
videnskabsfolk – en økonom,
en miljøøkonom, en ekspert i
biodiversitet og en klimaeks-
pert. Så hvis den passerer et
miljøvidenskabspanel på Cam-
bridge University Press – er det
så ikke et tegn på at der er vi-
denskabeligt indhold i den?

Hvad synes du personligt om
Lomborgs bog?
De dele jeg har læst, synes jeg
er interessante. ■

INTERVIEW ▼  

VIDENSKABELIG UREDE-
LIGHED – Det videnskabelige

niveau i afgørelsen om Lomborgs

bog er chokerende lavt, mener

David Lando der ser UVVUs af-

gørelse som en trussel mod for-

skeres retssikkerhed.

Protest mod UVVU 
»Undertegnede tager afstand fra den afgørelse som Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed har

fremsat i sagen mod Bjørn Lomborg. Uanset hvad man mener om Bjørn Lomborgs synspunkter, er udvalgets

fremgangsmåde uacceptabel, særlig i lyset af anklagens alvor. UVVU refererer i sin afgørelse alene en kritik

fremsat af Lomborgs modstandere(...)«.

Underskrevet af 286 videnskabelige medarbejdere på landets højere læreranstalter 

og universiteter og offentliggjort i Politiken 18. januar 2003.

UVVU truer den 
videnskabelige ytringsfrihed
Dommen over Bjørn Lomborg er 
uretfærdig og videnskabeligt uredelig, 
mener initiativtageren til protestskrivelsen 
mod UVVU, professor David Lando

Stillingskrig
Hvad er reglerne for videnskab - og hvem skal vogte over dem? Det spørgsmål har delt den danske forskerverden
i to lejre siden Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed for en måned siden erklærede lektor Bjørn Lom-
borgs bog om Verdens Sande Tilstand for at være i klar strid med normerne for god videnskabelige skik og objek-
tivt set at falde ind under begrebet videnskabelig uredelighed.

Hvad striden mere konkret drejer sig om, fremgår af ovenstående to interviews hvor initiativtageren til prote-
stunderskrifterne mod UVVU’s afgørelse, David Lando, argumenterer mod initiativtageren til underskriftindsam-
lingen for UVVU, Jens Rehfeld.

Blå bog
David Lando, (f. 1964), er cand.scient.oecon fra 1990 og dermed

den første matematikøkonom fra Københavns Universitet hvor

studiet kom til i 1986. Ph.D. i statistik fra Cornel University 1994

og derefter ansat ved Institut for Matematisk Fag på Køben-

havns Universitet hvor han netop er blevet udnævnt til professor

i matematisk finansieringsteori.
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Af Richard Bisgaard

Hvorfor fandt du det nød-
vendigt at starte en støtte-
indsamling til fordel for

Udvalgene Vedrørende Videnska-
belig Uredelighed?

»Underskriftindsamlingen
skal ses på baggrund af den
voldsomme kritik som forskere
fra især samfundsvidenskab og
humaniora har rettet mod
UVVU i kølvandet på Lomborg-
sagen. Vores ærinde i den for-
bindelse er ikke at blande os i
diskussionen om Lomborg og
hans bog, men at sige at UVVU
efter natur- og lægevidenska-
bens mening i det store og hele
har håndteret sagen meget for-
nuftigt. Vi har ikke noget imod
at der nu er nedsat et udvalg
der skal vurdere UVVUs regler.
Men vi finder det urimeligt hvis
man nedlægger UVVU som føl-
ge af denne sag. Vi synes tvært-
imod at UVVU skal styrkes og at
der er behov for at skærpe reg-
lerne om videnskabelig urede-
lighed.«

Hvorfor tror du UVVUs eksistens
er i fare?

»I en tid hvor man nedlægger
alverdens råd og regeringen
har erklæret krig mod smags-
dommere og eksperter, da kun-
ne den meget aggressive kritik
som er fremført af samfunds-
forskere med støtte fra Politi-
kens chefredaktør Tøger Sei-
denfaden, jo godt bringe UVVU

i fare. Det tror jeg er et ganske
realistisk scenario.«

Som samfundsforskere søger at
fremme?

»Ja. Nogle har kaldt det en
religionskrig, jeg vil snarere
kalde det en kulturkamp. På
den ene side er der nogle sam-
fundsvidenskabsfolk, eller
DJØF’er om du vil, som efter-
hånden sidder meget tungt på
magten i Danmark. Bare tænk
på hvor mange politikere og re-
geringsmedlemmer som har en
samfundsvidenskabelig uddan-
nelse, og som erklærer krig
mod eksperterne. Og på den
anden side har vi natur- og
lægevidenskabsfolk der mener
at vi ikke nødvendigvis behøver
at have en mening om alting,
men at vores forskning hele ti-
den må bestræbe sig på at være
så objektiv og sand som muligt.
Og at der er brug for nogle ret-
ningslinier dér.«

Gælder det ikke også samfunds-
videnskab og humaniora?

»Jo, men retningslinierne
skal nok ikke være helt de sam-
me som inden for natur- og
lægevidenskab. Jeg mener de
skal finde deres egne regler for
god videnskabelig adfærd, og
de er jo faktisk allerede nedfæl-
det for samfundsvidenskaber-
ne. De skal bare følge dem.« 

Og det har Lomborg ikke gjort?
»Netop. Jeg tror at mange af

problemerne ville have været

løst hvis Lomborg i stedet for at
komme ud med sådan en tyk
bog, havde delt den lidt op og
eventuelt forsøgt at samarbejde
med de forskellige fagområder,
det være sig skovbrug eller mil-
jø, om i første omgang at få ud-
sendt nogle af afsnittene som
artikler. Så kunne de blive ud-
sat for et regulært peer-review
ved internationale tidsskrifter
inden de blev sendt ud i bog-
form.«

Men den er dog udgivet på Cam-
bridge University Press.

»Ja, og det kan også godt
være at der har været nogle na-
turvidenskabsfolk og klimafolk
inde og se på det. Men det er jo
noget helt andet når du udgiver
en bog ved et forlag hvor det er
business – og hvor både forlag
og forfatter har økonomiske in-
teresser i udgivelsen – end når
vi inden for læge- og naturvi-
denskab sender et manuskript
ind til et tidsskrift. Hvis Lom-
borg havde fulgt nogle af de al-
mindelige publikationsregler,
tror jeg meget af dette kunne
være undgået og mange misfor-
ståelser i hans bog være rettet.
Tænk hvor mange forsknings-
ressourcer det kunne have spa-
ret samfundet for.«

Mener du at videnskab er værdi-
fri?

»Altså, det er sådan en huma-
nistisk kanin nogle hiver op af
hatten ved festlige lejligheder.
Det er jo ikke noget vi overho-

vedet diskuterer hos os. Vi laver
bare vores arbejde og prøver på
at få vores resultater offentlig-
gjort og håber på at verden går
frem ved det. Men det skal selv-
følgelig være så sandt og objek-
tivt som muligt, så andre kan
reproducere det.«

Så der findes sådan noget som
objektiv videnskab?

»Jamen, det må du spørge
om ude på KUA eller Samfunds-
videnskab hvor man åbenbart
stadig går op i de gamle stridig-
heder mellem såkaldte herme-
neutikere og positivister. Jeg vil
bare sige at det er godt med re-
delighed i forskning, og det er
godt at der er nogle regler her-
for, og at der er en institution til
at håndhæve det.« 

Er jeres underskriftindsamling i
virkeligheden ikke en ren magt-
demonstration der forsøger at
presse et naturvidenskabeligt vi-
denskabsparadigme ned over de
mere bløde videnskaber?   

»Nej, problemet er snarere
hele den kultur der er omkring
samfundsvidenskaberne hvor
utrolig mange kandidater dels
går ind i politik, dels sidder på
de vigtigste poster i centralad-
ministrationen og efterhånden
nu også i medierne. Folk som
Politikens Tøger Seidenfaden,
Danmarks Radios generaldirek-
tør Christian Nissen, den slags
folk. De er alle sammen
DJØF’ere – og de sidder i høj
grad på magten i samfundet.

Og det er et problem fordi de i
vidtgående grad mangler for-
nemmelse for forskning – det
har jeg faktisk skrevet en hel
bog om. Og fornemmelse for at
man ikke bare kan anvende de
normer de er opdraget med in-
den for samfundsvidenskab, til
at presse ting igennem med in-
den for helt andre områder«.

Tænker du på noget specielt?
»Vi havde engang en direktør

her på Rigshospitalet som  i sin
ungdom havde været med til at
lave et par samfundsvidenska-
belige publikationer og derfor
mente at han var forsker og vid-
ste en del om forskning. Og vi
kunne jo ikke gøre andet end at
trække lidt på smilebåndet når
vi sammen med ham skulle sid-
de og vurdere om folk der har
skrevet 100 publikationer, var
gode nok til at blive professor
eller lektor.

INTERVIEW ▼  

Læger og naturvidenskabsfolk
tror ikke på Nissen?

»Det kan du godt sige. Det
var lidt pinligt, ikke! At der sid-
der nogle folk og tror at fordi
de har skrevet lidt i deres ung-
dom og været med på et par
samfundsvidenskabelige kur-
ser, så har de bare command
over os andre.«

VIDENSKABELIG REDE-
LIGHED – Vores underskriftind-

samling til fordel for UVVU viser

at danske natur- og sundhedsvi-

denskabelige forskere ikke har

problemer med at være pålagt re-

delighed, og at der er en stor op-

bakning til at der skal være et

uafhængigt organ til at overvåge

videnskabelig redelighed, siger

Jens F. Rehfeld.

Støtte til UVVU
»(...) Undertegnede forskere indenfor sundheds- og naturvidenskab er enige i at der skal

være klare retningslinier for omgang med videnskabelige data både i forbindelse med 

originalarbejder og i oversigtsartikler, og at UVVU er en kompetent institution til at be-

dømme, om disse overholdes.”

Underskrevet af 642 forskere inden for natur- og sundhedsvidenskaberne.

DJØF’ere 
truer den 
videnskabelige standard

Kravene til god forskning bør ikke
lempes, men snarere skærpes, 
mener initiativtageren til de natur-
og sundhedsvidenskabelige 
forskeres støtteaktion til UVVU,
professor Jens F. Rehfeld
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Blå bog
Jens Fr. Rehfeld, (f.1941) er læge, dr.med.et scient. I 1975 blev

han professor i medicinsk biokemi ved Århus Universitet og i

1981 professor ved Københavns Universitet samt overlæge ved

klinisk biokemisk afdeling på Rigshospitalet. Han har publiceret

en række natur- og lægevidenskabelige artikler der har gjort

ham til landets mest citerede forsker. De senere år har han delta-

get i debatten om forskningens vilkår og blandt andet skrevet

debatbogen: Fornemmelse for forskning, Akademisk debat,

2001.
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TEMA: STUDIELÅN ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Nemt er det. En under-
skrift og så strømmer der
penge ind på den

slunkne konto. Oven i købet til
en rimelig rente. Først et år ef-
ter specialet er i hus, dumper
de første kedelige girokort ind
ad døren. 

Og er gælden blevet for stor,
risikerer studielånene at blive
en livslang belastning af økono-
mien, advarer leder af studie-
administrationen og formand
for SU-rådet, Jakob Lange. Iføl-
ge ham er en gæld over
100.000 kroner for stor, og der
bliver flere og flere der skylder
beløb af den størrelse. I 1996
skyldte godt hver tiende med
studielån på de videregående
uddannelser mere end 100.000
kroner efter afsluttet uddannel-
se. I 2001 havde hver sjette af
alle med lån en gæld over smer-
tegrænsen. 

»Problemet er hvis du starter
med at låne penge allerede i 1.g
og har studielån hele vejen
igennem din uddannelse, så bli-
ver gælden for stor. Mit råd er
at de studerende skal tage lån i
starten og slutningen af deres
uddannelse. Resten af tiden må
man finde et studiejob,« siger
Jakob Lange.

Loft på lån
Jakob Lange foreslår at politi-
kerne kunne forebygge proble-
met ved at indføje en lånegræn-
se på omkring 100.000 kroner i
den nye SU-reform der i øje-
blikket er til behandling i Folke-
tinget. 

»Det er nødvendigt at være
formynderisk og lægge et lave-
re loft på hvor meget folk må
låne. Det er for surt hvis folk fx
ikke kan få et bedre sted at bo
når de færdige fordi de har for
store studielån,« siger Jakob
Lange og minder om ældre ge-
nerationers skrækhistorier om
livslang studiegæld.

Formanden for Forenede
Studenterråd, Mathilde Thorn-
berg, kalder det ulogisk at fjer-
ne lånemuligheden for de stu-
derende med størst gæld.

»Studerende er voksne men-
nesker der selv må tage ansvar.
Hvis muligheden for at låne bil-
ligt forsvinder, vil det bare give
større problemer med fx studie-
tider. Det er symptombehand-
ling at sætte et lavere loft på
lånene, for det gør jo ikke noget
ved det egentlige problem – at
det er blevet dyrere at være stu-
derende,« siger Mathilde
Thornberg.

Studenterpolitikerne mener
at hvis man vil mindske de stu-
derendes fremtidige gældsbyr-

Af Lise K. Lauridsen

Mange studerende løber tør for SU i slutningen
af studierne. Siden 1996 er antallet af studeren-
de uden SU steget markant på især de lange vide-
regående uddannelser. 

På kandidatårgang 2001 fra naturvidenskab
og humaniora havde to ud af tre manglet SU-
klip. Halvdelen af de nyuddannede jurister fra
2001 havde også stået uden SU i slutningen af
deres uddannelse.

Fanget 
i gælden
Antallet af studerende med tung 
studiegæld stiger støt. Studiechef 
Jakob Lange foreslår at lægge loft på
hvor meget studerende kan låne

Flere uden SU
Læser du humaniora,
naturvidenskab eller 

jura, er der størst risiko
for at få høj studiegæld

Konsulent og statistiker Stig Garsdal i SU-sty-
relsen kalder tallene bekymrende. Den vigtigste
årsag til at studiegælden stiger er nemlig at de
studerende ikke har nok SU.

Udviklingen i både lånetilbøjeligheden og
manglen på SU-klip hænger sammen med et par
af de uddannelsespolitiske indgreb i slutningen
af 80’erne og 90’erne, forklarer Stig Garsdal.

I slutningen af undervisningsminister Bertel
Haarders hårde firsere blev SU’en reduceret til
normeret tid plus et år. Det betød op til halvandet

års mindre SU i forhold til den sædvanlige
studietid som dengang var på syv til ni år. I 1992
vedtog Folketinget så at skære en række kandi-
datstudier ned til fem år i stedet for seks.   

»Spørgsmålet er om pensum ligeledes er blevet
reduceret med et år og om den normerede stu-
dietid var sat realistisk,« siger Stig Garsdal.

I hvert fald steg antallet af studerende der
manglede SU under deres studietid markant fra
midten af 90’erne. Især de studier som yderligere
fik skåret ned på den normerede studietid, har i

T
E

G
N

IN
G

B
O

B
K

A
T

Z
E

N
E

L
S

O
N

Studielån i banken
»Fra 1981 til 89 tog jeg studielån for cirka 180.000 kroner. I dag 15 år efter at staten har

overtaget alle de gamle studielån, skylder jeg 375.000 kroner - og det på trods af at jeg i

hele perioden har betalt mere end 200.000 kroner tilbage.« 

Cand.scient.adm. Torben Petersen til Universitetsavisen.
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Af Lise K. Lauridsen

»Sådan er det bare,« ly-
der det kontant fra 30-
årige Dorthe Thorup.

Efter syv års studier der blev
forsinket af studieskift, sygdom
og den berømte specialesump,
havde Dorthe lånt 145.000 kro-
ner. 

I dag, halvandet år efter hun
blev kandidat fra Sociologi, sid-
der hun som projektleder i
Tårnby Kommune. Det første
girokort er netop blevet betalt
og »det svier,« som hun siger.

»Jeg tror min studiegæld bli-
ver sej at få væk. Min kæreste
og jeg vil fx gerne købe hus, og
vi er førstegangskøbere, så det
kan blive svært for os at få det
til at løbe rundt,« siger Dorthe
Thorup.

På den anden side ved hun at
studielånene var en forudsæt-
ning for at hun i dag er færdig
med sin uddannelse.

»Jeg kunne sagtens have ar-
bejdet, men så tror jeg faktisk

ikke jeg havde været færdig
med min uddannelse endnu.
Jeg ser det som en investering i
mig selv. Selv hvis jeg havde
vidst hvor hårdt det ville blive
at betale tilbage, så tror jeg ikke
det ville have hjulpet. Jeg ville
bare have tænkt: Den tid, den
sorg,« siger Dorthe Thorup.

Sygdom gælder ikke
Dorthe startede oprindeligt på
Jura. Efter et års tid skiftede
hun til Sociologi. Det var i
1994. Året efter skrev hun un-
der på det første studielån. 

»Problemet var at da jeg først
havde vænnet mig til at have de
ekstra penge, så blev de svære
at undvære igen,« siger Dorthe
Thorup.

Senere forlængede en ulykke
Dorthes studier med et halvt år. 

»Jeg var sygemeldt i tre
måneder, og så var jeg nærmest
gået glip af et helt semester,«
fortæller hun.

Fjumreklippene og SU’en var
derfor brugt op da Dorthe

de, så er den eneste mulighed
at sætte SU’en op.

Bedre information
Venstres ordfører på SU-områ-
det, Peter Christiansen, mener
ikke bare at man kan fjerne de
studerendes indtægtsgrundlag
ved at lægge loft på studielåne-
ne. 

