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KU på business class
Universitetet har vinket farvel til demokratiet og sagt goddag 
til de nye tider ved at invitere erhvervslivet inden for murene. 
Lektion 1 i virksomhedsledelse lyder: Skab en stærk ledelse der
kan tage de store beslutninger for lukkede døre
LÆS SIDE 2 OG 4

Humanistiske
laboratorier?  
Humanistiske forskere skal 
i højere grad arbejde sammen 
i forskningsgrupper, mener
Statens Humanistiske Forsk-
ningsråd. Kritikere ser det som
en ensretning af forskertradi-
tionen inden for Humaniora
LÆS SIDE 3

Parcelhus-
drømme
Parcelhuset beskyldes ofte 
for at være uden egenskaber. 
En  kedelig og ensrettende
boligform der dominerer livet 
i forstaden. Men blandt for-
fattere og byforskere er der 
fornyet interesse for parcel-
huslivet i forstæderne. 
Kan parcelhuset være et
drømmehus? 
LÆS VIDENSKABET 

SIDE 10-11

Tværsummen 
af et universitet
Traditionsrig, troværdig og
tung. Sådan lyder nogle bud 
på hvad Københavns Univer-
sitet er for en størrelse i en ny
værdiundersøgelse. Kritikere
mener at værdiundersøgelsen
er en alt for usikker kilde til
viden
LÆS SIDE 5
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Der blev sat punktum for lang tids usikkerhed,
frygt, håb og spekulationer torsdag den 8. maj.
Universitetsloven blev vedtaget i Folketinget,

og samtidig blev startskuddet til en ny æra givet.

Det er næppe nogen overraskelse for læserne af
denne avis at Københavns Universitets ledelse

har været imod store dele af universitetsloven, men
det er i dag et faktum som mest har historisk interes-
se. Når historieskriverne engang ser tilbage på pro-
cessen, vil de formentlig hæfte sig ved at loven blev
vedtaget lidt hen over hovedet på de universiteter
som den skulle gælde for.

Nu ligger loven der, og dermed ved vi hvilke ram-
mer vi skal arbejde indenfor. Som ansvarlig le-

delse for universitetet vil vi nu helhjertet og energisk
arbejde for at få det skabt det bedst mulige universi-
tet på de givne betingelser. Der er masser af udfor-
dringer – det havde der i øvrigt også været uden den
nye lov. Med eller uden lov er der en stærk og stigen-
de national og international konkurrence om de
bedste forskere, om forskningsmidlerne og om at
kunne give de bedste uddannelser. Det handler om
at etablere de bedst mulige vilkår for den frie forsk-
ning og om at skabe et universitet som i stadig høje-
re grad udmærker sig ved at kunne tilbyde en god,
engageret og kvalificerende uddannelse – til højeste
niveau som loven stadig formulerer det. Det sidste
er ikke mindst vigtigt i en tid hvor arbejdsløsheden
blandt akademikere er stigende, og hvor der derfor
er behov for at uddanne kandidater med klare og
anerkendte kompetencer.

Ledelse har været et af hovedtemaerne i debatten
om loven. Politikerne har ønsket en stærkere

ledelse på alle universitetets niveauer. Det har ført
til beslutningen om at ledere – institutledere, deka-
ner og rektorer – fremover skal ansættes i stedet for
at vælges. Det er et markant brud med traditionen,
og vi må finde ud af hvordan vi kan omstille os til
dette nye forhold samtidig med at vi bevarer det
stærke engagement blandt både ansatte og stude-
rende. Beskæringen af denne del af universitetets
demokrati kan måske nok blive den ændring som i
det daglige vil blive mest mærkbar. For os er det dog
væsentligt at såvel studerende som ansatte fortsat
skal have mulighed for at øve reel indflydelse på de-
res egen hverdag. Det mener vi også at loven rum-
mer gode muligheder for.

En anden nyskabelse er at Konsistorium skal er-
stattes af en bestyrelse med eksternt flertal. Også

dette rummer umiddelbart en reduktion af universi-
tetets selvstyre. Men vi er glade for at loven giver os
lov til selv at udpege den første bestyrelse. Vi mener
at vi skal bruge den anledning til at skabe en stærk
bestyrelse hvis medlemmer brænder for universite-
tets sag, har visioner for universitetet og har forstå-
else for universitetets bredtfavnende rolle i samfun-
det. Vi skal sammen med bestyrelsen fastholde fo-
kus på kvaliteten af forskning og uddannelse, og
samtidig skal vi styrke indsatsen for formidling og
samarbejdet med vores omverden. Vi er sikre på at
det stærkere eksterne islæt og den øgede dialog med
omverdenen som bestyrelsen implicit vil kunne be-
fordre, vil give universitetet bedre muligheder for
bl.a. at sikre arbejde til de nyuddannede. Alene om-
verdenens kendskab til kandidaternes kompetencer
vil øge deres jobchancer. Og de studerende selv vil
få bedre mulighed for at målrette deres studium og
orientere sig mod fremtiden.

Københavns Universitet er ikke – og skal heller ikke
i fremtiden være – en erhvervsskole. Men vi skal

styrke vores fokus på kompetence. De studerende
skal have lettere ved at svare på spørgsmålet: “Hvad
kan du egentlig bruge din uddannelse til?” Og det
uanset om de læser et professionsrettet fag som
medicin eller et fag som ikke har et indlysende job
knyttet til eksamensbeviset. Det betyder også at den
enkelte studerende skal have meget bedre mulighed
for selv at sammensætte sin egen uddannelse.

Hvad det sidste angår, rummer universitetsloven i
øvrigt nye gode muligheder. Loven lægger op til

en uddannelsesreform som vi hele tiden har været
varme tilhængere af og som også vil stille store krav
til os som universitet. Vi skal styrke samarbejdet på
tværs af fag og fakulteter. KU’s Naturvidenskabelige
Fakultet er et godt stykke forud for loven og vil alle-
rede efter sommerferien arbejde på baggrund af en
helt ny studiestruktur der bl.a. giver de studerende
større muligheder for selv at sætte deres uddannel-
seselementer sammen.

Lad os fortsætte debatten om hvordan vi i fælles-
skab kan forme fremtidens universitet så det ud-

fylder sin rolle bedst muligt. Til gavn for videnska-
berne, de studerende og det samfund vi stadig er en
del af. I en tid hvor samfundet måske mere end no-
gensinde har brug for viden og stærke menneskelige
kompetencer. ■

Nye baltiske studier

MASTER: Er du interesseret i Østersøregionen? Så er den nye master
i Baltiske Studier måske noget for dig. Til september 2003 begynder
Center for Baltic Studies uddannelsen. Centret er blevet til i et samar-
bejde mellem Handelshøjskolen i København, Københavns Universi-
tet, Lunds Universitet og Roskilde Universitetscenter. Uddannelsen
giver mulighed for at specialisere sig i Østersøregionens sprog, kultur,
historie, politik, økonomi og samfundsforhold. En specialisering i
baltiske forhold er væsentlig i forhold til de øgede jobmuligheder der
er kommet i relation til Østersøregionen de sidste ti år inden for
offentlige og private organisationer, erhvervslivet samt forskning og
undervisning. Uddannelsen tager to år (120 ECTS) og kan bygges ind
i et kandidatstudium således at man modtager et diplom for specia-
lisering i Baltiske Studier ved siden af kandidatgraden. Tilmeldings-
fristen er 15. august. Deltagerne skal have en relevant bachelorgrad
eller lignende kvalifikationer.

Læs mere på www.balticstudies.org eller kontakt Center for Baltic Stu-
dies, Institut for Statskundskab, Institut for Statskundskab, Rosenborg-
gade 15, 1130 København K, tlf. 35 32 34 48 eller e-mail: lbs@ifs.ku.dk.

Flere fusioner på vej

INSTITUTSAMMENL ÆGNINGER: Teologi har som de første i
årets bølge af institutsammenlægninger fået godkendt at fakultetet
sammensmelter de tre nuværende institutter. Det betyder at der reelt
ikke er nogle institutter tilbage på universitetets mindste fakultet i
Købmagergade. Humaniora har besluttet at lægge fem institutter
sammen til to (Universitetsavisen, nr. 7), mens Jura overvejer samme
model som Teologi. Også på Naturvidenskab har sammenlægninger
af Institut for Botanik og Institut for Zoologi, samt af fakultetets
museer været drøftet i fakultetsrådet. På Sundhedsvidenskab er der
planer om til efteråret at sammenlægge de syv kliniske institutter ude
på hospitalerne.

Jurastuderende 
vinder spil 

PROCESSPIL: Seks jura-
studerende fra KU opnåede
flere flotte placeringer ved
den internationale konkur-
rence i voldgiftsret i Wien i

april. Konkurrencen er en af de største i verden af sin art. De delta-
gende jurastuderende kæmper om at klare sig bedst i en fiktiv retsag.
Ud af 128 deltagende universiteter fra hele verden opnåede de kø-
benhavnske jurastuderende to tredjepladser og en andenplads i fx
klageskrift og modpartens indlæg. Ingen andre hold placerede sig så
højt i alle discipliner. KU klarede sig bedre end internationalt aner-
kendte universiteter som Sorbonne, Columbia og Harvard. Det vin-
dende hold i den mundtlige konkurrence var National University for
the Judicial Sciences, Calcutta, Indien. Nummer to blev Humboldt
Universität, Berlin.

Nano for millioner

NATURVIDENSKAB: Københavns Universitets Nano-Science
Center har modtaget 25 millioner fra Statens Naturvidenskabelige
Forskningsråd. Pengene skal bruges til at udbygge centrets position
som internationalt anerkendt forskningsenhed. Nanoteknologi
handler om at anvende molekyler som byggesten i fx elektriske
kredsløb eller helt nye intelligente lægemidler. Centret blev etableret 
i 2001 og har siden udvidet aktiviteterne med en forskerskole og en
ny nanoteknologiuddannelse som optog de første studerende i efter-
året 2002. 

Læs mere på www.ku.dk.

En trist dag
»Fakultetsrådene nedlægges. Konsistorium udskiftes med en bestyrelse med eksternt

flertal – og de valgte ledere udskiftes med ansatte med nærmest enevældige beføjelser.