»Hvad skal de studerende så
leve af? Det er ikke noget vi
støtter. Vi vil gerne øge de stu-
derendes fribeløb, så de stude-
rende kan arbejde mere og der-
med mindske behovet for at op-
tage lån,« siger Peter Christian-
sen.

Morten Homann (SF) synes
også at det er en dårlig ide helt
at udelukke studerende fra den
billigste lånemulighed.

»Vi kan alligevel ikke forhin-
dre folk i at tage lån i banken
eller hos GE Capital. I stedet for
at sætte grænser synes jeg at
SU-styrelsen fx kunne anbefale
at man ikke lånte mere end
100.000 kroner og gøre mere
ud af konsekvenserne af at låne
penge til studierne når man ud-
sender materiale til de stude-
rende,« siger Morten Homann.

Jakob Lange mener også at
bedre information vil øge for-
sigtigheden.

»Erfaringen viser at når sta-
ten giver en lov til at låne et be-

Flere låner sig til
uddannelse

● Lånetilbøjeligheden er steget

for alle på de videregående ud-

dannelser. 45 procent tog stu-

dielån i 1996. I 2001 var det tal

steget til 51 procent

● Andelen af studerende med

gæld over 100.000 kroner er

steget med 60 procent fra 1996

til 2001

● To ud af tre studerende med

børn tager studielån

● Hver sjette studerende der blev

færdig med en videregående

uddannelse i 2001 manglede

SU-klip undervejs i uddannelsen

● Cirka 8.6 procent fik slutlån i

2001. Kun hver tyvende stude-

rende tog slutlån i 1998.

Kilde: SU-støtte & SU-gæld 2001,

september 2002 samt www.su.dk.

En investering i én selv
Sociolog Dorthe Thorup tog lån næsten hele vejen
gennem studiet. Og selv om det svier at skulle betale
studiegælden tilbage nu, så var lånene en forud-
sætning for at hun fik en god uddannelse

Støttemodtagere med fuldført videregående uddannelse 

der manglede klip under uddannelsen i procent

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lægevidenskab 9,9 13,3 17,3 18,1 21,3 19,0

Naturvidenskab 37,9 45,7 48,3 57,6 58,5 57,7

Jura 27,7 39,9 47,7 48,0 46,9 48,7

Cand.merc. 26,3 25,1 26,0 24,6 26,0 29,5

Civilingeniør 18,3 24,8 31,0 27,6 28,5 24,4

Humaniora 24,2 24,3 29,8 47,8 54,2 61,5

Lærer 2,5 2,4 3,4 4,5 6,1 6,2

Sygeplejerske 1,4 0,7 0,9 1,3 1,3 1,7

løb hvert år uden overgrænse,
så mener nogle studerende at
det er noget man har tænkt
over og finder forsvarligt,« for-
klarer Jakob Lange. ■

Thorup skulle til at skrive speci-
ale. Og det var først her studiet
for alvor blev forlænget. 

»Ifølge studieordningen er
der sat et halvt år af til speciale,
men underviserne griner nær-
mest af det selv, fordi det sim-
pelthen ikke kan lade sig gøre,«
siger Dorthe Thorup.

Efter mere end et år i specia-
lesumpen blev hun færdig i
sommeren 2001. Ni måneder
senere blev Dorthe Thorup an-
sat på en toårig kontrakt i Tårn-
by Kommune.

»Jeg har lige vænnet mig til
at få løn. Og selv om jeg hele ti-
den har været klar over at jeg
skulle betale studielånene tilba-
ge, så fik jeg alligevel et mindre
chok, da jeg fik tilbagebeta-
lingsbrevet. Inden jeg overho-
vedet begyndte at betale tilbage
var der løbet renter på for
30.000 kroner. Jeg troede jo
nærmest at lånet var gratis,« si-
ger Dorthe Thorup og griner
lidt af sig selv. ■

likl@adm.ku.dk

dag mange studerende som ikke kan nå at blive
færdige ‘til tiden’. 

Når der ikke er mere SU tilbage, så tager de
studerende arbejde eller slutlån på det sidste år
af uddannelsen. Et fuldt slutlån lægger knap
70.000 kroner oveni den øvrige gæld.

»Fordi flere mangler SU-klip til at gøre deres
uddannelse færdig, så er der også en væsentlig
stigning i antallet af slutlån. Halvdelen af dem
der mangler klip, vælger at tage slutlån. De stu-
derende med slutlån ender ofte med en gæld

over 150.000. Alternativet er masser af arbejde,
og al statistik viser at det ikke er befordrende for
antallet af beståede eksaminer. Derfor bliver det
et hitback for universiteterne hvis de ikke for-
søger at tilpasse pensum til de normerede studie-
tider,« mener Stig Garsdal.

Han bemærker at statistikken kun rummer
succeshistorierne og ikke siger noget om alle
dem der ikke blev færdige. ■

likl@adm.ku.dk

RENTER –
Studielån er ik-

ke gratis.

Dorthe Thorup

skylder 30.000

bare i renter.F
O

T
O

: 
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R
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A

R
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Tilbagebetaling af lån
»Dine indbetalinger på lånet dækker først eventuelle gebyrer, dernæst de renter der er

løbet på i låneperioden, og endelig er det selve det lånte beløb du betaler af på. Mens du

betaler af på lånet, løber der stadig renter på.«

Tekst fra hjemmesiden www.su.dk.



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  2  . 2 0 0 3

HJEMME HOS ▼  

Et liv fyldt med is
Hvordan er det at være gift med en forskerkollega
med kontor lidt længere nede ad gangen? Dorthe 

Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen mødtes og
blev et par da de som studerende var på isboring i
Grønland. I dag er de ansat på KU som isforskere. 

Deres liv er fyldt med rejser til blandt andet 
Grønland med deres fire børn 

Oldtidens meteorologer
»Glaciologi-gruppen på KU har gennem 30 år specialiseret sig i isborin-

ger, mest på den grønlandske indlandsis, og analyser af isen. Analyser-

ne inkluderer fysiske og kemiske målinger og computermodeller af

isens opførsel. Alt dette bidrager til forståelse af fortidens klima.« 

Fra glaciologi-gruppens hjemmeside, www.glaciology.gfy.ku.dk.

FORSKERLIV – Dorthe 

Dahl-Jensen sammen med for-

skerholdets altmuligmand,

Sverrir Hilmarsson fra Island.

Bag kameraet den usynlige

ægtemand Jørgen Peder 

Steffensen
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Af Louise Witt

Allerede i entreen i ægte-
parrets gråhvide funkis-
villa i Brønshøj er det ty-

deligt at her bor nogle menne-
sker med en lidenskab for is.

På trappen op til første sal
hænger den ene skifteramme
efter den anden med store, lidt
falmede billeder af kridhvide
gletschere og isblåt vand – og
legende børn i forgrunden. Der
er også en indrammet plakat
der inviterer til udstilling om
forskningen i den grønlandske
indlandsis i Det Danske Hus i
Paris. 

»Det er vores egne drenge
der leger på isen,« siger Dorthe
Dahl-Jensen der tager imod.
»Vi tager børnene med til Grøn-
land hver sommer når vi rejser
op for at deltage i forsknings-
projekter.« 

Bibliotek af isklumper
Universitetsavisen er på besøg i
Brønshøj-hjemmet til en snak
om hvordan livet former sig når
forskere deler både dobbelt-
seng og forskningsområde.

Dorthe Dahl-Jensen er gift
med Jørgen Peder Steffensen.
De er begge en del af den cirka
15 personer store glaciologi-

gruppe på Niels Bohr Institut-
tet. Glaciologi er læren om na-
turligt forekommende is, fx ind-
landsisen på Grønland.

Hun er professor i glaciologi,
han er lektor og iskernekurator
– det vil sige at han har ansva-
ret for hele det bibliotek af is-
blokke og målinger som for-
skerne på Københavns Univer-
sitet har boret ud af indlands-
isen siden 1970’erne.

Begge er de optaget af at ud-
forske indlandsisens årtusinder
gamle snelag for at finde ud af
hvordan klimaet var på Jorden
før Danmarks Meteorologiske
Institut kom til i 1872.

Spædbørn med på isen
Dorthe Dahl-Jensen tager 
imod med det mørke pagehår
hængende i våde stænger om-
kring et rødkindet ansigt. Hun
har skyndt sig hjem fra univer-
sitetet for at tage imod kl. 16 
og har taget et hurtigt bruse-
bad.

»Jørgen Peder kommer om
lidt. Han er også lige i bad.« 

Glaciologiprofessoren går
straks i gang med at koge vand
til en kande te, skære et rødt
æble i både og stille chokolade-
overtrukne nødder frem i en
skål på køkkenbordet. Alt

imens hun fortæller om et liv
hvor forskerjobbet og fritiden
smelter sammen.

»Vi har haft børnene med på
Grønland lige siden de var spæ-
de. Da Svend, vores nummer
to, var med første gang, var han
seks måneder. Vi bar ham
rundt på ryggen,« husker mo-
deren med et smil.

Parret har fire børn: Gymna-
sieeleven Rune på 17 år, Svend
på 14, Gorm på ni og lille Nan-
na på tre år – vi kan høre dem
trampe rundt ovenpå.

»Altså, det er ikke sådan at 
vi har børnene med ud på ind-
landsisen hvor forskningspro-
jektet kører. Så skulle vi sætte
en person af til at passe på dem
hele tiden. Det kan ikke komme
på tale – det er jo dyre forsk-
ningsprojekter. Nej, vi tager
børnene med op til Kangerlus-
suaq – altså Søndre Strømfjord
– hvor SAS flyver til. Så er den
ene af os ude på isen, og den
anden er i Kangerlussuaq og
styrer logistikken omkring pro-
jektet: Tager imod folk der kom-
mer fra fx København og skal
indkvarteres indtil næste fly går
ud til lejren – de går kun hver
tredje uge. Vi holder radiokon-
takt med lejren og pakker gods,
15 tons mad og brændstof hver

gang, som bliver sendt af sted
med fly,« forklarer Dorthe 
Dahl-Jensen. 

Der er omkring 1.000 km fra
Kangerlussuaq til den nuværen-
de lejr.

Ses næsten aldrig
Mens Dorthe Dahl-Jensen har
talt, er manden kommet ned i
strømpesokker. 

»Hvor er min pibe?« spørger
han og går rundt i rummet. 

Egentlig er hjemmets stue
med sofabord og en reol fuld af
bøger om Grønland, men køk-
kenbord, komfur og køleskab
har også fået plads her. Parret
er ved at få bygget køkkenet om.
Jørgen Peder sætter sig og taler
med.

»Vi plejer at tage til Grønland
midt i maj – når temperaturer-
ne stiger deroppe, og der er lyst
døgnet rundt,« indskyder han.

»Jørgen Peder plejer at tage
af sted først,« korrekser hun.

»Jeg åbner gerne lejren. Og
så kommer Dorthe derop med
børnene når skolesommerferi-
en nærmer sig og står for logi-
stikken i Kangerlussuaq. Efter
nogen tid bytter vi. Hun kom-
mer ud på isen og lukker lejren
i august, og jeg tager hjem med
børnene,« siger han.

Så ses I næsten ikke fra maj til
august – hvordan er det?

»Jamen, det er vel bare et
spørgsmål om at stole på hinan-
den. Og det gør vi,« funderer
Dorthe Dahl-Jensen og tager en
slurk te.

»Ja, og vi kan ringe ud – der
er en telefon i lejren. Det koster
bare en bondegård. Hvert med-
lem i lejren har lov til at snakke
et kvarter om ugen,« forklarer
Jørgen Peder Steffensen.

»Men vi har en regel om at
hvis der er krise, kan folk ringe
så meget som det er nødven-
digt,« tilføjer hun.

Har I aldrig lyst til at sommer-
ferien skal gå et andet sted hen?

»Tjoh, men de store projekter
er vigtige for os at gennemføre.
Vi går spændte og venter på at
komme op og bore videre,« si-
ger Dorthe Dahl-Jensen. 

»Og vi kan godt lide at kom-
me til Grønland – ud af Køben-
havn, ud i naturen. Så børnene
bare kan rende ud og lege i
klipperne, bjergene, vandet.
Hvis ikke vi havde de her spe-
cielle jobs og arbejdede på uni-
versitetet, tror jeg ikke vi ville
bo i storbyen,« forklarer hun.

»Jeg synes det er en psykolo-
gisk befrielse at komme af sted.
At slippe væk fra e-mails der

skal besvares, specialer der skal
rettes, møder og folk du skal
snakke med. Derude på isen er
der ingen der kan få fat i dig,«
tilføjer han.

»Vi var heller ikke deroppe i
2002 fordi vi er ved at udvikle
et nyt bor. Så for første gang
kunne vi gøre noget andet: Vi
tog til Norge og Sverige for at
vandre,« fortæller hun. 

Børn med til Antarktis
Børnene var skuffede over ikke
at skulle af sted.

»De er vant til at når somme-
ren kommer, så går turen til
Grønland. For dem har det al-
drig været anderledes,« siger
faderen.

»De har venner deroppe
blandt de grønlandske børn. Og
jeg tror også de synes det er
spændende. Vi bor på et for-
skerhotel, og vi møder alle mu-
lige andre forskere: Én der har
et projekt hvor han vil under-
søge om der kan gro grantræer
på Grønland. Nogle der leder
efter diamanter. Så bliver bør-
nene spurgt om de ikke vil med
ud og lede efter diamanter, om
de vil med ud og se på vandre-
falkens rede eller se en sjælden
grønlandsk orkidé. Vi har også
haft besøg af kronprins Frede-

Naturvidenskab sælger ikke
»Hvorfor naturvidenskabsfolk ofte bliver gift med andre naturviden-

skabsfolk? Der er nok ikke så mange andre der bliver imponerede hvis

man stiller sig op i en bar og fortæller at man er fysikprofessor.«

Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi på KU, til Universitetsavisen.

»Da Svend, vores nummer to, var med
første gang, var han seks måneder.« 

US AIRFORCE – Lejren har

kontakt til omverdenen hver 

tredje uge når et amerikansk mili-

tærfly med ski på lander med 

forsyninger – blandt andet mad

og brændstof. 

ON THE ROCKS – Forskerne

fester én dag om ugen. På hver-

dage arbejder de fra kl. 8.00 til

23.00, men lørdag stopper de 

kl. 16.00. Så mødes de fx i den

selvbyggede isbar hvor dåseøl og

dampende gløgg er populære

drikke.
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rik og diverse forskningsmini-
stre: Bertel Haarder, Ole Vig
Jensen, Jan Trøjborg, Birte
Weiss,« remser Dorthe Dahl-
Jensen op.

»Ja, Rune, vores ældste, har
fx tidligere undervisningsmini-
ster Ole Vig Jensens autograf i
sin matematikbog. Det er da
meget sjovt,« siger Jørgen Pe-
der Steffensen og nikker.

Børnene har også været med
i Australien to gange – i flere
måneder ad gangen. Første
gang var forældrene gæstefor-
skere ved den australske An-
tarktis-forskning, Australian
Antarctic Division, anden gang
var Jørgen Peder Steffensen
med på Antarktis og bore, og
Dorthe Dahl-Jensen hjalp til in-
de på land med at opbygge et
laboratorium. Børnene havde
skolebøgerne med i kufferten.
Og så blev de ellers holdt til il-
den af forældrene.

»Sådan er livet når man har
valgt at arbejde med rejsefy-
sik,« konstaterer Dorthe Dahl-
Jensen. 

Parret har aldrig diskuteret
om det kunne være anderledes.
Måske fordi de mødtes på en
ekspedition til Grønland i 1981. 

Forelsket på nattevagt
Hun var 22 år og tredje års stu-
derende, han var et år ældre.
Han havde prøvet at bore i isen
før, hun var novice. Så Dorthe
Dahl-Jensen blev hans assistent.

»Boringen kører i døgndrift.
Og som de unge blev vi sat til at

arbejde om natten,« fortæller
han. 

»Ja, vi havde nattevagt, og så
sad vi og snakkede der hele nat-
ten,« griner Dorthe Dahl-
Jensen. »Det er jo boringer ned
i fx 2.000 meters dybde. To ki-
lometer hvor et bor skal gå ned
gennem et hul der ikke er ret
meget større end boret selv. Der
er en grænse for hvor hurtigt
det kan gå. Og hele tiden mens
boret gik op og ned, skulle Jør-
gen Peder bare sidde der. Hvis
boret nu sad fast eller motoren
brækkede, eller strømmen gik,«
forklarer hun.

»Vi snakkede altså også en
del fagligt,« indskyder han.

Sådan arbejdede de i otte
uger. Med vagt fra kl. 23 til 7.
Da de kom hjem, varede det ik-
ke længe før kaldte de sig kære-
ster.

Hver sin retning
Siden har de udviklet sig inden
for hver sin gren af glaciologi-
en. Han beskæftiger sig mest
med det eksperimentelle, hun
med det teoretiske. 

Han er fx i øjeblikket i gang
med et femårigt forskningspro-
jekt for Carlsberg Fondet hvor
han skal ordne alle forrige års
boreresultater og kortlægge i
detaljer hvordan klimaet har
ændret sig de seneste 100.000
år. Blandt andet for at kunne
sætte perspektiv på debatten
om hvorvidt vi virkelig oplever
en markant global opvarmning
her i det 20. århundrede. 

Dorthe Dahl-Jensen er mere
optaget af at udlede klimainfor-
mationer af isen – hun ser fx på
hvordan iskrystallerne ændrer
sig når isen flyder. Hun er også
udnævnt til leder af Center for
Planetforskning og beskæftiger
sig med is på planeterne, fx
Mars.

Det er ikke et bevidst valg at
de er gået i hver sin retning.
Men det er en fordel. For så
løber de ikke hinanden på døre-
ne selv om de har kontor på
samme gang på Niels Bohr In-
stituttet.

»Vi prøver at lade hinanden
være i fred og passe vores egne
aftaler. Det er heller ikke ret tit
vi spiser frokost sammen. Det
er meget rart. Ellers ville det
blive lidt for indeklemt,« siger
Dorthe Dahl-Jensen. 

»Faktisk har vi også kun lavet
to publikationer sammen,«
tilføjer han eftertænksomt.

De får alligevel snakket en
del fagligt sammen. For de går
ikke i teatret og til kulturarran-
gementer om aftenen – det
gemmer de til børnene bliver
større. Og venner er de ikke så
meget sammen med – flere af
deres bedste bekendte er for-
skere og bor i udlandet. Så når
børnene er gået i seng om afte-
nen, sidder de næsten altid og
retter opgaver, og så kommer
den faglige snak. 

»Nu hvor vi er ved at få lavet
køkkenet om, har vi da for en
gangs skyld noget andet at tale
om,« griner hun.

Ingen dårlig samvittighed
Selv om de gør lidt grin med
deres evige fagsnak, er de enige
om at det er en fordel at de beg-
ge er glaciologer.

»Især fordi vi rejser så meget.
Til Grønland, Antarktis, konfe-
rencer, seminarer – jeg har fx li-
ge været i USA for at lave en
flyplan med US Airforce for
sommeren så de kan flyve gods
ud for os,« siger Dorthe Dahl-
Jensen og fortsætter:

»Det er næsten ligesom at
være gift med en sømand. For
da vi fik børn, vedtog vi at der
altid skal være en hjemme hos
børnene. Vi er hjemmefra to til
tre måneder om året hver for
sig, og det ender med at vi kun
er sammen seks måneder hver
år. Det er selvfølgelig hårdt,
men jeg tror det er meget lette-
re at acceptere det liv når vi la-
ver det samme. Hvis jeg gik
herhjemme, og Jørgen Peder
rejste fra det hele, ville jeg blive
træt af det. For når han er væk,
er det på bekostning af mit fag-
lige liv – jeg hænger på alle bør-
nene,« siger hun med et smil.

»Og omvendt når Dorthe er
ude, men vi synes det er lige
fordelt,« tilføjer han.

»Når man går og kæmper i
fjorten dage for at holde hver-
dagen sammen, så tænker man:
Nå ja, det skal jo til. Og næste
måned kan jeg selv rejse af sted
og slappe af uden dårlig samvit-
tighed,« siger hun. ■

Minus 18 grader i stuen
»Lejren virkede til at være i fin stand, der var minus 13 grader på 1. sal af “domen” (den

bygning, som er lejrens hjerte), og minus 18 grader i stuen. Udenfor var det minus 24 gra-

der og fint vejr om end der var spået en mulig snestorm.«

Klip fra glaciologi-gruppens dagbog ved ankomst til Grønland den 15. maj 2001.

Indgifte akademikere 

Der er mange par i universitets- og forskningsverdenen. Den se-

neste undersøgelse om emnet viste at tre ud af fire offentligt an-

satte forskere er gift eller samboende – og af dem har 78 pro-

cent en akademikerpartner (Hvor kommer forskerne fra?, Analy-

seinstitut for Forskning, 2002).

Forskerne har desuden en tendens til at flytte sammen eller gifte

sig med en der er uddannet inden for samme fagområde. Det

gælder navnlig de naturvidenskabeligt uddannede: 62 procent

af forskerne på Naturvidenskab deler adresse med en de kan

snakke fag med over aftensmaden. Også humanisterne er godt

med – her er 51 procent indgift. Når det kommer til blandede

forhold, altså mellem de forskellige faggrene, er humanisterne i

øvrigt de mest populære at danne par med.

Isen sladrer 

Grønlands indre, indlandsisen, dækker cirka 85 procent af lan-

dets areal. Isen er dannet fordi den sne der falder i vinterperio-

den, ikke kan smelte og løbe bort. Der falder cirka 15 cm. sne

hver vinter. På det højeste sted, Summit, er isen omkring 3.000

meter tyk. 

Forskerne har siden 1960’erne boret mange kerner op af

indlandsisen – den længste var sammenlagt 3.060 meter.

På samme måde som man kan studere årringe i træ, kan forsker-

ne studere årlagene i isen. De kan analysere dem og sige noget

om  naturfænomener i fortiden, fx om vulkanudbrud. De kan

også spore forurening, fx bly fra bilernes udstødning. 

Det er også muligt at sige hvordan temperaturen var da sneen

faldt. Det skyldes en opdagelse gjort af KU-professor Willi Dans-

gaard i 1952.

Han fandt på at måle mængden af tunge ilt-atomer, ilt-18, og

lette ilt-atomer, ilt-16, i regnvand – både regnvand herhjemme-

fra og fra lande i resten af verden. Willi Dansgaard fandt ud af

at jo varmere temperaturer regnen faldt under, desto højere ind-

hold af ilt-18-atomer i regnvandets molekyler. Opdagelsen bety-

der at forskerne i dag ved at studere iltsammensætningen i isen,

kan regne sig tilbage til temperaturerne da sneen faldt.

Forskerne har således vist at temperaturen i løbet af de seneste

200.000 år er faldet og steget med ti grader på bare 20-30 år. Det

betyder at

den globale

opvarmning

alle snakker

om i øjeblik-

ket, måske

ikke er no-

get særligt

set i et

større per-

spektiv.

ISTERNINGER PÅ LAGER – Her ligger alle

de iskerner forskerne har boret op af indlands-

isen. De bliver pakket og fløjet hjem til forsker-

nes iskernebibliotek i København af SAS.

DOMEN – Skelet til den runde

bygning der er lejrens hjerte. 

Til venstre er det domens køkken.
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Af Annegrethe Rasmussen

De engelske studenter fik
en forsmag på regerin-
gens julegaver til dem

sidste år da undervisningsmini-
ster Charles Clarke i november
løftede sløret for en plan der –
hvis den bliver til lov senere i år
– vil være den mest radikale re-
form af de højere uddannelser i
England i årtier.

Reformen er altomfattende,
men de massive protester, som
har lydt lige siden, omhandler
især planerne om studenternes
egenbetaling i fremtiden.

Efter planen vil studenterne i
England fra år 2006 kunne bli-
ve afkrævet op til 3.000 pund
(36.000 kroner) om året i un-
dervisningsafgifter – de såkald-
te top-up fees – dog afhængigt
af hvad de vælger at studere og
ved hvilket universitet. Pengene
skal ikke betales før man har af-
sluttet sin uddannelse. Beløbet
vil blive trukket over skattebil-
letten når den færdige kandidat
starter sit arbejdsliv. 

Dette forslag adskiller sig fra
det nuværende system hvor af-
gifterne  betales forud. Stude-
rende fra lavtlønsfamilier vil
enten få alle 1.100 pund betalt
eller dele af beløbet afhængigt
af studentens families samlede
indkomst. Mekanismen er pro-
gressiv, så de dårligst stillede
studenter får den højeste kom-
pensation. Grænsen for hvor-
når man kan få tilskud går ved
en årsindkomst på 30.000
pund. Tjener familien over det-
te beløb, skal hele undervis-
ningsafgiften betales. Det for-
ventes at omkring 40 procent af
de studerende vil skulle betale
alt selv. Desuden planlægger re-
geringen allerede fra 2004 at
give de studenter hvis samlede
familieindkomst er under
10.000 pund et stipendium på
1.000 pund oveni om året. 

Kritik fra alle sider
Planen har fået hårde ord med
på vejen. Kritikken fra både stu-
denterorganisationerne, oppo-

sitionen og de fleste medier
hæfter sig ved New Labours
valgløfter om ikke at indføre
øget brugerbetaling ved de
højere uddannelser. På trods af
løfterne om at hjælpe de fatti-
gere studenter, mener de fleste
modstandere af top-up fees at
de uundgåeligt vil medføre et
mindre optag af studerende fra
økonomisk dårligt stillede fami-
lier uden akademiske traditio-
ner – især ved de fineste univer-
siteter der forventes at ville
kræve maksimum egenbeta-
ling.

Regeringen forsvarer sig med
at den samtidig med egenbeta-
lingen forhøjer det samlede be-
løb der ydes til de højere ud-
dannelser. Under et stiger stats-
tilskuddet med mere end 6 pro-
cent om året hvilket bringer det
samlede budget for universi-
tetsuddannelserne op fra 7,5 til

10 milliarder pund i 2005-6.
Dertil kommer 800 millioner
ekstra pund til støtte for fattige-
re studenter.

For at kunne opkræve den
maksimale egenbetaling af stu-
denterne på de 3.000 pund,
skal universitetet dog først på
tilfredsstillende vis dokumente-
re over for en adgangsregulator
at institutionen har øget arbej-
det med at tiltrække studeren-
de fra dårligt stillede hjem.
Denne politik er tilknyttet re-
formen for netop at tage brod-
den ud af den kritik der handler
om at favorisere den sociale og
økonomiske elite. Dette forslag
har til gengæld fået en hård
medfart i medierne og af den
konservative opposition som
taler om misforstået politisk
korrekthed. Ifølge kritikerne
burde regeringen være stolt af
elite-universiteter som Oxford

og Cambridge i stedet for at
lægge hindringer i vejen for at
de bedste universiteter frit kan
konkurrere om at tiltrække de
mest begavede studerende. Nu
– siger kritikerne – skal de i ste-
det bruge kostbar tid på at lege
socialkontor for så med den an-
den hånd at kunne opkræve fle-
re penge fra studenterne. Rege-
ringen planlægger med refor-
men at øge den præmie univer-
siteterne i forvejen får for at til-
trække studerende fra dårligt
stillede hjem fra 5 til 20 pro-
cent af udgiften.

Penge til forskning og 
undervisning
Beløbet til forskning øges også
med 1,25 milliarder pund hvil-
ket er en stigning på omkring
30 procent i reelle tal fra det
nuværende beløb frem til 2005-
6. Beløbet fordeles ikke ligeligt.

Størstedelen vil gå til de 55 pro-
cent af universitetsafdelingerne
som i 2001 – da regeringen
gennemførte en stor national
forskningsevaluering – blev
klassificeret excellent eller inter-
nationally excellent.

Samtidig opretter regeringen
et nyt forskningsråd for Arts
and Humanities og 20 nye
såkaldte Knowledge exchanges
som skal formidle kontakter
mellem universiteterne og er-
hvervslivet.

Der vil også være flere penge
til undervisning, men her skal
universiteterne bevise at de har
strategier på plads som gør me-
re ud af undervisningsdelen og
som belønner de gode undervi-
sere. Et helt nyt sæt af nationa-
le standarder indføres med re-
formen. Meningen er at under-
visning skal være en værdifuld
aktivitet i sig selv og takseres

med en høj karrieremæssig sta-
tus. Clarke lufter i den forbin-
delse en mulighed for at etable-
re et nationalt Teaching quality
Academy. Fra 2006 vil alle un-
dervisere også skulle have
særskilte kvalifikationer i at un-
dervise. I dag er der ingen krav
om særskilte eksaminer i pæda-
gogik eller undervisningsmeto-
der. 

Reformen vil også rydde op i
hvilke institutioner der i fremti-
den kan kalde sig for et univer-
sitet. I øjeblikket kan det kun
anvendes af institutioner der
forsyner de studerende med
kandidat- eller bachelorgrader
og forskningsbaserede grader.
Regeringen vil ændre det sådan
at enestående undervisning og-
så kan tælle med. Antallet af
studerende og antallet af fag
der tilbydes undervisning i, vil
også kunne meritere en institu-
tion der søger om at få titlen
universitet. Lønningerne til det
videnskabelige personale vil
også skulle afspejle den øgede
konkurrence og den øgede
vægt på god undervisning. In-
stitutioner med gode HR-strate-
gier – og som kan dokumentere
gode undervisningsresultater –
vil modtage flere penge. Det vil
medføre en øget differentiering
i lønningerne. Studenterne vil
få deres synspunkter ud i en ny
årlig guide til hvert universitet.
Guiden bliver overvåget af stu-
denterorganisationen National
Union of Students. ■

Annegrethe Rasmussen er
freelance journalist.

UDLAND ▼  

Massive studenterprotester og anklager om løftebrud er 
hvad den britiske Labour-regering har fået ud af dens planer
om at lade studenterne betale mere for deres uddannelse

DYR PRESTIGE – Cambridge

er et af de engelske eliteuniversi-

teter som forventes at kræve

maksimal selvfinansiering fra de

studerende, men regeringen vil

øge universitetets bevilling hvis

det gør noget aktivt for at bryde

den sociale arv.  

Mere egenbetaling 

på engelske universiteter

Cambridge-nej til ekstern ledelse
De ansatte på Cambridge stemte for nylig klart nej til et forslag om ændrede styreformer med rektor som en slags chief exe-

cutive. Det blev også til et nej til planerne om at invitere eksterne partnere med til møder i universitetets ledelse. En tals-

mand for lærerne siger til The Guardian at de ikke vil have en rektor der leder et universitet med forretningsmænd i besty-

relsen. Det 800 år gamle demokrati fortsætter altså uden væsentlige ændringer.  

Læs mere på education.guardian.co.uk. 
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De fleste på universiteterne er klar over at
Folketinget nu behandler forslag til ny uni-
versitetslov der blandt andet nedlægger de

demokratiske organer hvor studerende og med-
arbejdere tidligere har haft pladser og stemme-
ret. 

Mange har sikkert også opfattet at studenter-
organisationerne har været særdeles kritiske
overfor denne afdemokratisering, men det er for-
mentlig de færreste der kender til studenterorga-
nisationernes arbejde med de andre dele af uni-
versitetsreformen.

Siden april 2002 har vi hver 14. dag holdt mø-
de med direktøren i Videnskabsministeriet hvor
vi løbende har diskuteret samtlige forslag og til-
tag. Da vi i sommer kunne se at ledelsesreformen
ikke kunne komme hverken universiteterne eller
de studerende til gavn, afbrød vi forhandlingerne
i en uge idet vi ikke ville tages til indtægt for af-
demokratiseringen.

Fingeraftryk i universitetsreformen
Vi genoptog dog forhandlingerne da der som sagt
er andre dele i universitetsreformen end ledel-

sesdelen. Her skal nævnes nogle af vores grunde
til at blive i forhandlingerne. Vi fik sikret følgen-
de punkter:
● Direkte overgang fra bacheloruddannelse til

kandidatuddannelse, det vil sige ingen ny opta-
gelsesprøve efter 3. år. Det var vigtigt for at
hindre studietidsforlængelse og udsendelse til
arbejdsløshed efter bacheloruddannelse.

● Ekstern censur til minimum en tredjedel af ek-
saminationerne. Det var vigtigt for at sikre de
studerendes retssikkerhed.

● At det er et lovkrav at universiteterne skal af-
holde udgifter og stille lokaler til rådighed for
studenterpolitiske aktiviteter – og andre stu-
denteraktiviteter.

● Øgede midler til studievejledning.
● Universiteterne forpligtes til at inddrage stude-

rende i kvalitetssikring og i opfølgningen på
evalueringer.

Med til bords
Udover møder med ministeriet har vi løbende
holdt møder med samtlige politiske partier der
har været yderst interesserede i at lytte på os. Til

tider gik der nærmest konkurrence blandt parti-
erne i at være studentervenlige – lidt pudsigt,
men godt for os.

Så selv om vi har brokket os højlydt over ledel-
sesreformen, er hverken de politiske partier eller
Videnskabsministeriet blevet trætte af at høre på
os, tværtimod har ministeriet netop indbudt DSF
til at være fast partner i et Dialogforum som mi-
nisteriet løbende kan drøfte aktuelle emner med
sammen med blandt andet Dansk Industri, AC og
Rektorkollegiet 

Vi vil fortsat arbejde for at sikre de studeren-
des interesser. Har du lyst til at være med til at
arbejde på landspolitisk plan, kan du henvende
dig til dit lokale studenterråd eller ringe til DSF
på tlf. 3332 4813 i dagtimerne. ■

Brokker studenter-
rådene sig bare?

Af Trine Ingemansen, Uddan-

nelsespolitisk Ordfører for

Danske Studerendes Fællesråd

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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Af Thomas Habekost og
Søren Kyllingsbæk

Hvert sekund står hjernen
over for en udfordring:
at udvælge netop den del

af sanseindtrykket som er vig-
tigst for organismen at reagere
på. Særligt i synssystemet er
opgaven formidabel. Typisk er
synsfeltet fuldt af objekter der
alle kræver et betydeligt arbej-
de af hjernen for at blive identi-
ficeret. Fra øjeblik til øjeblik må
hjernen udvælge de få objekter
der er mest interessante i situa-
tionen og koncentrere sine res-
sourcer her. Ellers ville vi druk-
ne i indtryk.

Denne udvælgelsesproces er
mere central for forståelsen af
hjernen end man måske skulle
tro. Den menneskelige hjerne
består af milliarder af celler der
er forbundet på kryds og tværs i
et utal af netværk. Dette kom-
plekse arrangement ville ikke
give mening medmindre aktivi-
teten blev integreret på en eller
anden måde. Præcis hvordan
dette sker er stadig et af de sto-
re spørgsmål i hjernevidenska-
berne, men effektiviteten kan vi
ikke være i tvivl om: hjernen
muliggør at vi kan køre sikkert
gennem myldretiden, reagere
på netop de trafikanter vi skal
og endda føre en samtale under
kørslen. En ganske imponeren-
de præstation når man tænker
over det.