Studerende og ansatte fratages deres mulighed for at tage ansvar for universitetets le-

delse. Nu venter arbejdet med at implementere den lov som vi aldrig har ønsket(...) og

med at sammensætte de regler der kommer til at betyde at vi selv mister indflydelse.«

Citat fra Forenede Studenterråds elektroniske nyhedsbrev 

om universitetslovens vedtagelse den 8. maj 2003.

31. Årgang
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FORSKERUDDANNELSE ▼  

Vent fire år på din ph.d.
»Den mest interessante forskel mellem naturvidenskaben og humaniora er i forskellen i ventetiden

mellem kandidatgrad og ph.d.-studiestart hvor de studerende på naturvidenskab i gennemsnit

venter i ca. en måned, er ventetiden inden for humaniora 4 år og 2 måneder.«

Humanistisk forskeruddannelse 2002 – Statens Humanistiske Forskningsråd, april 2002.

Af Thomas Wiben

Statens Humanistiske
Forskningsråd (SHF) har
besluttet at opgive støtten

til individuelle ph.d.-stipendier.
Det betyder at man som ph.d.-
ansøger ikke længere kan kom-
me i betragtning med mindre
man først er blevet anbefalet af
en allerede eksisterende for-
skerskole. 

Det finder formanden for
ph.d.erne på KU, Charlie Brein-
dahl, stærkt problematisk.

»Hvis man først skal anbe-
fales af en forskerskole, øges
afhængigheden af de etablere-
de videnskabelige miljøer, og
muligheden for original forsk-
ning der ikke passer ind i de
etablerede kategorier, bliver
stærkt formindsket,« siger
Charlie Breindahl.

Fra SHF’s side derimod ligger
der et ønske om at koordinere
støtten til fremtidens forskning
så bevillingerne i højere grad
rettes mod større forsknings-
projekter og allerede eksiste-
rende forskerskoler. Det står i
modsætning til den nuværende
model hvor pengene fordeles
jævnt blandt mange forskellige
individuelle ansøgere. Håbet er
en mere åben, diskuterende og
tværvidenskabelig atmosfære
hvori der kan etableres et dyna-
misk miljø mellem vejledere og
ph.d.-studerende.

Mentalitetsændring 
på Humaniora
Formanden for SHF, professor
Poul Holm, finder den gamle
individuelt orienterede bevil-
lingspolitik ‘anarkistisk’ og
mener at tiden er inde for Hu-
maniora til at tænke i nye baner
hvis der fortsat skal oprethol-
des et højt forskningsniveau i
en tid hvor midlerne til huma-
nistisk forskning er knappe.

Fremtiden peger mod større
forskningsprojekter planlagt ud
fra overordnede strategier. På
mange måder bryder det med
den humanistiske forsknings-
tradition der netop har udmær-
ket sig ved at være baseret på
vidt forskellige individuelle
projekter båret af originale og
‘skæve’ ideer frem for en kollek-
tiv baseret udforskning af et
større genstandsområde. Så
hvorfor skal der nu ændres ved
den humanistiske måde at bed-
rive forskning på?

»Den enkelte, geniale forsker
er selvfølgelig synlig i kraft af
sin genialitet, men desværre er
vi ikke alle sammen genier.
Derfor er der mange forskere
der sikkert vil blive bedre af at
arbejde sammen. Det er heller
ikke alle forskningsområder der
kalder på en enkelt genial ind-
sats. Måske kunne man løse
meget større opgaver hvis man
arbejdede sammen i en flok der
kunne behandle et større data-
materiale,« mener Poul Holm
der udmærket er klar over at
forskergruppetanken går imod
en udbredt mentalitet på Hu-
maniora; en mentalitet han dog
ikke har meget tilovers for. 

»Det her handler om at etab-
lere en ny måde at tænke på
omkring samarbejde og forsk-
ning. Jeg kan ikke forstå det
synspunkt der går på at hu-
manister per definition ikke
kan samarbejde. Det mener jeg
er udtryk for en utrolig gam-
meldags og meget uheldig
måde at bedrive forskning på,«
siger Poul Holm.

Humanistiske jagerfly
For Charlie Breindahl der selv
er ph.d.-studerende på Film- 
og Medievidenskab, virker ud-
sigten til større forskningspro-
jekter dog ikke tillokkende.
Han ser derimod gode grunde

til at holde fast i den særlige
måde humanistisk forskning
udføres på.

»For nu at komme med et lidt
karikeret eksempel, så kan hu-
manistiske forskere der vil
studere Søren Kierkegaards
skrifter ikke sidde sammen i et
laboratorium og lave et slags
samlebåndsarbejde hvor den
ene kommer med ideer, den an-
den renskriver dem, den tredje
underkaster dem en form for
empirisk test og den fjerde står
for publiceringen til et viden-
skabeligt magasin. Humanistisk
forskning er afhængig af at man
har ‘krøllede hjerner’ der tæn-
ker stærkt individuelt, og det
kan man ikke sådan målrette til
den samme arbejdsproces som
findes i den tekniske og natur-
videnskabelige forskning,«
mener Charlie Breindahl.

Hertil replicerer Poul Holm
at naturvidenskabelig forsk-
ning skam også kræver ‘krølle-
de hjerner’ der kan tænke i
overraskende baner. Charlie
Breindahl ser dog stadig hu-
manistisk forskning som en
speciel størrelse der ikke kan
underordnes de samme regler
og metoder der gælder for den
anvendte forskning. For ham er
humanistiske forskere som ja-
gerfly:

»Under Anden Verdenskrig
troede man at hvis man sendte
en eskadrille på 30 fly af sted,
ville de være utrolig effektive
fordi der ville være 30 par øjne
der holdt øje med fjenden. Men
det viste sig at være en dårlig
idé. Jagerfly er meget mere
effektive hvis de flyver i små
grupper. For når man sidder i
den store formation, bruger
man mere af sin intellektuelle
energi på at holde sin plads i
formationen end på at holde
øje med unormale bevægelser
udenfor. Det samme gør sig

gældende for humanistiske
forskere. Her er det også indi-
viduelle strejftog der skaber
nyskabelse,« pointerer Charlie
Breindahl der ser en stor fare i
SHF’s nye bevillingspolitik.

»Hvis forskningen skal for-
nyes, er det essentielt at der er
flere måder at søge et stipen-
dium på. For hvis man sidder
på et institut hvor et bestemt
forskningsparadigme hersker
hvordan skal man så komme
igennem med et bud på et nyt
paradigme der endnu ikke er
blevet adopteret? Det tager det
nye system ikke højde for,« si-
ger han.

Synliggørelse 
og bedre vilkår
Professor Frans Gregersen er
leder af den nyoprettede regio-
nale forskerskole ØST i sprog-
videnskab. Den er resultatet af
et samarbejde mellem bl.a. KU,
Handelshøjskolen i København,
Roskilde Universitetscenter og
Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet. Han ser netop samar-

bejdet mellem de forskellige in-
stitutioner som det element der
gør at alle forskningsparadig-
mer kan været repræsenteret. 

»Tilsammen har vi så store
styrkeområder at der stort set
ikke er noget område inden for
sprogvidenskaben vi ikke dæk-
ker,« siger Frans Gregersen.

Men det er stadig den indi-
vidualistiske forskermåde der
bliver praktiseret på forsker-
skole ØST.

»Ideen om humanistisk forsk-
ning som udelukkende beståen-
de af små tætte grupper med
karakter af laboratorium passer
ikke til den humanistiske tra-
dition. Vi bygger stadigvæk på
en meget individualistisk opfat-
telse af hvad der er interessant.
Det er den enkelte der brænder
for et emne,« mener Frans Gre-
gersen der dog er helt på det re-
ne med at man bliver nødt til at
samle kræfterne for at tiltrække
midler og skabe gode vilkår for
de studerende.

»Vi kan nu invitere verdens
bedste forskere. Vi holdt en

‘skønhedskonference’, som vi
kaldte det, hvor vi spurgte vo-
res ph.d. studerende hvem de
helst ville høre, og så inviterede
vi vedkommende der holdt et
kursus og vejledte de studeren-
de,« siger Frans Gregersen.

Det er netop sådanne erfarin-
ger SHF bygger deres beslut-
ning på om at fremme forsker-
skoler på bekostning af mange
enkelte stipendiater. Som Poul
Holm udtrykker det:

»I dag opererer Humaniora
jo desværre ud fra en forestil-
ling om at bare man har et
bord, en kontorstol og måske
en gammel pc, så er man forsk-
ningsaktiv. Det er meget vigtigt
at erkende at Humaniora også
er begyndt at koste penge. Ved
at lave forskningsgrupper er vi
med til at identificere behovet.
Forskningsgrupper har mulig-
heder for at samle nogle res-
sourcer og dermed skabe bedre
vilkår for den enkelte
stipendiat.« ■

twj@adm.ku.dk

Humanistiske
laboratorier? 
Humanistiske forskere skal i højere grad arbejde
sammen i forskningsgrupper, mener Statens 
Humanistiske Forskningsråd. Kritikere ser det 
som en ensretning af forskertraditionen inden 
for Humaniora

INDIVIDUEL FORSKNING – Kan den humanistiske

forskningstradition forenes med samarbejdsprojekter?
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Af Lise K. Lauridsen

Hvilke erfaringer har det
private erhvervsliv med
bestyrelsesarbejde?

Sådan lød spørgsmålet fra Kø-
benhavns Universitets ledere 
til nogle af dansk erhvervslivs
tunge drenge der var inviteret
inden for murene i Studiestræ-
de til et debatmøde om univer-
sitetets nye styreform.

Baggrunden for mødet er
den netop vedtagne universi-
tetsreform der afskaffer over
500 års selvstyre. I stedet skal
de studerende og ansatte på
landets højeste læreanstalter
ledes af en bestyrelse med et
flertal af eksterne medlemmer.

Grænserne mellem de strøm-
linede jakkesæt og de mere fod-
formede universitetslærere blev
fra starten trukket op af en af
dansk erhvervslivs store kory-
fæer: bestyrelsesformand i
Danske Bank, Poul Svanholm.

»Bestyrelser med eksternt
flertal har øjensynligt vakt
skrækfornemmelser om åndløs
management på universiteter-
ne. Jeg troede at sådanne ideer
var lagt på hylden. Vi er trods
alt kommet over ‘68. Efter et
langt liv med bestyrelser er det
svært at forstå jeres modstand.
Især når jeg tænker på at jeg i
min tid som direktør på Carls-
berg kæmpede med et flertal af
professorer i bestyrelsen.« 

Efter den fanfare fik de frem-
mødte en veloplagt indføring i
takt og tone for bestyrelsesar-
bejde i det private erhvervsliv.