En nøgle til hvad der sker i
hjernen, kan måske leveres af
psykologien. Her har man et
andet, mere velkendt navn for
udvælgelsesmekanismen: op-
mærksomhed. Den psykologi-
ske tradition for opmærksom-
hedsforskning er for nylig sat i
forbindelse med neurofysiolo-
gien. Resultatet peger på en
forbløffende lighed mellem ak-
tiviteten i den enkelte, mikro-

skopiske nervecelle og hele per-
sonens evne til at udvælge san-
seindtryk.

Eksperimentalpsykologi
Opmærksomhedsforskningen
har en lang historie. Allerede
Leibniz gjorde sig tanker om
opmærksomhedsfænomenet
som minder om vor tids teorier.
For eksempel skelnede han
mellem viljesmæssig styring og
automatisk tiltrækning af op-
mærksomheden. Det var imid-
lertid først i slutningen af 1800-
tallet da psykologien blev ud-
skilt fra sit filosofiske ophav at
en videnskabelig undersøgelse
af fænomenet begyndte. Ekspe-
rimentalpsykologiens pionerer

– Fechner, Wundt, Helmholtz
og andre – udviklede teknikker
til at undersøge sammenhæn-
gen mellem fysisk stimulation
og psykologisk perception. 

Et typisk eksempel er en test
der i udbygget form stadig bru-
ges i dag: den såkaldte whole
report. I denne simple test blev
forsøgspersonen vist nogle sim-
ple objekter i et kort tidsrum og
skulle dernæst gengive så me-
get som muligt. Et vigtigt fund
fra denne tidlige forskning var
at vi ved hjælp af synet ikke kan
opfatte mere end cirka fire
særskilte objekter ad gangen.
Vores visuelle opmærksom-
hedskapacitet er altså stærkt
begrænset. Dette resultat er si-
den fastslået som en lovmæs-

sighed inden for kognitionspsy-
kologien.

Omkring 1920 blev eksperi-
mentalpsykologiens tidlige in-
teresse for mentale tilstande
fortrængt af behaviorismens fo-
kus på den ydre adfærd. Op-
mærksomhedsbegrebet og ide-
en om aktiv udvælgelse af be-
vidsthedsindhold blev for en tid
erstattet af teorier om stimulus-
respons mekanismer. Siden
1960’erne er teorier om indre
kognitive processer dog vendt
stærkt tilbage. Der er nu tale
om et af de største forsknings-
områder i psykologien med
snesevis af internationale tids-
skrifter. 

Den metodiske udvikling er

blandt andet gået i retning af
en raffinering af eksperimen-
terne så de muliggør en mate-
matisk modellering af forsøgs-
personens præstation. Ind imel-
lem har dette afsløret nogle
overraskende simple sammen-
hænge i dét psykologiske sy-
stem vi ellers er vant til at be-
tragte som noget af det mest
indviklede i verden. For eksem-
pel viste forskere ved Center for
Visuel Kognition i 1970’erne at
op- og nedskalering af forestil-
lingsbilleder i bevidstheden føl-
ger et lineært tidsforløb. Denne
mentale aktivitet, som er et re-
sultat af milliarder af neuroners
interaktion, efterligner altså
nøje en simpel, fysisk proces –
selv om der på ingen måde er

noget konkret billede i hjernen
der kan bevæges frem og tilba-
ge i rummet.

Visuel opmærksomhed
En særlig frugtbar idé har været
at opfatte kognitive fænomener
som stokastiske hændelser.
Altså at beskrive processerne
ved sandsynlighedsfunktioner,
ikke som ufravigelige lovmæs-
sigheder. Inden for opmærk-
somhedsforskningen er dette
princip repræsenteret i TVA
(Theory of Visual Attention)
der er udviklet på Københavns
Universitet i 1980’erne og
1990’erne. Teorien har kunnet
forklare resultaterne fra en lang
række af de eksperimenttyper

der er udviklet i opmærksom-
hedsforskningen: visuelle søge-
opgaver, distraktionsopgaver,
målinger af den totale opmærk-
somhedskapacitet etc. 

På trods af sin brede anven-
delighed er den grundlæggen-
de teori dog simpel og beskri-
ver opmærksomhedsprocessen
med blot to ligninger.

Den ene ligning angiver
hvordan hvert objekt i synsfel-
tet får tildelt en opmærksom-
hedsvægt. Det er almindelig an-
erkendt at vi kun råder over en
begrænset kapacitet til at forar-
bejde synsindtryk og at op-
mærksomhedens funktion er at
fordele denne sparsomme res-
source. Vægtsætningen repræ-
senterer den mentale priorite-

ring der foregår kort efter ob-
jekterne registreres på øjets
nethinde. Inden det rigtig for-
arbejdes får hvert objekt i kraft
af sin vægt simpelthen tilknyt-
tet en bestemt del af kapacite-
ten i det visuelle system.

Enhver der har arbejdet med
computersyn kan bekræfte at
det er en svær opgave at identi-
ficere et virkeligt objekt ud fra
det flimrende, todimensionale
billede på nethinden. Dette er
faktisk et stort forskningsområ-
de blandt dataloger, også i
København. Opgaven tager da
også noget tid for hjernen at
løse; i størrelsesordenen nogle
tiendedele af et sekund. I den-
ne periode kan man forestille

sig at der foregår et ‘kapløb’ i
det visuelle system. Den visuel-
le bevidsthed kan som nævnt
kun rumme cirka fire særskilte
objekter, og fungerer efter et
først-til-mølle-princip. Alle ob-
jekter konkurrerer om at blive
først identificeret af synssyste-
met, og dermed indgå i bevidst-
heden.

Den anden ligning i TVA be-
skriver hvert objekts sandsyn-
lighed for bevidst opfattelse
som en funktion af tiden. Dette
er endnu et eksempel på at en
avanceret mental proces kan
beskrives ved en simpel mate-
matisk funktion. Sandsynlighe-
den for at blive indkodet synes
nemlig at følge den såkaldte
eksponentialfordeling der også

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. 

VIDENSKABET
PSYKOLOGI

»Den nye forskningsgren, kognitiv neuro-
videnskab, er i øjeblikket et af de største
vækstfelter i videnskaben overhovedet«

Mens kærligheden nok aldrig  
bliver sat på formel, gælder dette ikke for et andet 

psykologisk fænomen: evnen til at være opmærksom. 
I disse år kombineres psykologiske teorier med matematik 

og hjerneforskning, og nye indsigter tegner sig

Opmærksomheden
på formel
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kendes fra modeller af radioak-
tivt henfald. Groft sagt vil dette
sige at et objekts chance for at
opfattes bevidst er konstant i
hvert enkelt øjeblik under ind-
kodningsprocessen. Jo højere
opmærksomhedsvægtningen af
objektet er, des større er den
konstant der bestemmer sand-
synligheden. Dette kan være
baggrunden for at vi som regel
ender med at opfatte de objek-
ter der af den ene eller anden
grund er interessante for os:
disse objekter får simpelthen
tildelt mere forarbejdningska-
pacitet i det visuelle system og
bryder derfor hurtigere igen-
nem til bevidstheden.

Fra enkeltcelle til 
bevidsthed
Den oprindelige TVA-model var
baseret på psykologiske testda-
ta. For nylig har man imidlertid
opdaget en parallel mellem
TVA’s ligninger og de processer
der foregår i den enkelte nerve-
celle. Nerveceller kan fyre me-
get eller lidt, alt efter hvordan
de stimuleres af andre neuro-
ner i netværket. Hver celle i det
visuelle system er specialiseret
så den reagerer kraftigt på be-
stemte input, for eksempel run-
de eller grønne objekter, men
mindre på andre typer objekter.

Hvad gør cellen imidlertid
når den modtager input fra fle-

re objekter på én gang? Hvilket
objekt skal så bestemme hvor
meget cellen fyrer? Her har vi
på mikroplan det problem som
hele organismen også står over
for.

Svaret kan måske findes i un-
dersøgelser af cellerne i makak-
abens hjernebark. Makakabens
lille hjerne har godt nok ikke de
anatomiske strukturer som mu-
liggør blandt andet sprog og
abstrakt tænkning hos menne-
sker. Til gengæld har den et
højt udviklet synssystem der
har meget til fælles med vores.
Og nok så vigtigt: man kan må-
le aktiviteten i enkelte af abens
celler ved at lægge små elektro-
der ind i dens hjerne, en proce-
dure der ville være for invasiv
at bruge på mennesker. Det
skal dog bemærkes at aben ikke
føler smerte under disse målin-
ger.

Resultater fra laboratorier i
USA og Italien tyder på at den
enkelte nervecelle kun reagerer
på ét objekt ad gangen selv om
den modtager input fra flere.
Det er som om de øvrige objek-
ter bliver filtreret helt ud af cel-
lens “synsfelt”. Nok så interes-
sant: sandsynligheden for at
det ene eller andet objekt bliver
selekteret, kan beskrives ved
netop det vægtprincip der fin-
des i TVA’s to ligninger. På sin
vis opfører den mikroskopiske

celle sig altså som hele perso-
nens opmærksomhedssystem.

I modsætning til personen gi-
ver det selvfølgelig ikke mening
at sige at cellen er bevidst om
noget. Den “ser” ikke noget ob-
jekt. Alligevel er dens fysiske
aktivitet – sammen med aktivi-
teten i milliarder af andre celler
som den – grundlaget for vores
bevidste oplevelse. Og matema-
tikken tyder altså på at der fo-
regår noget lignende på disse
vidt forskellige planer i syste-
met: den enkelte celle og hele
organismen. Der findes endda
psykologisk forskning der tyder
på at TVA’s ligninger er relevan-
te for flere af hjernens funktio-
ner end blot opmærksomhed.
Således er der publiceret arbej-
de fra forskere i USA der knyt-
ter TVA-modellen til fænome-
ner som hukommelse og ind-
læring. På vort eget center for-
skes der også i sammenhængen
mellem visuel opmærksomhed
og korttidshukommelse. De
kommende år vil vise hvor
langt teoriens principper ræk-
ker.

Psykologi og neurologi
Sammenkoblingen af TVA med
neurofysiologi er et eksempel
på den fusion der er godt på vej
mellem eksperimentalpsykolo-
gi og hjernevidenskab. Den nye
forskningsgren, kognitiv neuro-

videnskab, er i øjeblikket et af
de største vækstfelter i viden-
skaben overhovedet. Allerede
for over hundrede år siden fore-
stillede psykologiens og neuro-
logiens pionerer sig at de to vi-
denskaber skulle virke gensi-
digt berigende. Når alt kommer
til alt, ville der jo ikke være no-
get psykologisk liv uden hjer-
nen. Omvendt er hjernen en
anatomisk struktur hvis funkti-
on i det væsentlige må forstås
psykologisk. 

Op til 1980’erne har der dog
kun været ét område hvor
forskningen for alvor kunne
mødes: i det kliniske studium af
hjerneskade. Ved at se på hvor-
dan læsioner i afgrænsede om-
råder af hjernen ændrede den
psykologiske funktion, kunne
man begynde at kortlægge den
funktionelle anatomi. Det har
for eksempel ført til det basale
fund at højre hjernehalvdel ge-
nerelt er vigtigere end venstre
når det gælder visuel opmærk-
somhed. Patienter med skade i
højre hjernehalvdel får ofte et
syndrom hvor de systematisk
overser hændelser i den ene
halvdel af synsfeltet. Disse vel-
kendte fund er under uddyb-
ning i et aktuelt forskningspro-
jekt hvor patienter fra hospita-
ler i København testes med eks-
perimenter designet efter prin-
cipperne i TVA.

Koblingen mellem psykologi
og neurologi tog for alvor fart i
1980erne da det blev muligt at
scanne hjernens aktivitet under
udførelse af psykologiske opga-
ver. Høj aktivitet i et bestemt
område medfører nemlig en
ændret blodgennemstrømning
hvilket de nye scannere kunne
registrere. Scanningsteknikker-
ne bliver stadig bedre, og har
blandt andet muliggjort under-
søgelser af de anatomiske net-
værk i hjernen der er aktive un-
der opmærksomhedsprocessen.
Resultaterne har vist sig at
være i generel overensstemmel-
se med erfaringerne fra hjerne-
skadestudier, men det har også
været muligt at udbygge dem
på afgørende vis. Givet scan-
ningsmetodernes muligheder
er der ingen tvivl om at vi vil
blive ved at se væsentlige opda-
gelser fra denne kant.

Tværfaglig udfordring 
Det er klart at forskning inden
for kognitiv neurovidenskab
kalder på et samarbejde på
tværs af traditionelle fagindde-
linger. I Københavnsområdet er
dette blandt andet løst ved det
murstensløse Copenhagen Bra-
in Research Center hvor forske-
re fra Københavns Universitet,
Rigshospitalet, Danmarks Tek-
niske Universitet og Farmaceu-
tiske Højskole – spændende fra

naturvidenskab over sundheds-
videnskab til humaniora – har
fundet sammen i én ramme.
Den private sektor er såmænd
også repræsenteret med H.
Lundbeck A/S. Psykologiens bi-
drag er Center for Visuel Kogni-
tion hvor TVA-modellen er ble-
vet udviklet.

Efter denne rundtur i et nyt
forskningsområde er det vigtigt
at minde om – hvis nogen skul-
le være i tvivl – at psykologi
trods alt er andet end naturvi-
denskab. Vi nærmer os en de-
taljeret matematisk beskrivelse
af hvordan et synsindtryk bliver
udvalgt til bevidstheden, men
til at beskrive selve den bevid-
ste oplevelse – objekts fremtræ-
den for subjektet – rækker hver-
ken statistik eller neurologi. Så-
ledes vil der stadig være brug
for den kvalitative indgangsvin-
kel som vi kender fra andre om-
råder i psykologien. En af de
kommende årtiers største ud-
fordringer vil være at bygge bro
mellem kvantitative og kvalita-
tive vinkler på menneskets
mentale liv. ■

Thomas Habekost er ph.d.-sti-
pendiat, cand.psych. og Søren
Kyllingsbæk er adjunkt, ph.d.
Begge er ansat på Center for 
Visuel Kognition.

Center for Visuel Kognition
Ved den seneste ordinære uddeling fra Statens Humanistiske Forsk-

ningsråd gik den største enkeltbevilling til Center for Visuel Kognition

(Institut for Psykologi) der blev tildelt 4.985.000 kr. Centret ledes af pro-

fessor, dr.phil. Claus Bundesen og docent, dr.phil. Axel Larsen. 

Læs mere om centret på www.psy.ku.dk/cvc.

VISUALITET – Menneskets vi-

suelle opmærksomhedskapacitet

er stærkt begrænset. Ved hjælp 

af synet opfatter vi cirka fire sær-

skilte objekter ad gangen. Her 

er det Vincent van Goghs mandel-

blomster.
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Feriefonden ejer i alt 17
feriehuse fordelt med 15 i
Danmark og 2 i Sverige

samt en lejet lejlighed i Paris.
Husene er fuldt monterede. Der
er elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas-/elkom-
fur og køleskab. Endvidere er
der radio og fire cykler i alle
huse. Der er ligeledes telefon i
alle huse – undtagen i Väset og
Paris.

Der skal medbringes senge-
linned, håndklæder og viske-
stykker.

Den enkelte lejer skal selv
sørge for rengøring af ferieboli-
gen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl. 14.00 til den efterfølgen-
de lørdag klokken 14.00. Lejlig-
heden i Paris udlejes fra søndag
til søndag. I perioden uge 20-42
udlejes kun på ugebasis. Uden
for de perioder der er trukket
lod om, kan husene også udle-
jes på weekendbasis. Der tages
imod bestillinger til weekend-

ophold i efteråret fra den 4. au-
gust 2003 på tlf. 3532 2791. 

Brugsretten må ikke overdra-
ges til andre.

Hvis du ønsker at vide mere
om Feriefonden, kan du finde
os på www.ku.dk/ferie/ med
bl.a. en oversigt over den geo-
grafiske placering af husene,
husbeskrivelser, billeder af hus-
ene og information af mere ge-
nerel art. Herunder reglerne
ved edb-lodtrækning.

Ansøgningen, der skal være
Feriefonden i hænde senest
onsdag den 26. februar 2003,
stiles til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 

Nørregade 10

Postboks 2177

1017 København K

Senest fredag den 14. marts
2003 får man svar på om man
har været heldig.

Lodtrækning 
om feriehus/
lejlighed til
sommer- og
efterårsferien
2003
Som ansat ved Københavns
Universitet kan du deltage i
lodtrækningen om retten til én
uges ferie i ét af fondens huse i
perioden fra den 12. maj (uge 20)
til og med efterårsferien i uge 42 

Frankrig, Paris 
Feriefonden kan igen i år tilbyde ansatte en mulighed
for at opleve Paris med ophold i egen lejlighed. Vi star-
ter sæsonen med en fortsættelse af lejemålet fra sidste
år, men flytter formentlig til en anden lejlighed i samme
ejendom i løbet af sensommeren. Den nye lejlighed er
lidt mindre, men er til gengæld udstyret med en lille
balkon med udsigt til Eiffeltårnet. Lejligheden er bereg-
net til 2 personer. Der vil dog stadig være 4 sovepladser.
Prisen for lejemålet vil fortsat være 3.000 kr. for en uge
Lejligheden er centralt beliggende i Paris’ 15. arrondis-
sement i et fredeligt, men meget levende kvarter. Som
en landsby i storbyen. Alt er lige i nærheden, bageren,
slagteren, apoteket, tøjbutikker, restauranter og marked
to gange om ugen. Fra metro-stationen La Motte-Piquet
Grenelle er der tre metrolinjer der dækker hele Paris.
Lejligheden, som ligger på 3. sal, (ingen elevator) be-
står af et soveværelse med dobbeltseng og en lille stue
med amerikansk køkken. Lejligheden er beregnet til 2
personer, men med plads til 4 da der er sovesofa i stuen
og dyner og puder til 4 personer. Lille badeværelse med
siddebadekar. Der er tv og vaskemaskine i lejligheden. 
Lejligheden udlejes fra søndag til søndag. Det er også
muligt at leje lejligheden fra søndag til torsdag eller fra
torsdag til søndag, dog ikke via lodtrækning. Kontakt
feriefonden for yderligere information.

3.000 kr. (søndag til søndag)

1.720 kr. (søndag til torsdag)

1.290 kr. (torsdag til søndag)

Tibirke ved Tisvildeleje
Huset er beliggende på smuk 2953 kvm. naturgrund rig
på dyre- og fugleliv. 
Huset er beregnet til 5 personer. Stue inddelt i opholds-
afdeling og spiseafdeling med åbenplan køkken, komfur
med keramisk plade, emhætte og køle/fryseskab. Bade-
værelse med bruseniche, entre med garderoberum. I
stuen trappe til 1. sal med 2 soveværelser med dobbelt-
senge. Desuden soveplads i stuen. Klinkegulve m. var-
me. Elvarme og brændeovn. Huset er pga. den meget
stejle trappe til 1. sal ikke egnet til børn.
Afstand strand: Ca. 15 min. på cykel.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.545 kr.

Saunte ved Hornbæk Plantage 
Isoleret sommerhus på beplantet grund i sommer-
husområde nær busstop (Helsingør/Hornbæk/Gillele-
je). Huset er beregnet til 5 personer, og der er barne-
seng og høj stol. Stue med køkken, 3 soveværelser og
stort brusebadeværelse. Farve-tv og radio.
1 km. til købmand i Saunte. 4 – 5 km. til Hornbæk by.
Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.345 kr.

Hald Strand 
Beliggende mellem Liseleje og Hundested. Stort Helårs-
isoleret træhus på dejlig, stor beplantet grund. Terrasse
med delvis overdækning. Huset har 4 soveværelser med
8 sovepladser, opholdsstue, køkken og badeværelse
med bruser.
Afstand strand: Ca. 5 minutters gang til sti med trappe
(stejl) til stranden.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.550 kr.

Liseleje (husdyr ikke tilladt)
Direkte til Kattegat med pragtfuld udsigt. 46 kvm. hyg-
geligt, velindrettet og helårsisoleret Kalmar fritidshus
samt carport med udhus. Stor udsigtsterrasse med del-
vis overdækning. Huset er bygget i 1984 og ligger på
lukket grund med god kystsikring og låge fra grunden
til sti med trappe til stranden ca. 700 m. fra Liseleje
bymidte. I huset er der entre, opholdsstue med brænde-
ovn, åbent køkken, soveværelse, køjeværelse og bade-
værelse med brusekabine. Beregnet til 4 personer.
Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til Liseleje.
Afstand til strand: Direkte adgang til strand fra grun-
den.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

Lundeborg
Huset ligger på vejen mellem Nyborg og Svendborg.
Huset ligger helt ned til vandet med udsigt til Lange-
land. Huset har et lille køkken, stor stue med trappe til
1. sal med 1 dobbelt-, 2 enkeltværelser og et værelse
med køjeseng. Desuden badeværelse med brusebad.
Lukket have og udestue.
Afstand strand: Direkte adgang til strand fra grunden.

Ugepris i højsæsonen: 1.970 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.545 kr.

Blåvand
Kringsvej 3. Helårsisoleret sommerhus tæt ved Vesterha-
vet. Huset er beregnet til 6 personer. Stue med åbent
køkken, 3 soveværelser, badeværelse og sauna. Der er
barnestol og -seng i huset. 
Afstand strand: Ca. 300 m.

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

Ærø
Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret helårshus,
opført ca. år 1900 i den gamle bydel. Huset er beregnet
til 5 personer. Stor stue m. brændeovn, spisestue og
køkken med spisekrog. På 1. sal 2 soveværelser. Husets
sovepladser fordeler sig med 2 sovepladser i hvert sove-
værelse samt 1 soveplads på en sovebriks i spisestuen.
Moderne badeværelse med bruseniche. Fjernvarme.
Ugenert gårdhave. 
Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

Læsø
Skuret, Øster Havn. Sommerhus beliggende på natur-
grund med fyr og lyng i et af de smukkeste områder på
Læsø ca. 1 km. fra den flotteste klitstrand.
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NB! Husene er reserveret til fadderbesøg 

i følgende uger:

Hus: Uge

Hald Strand 22

Tibirke 32

Hornbæk, Saunte 31

Liseleje 28

Stendiget 31

Nålevænget 26

Marielyst 26

Marstal 26

Huset er beregnet til 8 personer. Stue med køkken, 
1 soveværelse og 3 køjerum. Intet tv og ingen antenne.
Handel: Ca. 2 km. til Østerby havn eller 1,5 km. til
campingplads. 
Afstand strand: Ca. 15 min.

Ugepris i højsæsonen: 1.350 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.240 kr.

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

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

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

Ugepris i højsæsonen: 1.545 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.350 kr.

Nålevænget, Tengslemark Lyng. Stort bjælkehus med an-
neks på gammel beplantet grund. Huset er beregnet til
6 personer. Stue, køkken/spisestue, 3 soveværelser. An-
nekset indeholder stue med 3 sovepladser samt køkken.
Desuden et køjerum med 2 pladser (kan kun benyttes
om sommeren). Karbad og sauna. 
Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.500 kr.

Bornholm
Hus ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge og nær ved
lille sandstrand og i et smukt område med klipper. Hu-
set er i 2 etager. Køkken, spisestue, toilet, soveværelse
og køjerum i stueetagen, og på 1. sal soveværelse samt
stor stue med brændeovn og havudsigt. En barneseng.
Der er stort badeværelse med brus og vaskemaskine. I
alt er der plads til 7 personer. To terrasser og have.
Busforbindelse fra Rønne ca. 500 m. fra huset.
Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 1.970 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.650 kr.

Bondehuset. I den lille havneby Vang på vestkysten tæt
på Hammershus ruiner. Omegnen er smuk med klipper
og skov, men uden bademuligheder. Huset er beregnet
til 7 personer. Stue med køkken og 4 soveværelser,
barneseng og -stol forefindes. Stort brusebadeværelse.
Huset har oliefyr og brændeovn.
Handel: 4 km. til købmand i Olsker, 7 km. til
Sandvig/Allinge.
Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle, stoppested
tæt ved huset.
Afstand strand: Allinge/Sandvig ca. 8 km.

Ugepris i højsæsonen: 1.750 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.550 kr. 

Hulsig, Skagen
12 km. syd for Skagen. Huset er et moderne og velholdt
bjælkehus på 75 kvm. Det har 6 sengepladser, hvoraf 2
er i køjeværelse. Brændeovn og elvarme. 
Afstand strand: Ca. 1. km.

Ugepris i højsæsonen: 2.060 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.750 kr.

Marielyst
Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet som-
merhus tæt ved flot badestrand. Der er plads til 5 perso-
ner. Stue med køkken, 3 soveværelser, brusebadeværel-
se. Der er elvarme (men ingen pejs eller brændeovn).
Afstand strand: Ca. 5 min.
Marielyst by: Ca. 15 min. 

Ugepris i højsæsonen: 1.550 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.350 kr.

Sverige
Väset, Kulltorp, Jönköping Län. Väset ligger mellem
Bredaryd og Gnösjö. Der er smuk natur med Storemose,
Sveriges måske største sydlige naturreservat, samt det
kendte skisportssted Isaberg. Huset er en Västkyst-stu-
ga, 54 kvm., helårsisoleret med elvarme og pejs. Bereg-
net til 4 – 6 personer. Stor stue med terrasse, 2 soverum,
køkken og spiseplads. Ingen telefon.
Handel: Kulltorp (2 km.)
Transport: Huset kan nemmest nås med bil, men der går
også tog til Gnosjö – derfra taxa til Väset.
Afstand til badesø: Eskilstorpasøen 2,5 km. 

Ugepris i højsæsonen: 1.350 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.240 kr.

Annelund, Landeryd, Hyltebruk Kommune. Smukt belig-
gende, velindrettet helårshus i de store stille skove ved
Landeryd. Hus + gæstehus er beregnet til 7 personer.
Hus i 2 etager med 5 sovepladser, stue med porcelæns-
kakkelovn, rummelig forstue, stort køkken med spise-
krog, soveværelse samt toilet med brusebad. På 1. sal
soveværelse og kammer. Gæstehus med plads til 2 per-
soner med elvarme og pejs. I nærliggende større skovsø
en robåd til fri afbenyttelse.
Handel: Lokalt 2 km., større og specielle indkøb: 10 km.
Transport: Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsingborg. Tog-
forbindelse til Landeryd.

Ugepris i højsæsonen: 1.650 kr.

Ugepris i lavsæsonen: 1.440 kr.

SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET

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

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

handles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan 

ikke behandles!

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

arbejdere der søger sammen, skal gøre opmærksom på det i

rubrikken “Jeg søger sammen med.” 

Ansøgningsskemaet skal være Feriefonden i hænde senest

onsdag den 26. februar 2003.  

ANSØGNINGSSKEMA TIL SOMMER- OG
EFTERÅRSFERIE

Husnumre:

1.   Skuret, Læsø 

2.   Toppen, Silkeborg (husdyr ikke tilladt)

3.   Hulsig, Skagen

4.   Blåvand

5.   Marstal, Ærø

6.   Stendiget, Sejrøbugten

7.   Nålevænget, Sejrøbugten

8.   Hald Strand, Hundested

9.   Liseleje (husdyr ikke tilladt)

10. Saunte, Hornbæk

11. Marielyst, Falster

12. Vang, Bornholm

13. Sandkås, Bornholm

14. Lundeborg, Fyn

15. Landeryd, Sverige

16. Väset, Sverige

17. Tibirke, Tisvildeleje

18.  Paris 

CPR-nummer:

Navn:

Ansættelsessted:

E-mail: 

Privatadresse:

Postnummer:                By: 

Lokal tlf:                        Evt. privat tlf:   

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

(fx uge 28 – 30) eller angiv en prioriteret rækkefølge (fx uge 30,

28, 29) 

Periode: 

1.

2.

3.

Husønske: Hvis man søger flere huse, kan man ikke knytte ét 

hus til en bestemt uge.

1. 2. 3. 4. 5.

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

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

1.

2.

Hus: Uge

Hulsig 28

Silkeborg 27

Blåvand 28

Sandkås 28+30

Vang 27

Lundeborg 33

Väset 22

Landeryd 29



Ledige udendørs tennisbaner
Institut for Idræt, Nørre Alle 51 udlejer tennisbaner hverdage og

weekend i perioden fra 1. maj til 30. september.

Kontakt tlf. 3532 0832 (kl. 8.30-14.30) for nærmere oplysninger.

● BOLIGER

Bolig søges ▼

Vesterbro/Frederiksberg

Periode: Pr. 1/5-03 og for min. 6 md.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail:

cat@sebastian.dk, tlf. 2537 5003. 

København

Periode: Pr. 1/3-03

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Gerne delvist møbleret.

Beboer: K norsk akademiker,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: astrand@

gmx.net, tlf. 3543 1944.

København og omegn

Periode: Pr. ca. 1/5 el. 1/6-03 og

for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyret: Umøbleret.

Beboere: Studerende par med 2

småbørn.

Husleje: Maks. 4-5.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: machon

madsen@hotmail.com, 

tlf. 8643 4141.

Bolig udlejes ▼

Det danske Studenterhus i Paris

Det danske Studenterhus er

åbent for studerende med min.

2 års påbegyndt uddannelse.

Ansøgning om optagelse i perio-

den fra 1/10-03 til 30/6-04 sker

på blanketter der udleveres af

og senest 1. juni 2003 indsen-

des til sekretariatet for Komi-

teen for Det danske Studenter-

hus i Paris, Aage V. Jensens

Fonde, Kampmannsgade 1,

1604 Kbh. V, tlf. 3313 2145. 

Yderligere oplysninger:

www.fondationdanoise.org. 

Amager nær KUA

Periode: For 3-6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 62 kvm.

Udstyr: Møbleret. Altan, vaske-

maskine, tv, evt. tlf. & ADSL.

Husleje: 6.650 kr. pr. md. inkl. a

conto varme.

Depositum: 19.950 kr.

Kontakt: Tlf. 2679 9850.

Amager

Periode: Fra 1/4-03 til 30/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Køkken, badeværelse,

altan.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: Henrik W Jørgensen, 

e-mail: hwj@nyhavn.as.

● STILLINGER

Jura ▼

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Finansieringsret.

Omfang: 3 år.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau.

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat
Sted: Institut for Kliniske Neuro-

fag og Psykiatri. 

Indhold: En varig stilling som kli-

nisk professor i børne- og ung-

domspsykiatri med tilhørende

overlægestilling. Arbejdsop-

gaverne vil omfatte patient-

behandling og udvikling af

børne- og ungdomspsykiatri i

samarbejde med klinikkens/af-

delingens øvrige lægestab og

faggrupper. Derudover omfat-

ter arbejdsopgaverne udvikling

af fagområdet: forskning og

publicering/ videnskabelig for-

midling og prægraduat un-

dervisning, forskeruddannelse,

bedømmelsesarbejde mv.  

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/3-03, kl.

12.00.

Opslag 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 fås ved hen-

vendelse til hhv. Personalekon-

toret på Amtssygehuset i

Glostrup, tlf. 4323 2023 og Per-

sonalekontoret på Bispebjerg

Hospital, tlf. 3531 3121.

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Diagnos-

tiske Fag.

Indhold: 5-årigt eksternt finansi-

eret klinisk professorat i Klinisk

Biokemi specielt med henblik

på Klinisk Neurokemi med til-

hørende overlægestilling. Ar-

bejdsopgaverne omfatter pa-

tientdiagnostik og udvikling af

Klinisk Neurokemi i samarbej-

de med afdelingens øvrige læ-

gestab og faggrupper. Arbejds-

opgaverne omfatter også ud-

vikling af fagområdet, forsk-

ning og publicering/ videnska-

belig formidling og prægra-

duat undervisning, forskerud-

dannelse, bedømmelsesarbejde

mv. Forskningsområdet omfat-

ter nervesystemets funktion og

udvikling på molekylært ni-

veau med henblik på forståelse

af neuropsykiatriske sygdom-

mes patobiokemi og på udvik-

ling af analyser til forbedret og

tidlig diagnose af neuropsykia-

triske sygdomme.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/3-03, kl.

12.00.

Opslag 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 el. kan fås ved

henvendelse til Personale-

kontoret på H:S Bispebjerg

Hospital, tlf. 3531 3121.

Kliniske forskningslektorer
Sted: Københavns Universitets-

hospital.

Målgruppe: Allerede ansatte

overlæger/afdelingslæger. 

Omfang: 5-10 5-årige stillinger er

ledige til besættelse snarest

muligt. 

Ansøgningsfrist: 3/3-03, 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. 

Videreuddannelse 
i Ortodonti
Sted: Tandlægeskolen, Afdelin-

gen for Ortodonti.

Indhold: 3-årig videreuddannel-

sesstilling i ortodonti.

Kvalifikationer: Tandlægeuddan-

nelse samt min. 2 års fuldtids

klinisk praktisk odontologi

hvoraf min. 1 år med børne-

tandpleje.

Ansøgningsfrist: 24/3-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Prof. In-

ger Kjær, tlf. 3532 6674, e-mail:

ik@odont.ku.dk el. Susanne

Leth, tlf. 3532 6671, e-mail:

sle@odont.ku.dk.

Lektor
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik/NMR-Centret.

Indhold: Forskning inden for

metabolisk biokemi og forud-

sætter anvendelse af og vide-

reudvikling af NMR-baserede

metoder.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 24/3-03,

kl.12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645 el. prof. Bjørn Quis-

torff, e-mail: bq@imbg.ku.dk.

Humaniora ▼

Forskningsassistent 
Sted: Institut for Dialektforsk-

ning.

Indhold: 1-årig forskningsassi-

stentstilling ved Ømålsordbo-

gen.

Kvalifikationer: Ansøgeren må

have erfaring i ordbogsredak-

tion og kendskab til ømålene.

Til besættelse: 1/4-03.

Ansøgningsfrist: 3/3-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Lektor

Karen Margrethe Pedersen, 

tlf. 3532 8501.

Lektorat
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Spansksproget kultur og

litteratur.

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 13/3-03, kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/-

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Gert Sørensen, tlf. 3532

8406.

Adjunkt
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Litteraturvidenskab og

Moderne kultur.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på ansøgerens forskningsmæs-

sige kvalifikationer inden for

områderne it-kommunikation

og digital kultur.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234, e-mail:

bogh@hum.ku.dk.

Adjunkt
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Dansk sprog. Undervis-

ning i studieelementet Sprog

på BA og undervisning og vej-

ledning i sprogemner på fagets

overbygning.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317 (ma. 13-14, ti.

13-15, on. og to. 11-12.) Stu-

dieplaner og andet materiale

om instituttet/danskstudiet fås

på tlf. 3532 8311.

Naturvidenskab ▼

Associate Professor or
Assistant Professor
Place of employment: The

Department of Chemistry

Contents: Experimental organic

chemistry.

Qualifications: Applicants with

documented research experi-

ence in synthetic organic che-

mistry, physical organic chemi-

stry, or bioorganic chemistry

will be preferred. Applicants

must have a strong commit-

ment to teaching. The position

as associate professor requires

a documented scientific pro-

duction at a high scientific

level. The position as assistant

professor requires a Ph.D. or

equivalent scientific qualifica-

tions; such appointment is tem-

porary and limited to 3 years.