»Det kan virke kontroversielt,
men hvad der foregår på
møderne er strengt fortroligt.
Vi snakker ikke om total hem-
meligholdelse, men om at der
er forskrifter for hvornår oplys-

ninger skal offentliggøres. Hvis
politikerne mener den del af
universitetsloven der handler
om åbenhed som mere end
knæfald for populære termer,
så får universiteternes besty-
relse en alt for parlamentsagtig
karakter. Hvis man skal nå
resultater, så skal man kunne
arbejde sammen i fortrolig-
hed,« sagde Poul Svanholm.

Og tilsyneladende er der et
skisma mellem åbenhed og 
effektiv ledelse. Kravene til
åbenhed er understreget i den
nye universitetslov. Ordstyrer
og professor Jan Schans Chri-
stensen, Jura, pointerede spids-
findigt at det var uklart om
åbenheden gjaldt beslutninger-
ne eller resultaterne af besty-
relsens arbejde.

Åbenhed et must
Universitetets mand i panelet,
fællestillidsmand på Humanio-
ra Henrik Prebensen, var over-
bevist om at både pressen og
andre interesserede skulle have
indsigt i bestyrelsens arbejde.

»Universitetet adskiller sig
fra erhvervslivet ved ikke at
være i samme økonomiske kon-
kurrence. Hos os er de ansattes
og studerendes ord lov. Hvis
ikke vi har åbenhed om besty-
relsens arbejde, misser vi en

meget væsentlig side af univer-
sitetets virke,« sagde Henrik
Prebensen og modtog som den
første applaus fra salen.

Jørgen Bjergskov, bestyrelses-
medlem og fællestillidsmand
på Nordisk Kabel & Tråd(NKT),
prøvede at bløde erhvervslivets
lukkede bestyrelsesarbejde lidt
op for universitetsbefolkningen.

»Det drejer sig jo ikke om for-
trolighed i tid og evighed, men
i en begrænset tidsperiode. At
debatten foregår for lukkede
døre gør at jeg kan stille alle de
dumme spørgsmål jeg har brug
for uden at de bliver blæst
rundt i hele organisationen,«
sagde Bjergskov.

Prebensen mente dog at de
fleste forskere var vant til at
dumme sig og skifte mening
også i fuld offentlighed. 

Ingen vil gide
Fra den lidt yngre del af dansk
erhvervsliv kom Lars Kolind der
er tidligere direktør for Oticon.
Som bestyrelsesformand for
Grundfoss mente han at selve
resultatet af forhandlingerne i
bestyrelsen sagtens kan være
tilgængelige for pressen. For-
handlingerne derimod kan un-
der ingen omstændigheder
være offentlige.

»Den proces skal være lukket

ellers får I aldrig de dygtige be-
styrelsesmedlemmer I gerne vil
have for de vil ikke gide at være
medlemmer,« sagde Lars Kolind.

De studerende tog til genmæ-
le over for ideen om at se højt
og flot på åbenheden. 

»Det eneste positive ved den
nye universitetslov er at der er
blevet indføjet åbenhed om-
kring ledelsesarbejdet. DTU-
loven er netop blevet kritiseret
på det punkt. Lukketheden i
bestyrelsen viste sig at være et
problem,« sagde Karina Heuer
Bach, studentermedlem i Kon-
sistorium.

Svanholm kunne godt se det
vanskelige i at tale for lukket-
hed på universitetet, men uden
fortroligheden ville bestyrelsen
nemt udvikle sig til en scene for
politisk skuespil uden nævne-
værdig handlekraft.

»Hvis alt er offentligt, vil
mange medlemmer spekulere
på hvad baglandet nu mener
om dem. Og der vil være skæn-
derier om hvem der nu har sagt
hvad til pressen. Luk dørene,
tag slagsmålene og kommuni-
ker resultatet ud,« lød det fra
Poul Svanholm.

Styrke er sagen
Generalister frem for speciali-
ster skal befolke den nye besty-

relse mente flere i panelet. Poul
Svanholm anbefalede også at
man først finder formanden og
sammen med ham vælger med-
lemmer der kunne arbejde
sammen og danne en helhed.
Men umiddelbart går den ikke.
I den nye universitetslov står
nemlig at bestyrelsen skal væl-
ge en formand blandt de ude-
frakommende medlemmer.

Det er de sidste demokratisk
valgte medlemmer af Konsisto-
rium der skal vælge den første
nye bestyrelse, udstikke de reg-
ler den skal arbejde efter og
vælge de fremtidige medlem-
mer ud fra.

Lars Kolind opfordrede der-
for universitetet til at satse på
en stærk bestyrelse på trods af
al mulig skepsis overfor den
nye universitetslov.

»Jo stærkere og mere kompe-
tent bestyrelse I får, jo bedre og
stærkere lokale miljøer kan
man skabe. Spørgsmålet er så
hvad I vil bruge en bestyrelse
til: Et par mindre forbedringer
eller til at tage det store
spring?« lød den provokerende
udmelding fra Lars Kolind.

Dekan på Jura, Vagn Greve,
spillede ironisk på den lidt hule
managementsnak: »Hvad er det
for personer eller egenskaber
der med et tigerspring kan føre

os adskillige niveauer højere op
end denne kælder?« 

Konkrete svar kom der ikke.
Heller ikke på Lars Kaiser fra
Medicins spørgsmål om hvor-
dan universitetet så skulle til at
værdisætte sin viden

»Skal vi i fremtiden lade væ-
re med at udbrede vores viden
offentligt med mindre vi får
penge for det?« 

Dyre drenge
Et konkret svar fik dekan Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen der-
imod på sit teologiske spørgs-
mål om hvad man får i honorar
for at sidde i bestyrelse. 

Svanholm oplyste at i Den
Danske Bank får almindelige
medlemmer 250.000 kr. om
året for at deltage i et møde
hver tredje uge. Næstforman-
den får det dobbelte og forman-
den får det tredobbelte.

Måske var det de cifre der fik
Troels Østergaard fra Økonomi
til at spørge hvornår de besty-
relser egentlig skulle træde
sammen: »Jeg tror at hvis vi
skal have regimeskift, kan vi
ligeså godt gøre det nu, men
det virker som om Konsistori-
um gerne vil vente til 2005.
Men kunne vi ikke ligeså godt
gøre det nu som i 2005?«

Det spørgsmål lod universite-
tets ledere svæve i luften. Lars
Kolind greb derimod chancen til
at sige at det vel var et spørgs-
mål om hvornår universitetet
ville skifte niveau og komme op
i universiteternes elite.

Rektor Linda Nielsen kunne
senere oplyse at KU sigter på at
den nye bestyrelse først træder
sammen 1. januar 2005. ■

likl@adm.ku.dk

Læs mere på: www.folketinget.dk.

UNIVERS ITETSLOV ▼  

KU på business class
Lektion 1 i virksomhedsledelse: Skab en stærk ledelse der kan tage 
de store beslutninger for lukkede døre. Universitetets ledelse har 

været på skolebænken for at lure erhvervslivets tricks af
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Ikke til gavn for nogen
»De mange og enslydende protester mod de lukkede styreformer og den

begrænsede forskningsfrihed som loven lægger op til, er desværre ble-

vet fuldstændig overhørt inde på Christiansborg. Vi står tilbage med en

lov som selv i international sammenhæng anses for ekstrem med den

stramme styring og den manglende sikring af medarbejderindflydelsen.«

Sagt af formand for Dansk Magisterforening Ingrid Stage 

i pressemeddelelse fra den 8. maj 2003.
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Af Lise K. Lauridsen

Så er den klar. Kapital 1 i historien om Kø-
benhavns Universitet. De tusind studerende
og ansatte der har svaret på hvad deres vær-

dier og holdninger til Københavns Universitet er,
fortæller om et lidt vel traditionsrigt og tungt
universitetet som borger for troværdighed og
selvstændighed.

Den ny værdiundersøgelse på KU er lavet af
kommunikationsfirmaet Bergsøe4. Og for kom-
munikationschef på Københavns Universitet,
Claes Amundsen, er den 22 siders rapport et
uundværligt redskab. Universitetet skal nemlig
have lavet sin første kommunikationsstrategi
nogensinde, og det haster, mener Claes Amund-
sen og rektors formidlingsudvalg:

»Det bliver sådan en no-nonsense, her-og-nu-
strategi som skal skabe en lille smule fællesskab
om den måde vi kommunikerer på her på univer-
sitetet. Værdierne skal sikre at det budskab vi
kommunikerer ud rent faktisk er noget vi står for.
De skal også bruges til at sige noget om universi-
tetets vision og mission – hvor vil vi gerne be-
væge os hen i fremtiden.«

Ledelsesredskab
Værdiundersøgelsen er også et vigtigt redskab for
ledelsen både den nuværende og den kommen-
de. Det blev understreget af topfolk fra erhvervs-
livet under en konference om universiteternes
nye styreform på KU i sidste uge(se side 4).

Men også almindelige universitetsansatte og
studerende kan bruge undersøgelsen mener
Claes Amundsen.

»Jeg tror generelt at der er et ønske om på
universitetet at få et billede af hvad vores formål
og visioner egentlig er, og hvad vi gerne vil ud-
mærke os ved. Meget af det ved vi godt, det skal
bare samles,« siger Claes Amundsen.

Og det er han i fuld gang med. En ting er nem-

lig værdier, men at sætte dem i forhold til univer-
sitetets formål er en ganske anden.

Fra tung til nysgerrig
»Nysgerrighed er sådan et rart og let ord, fuld af
liv. Det er et ord som folk ikke føler kendetegner
universitetet i dag, men de vil gerne have mere af
det. I min tid som kommunikationsrådgiver er
jeg ikke stødt på nysgerrighed som en værdi før.
Men det er kun naturligt i universitetsmiljøet for-
di det er en fundamental nødvendighed,« siger
Claes Amundsen.

Mange har også et stort ønske om mere tvær-
faglighed. Under de nuværende værdier rangerer
tværfaglighed faktisk lavere end en værdi som ‘os
selv nok’. 