Deadline for applications: 4/3-03

at noon.

Full announcement: See

www.kiku.dk, www.ku.dk/led/

generel/ or contact the Person-

nel Office, tel. 3532 2645.

Associate Professorship 
Place of employment: The Bio-

tech Research and Innovation

Centre (BRIC), University of

Copenhagen.

Contents: Biochemistry and Cell

Biology. 

Qualifications: Documented re-

search experience on a high

international level focusing on

signal transduction and me-

chanisms regulating the pro-

gression through the mamma-

lian cell cycle and strong com-

mitment to implement tech-

niques required for the iden-

tification and characterization

of components of protein

complexes and their functional

regulation by reversible mo-

difications (phosphorylation,

acetylation etc.) linked to cell

growth and proliferation.

Period of employment: Five years

with the possibility of renewal

and it is open for appointment

from 1 April, 2003. 

Applications: Must be formally

addressed to the Director of

BRIC.

To be send to: University of

Copenhagen, Personnel and

Legal Department, ref.

BRIC/Head of Section Kristian

Boye Petersen Rectors office,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Copenhagen K.

Deadline for applications: 

21 February, 2003 at noon. 

Additional information: The posi-

tion will be associated with the

research group of the Director,

Dr. Kristian Helin. A description

of the research activities asso-

ciated with the Helin group

may be found at www.ieo.it/

inglese/research/exp_4.htm.

For further information about

BRIC, please contact Dr. Helin

and/or consult www.bric.dk.

Further information about the

vacant positions enquiries can

be made to the Director of

BRIC, Dr. Kristian Helin, e-mail:

khelin@ieo.it. 

● TAP-STILLINGER

AC-fuldmægtig
Sted: Studieadministrationen,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Juridisk bistand til be-

handling af merit- og dispen-

sationsansøgninger primært

fra fakultetets læge-, tand-

læge og humanbiologistude-

rende herunder juridisk bi-

stand til dispensationsudvalg,

studienævn og studieledere. 

I varierende omfang diverse

udredningsopgaver samt ud-

arbejdelse af høringssvar for

dekanat og fakultetets studie-

nævn.

Kvalifikationer: Juridisk el. sam-

fundsvidenskabelig kandidat-

uddannelse.

Til besættelse: 1/5-03 el. tidligere.

Ansøgningsfrist: 7/3-03.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 
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● NAVNE

Pris til Eva Smith

På Hotel Marienlyst i Helsingør blev professor, dr.jur. Eva Smith

den 30. januar tildelt Akademikernes Centralorganisations jubi-

læumspris. Prisen gives til en person der har markeret sig i den

offentlige debat. Den er på 40.000 kr. og blev indstiftet i anled-

ning af AC’s 25 års jubilæum i 1997. Ved valget af Eva Smith har

Priskomiteen bestående af AC’s formand Svend M. Christensen,

Linda Nielsen, rektor på KU og Lars Pallesen, rektor på DTU lagt

vægt på at “Eva Smith formår at forklare de ofte meget vanske-

lige dilemmaer der er inden for straffe- og procesretten på en

klar og tydelig måde. Selv i et kort interview i tv står det lysende

klart for enhver hvilke dilemmaer der er tale om når Eva Smith

har forklaret sagen. Hun er god til at nuancere sine argumenter

og hun er meget klar med hensyn til at formulere sin egen hold-

ning – også når synspunkterne er kontroversielle. Hun er en ene-

stående forsker og samfundsdebattør, og hun er virkelig vigtig

for den danske samfundsdebat.” Eva Smith kandiderede som

cand.jur. fra Københavns Universitet i 1974. I 1986 opnåede hun

doktorgraden og fra 1990 har hun været professor i retsviden-

skab på KU. Desuden har hun siden 1998 bestredet hvervet som

regensprovst og som vidnesbyrd om hendes mangfoldige evner

har hun under navnet Eva Asmussen udgivet 3 børnebøger.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

AC-fuldmægtig 
Genopslag 
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Projektmedarbejder

med interesse for økonomi og

statistik. Ansvar for udvikling,

kvalitetssikring og formidling

af Instituttets økonomistyring

og af statistisk materiale i rela-

tion til forskning og uddannel-

se til såvel internt brug som til

eksternt brug. Projektleder-

opgaver i forbindelse med nye

initiativer fx etablering af nye

uddannelsestilbud, evaluerin-

ger af forskning og undervis-

ning, ekstern finansiering, in-

formationsopgaver og gen-

nemførelse af den ny univer-

sitetslov.

Kvalifikationer: Erfaring med

økonomi- og statistikopgaver,

analyse-, planlægnings- og ud-

viklingsopgaver, gerne inden

for universitetsområdet vil

være en fordel. Fortrolig med

engelsk.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Pia

Schnedler-Meyer, tlf. 3532

3012, e-mail: Pia.Schnedler-

Meyer@econ.ku.dk. 

Bioanalytiker/laborant
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Foretage DNA-under-

søgelser.

Kvalifikationer: Erfaring med at

arbejde efter kvalitetsstyrings-

principper. Endvidere en fordel

hvis man kan udtage blod-

prøver.

Omfang: 1 år med mulighed for

forlængelse og eventuelt fast-

ansættelse.

Ansøgningsfrist: 28/2-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder, dr.med. 

Niels Morling, tlf. 3532 6110.

Laborant
Sted: Medicinsk Anatomisk In-

stitut

Indhold: En halvdagsstilling i

laboratoriet for cellulær im-

munologi.

Kvalifikationer: Fortrolighed med

cellekulturarbejde, cellulær-

immunologiske metoder samt

ELISA.

Ansøgningsfrist: 21/2-03.

Yderligere oplysninger: Prof.

Mogens H. Claësson, tlf. 3532

7270, e-mail:

M.H.Claesson@mai.ku.dk.

Kontorelever 
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet

Indhold: 2 års elevtid. Arbejds-

opgaver er bl.a. studentereks-

pedition, regnskab, journali-

sering, lettere sagsbehandling,

mødetilrettelæggelse og refe-

ratskrivning.

Kvalifikationer: Bestået HHX,

HGS eller HG2 med offentlig

administration som speciale,

kendskab til IT og engelsk, god

til retskrivning.

Ansøgningsfrist: 7/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Julie Ert-

mann Busborg, tlf. 3532 3543 el.

Malene Egemark Clausen, tlf.

3532 3589. Se www.samf.ku.dk.

● ØVRIGE
STILLINGER

Forskerstilling
Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling,

AKH, Århus Universitetshospital.

Indhold: Forskningsassistent, evt.

postdoc el. ph.d.-stipendiat til

studier vedrørende en ny mar-

kør for vitamin B12-mangel.

Omfang: Til besættelse snarest

og for 1 år med mulighed for

forlængelse i op til 3 år.

Ansøgning sendes til: Prof. Ebba

Nexø, Klinisk Biokemisk Afde-

ling, AKH, Århus Universitets-

hospital, Nørrebrogade 44,

8000 Århus C.

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Opslaget i fuld ordlyd: www.auh.

dk/akh/index.htm – ledige stil-

linger – andre stillinger.

● PH.D. -
STIPENDIER 

Antropologi
Sted: Institut for Antropologi, KU.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen. 

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer,

ph.d.-bekendtgørelsen mv. fås

hos Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet, St. Kannikestræde

13, 1169 Kbh. K, tlf. 3532 3538

(Per Bjerregaard Nielsen).

Ansøgningsfrist: 22/4-03, kl.

12.00. Ansøgningen bedes

påført j.nr. 201-233-85/03-2411.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekretær Jørgen Pedersen, tlf.

3532 3468.

Litteraturvidenskab
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab, KU.

Indhold: Ph.d.-stipendium inden

for området metaforer, narra-

tivitet og organisationer.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen el. tilsvarende

kvalifikationer samt har vist

videnskabelige evner som kan

dokumenteres ved speciale,

belønnet prisopgave, offent-

liggjorte afhandlinger eller på

anden måde.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Med bilag herunder

publikationer der ønskes ind-

draget i bedømmelsen.

Sendes til: Det Humanistiske

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 19/3-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Spørgs-

mål, ansøgningsskema, studie-

program, ph.d.-bekendtgørel-

sen m.v. kan fås ved henven-

delse til Lene Ranfelt. tlf. 3532

8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk. Se også

www.hum.ku.dk/phd.

NO and cardiovascular
function 
Place of employment: Danish

Cardiovascular Research Aca-

demy, the University of Aarhus

Contents: A PhD scholarship is

available for a qualified appli-

cant from 1 May, 2003. The

scholarship will be allocated to

the Department of Pharmaco-

logy, University of Aarhus.

Qualifications: The applicant’s re-

search project should be within

the area Nitrogen Oxide and

cardiovascular function. Profes-

sor Michael Mulvany, Depart-

ment of Pharmacology, will

serve as senior supervisor. The

applicant should have a ma-

ster’s degree in medicine, bio-

logy or similar, and it is re-

quired that the applicant is

enrolled as a PhD-student and

follows the study programme

required for achieving a PhD-

degree within 3 years.

Applications: Include information

about the specific project pro-

posed, curriculum vitae and a

copy of the master’s degree

certificate. It should be

explained why the research

project is of interest for you

and why you are particularly

qualified for the scholarship.

Application in 5 copies marked

‘cardiovascular PhD’.

To be send to: The Faculty of

Health Sciences, Vennelyst

Boulevard 9, 8000 Århus C.

Deadline for applications: 15

April, 2003.

Additional information: Prof. Mi-

chael J. Mulvany, Department

of Pharmacology, tel. 8942

1711, e-mail: mm@farm.au.dk.

See also www.dacra.dk and

www.health.au.dk. 

● STIPENDIER

Fonden af 17-12-1981
Støtte: Et kandidatstipendium, et

seniorstipendium, et ph.d.-sti-

pendium eller et skolarstipen-

dium. Kandidat-/ph.d.-stipen-

diet gives fortrinsvis til yngre

forskere der ønsker at frigøre

sig fra andet arbejde i en peri-

ode for helt at hellige sig et

forskningsprojekt.

Seniorstipendiet forudsætter

at ansøgeren har dokumente-

ret udpræget videnskabelige

evner, og det tildeles med hen-

blik på udførelse eller afslut-

ning af et større videnskabeligt

arbejde. 

Ud over stipendierne yder fonden

også støtte til forskning inden

for sygdomsbekæmpelse, ek-

sempelvis indkøb af nødven-

digt apparatur samt støtte til

nødvendig laborantassistance. 

Periode: Stipendiet bevilges for 1

år ad gangen, men kan efter

ansøgning forlænges i yderli-

gere 1 + 1 år.

Ansøgning: Skema fås ved hen-

vendelse til FONDEN AF 17-12-

1981, Advokatfirmaet Jon Palle

Buhl, Valkendorfsgade 16, 3,

1151 Kbh. K. Att.: Advokat

Dorrit Engel. Udfyldes og sen-

des i 4 eks.

Ansøgningsfrist: 1/6-03.

Uddeling: Modtagerne vil få be-

sked omkring 1/9-03.

Socrates-Erasmus 
studieophold i Europa
Målgruppe: Studerende fra det

humanistiske, samfundsviden-

skabelige og naturvidenskabe-

lige fakultet ved Københavns

Universitet. 

Støtte: Udvekslingspladser og

stipendier under de bilaterale

UNICA aftaler i EU’s studen-

termobilitetsprogram Socrates-

Erasmus. Aftalerne er fagspe-

cifikke, kontakt Det internatio-

nale Kontor for yderligere in-

formation.

Værtsuniversiteter: Université

Libre de Bruxelles, Université

Pierre et Marie Curie Paris VI,

Université de Paris VII Denis

Diderot, Université de Paris-

Nanterre Paris X (NB! Der for-

udsættes franskkundskaber på

højt niveau), Universiteit van

Amsterdam, Università degli

studi di Roma Tre, Université

de Lausanne, Universidad

Autónoma de Madrid, Univer-

sidad Complutense de Madrid,

Freie Universität Berlin, Univer-

sität Wien.

Periode: 5-12 md. i det akademi-

ske år 2003-2004.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

informationspjecen JEG VIL UD

kan afhentes på Det internatio-

nale Kontor, Fiolstræde 24,

Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00.

Ansøgningsfrist: 14/3-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Karin

Klitgaard Møller, Det interna-

tionale Kontor.

Stipendium til Humboldt-
Universität zu Berlin 
Målgruppe: En dansk studerende

på KU med min. 2 års norme-

rede studier bag sig, fortrinsvis

på 4. semester og senere stu-

dietrin med dokumenterede

tyskkundskaber. 

Støtte: Et stipendium til et 10-må-

neders studieophold med et be-

løb på ca.  1.760 om måneden 

Periode: Fra 1/10-03 til 31/7-04.

Sendes til: Ansøgningsskema fås

på Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 3/3-03.

Yderligere oplysninger: Det in-

ternationale Kontor.

Stipendium til 
Universität zu Köln 
Målgruppe: Danske studerende

på KU med min. 2 års normere-

de studier bag sig og doku-

menterede tyskkundskaber.

Støtte: Et stipendium med en for-

ventet tidsramme på 9 måne-

ders studieophold med et be-

løb på ca.  2.000 pr. md. 

Periode: Det akademiske år 2003-

2004

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/3-03.

Yderligere oplysninger: Det in-

ternationale Kontor.

Stipendium ved Eberhard-
Karls-Universität Tübingen
Støtte: Et antal stipendier under

The Baden-Würtemberg Fel-

lowship Programme på ml. 4

og 11 md. i det akademiske år

2003-2004. Stipendierne kan

søges af undergraduate-, gra-

duate- og ph.d.-studerende for

1 el. 2 semestre el. et fuldt aka-

demisk år.

Ansøgning: Ansøgningsbetingel-

ser, -procedure og -materiale

fås på Det Internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K.

Vedlæg bilag, herunder doku-

mentation for tyskkundskaber. 

Ansøgningsfrist: 5/3-03.
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Seksualitet og kultur – mellem
magt, undertrykkelse og nydelse
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Medicinsk

Kvinde- og Kønsforskning indbyder alle interesserede til fire

minisymposier og et seminar.

Symposier
Den 24. februar er der foredrag om seksualitet, køn og krop af

læge Lene Falgaard og om seksualitet, skønhed, renhed eller

lemlæstelse af Samia Yusuf Ali.

Den 3. marts er der foredrag om kropsopfattelse og reproduktion

i Brasilien (kirurgiske indgreb/kejsersnit) af antropolog Line

Dalsgaard og om magt, undertrykkelse og nydelse af lektor 

Birgit Petersson.

Den 10. marts er der foredrag om køn og seksualitet af psykolog

Caroline Ripa og kropsidealer i Tyrkiet: Mellem magt og fri-

gørelse af antropolog Danielle Kuzmanovic.

Den 17. marts er der foredrag om omskæring af piger og drenge

i Østafrika: Kultur, identitet og magt af lektor Margrethe Silber-

schmidt og foredrag med titlen debatten om omskæring i

Danmark af læge Tove Petersen.

Alle symposier finder sted på Institut for Folkesundhedsviden-

skab, Blegdamsvej 3 i Mini Auditorium I (29.01.30).

Yderligere oplysninger: Lektor Birgit Petersson, Afdeling for

Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, tlf. 3532 7970.

Seminar
Den 24. marts kl. 9-16 er der seminar om omskæring set i lyset af

danske og internationale deklarationer om seksuel og reproduk-

tiv sundhed og rettigheder og børns rettigheder. Program findes

på www.pubhealth.ku.dk/mkk/omskaering. 

Seminaret finder sted i Teilum B auditoriet på Rigshospitalet, og

tilmelding til sekretær Marianne Holck Christensen, tlf. 3532

7967, fax 3532 7629, e-mail: M.H.Christensen@pubhealth.ku.dk.
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Das Rektorat-stipendium
ved Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
Målgruppe: Studerende under 32

år med min. 2 års normerede

studier, fortrinsvis studerende

på 4. semester og senere stu-

dietrin inden for fagområder-

ne humaniora, teologi, jura,

samfundsvidenskaberne, mate-

matik, og naturvidenskaberne

med dokumenterede tysk-

kundskaber.

Støtte: Under kulturaftalen ml.

Danmark og Tyskland 2003-

2004 tilbydes stipendiet Das

Rektorat ved Christian-Albre-

chts-Universität zu Kiel til et

10-måneders studieophold

med et beløb på ca. 2.150 pr.

md. 

Periode: Fra 1/10-03 til 31/7-04.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det internationale Kontor

eller på www.ciriusonline.dk.

Sendes til: Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/3-03.

Yderligere oplysninger: Det in-

ternationale Kontor.

● LEGATER

Grænsevagtmester Kristian
Langvad Christensen og
hustrus Legat
Målgruppe: Værdigt trængende

studenter udgået fra Sønder-

borg Statsskole som søger en

videruddannelse ved et univer-

sitet, DTU eller KVL.

Støtte: Ansøgeren skal have

været igang med en videre-

uddannelse i min. 2 år for at

komme i betragtning. Der ud-

deles ca. 40.000 kr i portioner

af ca. 10.000. kr efter bestyrel-

sen skøn. 

Ansøgning: Skal indeholde ud-

førlig redegørelse for hidtidige

studieforløb samt opnåede ka-

rakterer og økonomiske for-

hold samt udskrift af eksa-

mensbevis fra Søbnderborg

Gymnasium.

Sendes til: Sønderbog gymna-

sium og HF-kursus, Kongevejen

37, 6400 Sønderborg.