Selvtilstrækkeligheden er sammen med tyng-
den nogle af de værdier universitetsbefolkningen
gerne vil af med.

»Tung er et ord der vejer meget i undersøgel-
sen. Tværfaglighed, fleksibilitet og nysgerrighed
er ord der til sammen giver mig indtryk af at uni-
versitetet gerne vil være lettere end vi føler os i
dag. At de adspurgte vil have mindre tradition
kan måske hænge sammen med at den kan bety-
de fastlåsthed,« siger Claes Amundsen.

Magtesløshed er også en udbredt fornemmelse
i universitetsbefolkningen. Langt de fleste føler
at ministerier og samfundets udvikling former
universitetet, langt mere end de selv gør. 35 pro-
cent mener oven i købet at engagement og nys-
gerrighed hos den enkelte kun i ringe grad eller
slet ikke former universitetet. 

Op imod det står en stor konsensus om hvad
universitetets rolle i samfundet er: At udbyde
Danmarks højeste undervisningsniveau, varetage
fri grundforskning og formidle forskning til of-
fentligheden. Over halvdelen mener også at KU
skal fremme vækst og velfærd i samfundet samt
agere som samfundskritiker. ■

likl@adm.ku.dk

Værdiundersøgelsen får ikke mange venlige
ord med på vejen fra eksperter på områ-
det. Ikke fordi de er imod den slags under-

søgelser, men simpelthen fordi undersøgelsen er
for overfladisk. 

Professor ved Sociologisk Institut på KU, Bo
Jacobsen der har stået bag kortlægning af både
værdier i forsknings- og studiemiljøer, kalder
undersøgelsen en tynd kop te.

»Jeg synes det er ærgerligt at der ikke er kommet
mere ud af den undersøgelse. Den viden der kom-
mer frem er hverken sikker eller væsentlig nok til
at give et godt grundlag for at lave en kommunika-
tions- eller ledelsesstrategi,« siger Bo Jacobsen.

Han synes svarprocenterne er forbløffende lave.
Halvdelen af de ansatte har svaret, en tredjedel
af de studerende og en fjerdedel af deltidsansatte. 

»Når spørgeskemaer sendes ud med posten er
svarprocenten tit oppe på 70. I det her tilfælde
skulle folk oven købet have ret stor interesse i at
svare. Jeg tror den lave svarprocent hænger
sammen med at spørgsmålene virker fjogede, 
fx stiller man de samme spørgsmål til lærer og
studerende. På den måde går reklamefolkene
bag fejl af målgruppen,« siger Bo Jacobsen. 

Fiktive værdier
Set fra en organisationspsykologisk vinkel er det
problematiske ved værdiundersøgelsen at del-
tagerne ikke giver udtryk for de virkelige vær-
dier.

»Problemet ved den slags undersøgelser er at
man ikke rigtig kan få fat i de værdier der udfol-

der sig så at sige i action. Man får kun fat i de
værdier som allerede er formuleret,« siger Arne
Prahl, leder af Institut for Psykologi.

»Det er påfaldende at folk med meget forskel-
lig baggrund og job giver udtryk for de samme
værdier, men flere af værdierne er også formule-
ret så ingen vil tage afstand fra dem«, siger Prahl.

Bo Jacobsen mener at en række meget væsent-
lige værdier ikke er kommet med. 

Spørgsmål som ‘Har vi et levende studiemiljø?’,
‘Skal universitetet stå vagt om forskerens ytrings-
frihed’?, ‘Har forskere en sandhedsforpligtigelse
eller er det OK at fortælle gode historier?’ ville
give ledelsen mere reelle værdier at arbejde med,
mener Bo Jacobsen. Værdiundersøgelsens ord er
ifølge ham flertydige mode- og signalord.

»Jeg vil anse det som direkte farligt hvis man
tilrettelægger den eksterne kommunikation uden
reelt at vide hvad der rører sig i folk. Det bliver jo
til manipulation i stedet for samordning af sinde-
ne og aktiviteterne på KU,« siger Bo Jacobsen. 

I universitetets formidlingsudvalg er de ud-
mærket klar over at rapporten fra Bergsøe4 ikke
er nogen endelig facitliste, forklarer kommu-
nikationschef Claes Amundsen: »Undersøgelsen
giver et godt fingerpeg om hvad der er vores
værdigrundlag, men bliver ikke det eneste
arbejdsgrundlag for det videre arbejde med
mission og vision. Forslaget til kommunikations-
strategi bliver sendt til høring på hele univer-
sitetet, så endnu flere kan give deres mening til
kende.« ■

likl@adm.ku.dk

KOMMUNIKATION ▼  

I dag Fremtid Gab

Fleksibilitet 2,53 4,29 1,76

Udvikling 3,01 4,48 1,47

Nysgerrighed 3,12 4,50 (5) 1,38

Førende 3,05 4,38 1,33

Tværfaglighed 2,47 3,79 1,32

Engagement 3,28 4,58 (4) 1,30

Kvalitet 3,48 (4) 4,69 (1) 1,21

Professionalisme 3,45 (5) 4,62 (3) 1,17

Synlighed 3,04 4,18 1,14

Ansvarlighed 3,32 4,47 1,15

Troværdighed 3,72 (2) 4,64 (2) 0,91

Demokrati 3,13 3,88 0,75

Pluralitet 3,33 3,98 0,65

Selvstændighed 3,50 (3) 3,98 0,48

Tradition 3,85 (1) 3,15 -0,70

Os selv nok 2,94 1,58 -1,36

Tung 3,43 1,55 -1,88

1: Slet ikke,  2: I lille grad,  3: I nogen grad,  4: I høj grad,  5: I meget høj grad.

VÆRDIER SAMMENLIGNET

For få svar på for dårlige spørgsmål gør værdi-
undersøgelsen til en alt for usikker kilde til viden
om universitetet, lyder kritikken 

Farlig fiktion
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Sammenhold du
»Fællesskabsfølelsen på tværs af fakulteter, faggrupper og geografi 

udspringer i det væsentligste af de daglige rammer der eksisterer for

forskning og undervisning, mener langt de fleste. Man føler dog også

tydeligt en samhørighed på tværs af universitetet uanset det daglige

arbejdsområde (...).«

Citat fra ‘Værdiundersøgelse på Københavns 

Universitet i foråret 2003’. Se: www.ku.dk

Hvad står KU for?
Traditionsrig, troværdig og tung. Sådan lyder 
nogle af de studerende og ansattes bud på
hvad Københavns Universitet er for en størrelse
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Af Louise Witt

Tidligere studerende skal
have særlig opmærksom-
hed og pleje fra deres

gamle universitet. De skal fx
have deres egne glittede maga-
siner om universitetet ind gen-
nem brevsprækken, de skal
have deres egne sider på uni-
versitetets webportal hvor de
kan pleje netværk med gamle
medstuderende, de skal kunne
modtage mails med nyheder
om fx efteruddannelse, de skal
have tilbud om karriererele-
vante gå-hjem-møder eller gen-
synsfester.

Sådan er trenden i øjeblikket
rundt omkring på de danske
universiteter: Alle anstrenger
sig for at hitte på tiltag der kan
holde kontakten til de gamle
studerende der få år tilbage
ikke hørte mere fra deres lære-
anstalt når de først havde fået
eksamensbeviset stukket i hån-
den. 

I dag vil alle gøre noget for
deres alumner – eller alumni
som de gamle studerende hed-
der med et låneord fra USA
hvor idéen stammer fra.

Årets alumne
Herhjemme har Aalborg Uni-
versitet været et af de første
universiteter til at tænke på ple-
jen af de forhenværende stude-
rende. I flere år har universite-
tet tilbudt deres kandidater
brush-up-kurser kaldet Livslang
Læring inden for den nyeste
forskning. Det sker to uger
hvert år.

For halvandet år siden opret-
tede universitetet også web-
stedet ‘KandidatService’ – en
slags interaktiv alumnefore-
ning. Her kan tidligere AAU-
kandidater tilmelde sig og
modtage nyhedsmails om efter-
uddannelse eller hvad der sker
på deres gamle fag. Desuden
kan de tilmelde sig en mailing-
liste for det hold de gik på i sin
tid. En liste de kan bruge til lige
hvad de vil – fx udveksle studie-
minder, diskutere hvem der
skal lægge hus til næste gen-
synsfest eller dele erfaringer fra
arbejdslivet. Tilbuddet er mål-
rettet til kandidater fra 1998 og
frem.

Handelshøjskolen i Køben-
havn har kastet sig ud i et end-
nu mere ambitiøst projekt. Her
har man startet en webside a la
den aalborgensiske, men man
har forsøgt at få fat i gamle stu-
derende helt tilbage fra 1980
og fremefter.

Handelsuniversitetet udsen-
der desuden nyhedsmails og
satser på gå-hjem-møder.

Aarhus Universitet vil gå end-
nu længere tilbage i kartoteker-
ne. Her barsler man med et
magasin der skal sendes til de
cirka 45.000 kandidater og
bachelorer der er udgået fra
universitet siden det blev
grundlagt under navnet Uni-
versitetsundervisningen i Jylland
i 1928. Magasinet skal udkom-
me fire gange om året og skrive
om fx forskning, fremtrædende
alumner og samarbejde mellem
universitet og erhvervslivet.

På Handelshøjskolen i Århus

vil man også sætte fokus på
særlige alumner og har valgt at
kåre ‘Årets Alumne’ – første
gang blev det Thorleif Krarup,
Senior Vice President i Nordea
A/S. Desuden har handelsuni-
versitet startet en alumni-side
på nettet for gamle studerende
og reklamerer med gensyns-
fester. 

Ledelsens projekt
Der har før været tænkt alum-
netanker herhjemme. Ihærdige
studerende har fx oprettet en
lille alumneforening på deres
eget studie, afholdt grillaftener
og diskuteret fag.   

Det nye er at alumneaktivite-
terne er sat i gang af ledelsen
og omfatter hele universitetet.

At det er en del af universiteter-
nes strategi. 

Men hvorfor sker det lige nu?
Alumnekonceptet har jo eksi-
steret i USA i årevis. Er det fordi
de danske alumner skal bruges
som sponsorer for universite-
terne ligesom det sker i USA
hvor de private universiteter i
mange år har levet af pengega-

ver fra blandt andre tidligere
studerende?  