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Uddeling: 29/4-03.

Ingeniør Svend G. Fiedler og
Hustrus legat til fremme af
botanisk og arkæologisk
forskning
Målgruppe: Primært ph.d.-stude-

rende, stipendiater og andre

med kandidateksamen men

uden fast ansættelse.

Støtte: Uddeles fortrinsvis til kon-

krete opgaver (feltarbejde,

museumsarbejde) der kræver

ophold i udlandet. Kun hvor et

sådan formål ikke foreligger,

gives understøttelse til udar-

bejdelse af videnskabelige af-

handlinger, publiceringer af

disse eller til andre videnskabe-

lige formål efter bestyrelsens

nærmere skøn.

Ansøgning: Skal indeholde be-

skrivelse af formålet, budget,

cv samt evt. referencer og an-

det relevant materiale indsen-

des i 3 eks.

Sendes til: Docent dr.phil. Ulla

Lund Hansen, Institut for Ar-

kæologi og Etnologi, Vandkun-

sten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/3-03.

Kirsten Schottlænders Fond
Målgruppe: Studerende, lærere

og forskere inden for det ibe-

roromanske område (spansk-,

catalansk- eller portugisisk

sproget). Ansøgere med til-

knytning til Romansk Institut

på Københavns Universitet vil

blive foretrukket. 

Støtte: Ca. 20 legater til uddeling

til bl.a. studierejser og udgivel-

sesstøtte. 

Ansøgning: Vedlæg budget. Det

skal fremgå hvorledes og

hvornår legatet tænkes an-

vendt og om der gives støtte

fra anden side. Ved ansøgning

om beløb over 10.000 kr. for-

dres anbefaling. 

Sendes til: Kirsten Schottlænders

Fond, c/o lektor John Kuhlmann

Madsen, Romansk Institut,

Njalsgade 78-80, 2300 Kbh. S.  

Ansøgningsfrist: 8/3-03.

Uddeling: Primo maj 2003.

Steensbys Rejselegat.
Løfflers Rejse legat
Målgruppe: Geografer.

Støtte: Enkelte legatportioner til

forskningsrejser kan søges af

geografer på specialeniveau.

Ansøgning: Kortfattet med angi-

velse af formål, budget og ved-

lagt dokumentation for studie-

forløb og eksaminer.

Sendes til: Geografisk Institut,

Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/3-03.

Legatuddelinger ▼

Københavns Universitets 
legater
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet. De der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget direkte besked

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt 1.131.00 kr. i 172 portioner

(ikke nødvendigvis lige store).

● FORSKNINGS-
STØTTE

Einar Hansen forsknings-
fond
Støtte: Til videnskabeligt samar-

bejde og institutionskontakter

mellem humanistiske discipli-

ner ved Københavns Universi-

tet og Lunds Universitet gen-

nem symposier, ekskursioner

og gæstebesøg.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.eken.lu.se/stipendier.

Sendes til: Prof. Greger Anders-

son, Institutionen för konst-

och musikvetenskap, box 117,

221 00 Lund.

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Forskerudveksling med
University of California
Målgruppe: Ansatte med forsk-

ningsforpligtelse ved KU.

Støtte: Til 2 forskningsrelaterede

besøg ved University of Califor-

nia a 4-6 uger i det akademiske

år 2003-2004. Besøgene skal

være af forskningsmæssig in-

teresse for begge institutioner

og fx inkludere deltagelse i

forskningsseminarer og/el.

gæsteforelæsninger. Iflg. afta-

len ml. KU og Education Abro-

ad Program ved University of

California dækker Københavns

Universitet rejseomkostninger

mens University of California

dækker udgifter til kost og lo-

gi svarende til $1500. Evt.

gæstebolig og kontorfacilite-

ter aftales direkte med værts-

instituttet i Californien.   

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af forsknings- og undervis-

ningsområde, cv, besøgets

faglige formål og hvordan det

bidrager til udviklingen af

samarbejdet med University of

California; skr. bekræftelse fra

det institut på University of Ca-

lifornia som tilbyder værtsskab

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/3-03.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef på Det internationale

Kontor, John E. Andersen, 

e-mail: jea@adm.ku.dk. Direct-

or of the University of Califor-

nia Study Center, Kaare Strøm,

e-mail: kstrom@ucsd.edu. 

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

en.dk – for fagfolk – der opda-

teres løbende el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2001-2002 s. 219.

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Støtte: Se www.hjerteforening-

en.dk – for fagfolk – der opda-

teres løbende el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2001-2002 s. 220.

Ansøgningsfrist: 1/4-03, kl. 12.00.

● UDDANNELSE

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig,

forskningsorienteret overbyg-

ningsuddannelse om basalbio-

logiske forhold som har betyd-

ning for forståelsen af den

menneskelige organismes

funktion i sundhed og sygdom.

Uddannelsen blev oprettet på

forsøgsbasis i 1989 og blev po-

sitivt evalueret i 1994. Der er

optagelse 1 gang om året af

ca. 30 studerende.

Opbygning: Humanbiologistu-

diet varer 21/2 år, er opbygget

som 3 semestres teoretisk un-

dervisning fulgt af 2 semestres

specialestudium. I de første 11/2

år undervises i biomedicinske

fag, lægevidenskabelige red-

skabsfag og naturvidenskabe-

lige hjælpediscipliner. De gen-

nemgående hovedfag er hu-

man patofysiologi og cellebio-

logi. Desuden undervises i kur-

susblokke der omfatter fx mi-

krobiologi, farmakologi, gen-

teknologi, videnskabsteori, for-

søgsdyrskundskab, isotoptek-

nik. To ophold på henholdsvis

en klinisk og en paraklinisk 

hospitalsafdeling indgår. Det

sidste års specialestudium ud-

føres individuelt under vejled-

ning og afsluttes med en skrift-

lig rapport. Emnemæssigt vil

specialet ofte tage udgangs-

punkt i tidligere undervisning

på studiet og den grundige

træning i biologisk metodik

giver et godt grundlag for det

praktiske arbejde under spe-

cialefasen.

Undervisningsform: Forelæsnin-

ger for hele holdet, projektar-

bejde for mindre grupper, la-

boratorieøvelser og individuelt

specialearbejde. 3. semester

undervises på engelsk.

Kvalifikationer: Bachelorgrad el.

tilsvarende med et biologisk

orienteret indhold fx i medicin,

veterinærvidenskab, farmaci,

biologi, biofysik, ingeniør-

videnskab (kemi). I øvrigt an-

lægges en samlet vurdering,

hvori fx også indgår tidligere

forskningsaktivitet, karakter-

niveau og alder.

Ansøgningsskemaer samt yder-

ligere information kan rekvire-

res og indsendes til: Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

Studiekontoret for Humanbio-

logi, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh

N, tlf. 3532 7076 el. e-mail: 

mekr@adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 4/4-03, kl. 12.00.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer. 

Tid: 24/2-03, kl. 10.15-13.15 og

4/3-03, kl. 10.15-13.15.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Kurset er på engelsk.

Tid: 27/2-03, kl. 10.15-13.15.

Kursus: Introduktion til tidsskrifts-

søgning og artikelsøgning. 

Tid: 20/2-03 kl. 13.00-16.00 og

25/2-03 kl. 10.15-13.15. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747#1,

el. via e-mail: iod@kb.dk. Evt.

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Argumentation i retten
Målgruppe: Jurastuderende.

Indhold: Et argumentationskur-

sus for kommende jurister som

ønsker at øge deres viden om

at procedere i retten. Kurset vil

fokusere på hvordan man ud-

finder og behandler argumen-

ter med udgangspunkt i det

klassiske, retoriske system sta-

sislæren, men også argumenta-

tionsmodeller af nyere dato vil

blive inddraget.

Kurset vil forløbe over tre dage:

Mandag kl. 16-20, torsdag kl.

16-19 og den følgende man-

dag kl. 16-18. 

Tid: 3/3-03 – 3/10-03.

Sted: Oplyses senere.

Tilmelding: På e-mail til: 

lottedrehn@hotmail.com inden

17/2-03. Oplys navn, mailadres-

se og evt. problemer med tids-

punkterne.

Arrangør: Sasha Lystrup Ander-

sen og Lotte Drehn.

Ph.D course: Today`s
research training – tomor-
row`s scientific quality
Contents: Scientific theory and

philosopy, project manage-

ment and scientific communi-

cation. 

Time: 6/6-03 – 13/6-03.

Place: Riga, Latvia.

Organizer: NORFA,

www.norfa.no. 

Kursus i International
Sundhed (Tropemedicin og
hygiejne)
Indhold: Kurset er et heldags-

kursus og har status som Åben

Uddannelse.  

Tid: 4/8-03 – 29/8-03.

Sted: Panuminstituttet, Bleg-

damsvej 3.
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Hænger tilværelsen som stude-
rende ikke sammen økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis du fx

• har opbrugt dine SU-muligheder

• er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

• er blevet mor eller far 

• føler at din gæld vokser dig over hovedet

• har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på

dine økonomiske forhold, hjælpe dig med at få et overblik over

din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

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

cigarkasse med penge, men vi kan give dig en solid og anonym

vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 2850. Vejledningen er åben efter aftale. 

Du kan også sende en e-mail til SØ-vejlederen på SA-studoe-

kon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejle-

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.

Fire elementer i nordisk lys
Institut for Nordisk Filologi inviterer den 20. februar kl. 14.00 i

bygning 22, 2. sal til reception for at indvie Merete Markers sto-

re kunstværk De fire elementer – i nordisk lys. Ved samme lejlig-

hed markerer Nordisk Filologi sin indflytning i det nye KUA. Me-

rete Markers store maleri er bekostet af Statens Kunstfond og

overdraget til Københavns universitet. Kunstværket er ophængt

i instituttets bibliotek.

F
O

T
O

: 
M

O
R

T
E

N
 E

. 
W

Ø
L

D
IK

E
 O

L
S

E
N



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Tilmelding: Information og an-

søgningsskema fås ved henv.

til: Birgitte Gantriis, Panum In-

stituttet, Bygning 2, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N, Tlf: 3532

7634.

Arrangør: Det sundhedsvidenska-

belige Fakultet,

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk

Ph.D. Course in modern
sociological theory
I. Introduction to the course: Fri-

day 25 April 2003. II. Main

theoretical course in week 35,

Monday 25 August – Friday 29

August 2003. III. Practical cour-

se: Thursday 9 – Friday 10 Oct-

ober 2003.

Contents: Many PhD students are

confronted with sociological

problems in their projects.

Therefore it can be very useful

to get a broad general view of

the topics in modern sociologi-

cal theory, and it is also the in-

tention of this course to give

such a survey. The course will

give a broad introduction to

the theories discussed these

years. There will be a special

presentation of Anthony Gid-

dens, Pierre Bourdieu, Ulrich

Beck, Zygmunt Bauman, Mi-

chel Foucault, Jürgen Haber-

mas and Niklas Luhmann.

Time: 25/8-03.

Venue: Copenhagen Business

School, Department of Mana-

gement, Politics and Philoso-

phy, Blaagaardsgade 23B.

Registration: Latest on Thursday

27 February 2003 per e-mail to

Øjvind Larsen, larsen@cbs.dk.

Organizer: Copenhagen Business

School, Full announcement:

www.cbs.dk/departments/ioa/r

dc/rammeprogram/mod_soci

ol_teori03.shtml.

● MØDER

Loven om specialpædago-
gisk Støtte
Intentionen med SPS-loven er at

studerende på videregående

uddannelser får handicapkom-

penserende hjælpemidler i for-

bindelse med studiet bevilget

gennem SU-Styrelsen og ikke

som tidligere gennem kommu-

nerne. Hvordan fungerer den i

praksis, og hvilke erfaringer er

der gjort efter 2 år? 

Oplægsholdere: Per Krabbe Møl-

gaard, SPS-ansvarlig på KU og

Ole Boesen, SU-Styrelsen.

Der er teleslynge i lokalet.

Tid: 25/2-03, kl. 17 -19.

Sted: KUA, lok. 7.3.126.

Arrangør: Handicappede Stude-

rende & Kandidater,

www.hsknet.dk.

Kalevala – oversættelse og
reception
Temaeftermiddag. Professor Lars

Huldén, Svenska litteratursäll-

skapet i Finland, Helsingfors:

Vaka vanha Väinämöinen och

andra översättningsproblem.

Sirkka-Liisa Mettomäki, Finska

litteratursällskapet, Helsing-

fors: Kalevala rundt i värden.

Gynmasielektor Hilkka Sønder-

gaard, Tønder: Om den danske

oversættelse af Kalevala.

Tid: 27/2-03, kl. 15 -18.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.  

Arrangør: Selskab for Nordisk Fi-

lologi og Finsk Afdeling, Insti-

tut for Nordisk Filologi, ler-

che@hum.ku.dk.

Generalforsamling i Fore-
ningen Studenterhuset 
Målgruppe: Foreningens

medlemmer. Nye medlemmer

skal være indmeldt, og gamle

medlemmer skal have fornyet

deres medlemskab senest 17/3-

03, kl. 18. 

Dagsorden: Valg af dirigent; Valg

af referenter; Bestyrelsens be-

retning; Fremlæggelse af og

godkendelse af regnskab; God-

kendelse af budget og fastsæt-

telse af kontingent; Beslutning

om anvendelse af

overskud/dækning af tab; God-

kendelse af evt. nye aktivitets-

grupper; Indkomne forslag;

Valg af formand; Valg af besty-

relsesmedlemmer; Valg af sup-

pleanter; Valg af revisor; Even-

tuelt.

Indkomne forslag fra medlem-

mer skal være foreningens be-

styrelse i hænde senest 4/3-03.

Påtænker man at kandidere til

bestyrelsen, skal man indlevere

et skriftligt opstillingsgrundlag

til bestyrelsen senest 14 dage

inden generalforsamlingens af-

holdelse. 

Tid: 18/3-03, kl. 19.00.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade 52, Røde Rum. 

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Københavns Universitets
personalepolitiske konfe-
rence
Temaer: Ny løn og krav til uddan-

nelser og kompetence; ny uni-

versitetslov og udviklingskon-

trakt.

Oplægsholdere: Rektor Linda

Nielsen, formand HSU; Poul

Erik Krogshave, næstformand

HSU; direktør Lisbeth Lollike,

Personalestyrelsen; lektor

Dorthe Pedersen, Handelshøj-

skolen; centerleder Jesper Due,

Sociologisk Institut; direktør

Martin Teilmann, AC; fællestil-

lidsrepr. Henrik Prebensen,

DM; fællestillidsrepr. Ingrid

Kryhlmand, HK; universitets-

direktør Else Sommer.

Tid: 25/2-03, kl. 10.00 - ca. 15.15.

Sted: Grøndalscentret, Hvidkilde-

vej 64.

Arrangør: Hovedsamarbejds-

udvalget, Københavns Univer-

sitet.

Capacity Building and
Education in Development.
FAU-conference 2003
Target group: Development re-

searchers, practitioners and

students. 

Workshops: Education as a Stra-

tegy to Development; Capacity

Development of Organisations;

Education and Cultures of En-

trepreneurship; Education: Im-

plementation and Impact.

Keynotespeakers: Lesley Bartlett:

Impact of Education: The Stig-

ma of Illiteracy. Kimanthi Mu-

tua: Developing Capacity of

Entrepreneurs in Kenya – a

non donor perspective. Birgit

Borck-Utne: Education in De-

velopment- lessons learnt.

Time: 6/3-03 – 8/3-03.

Venue: Djursvold Kursuscenter,

Grenå

Organizer: The Association of

Development Researchers in

Denmark (FAU), tlf. 3385 4690,

fau@cdr.dk, www.udviklings

forskning.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med., ph.d. 

Palle Bekker Jeppesen

Titel: Intestinal insufficiency and

failure.

Officielle opponenter: Dr. Jeremy

Nightingale og overlæge,

dr.med. Ole Østergaard Thom-

sen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Hen-

rik Kehlet, tlf. 3632 2256.

Tid: 7/3-03, kl. 13.30.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet.  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Jagtvej 204,

2.th., 2100 Kbh. Ø. Indstilling-

en kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til Fakultetssekretari-

atet.

Læge, ph.d. 

Thomas Engstrøm

Titel: Myometrial receptors in rat

parturition.

Officielle opponenter: Overlæge,

ph.d. Thomas Bossmar og over-

læge, dr.med. Ole Amtorp.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Jørgen War-

berg, tlf. 3532 7521.

Tid: 7/3-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Sanskevej 3,

2960 Rungsted Kyst. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.polit. Tim Bedsted

Titel: A Dynamic Analysis of the

Costs of Dementia in Denmark.

Tid: 24/2-03, kl. 13.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 2., St. Øvelsessal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Frederik Buchvald

Titel: Exhaled nitric oxide in

asthmatic children.

Tid: 19/2-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet,

Hannover aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos Dansk Bør-

neAstmaCenter, KAS Gentofte

L 213, Niels Andersensvej 65,

2900 Hellerup.

Jacob R. Marstrand

Titel: Cerebral Hemodynamics

measured with MR.

Tid: 20/2-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Nordre Fasanvej

46, 1.tv, 2000 Frederiksberg, 

e-mail. marstrand@dadlnet.dk.

Uffe Bødtger

Titel: Sensitisation and IgE-medi-

ated allergy to birch pollen. 

A prospective study on the

spontaneous and therapeutic

changes of allergic phenotype.

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

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Allergiklinikken

TA 7551, Rigshospitalet, Bleg-

damsvej 9, 2100 Kbh. Ø, e-mail:

ub@dadlnet.dk.