Svaret findes i et af tidens
modeord: Livslang læring.
Alumnekoordinator på Han-
delshøjskolen i København,
Janie Huus Tange, siger: 

»Når Danmark er blevet mo-
dent til alumne, skyldes det ti-
dens fokus på livslang læring.

ALUMNE ▼

Alumne – et ord
Danske universiteter er ivrige efter
at få et mere nært forhold til deres
gamle studerende og opretter nu i
stor stil såkaldte alumneforeninger
for deres kandidater

Der er to kendte alumneforeninger på Københavns Universitet –

begge er de skudt frem på initiativ af studerende og kandidater. 

Den ene er startet på Naturvidenskab og hedder Naturvidenskabe-

lig Alumneforening ved Københavns Universitet (NAKU). Forenin-

gen har eksisteret i fem år og holder fx karrieredage, foredrag og

julefrokost. NAKU er også åben for nuværende studerende. 

Den anden er stiftet på Økonomisk Institut for et år siden og

hedder Politforeningen. Foreningen holder fx faglige gå-hjem-

møder, men satser også på sociale arrangementer – både for

gamle studerende og undervisere.

KU er positivt indstillet over for at udbrede alumneaktiviteterne 

til hele universitetet. 

»Det er helt klart noget vi snakker om. At knytte de gamle

studerende tættere til os så de bliver vores ambassadører. 

Desuden har det et rekrutteringsformål,« siger kommunikations-

chef Claes Amundsen.

Alumne – det første netværk
»Studietiden er andet end forelæsninger, opgaver og timer foran

bøgerne. Studietiden er også en unik mulighed for at skabe sit første

‘profesionelle’ netværk.«

Reklametekst for alumni på websitet for 

Handelshøjskolen i Århus, www.hha.dk.
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For ti år siden tog folk én ud-
dannelse, og så var det det – for
resten af livet. I dag er der et
marked for efteruddannelse –
folk skal løbende opkvalificere
sig, fx gennem masteruddan-
nelser. 

Vi vil gerne holde fast i vores
studerende. Så handelshøjsko-
len bliver stedet hvor de tager
ikke bare deres første uddan-
nelse, men også deres anden og
tredje uddannelse. Samtidig
har vi brug for at holde kontak-
ten til de gamle studerende, så
de kan fortælle os hvilke behov
der er for efteruddannelse ude
på arbejdsmarkedet.«

Samme melding lyder fra de
andre universiteter.

»Det handler om at vores
gamle studerende skal huske os
når de skal i gang med at vide-
reuddanne sig. Om de så skal
tage en hel masteruddannelse,
et undervisningsforløb over fire
onsdage eller et to dages kur-
sus,« siger rektor på Handels-
højskolen i Århus, Jan Beyer
Schmidt-Sørensen.

Han påpeger at der i dag er
stor konkurrence om de stude-
rende på det danske uddannel-
sesmarked – på grund af små
årgange og gode transportmu-
ligheder. Desuden konkurrerer
danske universiteter med tilbud
fra store, velrenommerede uden-
landske universiteter i fx USA,
England og andre EU-lande.

Ambassadører 
De tidligere studerende skal
også bruges som levende rekla-
mesøljer for deres gamle

uddannelsessted. Det fortæller
alumnekoordinator på Aalborg
Universitet, Vibeke Bak Chri-
stensen. 

»Når vi sender nyhedsmails
af sted, holder vi vores gamle
studerende ajour med hvad der
sker her på universitetet. Det
kan de fortælle andre om – de
bliver ambassadører for os.«

Et tredje punkt som Aarhus
Universitet peger på i sin mål-
sætning, er at styrke samarbej-
det mellem erhvervslivet, andre
eksterne institutioner og uni-
versitetet – fx omkring forsk-
ning, arbejdspladser, praktik-
pladser og erhvervsvejledning.
Noget som Handelshøjskolen i
København også tænker meget
på. Begge steder har man satset
på at kontakte lidt ældre alum-
ner.

»For det er dem der sidder på
de mest spændende poster i
den sammenhæng,« siger Janie
Huus Tange, Handelshøjskolen
i København.

Varm velkomst
Indtil nu har såvel nye som
gamle studerende taget godt
imod universiteternes alumne-
tilbud. Mange har meldt sig, og
nye tilmeldinger tikker ind hver
dag.

De ser alumneaktiviteterne
som en mulighed for at danne
netværk.

»De bruger hinanden til at
udveksle arbejdserfaringer og
forhøre sig om jobs andre ste-
der,« siger Vibeke Bak Christen-
sen, Aalborg Universitet.

Og så er der den sociale effekt.

»Jeg blev ringet op af en fyr.
Han fortalte at han på sin gam-
le holdliste på nettet havde fun-
det navne som han genkendte
som samarbejdspartnere og
kolleger i dag. Han anede bare
ikke at de havde læst sammen,«
fortæller Janie Huus Tange,
Handelshøjskolen i København. 

Måske fundraising
Nye alumnetiltag er også på
vej. Fx arbejder Aalborg Uni-
versitet med idéer om at opret-
te en mentorordning hvor
næsten-kandidater kan benytte
sig af en alumne som guide og
sparringspartner i springet ud
på arbejdsmarkedet.

Og måske fremtiden også
bringer fundraising blandt
alumnerne – ligesom over there.
Det mener i hvert fald handels-
højskolerne. Handelshøjskolen
i København har i flere år mod-
taget sponsorater fra erhvervs-
livet. 

»Men private donationer
kommer ikke lige med det sam-
me, måske senere. I USA siger
de også: Først skal man friend-
raise, så fundraise,« siger Janie
Huus Tange.

Jan Beyer Schmidt-Sørensen,
Handelshøjskolen i Århus: 

»I USA er kandidaterne knap
færdige før de bliver bedt om at
give 100 dollars til universite-
tet. Sådan bliver det ikke her. 

Men måske vil alumnetil-
tagene betyde at vi får et bedre
forhold til folk på topposter i
samfundet, og langsomt vil
donationer komme til at fylde
mere.« ■

Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.

I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner tons mindre i 2010 end i 1990.

Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?

på vej frem

Andre universiteter har valgt at lave centrale alumneaktiviteter.

Men Claes Amundsen peger på at det på KU i høj grad må foregå 

i samspil med fakulteterne. 

»En del af alumnearbejdet kan med fordel være fælles, men de

forskellige fakulteter kan have meget individuelle ønsker til 

hvordan de vil fastholde kontakten til deres tidligere studerende,«

vurderer han.

Læs mere på: www.nat.ku.dk/alumne/index.html

Lobbyarbejde  
»Besparelser på statsbudgettet på videregående uddannelse har fået alumne-støttegrupper op i højeste gear

i år. Fra Californien til Wisconsin har uddannelsesinstitutioner mobiliseret deres gamle kandidater til at ud-

føre lobbyarbejde blandt politikerne for at få øget midlerne.

Fra magasinet Currents, udgivet af CASE, amerikansk interesseorganisation for universiteter og colleges. 

»Først skal man 
friendraise,

så fundraise«
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Af Allan Helleskov Kleiner

Det er snart otte år siden
at krigen i Bosnien-Her-
zegovina sluttede. Selv

om det internationale samfund
har postet milliarder i landet, er
der stadig mange problemer. Et
af de største problemer er kor-
ruption. Bestikkelse stikker sit
grimme ansigt frem over alt i
samfundet. Også i undervis-
ningssystemet. Alligevel er det
de færreste der taler om det.

»Man betaler og tier stille.
Det er et spørgsmål om at finde
sig i det og spille med. Der er
simpelthen ingen vej uden om
bestikkelse. Det er trist at skulle
indrømme det, men det er der
ikke. Det er spillets regler. Du
har brug for dit eksamensbevis.
Uden det er du intet,« siger Ela-
da Hasanagic.

Hun er den ene af to redak-
tører på studenterbladet Stu-
dentski Dani i universitetsbyen
Mostar i det sydøstlige Bosnien-
Herzegovina.

Mostar er en delt by. På den
ene side af den jadegrønne flod

bor bosniakkerne, de bosniske
muslimer, og på den anden hol-
der kroaterne til. Den etniske
opdeling af byen betyder at der
er to af alting og dermed også
to universiteter: et kroatisk og
et bosniakisk. Under krigen løf-
tede kroaterne og bosniakkerne
geværer mod hinanden. 

Og for at øge integrationen
mellem kroater og bosniakker
efter krigen, besluttede nogle
studerende at lave Studentski
Dani, som betyder Studenter-
dage. Og et af de problemer de
har på begge sider af floden, er
korruption og bestikkelse på
universiteterne.

»Vi begyndte at skrive om
korruption fordi den er et stort
problem på universiteterne i
Mostar. Den gennemsyrer de to
universiteter. Det kan ikke pas-
se at det skal være et spørgsmål
om du har råd til at bestikke
underviserne eller ej der skal
afgøre din eksamen,« siger 22-
årige Elada Hasanagic der vur-
derer at lidt under halvdelen af
underviserne tager imod be-
stikkelse.

Studentski Dani finansieres af
reklamer og bidrag fra forskel-
lige organisationer og uden-
landske ambassader. Bidragene
gør det muligt at fortsætte kam-
pen mod uretfærdighed i un-
dervisningssystemet. Universi-
teterne har prøvet at få magt
over Studentski Dani. Bladets
pengekasse er altid tom, og de
to læreanstalter i Mostar har til-
budt penge. Men det får ikke de
store smil frem i Studentski Da-
nis redaktionslokale.

»Hvis vi bliver afhængige af
universiteterne, ryger vores
selvstændighed. Så bliver det
sværere at skrive om for eksem-
pel korruption. At modtage
støtte fra universiteterne, ville
ødelægge det hele. Vi arbejder
for at forbedre forholdene for
de studerende. Ikke for at være
universiteternes talerør,« siger
Elada Hasanagic.

Ungdommen siger fra 
Det første nummer af Student-
ski Dani kom i sommeren 2001.
Og siden bladet begyndte at
skrive om korruption, er de

6.000 eksemplarer af det 130
sider tykke blad nærmest blevet
revet væk når det udkommer
hver anden måned.