Mai-Britt Abel

Titel: Tidlig opsporing af patien-

ter med førstegangs-psykose i

det skizofrene spektrum.

Tid: 21/2-03, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Mini

Auditorium II, 20.01.32.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos sekretær

Maj-Britt Møller, Tandlæge-

skolen, Afdeling for Samfunds-

odontologi, tlf. 3532 6791, 

e-mail: mm@odont.ku.dk.

Humaniora ▼

Lilian Reinholt Andersen

Titel: Reduktion i moderne fransk

finalgrupper, set i lyset af final-

gruppernes diakroni.

Tid: 28/2-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Romansk Institut, KUA.

Naturvidenskab ▼

Torben Asp

Titel: Molecular and Biochemical

Characterisation of Cysteine

Proteases from White Clover.

Tid: 26/2-03, kl. 10.30.

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.

Jan Kresten Nielsen 

Titel: Taphonomy of Marine

Shells: Tapholomical Precesses,

selective shell Preservation,

Taphofacies and Relative time.

Tid: 5/3-03, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Geologisk Bibliotek, Øster 

Voldgade 10.
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Sted: Sygeplejeskolens Audito-

rium, indgang 50, Bispebjerg

Hospital.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Psykiatrisk afde-

ling, Hvidovre Hospital, Brønd-

byøstervej 160, 2605 Brøndby,

e-mail: mabel@dadlnet.dk.

Pia Ekbom

Titel: Microalbuminuria and me-

tabolic control as predictors of

complications in pregnancy in

women with type 1 diabetes.

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

Sted: Teilum Bygningen, Aud. B. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

ekbom@dadlnet.dk.

Kamilla Angelo

Titel: Delayed rectifier channels

of the heart.

Tid: 27/2-03, kl. 9.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos forfatteren

på e-mail: k.angelo@ucl.ac.uk.

Klaus Koefoed

Titel: Generation of recombinant

human antibodies from HIV-1

seropositive individuals for the

analysis of antibody mediated

thrombocytopenia and virus

neutralization.

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

Sted: Teilumbygningen, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren på e-mail: 

klauskoefoed@yahoo.com.

Jaranya Hunsrisakhun

Titel: The psycho-social support

by significant others in promo-

tion of oral health behaviour

among primary school children

in Southern Thailand.

Tid: 28/2-03, kl. 14.15.

Fabeldyrene fra museets magasiner slippes i skolernes vinterferie (uge 7) fri på udstillingerne sammen

med andre velkendte dyr fra Harry Potters fantastiske verden. Udover den snehvide enhjørning kan

man møde basilisken med det dødbringende blik, den mægtige griff og Hedvig, Harrys egen ugle. 

Museets kustoder fortæller om fabeldyr i myter og sagn. Hvad er overtro? Hvor langt er der egentlig

mellem tro og overtro? 

I workshoppen kan man kreere sit eget fabeldyr, og kustoderne vil hjælpe i processen så ingen dyr 

tager magten fra deres skaber.

Zoologisk Museum, www.zoologiskmuseum.dk, kl. 10 – 17.

Fabelagtig
vinterferie på
Zoologisk 
Museum
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Tidsskriftet Grønland på nettet
De første 50 årgange af det populærvidenskabelige tidsskrift Grønland

kommer på nettet i løbet af foråret. Databasen indeholder mere end 2.000

illustrerede artikler med gode søgemuligheder. Det Grønlandske Selskab

står bag initiativet i samarbejde med Microdan og Algoritmer En Gros.

Se www.groenlandselskab.dk.

Politics and the Making of International Conventions
Ambassador Tyge Lehmann, the Danish Ministry of Foreign Affairs

Tid: 18/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Wilders Plads 8H, 3., the Lannung Room

Arr.: The Danish Institute for Human Rights, www.humanrights.dk

En nazistisk genrejsning af Danmark? DNSAP 1940-45
John T. Lauridsen

Tid: 18/2 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, besaettelsescirkel@histud.ku.dk 

Status for Det Europæiske Konvent 
Nina Holst-Christensen

Tid: 18/2 kl. 16.15-18.30

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

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

Two Approaches to the Neural Correlate of Visual Consciousness
Prof. Ned Block, New York University

Tid: 19/2 kl. 16.15

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 8.1.13

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi og Institut for Filosofi

Folkekirkens missionsforpligtelse i det multikulturelle samfund
Provst Leo Kamstrup Olesen og lektor Hans Raun Iversen, Institut for Systematisk Teologi

Tid: 19/2 kl. 19.30

Sted: Sundby Kirkes Menighedshus, Amagerbrogade 71

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke

Bibelkritik og politisk filosofi i Spinozas Tractus theologico-politicus
Docent, dr. C.H. Koch

Tid: 20/2 kl. 13.15-15.30

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Tvind – det borgerlige samfunds Prügelknabe?
Cand.mag., ph.d.-studerende Jes Fabricius Møller

Tid: 20/2 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H, 2.

Arr.: Studenterkredsen

Entré: Ikke-medlemmer 25 kr.

Nye læsere kan begynde her. Den netop indledte retssag mod Tvinds leder Mogens Amdi Petersen og

medlemmer af Lærergruppens top vil med sikkerhed endnu engang kaste store overskrifter af sig og

føre til alvorstunge ekspertudtalelser i de store nyhedsudsendelser. Foredraget vil resumere retssagens

forhistorie og komme med et bud på hvorfor alle synes at have et – berettiget – horn i siden på Tvind.

Døden, kroppen og moderniteten
Ph.d. Eva Åhrén Snickare, Linköping Universitet

Tid: 20/2 kl. 20.00

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62

Arr.: Medicinsk-Historisk Selskab

Teksttransmission. Introduktion til transmissionsteori
Prof. Jürg Glauser, Deutsches Seminar, Universität Zürich/Basel

Tid: 21/2 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.47

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

Tekstens uventede bevægelser. Om tekstfejl og tekstrettelser som kilde
til ustabilitet
Lektor Johnny Kondrup, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 21/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 136

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

Magisterforelæsning: Danske bebyggelsesnavne opstået af skovnavne
som Albøge, Jørlunde og Stavnsholt – deres alder og udvikling
Stud.mag. Birgit Eggert 

Tid: 21/2 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Nordisk Filologi

Zwei Weisen bewusster Selbstbeziehung: Selbstbewusstsein und Selbst-
wissen
Manfred Frank, Philosophisches Seminar, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tyskland

Tid: 24/2 kl. 13.15-15.30

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 6.1.48

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning og Institut for Litteratur-

videnskab

Aarestrup og romantikken
Lektor Isak Winkel Holm

Tid: 24/2 kl. 13.15-15.30

Sted: KUA, lok. 8.1.44

Arr.: Dansk Selskab for Romantikstudier 

Når molekylerne mødes: H+ + ONOO-

Prof., dr.scient. Søren Keiding

Tid: 24/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3.

Arr.: Videnskabernes Selskab, kdvs@royalacademy.dk

Gratis adgangskort udleveres

The Role of Legislative and Judiciary Powers in Modern Democracies. 
Is American Constitutional Democracy Coming to Europe? 
Dr.phil. Helle Porsdam, Institute of History and Civilization, University of Southern Denmark

Tid: 25/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Wilders Plads 8H, 3., the Lannung Room

Arr.: The Danish Institute for Human Rights, www.humanrights.dk

Re-imagining Sociology
Prof. Steve Fuller, University of Warwick

Tid: 25/2 kl. 14.00-16.00

Sted: Linnesgade 25, Salen 

Arr.: Sociologisk Institut

RNA-bindende proteiner
Finn Cilius, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Tid: 25/2 kl. 15.00

Sted: SSI; Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien
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Natural Zeolites: From structure to applications
Prof. Dr. Thomas Armbruster, Laboratory for Chemical and Mineralogical Crystallography, University of

Bern, Switzerland

Tid: 26/2 kl. 13.00

Sted: KVL, Thorvaldsensvej 40, Aud. 3-13

Arr.: Danish Mineralogical Society and Chemistry Department, KVL

Velfærdslivsform eller embedslivsform?
Henriette Buus og Dorthe Vejen

Tid: 26/2 kl. 14.00-16.00

Sted: Vandkunsten 5, 1., Aud 1.1. Ring på hos sekretæren hvis du ikke har et nøglekort

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik

Modstandsbevægelsen – genesis og vækst
Lektor, dr.phil. Aage Trommer, Syddansk Universitet

Tid: 26/2 kl. 19.00

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixensalen

Arr.: Det Kongelige Bibliotek

Den Dynamiske Hjerne – hjernens plasticitet og det neurale substrat for
bevidsthed
Lektor, mag.art. Jesper Mogensen, Institut for Psykologi

Tid: 26/2 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48 

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Identification and Characterization of Novel Immunosuppressants
Maria L. Garcia, Merck Research Laboratories, Rahway, NJ, USA

Tid: 26/2 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

From the psychological self to the somatic individual
Prof. Niklas Rose, London School of Economics

Tid: 27/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Institut

Oplysningsideernes indflydelse på forholdet mellem kristne og jøder i
Danmark (1760-1814)
Prof. Martin Schwartz Laustsen

Tid: 27/2 kl. 13.15-15.30

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Krop og eros i fransk fin de siécle-skulptur
Tea Baark Marey

Tid: 27/2 kl. 16.00-18.00

Sted: Psyk. afd. O`s Aud., Borgm. Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Dansk forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex og Samfund, 

www.klinisksexologi.dk

Halsbåndlemmingens fødebiologi og habitatudnyttelse i Nordøst-
grønland
Ph.d.-stud. Thomas Bjørneboe G. Berg, Zoologisk Institut

Tid: 27/2 kl. 17.00

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Pressekontakt, journalistik og kommunikationsrådgivning i et dansk 
pr-bureau 
Cand.comm., direktør & partner i Klar Text, Sven Hauge

Tid: 27/2 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.118

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, linda@post8.tele.dk
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Kierkegaards Kilder
Direktør, cand.theol., 

Dr.h.c. Niels Jørgen Cappelørn 

Tid: 27/2 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44 

over gården, Kældercafeen.

Arr.: Søren Kierkegaard

Selskabet

Da Søren Kierkegaard døde i november 1855, efterlod han sig en bogsamling på omkring 2.380 bind.

Sammenlignet med Grundtvigs mageløse bibliotek på ca. 8.000 bind er det ingen herlighed, men sam-

menholdt med H.C. Andersens lilleput samling på 850 bind er det en eventyrlig mængde. De bøger

Kierkegaard efterlod sig afspejler ikke blot hans mangfoldige interessefelter, men genspejler sig i hans

egne tekster. Det giver mulighed for at komme tættere på de tekstkilder han lod sig inspirere og ud-

fordre af og den tekstkavalkade han altid førte direkte og indirekte dialog med. Niels Jørgen Cappel-

ørn vil også prøve at udpege de grupper der udgør lønkammeret, hjerterummet og skatkisten i Kier-

kegaards bogsamling. Forfatteren har aktuelt udgivet ‘Tekstspejle’, Rosendahls Bogtrykkeri, 2002.

Johann Friedrich Reichardt und der Gattungstypus Deklamation
Prof. Heinrich Schwab

Tid: 28/2 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, aud. 1

Arr.: Forskningspræsentation ved Musikvidenskabeligt Institut

Overgangen til forsørgethed – ægyptiske begravelsesritualer i Gamle og
Mellemste Rige
Cand.mag. Rune Nyord

Tid: 28/2 kl. 14.00-16.00

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

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene

Phenomenology as Cognitive Neuroscience: A case study in functional
brain imagery
Dan Lloyd, Department of Philosophy, Trinity College, Hartford, CT, USA

Tid: 28/2 kl. 17.15-19.30

Sted: Købmagergade 46, 4., lok. 403

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Svenska bebyggelsenamn i Finland
Prof. Lars Huldén, Helsingfors

Tid: 28/2 kl. 14.15

Sted: KUA, Njalsgade 136, bygn. 27, lok. 27.5.26

Arr.: Institut for Navneforskning



H vad fik dig til at læse hi-
storie og samfundsfag og
hvorfor på KU?

»Jeg syntes det var det mest
spændende fag i gymnasiet –
måske fordi jeg havde gode
lærere. Og jeg ville gerne selv
være gymnasielærer. Desuden
lå det lidt i kortene fordi min
familie altid har været historie-
interesseret. Min far læste hi-
storie inden han gik over til ju-
ra og blev landsretssagfører, og
min farfar var kirkehistoriker.

Når det lige blev KU, var det
fordi jeg kom fra Rungsted«.

Hvordan husker du din stu-
dietid på KU?

»Vi havde en utrolig uover-
skuelig studieordning på histo-
riefaget dengang – helt ander-
ledes end nu. Først skulle vi
igennem en toårig forprøve – vi
gik på universitetet i to år uden
én eneste eksamen, og så plud-
selig en dag var det knald eller
fald. Vi begyndte 180 studeren-
de, og kun 60 kom igennem. De
der faldt fra, kunne begynde
forfra igen. Egentlig var det
utrolig uhensigtsmæssigt!

Efter forprøven tog resten af
faget for det meste fire år, og så
kom sidefaget oveni til sidst.
Det var lang tid, og det var

svært at tage sig sammen til at
komme igennem de afsluttende
eksamener. De fleste af os hav-
de også allerede jobs – jeg hav-
de job i Udenrigsministeriet og
vikariater som gymnasielærer. 

Jeg begyndte på KU i 1964 og
blev færdig ni år senere. Det er
måske lidt ironisk at mange af
de politikere der er fortalere for
kortere studietider, rent faktisk
selv har været længe om at bli-
ve færdige... Jeg brugte dog og-
så en del tid på politik fx som
næstformand for Venstres Stu-
denter«.

Hvad var det bedste ved KU?
»Dengang holdt Historie til i

lokaler omkring Bispetorv. Og
der var et dejligt miljø inde i by-
en. Jeg kendte de fleste stude-
rende og holdt af at sidde på
Historisk Laboratoriums Biblio-
tek, Universitetsbiblioteket eller
Det Kongelige Bibliotek. Der
sad jeg tit og læste før og efter
timerne.

Da historiestudiet flyttede til
Amager, syntes jeg det var fryg-
telig synd – så langt fra Det
Kongelige Bibliotek og miljøet i
indre by! Jeg vil gerne være
med til at skabe et bedre miljø
for faget i de nye bygninger og
med biblioteksfaciliteterne tæt
på igen«.

Hvad var det værste?

»Det var da jeg læste sam-
fundsfag som sidefag i begyn-
delsen af 1970’erne. Det var
nok den mest munkemarxisti-
ske periode i KU’s historie! Fx
sad vi en dag midt i en fore-
læsning da en flok studerende
kom marcherende ind og
proklamerede: Vi vil gøre op-
mærksom på at læreren under-
viser i borgerlig økonomi. Der
var tit den slags optrin. Og som
liberal var jeg lidt af en frem-
med fugl. Jeg kom ofte ud i
nogle hårde diskussioner – mig
mod de dengang toneangiven-
de. Bagefter kom der tit nogle
hen og sagde: Godt at nogen
tør! 

Jeg var lidt ældre end gen-
nemsnittet, var færdig med Hi-
storie, havde halvdagsjob ved
siden af og alt i alt ikke bange
for at sige min mening. Det var
i den tid jeg blev så bekræftet i
min liberale holdning at jeg
meldte mig ind i Venstre«.

Hvad lærte du dengang som
du bruger i dit liv nu?

»Jeg har glemt de fleste facts,
men historisk metode og kilde-
kritik er noget der sidder på
ryggraden. Historie har jeg haft
meget brug for når jeg fx har
arbejdet med  konflikterne i
Østeuropa og på Balkan og som
formand for Kosova-Komitéen i

Danmark. Indimellem graver
jeg mig ned i historien for bed-
re at forstå konflikterne: Ser på
historiske kort – utroligt som
grænserne har været flyttet
rundt gennem tiderne – eller
finder oplysninger fra historie-
bøger. Kildekritikken har jeg al-
tid med i bagagen. Jeg tager ik-
ke oplysninger for givet. De fo-
rekommer altid i en sammen-
hæng med en bestemt interes-
se«.

Hvornår tænker du på KU i
dag?

»Det sker jo dagligt. Jeg har
beskæftiget mig med universi-
tetspolitik siden jeg kom i Fol-
ketinget i 1984, og jeg taler ofte
med ledelsen, lærere og stude-
rende på KU. For fem år siden
blev jeg formand for Udvalget
for Videnskab og Teknologi, og
som formand bliver jeg invite-
ret med til KU-arrangementer,
fx årsfest og receptioner. Jeg
møder op så ofte jeg kan. Det er
en god lejlighed til at høre hvad
folk mener og tænker. 

Desuden er der nogle perso-
ner på KU jeg kender bedre end
andre, og som jeg sommetider
spørger til råds – også selv om
de ikke nødvendigvis tilhører
samme parti som mig. Hvem si-
ger jeg ikke!« ■

loiswitt@hotmail.com

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Rødder på KU
Universitetsavisen sætter i en serie bagsider fokus på kendte

KU-kandidater og deres studentertid.

Universitetets 
liberale veninde

Som mangeårig universitetspolitiker
for Venstre har Hanne Severinsen
haft stor indflydelse på udspillet 
til ny universitetslov der nu bliver 
behandlet i Folketinget. Hun blev
rigtig liberal da hun i 1970’erne
læste samfundsfag på KU blandt

lutter røde medstuderende

Navn: Hanne Severinsen
Alder: 58 år
Uddannet: Cand.mag. i historie og 
samfundsfag i 1973
Stilling: Medlem af Folketinget for 
Venstre og formand for Udvalget for 
Videnskab og Teknologi
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Af: Louise Witt