»Ungdommen er trætte af
korruption. Det viser de reak-
tioner vi får efter hvert num-
mer. Det strømmer ind med
henvendelser fra studerende.
Enten kommer de med infor-
mationer om korruption eller
også vil de skrive for os.«

En af årsagerne til den udbred-
te korruption i undervisnings-
systemet er de lave lønninger.
En underviser på universitetet
får omkring 700 Konvertible
Mark (2.800 kr.) om måneden.
Og det er i mange tilfælde slet
ikke nok til at dække en fami-
lies udgifter. Derfor har mange
undervisere flere jobs eller de
finder andre måder at skaffe
penge på. En af måderne er at
modtage bestikkelse.

Korruptionen kan for eksem-
pel finde sted hvis den stude-
rende ikke består eksamen i
anatomi. Underviseren mener
at der er behov for ekstraunder-
visning. Han kan dog ikke for-

tælle hvem der kan give den
ekstra undervisning. Den stu-
derende spørger sine studie-
kammerater der har bestået
eksamen, hvor de fik hjælp og
får et navn på en person ude i
byen. Det koster 5.000 KM
(20.000 kr.). Regningen bliver
betalt, og når der er eksamen i
anatomi næste gang, så består
den studerende. Ekstraunder-
visningen har dog aldrig fundet
sted. Underviseren ude i byen
var bare mellemmand der mod
betaling giver pengene videre
til underviseren.

Den form for bestikkelse kan
kun lade sig gøre fordi der ikke
er en censor til eksamen på alle
uddannelser i Bosnien-Herze-
govina. 

Penge til bestikkelse får de
studerende ofte fra deres for-
ældre. De betaler gerne hvis de
ellers har råd. Det er deres
børns fremtid der er på spil.

»Det er et spørgsmål om at
leve på gaden eller at få et job.
Et job er altafgørende for at kla-
re sig i Bosnien-Herzegovina. Vi
har en høj arbejdsløshed og for
at undgå at deres børn bliver
arbejdsløse, betaler forældrene.
Hvis de ikke har pengene, får
deres børn ikke et eksamensbe-
vis og dermed heller ikke noget
job. De studerende der ikke kan
betale, får ikke lov til at bestå
en eksamen selv om de kan
pensummet til fingerspidserne. 
I hvert fald ikke første gang. 
De får måske lov til at bestå
tredje eller fjerde gang, men
det er ikke sikkert.«

Elada Hasanagic studerer ju-
ra, og der er forholdene bedre,
men hun har alligevel haft kor-
ruptionen tæt inde på livet.

»Nogle studerende fra mate-
matikstudiet fortalte mig at en
af mine venner var mellem-
mand. Det nægtede jeg at tro
på, men jeg konfronterede ham
alligevel med påstanden. Han
indrømmede og sagde: 

‘Det er sandt, men hvorfor er
du sur over det? Sådan er det i
dag. Du må først og fremmest
tænke på dig selv. Det er da
ikke så slemt, de studerende
består eksamen, og jeg får ti
procent af pengene.’«

I dag har vennen købt en
butik. Sandsynligvis for den
kommission han har fået som
mellemmand.

Den omfattende korruption
er opstået i kølvandet på fre-
den. Når intet fungerer, og alt
er kaos, er den eneste måde at

UDLAND ▼  

I Bosnien-Herzegovina er de studerende ofte tvunget til at bestikke sig gennem
universitetsstudiet. Det kan koste en mindre formue at få sin kandidatgrad. 
Hvis de studerende nægter at betale, ender de sandsynligvis som arbejdsløse
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klare sig på nemlig at betale sig
fra det. Det gælder lige fra byg-
getilladelser over eksamenspa-
pirer til operationer på syge-
huset. Korruptionen findes alle
steder, og folk ved at den findes. 

Korrupte politikere
Korruptionen er naturligvis
svær at måle da den foregår i
det skjulte. FN har alligevel
prøvet at danne sig et overblik
og har spurgt befolkningen
hvor den tror korruption fin-
des, og undersøgelsens konklu-
sion var nedslående. Folk tror
at den er overalt. 98 procent af
befolkningen har mistanke om
at der foregår korruption i poli-
tik. Og langt over halvdelen
tror at den til en vis grad findes
i uddannelsessystemet. Dom-
stolene er efter befolkningens
mening også inficeret. To ud af

tre bosniere mener at korrup-
tion også findes i landets rets-
system.

Og befolkningen har grund
til mistanke. En undersøgelse
fra den internationale organisa-
tion Transparency Internatio-
nal, som bekæmper korruption,
viser at i 2001 blev hver fjerde
indbygger i Bosnien-Herzego-
vina tvunget til at betale penge
under bordet til både politi og
læger.

Det er ikke kun befolkningen
i Bosnien-Herzegovina der ram-
mes af korruptionen. Transpa-
rency International anslår at en
af de fem milliarder dollars som
EU og andre fra det internatio-
nale samfund har sendt til Bos-
nien-Herzegovina til genop-
bygning, er havnet i de forkerte
lommer. 

Det kan godt blive en svær

opgave at komme korruptionen
til livs. Det viser en afsløring på
landsdækkende tv. Der kom det
frem at korruptionen findes
selv blandt dem der burde
bekæmpe den. Generalsekre-
tæren for det kroatiske nationa-
listparti HDZ, Rade Bosnjak, er
blevet afsløret i at have købt
sine eksamenspapirer. Det blev
opdaget fordi han sagde at han
var uddannet lov-ingeniør. En
uddannelse som slet ikke findes
i Bosnien-Herzegovina. Det for-
hindrer ikke Rade Bosnjak i at
være retsordfører for sit parti.  

»Det var så pinligt. Han bur-
de være trådt tilbage, men det
gjorde han ikke. Det burde få
konsekvenser for ham, men
han er stadig en af spidserne i
partiet. I stedet har det bevist
hvor dybt korruptionen stik-
ker,« siger Elada Hasanagic.

For at komme korruptionen
til livs på universiteterne mener
Elada Hasanagic at der skal
nedsættes en komité som skal
stå for ansættelsen af under-
viserne. Komiteen skal sørge
for at undervisernes faglige
niveau er i orden og at de lever
op til ganske almindelige krav
om hæderlighed. Og så skal der
være en censor til alle eksami-
ner. Initiativet skal være med til
at stoppe udvandringen og give
unge en tro på fremtiden.

»Unge mennesker er det vig-

tigste råstof i landet. Forsvinder
de unge, så er der intet tilbage i
Bosnien-Herzegovina. Korrup-
tionen underminerer landet,
derfor skal den bekæmpes.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er
freelance journalist.

Program:
• Indledningsfilm med brugere af Forskningsnettet, som en måde at vise nogle af de typer anvendelser vi ikke har tilstede i salen.
• Indledning ved formanden for Forskningsnettets styregruppe, rektor Henrik Toft Jensen.
• GRID - fremtidens måde at anvende nettet på, som muliggør forskning der ellers ikke kunne lade sig gøre i Danmark, illustreret ved partikelfysik. Ph.D. Anders

Wäänänen, NBI.
• Rektorkollegiets portal for efter- og videreuddannelse på de danske universiteter med udviklingsforum for virtuel undervisning, kompetencetorvet og kursusdatabase.

Ved Professor og projektleder Annette Lorentsen, Aalborg Universitet.
• AccessGRID - Distribueret Kollaborativ Visualisering - det kan Forskningsnettet også... Virtuelle laboratorier med møderum og deling af 3D-applikationer. Ph.D. Michael

Grønager, UNI·C.
• Astronomi på nettet anno 2003, fjernstyring af teleskoperne på ESO - Tid er penge ... og viden - On-line astronomi. Michael Linden-Vørnle, Tycho Brahe Planetariet.
• Sikkerhed på Forskningsnettet, de aktuelle trends og trusler, hvad man skal gøre for at komme videre og hvad der gøres fra Forskningsnettets side. Chef for DK-CERT,

Preben Andersen, UNI·C.
• Aktuelle tiltag og fremtidige planer for Forskningsnettet: IPv6 og 6Net, fremtidens teknologier, sorte fibre eller lambda-netværk, kapacitet, tjenester og økonomi. Ved

lederen af Forskningsnettets netsekretariat, IT-chef Steen Pedersen.
• Video på Forskningsnettet: Sådan får du forbindelse med lyd, billede, deling af dokumenter og meget mere uden tårer. 

Ph.D Dan Mønster, UNI-C, demonstrerer hvordan - og så er det oven i købet gratis!
• • • •
• Der vil være en kaffepause undervejs

Forskningsnet Roadshow er din chance for at se de muligheder, der findes i Forskningsnettet, og se hvad nogle af de brugere der har taget mulighederne i et
ægte højhastighedsnetværk til sig, har opnået af forskningsresultater, samarbejds- og projektmuligheder, reduceret turn-around tid, besparelser på laboratorie- og
rejsebudgetterne samt studentertilstrømning. Dette vil blive illustreret med spændende cases, der forhåbentlig kan tjene som inspiration for forskere, undervisere
og studerende.

Seminar om fremtidens Forskningsnet

Nærmere information på www.forskningsnettet.dk

• 2. juni 2003 kl. 13-15.30: Københavns Universitet, Haderup Auditoriet på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3.
• 20. juni 2003 kl. 13-15.30: DTU, Auditorium 81, Bygn 116.

Forskningsnettet

Forskningsnettet Roadshow

Jens Møller Nicolaisen Design

TIL SALG –
I Bosnien-Her-

zegovina er et

eksamensbevis

et spørgsmål

om penge.
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Af Martin Zerlang

Huse og drømme danner
en sær alliance. Hvor hu-
se som regel hviler på et

fundament af konvention og tra-
dition, er drømme gerne synony-
me med forandring og forvent-
ning. Huse er lige så solidt plan-
tet på jorden som drømme er
flygtige, og husdrømme har det
med at ende som luftkasteller. 

Surrealisterne drømte om
bløde og behårede huse, men
deres drømme er vist aldrig ble-
vet til virkelighed, ligesom In-
ger Christensens drøm om en
by der er blød som en krop hel-
ler ikke synes at være gået i op-
fyldelse. 

Ikke desto mindre virker ar-
kitekturen magnetisk dragende
på enhver drømmer. Alle ved
hvordan drømme er tæt bebyg-
gede med huse af alle slags,
helst dog i flere etager. Og
drømmetyderen over alle, Sig-
mund Freud, gik et skridt vide-
re når han via drømmene men-

te at kunne tegne planer over
personlighedens arkitektur, fra
kælder til loft. 

Men hvad så med parcelhu-
set der jo er blevet kaldet “hu-
set uden egenskaber”. Kan par-
celhuset kaldes et drømmehus?
Kan det kalde drømme frem?
Og hvordan tegner den person-
lighed sig som har en hæk som
konturlinje?

Tja, man kan jo undersøge
sagen, og flere og flere går om
ad villavejene fordi de er blevet
interesserede i denne sag. Det
er en kendsgerning at parcelhu-
set og forstæderne altid, næs-
ten da, har placeret sig langt
uden for forskernes og forfat-
ternes interessefelt. 

Men det er også en kendsger-
ning at byforskerne nu i stigen-
de grad har vendt blikket mod
forstæderne. En forfatter som
Camilla Christensen har opda-
get at det ikke kun er Himlen
over Berlin der er spændende,
men også Jorden under Høje
Gladsaxe. Som Kim Fupz Aake-
son formulerer det i et stykke
ultrakort kortprosa betitlet Vil-
lavejen: “Vi er de livlige brikker
på villavejenes brætspil”. 

Vi rykker tre felter frem: til
drømmehuset på Lykkevej 13.

Med byen på landet
En-to-tre: I midten af 1700-tal-
let flyttede det danske aristokra-
ti på landet, i midten af 1800-

tallet flyttede det danske bor-
gerskab på landet og i midten
af 1900-tallet flyttede resten af
danskerne på landet. Aristokra-
tiet skabte et Arkadien nord for
København hvor de på lystslot-
te som Schæffergården, Sophi-
enholm og Frieboeshvile kunne
fornøje sig med lystvandringer i
pragtfulde lystparker. 

Og borgerskabet skabte villa-

byer som Rosenvænget og Frede-
riksberg hvor de i skyggefulde
haver kunne ryste konkurren-
cens nervepres af sig. Men efter
1960 kunne gud og hvermand i
omegnen af enhver dansk by sæt-
te sig til rette på terrassen foran
parcelhuset. “I øjeblikket plan-
ter alle de nye mennesker heru-
de hække”, erklærer hovedper-
sonen i Anders Bodelsens tids-
billede, De gode tider, fra 1977.
Heltens navn er selvfølgelig: Bo.

Parcelhusejeren er vel ikke
prototypen på en revolutionær,
men masseudstykningen af par-
celhuse var intet mindre end en
revolution! Ganske vist spejder
man i litteraturen ret forgæves
efter vidnesbyrd fra denne den
største omkalfatring af det dan-
ske kulturlandskab siden Land-
boreformerne. 

Men det gør den ikke mindre
interessant for det forskende

øje: Mellem 1960 og 1980 blev
der bygget næsten en halv milli-
on parcelhuse. Mere end halv-
anden million mennesker flyt-
tede ind i de nye parcelhuse. Et
areal på størrelse med Born-
holm blev indtaget af dette ny-
bagte “ejerfolk” som med de
berømte ligusterhække indheg-
nede deres helt individuelle ty-
pehus af mærket A, 2CV eller
Succes.

Gammel byggeskik 
og nye bungalows
Hvad var baggrunden for den-
ne revolution? Hvordan forme-
de den sig? Og hvad er det
egentlig for kulturidealer der
materialiserede sig bag hække-
ne? Med støtte i Olaf Linds og
Jonas Møllers Bag hækken føl-
ger her et rids. 

Allerede ved århundredskif-
tet begyndte de første arbejdere

at rykke ud i kolonihaverne, så
snart lejlighed bød sig, og enfa-
miliehuset begyndte at aftegne
sig på drømmehorisonten.
“Man bor i Selvejerhus som
man har kaldt “Lysglimt”, med
en “Have” foran”, skrev Johan-
nes V. Jensen spottende, men
om villabebyggelserne så var
“en Parodi, saavel paa Byen
som paa Landet”, så fejrede de
nybagte selvejere det gode liv
med flaghejsning og kaffe. 

I 1915 dannedes foreningen
Bedre Byggeskik som tegnede
en række modeller for det gode
enfamiliehus, og i 1920’erne
begyndte murermestrene at
omsætte modellerne til virke-
lighed. Murermestervillaen er
bygget af det Martin Nyrop
kaldte “den ærlige danske
mursten”, og dens budskab var
netop et solidt fundament un-
der et tæt familieliv. 

Køkkenet var i aristokratiets
og borgerskabets boligkultur –
sammen med tjenestefolket –
gemt af vejen i kælderen eller i
en fjern krog, men nu blev det
flyttet ind mod centrum. Når
skorstenen sendte sine røgfaner
op, vidste den forbipasserende
at familien snart ville samle sig
om hverdagens vigtigste ritual.
I øvrigt var familien ligeglad
med forbipasserende. I villa-
kvartererne interesserede man
sig ikke for det offentlige rum.

I 1930’erne forenes den mere
folkelige drøm om “eget hus”
med funkis-arkitekternes for-
søg på at bygge en ny livsver-
den op fra grunden. I Kjeld
Abells Melodien der blev væk
(1935) lokker Larsen sin Edith
med visionen om et funktiona-
listisk sheiktelt med hvide
vægge og uden tunge portierer.
Løsenet var lys og luft, og i de
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Parcelhusdrømme
Parcelhuset beskyldes ofte for at
være uden egenskaber. En kedelig
og ensrettende boligform der 
dominerer livet i forstaden. 
Men blandt forfattere og byfor-
skere er der fornyet interesse for
parcelhuslivet i forstæderne. 
Kan parcelhuset være et drømme-
hus? Kan det kalde drømme frem?

»Parcelhusejeren er vel ikke prototypen på en revo-
lutionær, men masseudstykningen af parcelhuse 
var intet mindre end en revolution!«

UDE I SUMPEN – Fra 1960’erne blev mange mennesker ejerfolk og parcelhuset blev rammen om deres kernefamiliære liv. 
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såkaldte bungalower, der be-
gyndte at dukke op på villaveje-
ne, vendte husets stuer nu væk
fra vejen for i stedet at give
plads for moderne soldyrkelse
på den høje terrasse ud for ha-
vedøren. 

De tunge murstensvægge be-
gyndte at vige for lettere og ly-
sere konstruktioner. I mange
bungalows demonstrerede
hjørnevinduer at det ikke læn-
gere var væggene, men moder-
ne stålkonstruktioner der holdt
huset oppe. 

I 1940’erne arbejdede staten
aktivt for udbredelse af enfami-
liehuse, og rundt omkring så
man de såkaldte statslånshuse
skyde op. Tiden var nøjsom, og
der var ikke plads til de store
eksperimenter. Arven fra funk-
tionalismen var dog ikke gået i
glemmebogen. Hans Scherfig
skrev sarkastisk om “Arkitekt-

alderen” hvor alt fra bestik til
byudvikling blev udformet af
bedrevidende arkitekter. I stats-
lånshusene viste arven sig i en
funktionel indretning med
rumstørrelser der svarede til de
funktioner de nu engang skulle
tilfredsstille. 

Take off til
velfærdssamfundet
I slutningen af 1940’erne var
det tydeligt for enhver at boli-
ger og byplanlægning var godt
på vej til at blive presserende
problemer. Der blev oprettet et
boligministerium, Statens Byg-
geforskningsinstitut blev
grundlagt og der blev tegnet en
“Fingerplan” for udviklingen af
Københavns forstæder. 

I 1950’erne blev der også
eksperimenteret med enfamili-
ehuset. Arkitekter som Jørn
Utzon og Bertel Udsen hentede

inspiration fra Amerika og Ja-
pan, og i Holte, Humlebæk og
andre steder kunne man besig-
tige danske versioner af Frank
Lloyd Wrights elegante leg med
flydende rumforløb og forskud-
te etager og en fuldstændig ind-
føjning af huset i landskabet.
Hvad angår byskabet demon-
strerede disse huse undertiden
total afvisning. Facaden ud
mod gaden blev i visse tilfælde
udformet som en helt lukket
murflade.

Parcelhusdrømme, der reali-
seredes med mindre avancere-
de midler, måtte selvfølgelig
nøjes med mindre avancerede
huse. Men endnu op til 1958
var statslånhuse en politisk mu-
lighed. Og de avancerede eks-
perimenter kunne af og til skru-
es ned til statslånhusenes min-
dre format. Under alle omstæn-
digheder var enfamiliehuset
den perfekte ramme om den
kernefamilie som i 1950’erne
var alfa og omega. 

I 1960’erne var der take off
for de hundredtusinder som var
lige så “byggemodne” som de
grunde, der blev udstykket.
“Ejerfolket” stod på spring. De
såkaldte kærnehuse blev en po-
pulær ramme om det kernefa-
miliære drømmeliv. 

Ordet kerne gik dog ikke på
kernefamilie, men på den in-
stallationskerne omkring olie-
fyret som gjorde det muligt at
åbne de fladtagede huse for
rumstørrelser og rumformer
man ikke tidligere havde set.
Midt i huset installeredes olie-
fyret med badeværelset – der
nu måtte nøjes med ovenlys –
på den ene side, og bryggers
med vaskemaskine på den an-
den side. 

I nogle huse rykkede køkke-
net på amerikansk vis fra ud-
kanten ind i centrum, midt ind i
stuen – og budskabet var enty-
digt: At kærnehusets vigtigste
funktion var kernefamiliens re-
produktion. Uanselige hoved-
døre blev placeret på husenes
skyggesider, tæt ved den uund-
værlige carport, mens solsiden
blev prydet af store havedøre. 

Det eneste levn af forne ti-
ders repræsentative indgangs-
partier med trapper og port-
løver var de prangende stau-
debede der flankerede ind-
kørslen. 

Kulturkløften
Det hastigt voksende ejerfolk
der byttede stiklinger og biltips
over de endnu spæde hække,

kunne fra 1961 holde sig a jour
med bladet Bo Bedre, og her
kan man følge smagens fluktu-
ationer fra det modernistiske
look i 1960’erne med arkitekt-
tegnede møbler (Børge Mo-
gensens tremmesofa) til det
brune look i 1970’erne. 

Men søger man oplysning om
disse fluktuationer i tidens
kunst og kultur er chancen for
et svar nær nul. Det var i
1960’erne at man begyndte at
tale om kulturkløften, og dem,
der talte om denne kløft, havde
kun foragt til overs for dem på
den anden side. 

Michael Strunge trak på en
solid tradition da han i 1982 
i digtet Gennem natten gennem
byen erklærede at “i forstæ-
derne lever man ikke mere end
højst nødvendigt”. I en artikel
om forstadslitteraturen har
Søren Schou stillet diagnosen:
“I sovebyerne led man af sove-
syge, i havebyerne af havesyge”.

I 1962 skrev Leif Panduro no-
vellen Uro i forstæderne hvor
han lader sin fortæller erklære
at “Vi er allesammen fuldstæn-
dig ens ude i vores forstads-
kvarter”. På den ene side af kul-
turkløften blev parcelhuset op-
fattet som garantien for et per-
sonligt liv hvor man kunne ud-
folde sin individualitet. Men på

den anden side af kulturkløften
blev livet i forstæderne opfattet
som fladt og forskelsløst, en
konkretisering af den “endi-
mensionale verden” som Her-
bert Marcuse i disse år filosofe-
rede over. 

I virkeligheden har parcel-
husrevolutionen nok været en
af de vigtigste forudsætninger
for 1960’ernes kulturrevoluti-
on. Bag hækkene lærte man at
lade formerne falde. Det var i
tidens ånd at ungdomsoprører-
nes svar på privatiseringen af
det politiske blev en politise-
ring af det private.

Det er selvfølgelig nærlig-
gende når man anskuer det he-
le lidt udefra at koble fra type-
hus til typemenneske og fra
præfabrikerede materialer til
præfabrikerede meninger, men
det er ikke ensbetydende med
at det er rigtigt. 

I 1960’erne nåede den nye
virkelighed med dens systemer
og strukturer helt ind i poesien,
men systemdigterne, inklusive
den føromtalte Inger Christen-
sen, forbandt ikke nødvendig-
vis systemerne med ensretning
og tvang. I sin bog Systemdigt-
ningen fra 1971 understregede
Steffen Hejlskov Larsen at både
litterære og urbane systemer
kunne være åbne:

“Teksterne er et eller andet
og peger ikke eksakt hen imod
dette eller hint. De er i høj grad
åbne for fortolkning, det vil
sige henvisning til det ene eller
det andet emne. På samme
måde som en skalamodel: der
kan bygges huse af mange slags
efter den samme typetegning,
laves mange biler efter samme
udkast og så videre”. 

Forstadsscrabble
I 1980’erne sker der en kraftig
opbremsning i parcelhusbygge-
riet, og arkitekter og byplan-
læggere og almindelige bolig-
søgere vender i stigende grad
interessen mod det man kalder
tætbyen. 

Facaderne bliver piftet op, og
man begynder at tale om kvar-
tersløft, byfornyelse og “gen-
trification”. Samtidig begynder
en nostalgisk interesse for for-

stæderne at melde sig. Hans-
Jørgen Nielsen skriver om
Sundbyerne, Bjarne Reuter om
Brønshøj, Dan Turell om Van-
gede, Peter Poulsen om Van-
løse, F.P. Jac og Nicolaj Ceder-
holm om Allerød, Camilla Chri-
stensen om Høje Gladsaxe – og
den forkætrede giro 413-musik,
som havde været et hovedemne
under 1960’ernes polariserede
kulturdebat, bliver pludselig

legitim da Lars H.U.G. sætter
den ned i tempo og om i moll. 

Betyder dette at kulturkløf-
ten er blevet afløst af en kultur-
bro? I hvert fald indebar
1980’ernes postmodernisme en
tilnærmelse mellem finkultur
og massekultur – og man lærte
af arkitekten Robert Venturi
der startede sin karriere med at
kreere et “House to my mother”. 

Op mod det nye årtusinde er
man begyndt at tale om hvor-
dan de gamle parcelhuskvarte-
rer kan løftes og fornyes, og der
har blandt byforskere af alle
slags meldt sig en voksende in-
teresse for disse kvarterer. 

Som allerede nævnt kan par-
celhusene ligne brikker i et
brætspil, og på internettet har
arkitektgruppen plan B frem-
lagt et spil Forstadsscrabble med
fokus på både det fikserende og
det frigørende. I en ledsagende
kommentar hedder det at for-
staden fremstår som et fysisk
idé- og ideologikatalog over
tidligere tiders drømme, og det
tilføjes at disse drømme af
zoneplanlægningens funktions-
opdeling er blevet fikseret “i en
serie af briklignende enheder”.
Men brikker er til at flytte med,
og hensigten med dette for-
stadsscrabble er selvfølgelig at
sætte brikkerne i spil. 

På Fupz Aakesons villavej
kan “en enkelt dreng som mig”
bare ved at spille indianer få en
prærievind til at blæse henover
de pjevsede grundejertræer, de
sovende svenske biler, matrik-
lernes sprækker og al den sure
hverdag som fortætter sig i
ordene “tinglyst” og “termins-
plaget”. ■

Martin Zerlang er lektor ved
Institut for Litteraturvidenskab. 

Kronikken er baseret på Martin
Zerlangs indlæg ved et seminar
om “parcelhusdrømme” arrange-
ret af PlaNet som er et interna-
tionalt og interdisciplinært net-
værk af studerende der arbejder
med bykultur og byforskning.

Litteraturhenvisning:
Jonas Møller og Olaf Lind: Bag hækken.

Martin Zerlang: Bylivets kunst. Om København som

metropol og miniature. Forlaget Spring, 2002. 

»Det eneste levn af forne tiders repræsentative
indgangspartier med trapper og portløver var de
prangende staudebede der flankerede indkørslen.« 
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Glemt kvarter
» I et glemt kvarters blå bombetomt flakker jeg søndag eftermiddag, efterår,

busserne ligger med bunden i vejret rustne og fulde af rådden regn

fra porte og mørke køkkenruder vender gamle kærester

ansigtet mod mig, rækker hænderne ud i det blå.«

Søren Ulrik Thomsen – City Slang, 1981.
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SYNSPUNKT ▼  

DEBAT ▼  

Hvad er egentlig sagens kerne i den løbende
debat om den bosniske tragedie? Næppe
personen lektor Per Jacobsen der fx i Jens-

Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts bog Hadets
anatomi kun spiller en perifer, men veldokumen-
teret rolle. Når hans ‘kolleger, studerende og
venner’ alligevel koncentrerer sig så stærkt om
den påståede ‘hetz’ mod ham, bortledes op-
mærksomheden fra det uhyrlige der skete midt 
i Europa 1991-95. 

Efter Nürnbergprocesserne burde man have
forventet at ethvert tilløb til organiseret etnisk
udrensning ville have udløst øjeblikkelige og
utvetydige reaktioner her i landet. Det skete ikke.
Blandt andet fordi de danske medier valgte at
orientere offentligheden gennem stadig flere
interview med de samme to ‘eksperter’ hvis for-
sigtige holdning – for nu at sige det sådan – til
Serbiens indgriben i de bosniske forhold var et
gennemgående træk. 

Fulgte man dækningen af begivenhederne i
udenlandske medier, tegnede der sig et billede
der kun havde få ligheder med de to danske eks-
perters stort set uimodsagte fremstillinger. Efter-
hånden blev det så uudholdeligt at jeg bl.a. op-
sagde mit næsten livslange abonnement på Infor-
mation af samme grund. Det er forstemmende at
se hvordan mange universitetskolleger øjensynlig
stadig kun har et skuldertræk tilovers over for
umenneskelighederne i Bosnien og andre dele af
det tidligere Jugoslavien og i stedet hæfter sig
ved den angiveligt ‘uværdige debatform’. Var det
ikke en idé at glæde sig over Frederik Stjernfelts
engagement? Især i denne sag der kaster et grelt
lys over konfliktpotentialer i det europæiske fæl-
lesskab. ■

Uffe Hansen, docent, 
Institut for Litteraturvidenskab, KU.  

Proportionsforvrængning

■ FEJDE OM FOLKEMORD 2 •  I I

Formanden for folketingets sundhedsudvalg Birthe
Skaarup (DF), og Ventres sundhedsordfører, læge
Jørgen Winther, har i meget stærke vendinger

kritiseret os for at vi skulle have forsinket publicering af
en artikel som viser at sukkerrige drikkevarer feder. 

I min forskergruppe er vi forundrede over kritikken,
men de kraftige reaktioner fra politikere og presse
rejser spørgsmålet om vi har forsømt at informere 
om processen og vilkårene for sundhedsvidenskabe-
lig forskning, formidling, og retningslinier for redelig-
hed.

Eksempler på kommentarer fra sundhedsordførere:
»Der tegner sig et billede af at forskning som er skadelig
for sukkerindustrien, venter lang tid på offentliggørel-
se, mens resultater der er positive for sukkerindustrien,
kommer ud til offentligheden med det samme«. Og »At
Astrup skulle have haft konklusioner liggende som ikke
er blevet offentliggjort i mange år, er dybt beklageligt
og skummelt«. 

Skiftende regeringer har opmuntret universiteterne
til at fremme samarbejde med erhvervslivet, blandt an-
det ved at lade den offentlige støtte være afhængig af
industriens bidrag. Med klare aftaler om rettigheder og
publicering giver disse samarbejder sjældent anledning
til problemer. En fortsat sikring af forskningens trovær-
dighed er helt afgørende, og for at andre forskere ikke
skal havne i en lignende situation, er en dybere forståel-
se af denne sag vigtig.

Hovedkritikken er at der angiveligt gik syv år fra for-
søgsafvikling til publicering af studiet som var delfinan-
sieret af Danisco. Interventionen blev afviklet i 1995, og
de første delresultater, som omfattede vægtændringer,
blev præsenteret på en kongres i 1996. De viste en vægt-
øgning af den sukkersødede kost sammenlignet med
den kunstigt sødede. Efterfølgende blev kostdata og

blodprøver analyseret, og resultaterne af disse vurderet
i forhold til vægtdata. 

Den kvindelige forsker der ledte studiet, gik på bar-
selsorlov to gange frem til 2000. Et manuskript blev ind-
sendt til Lancet i slutningen af 2000, afvist og indsendt
til American Journal of Clinical Nutrition 2001, hvor det
blev trykt oktober 2002.

Kunne vi have gjort det bedre?
Som anbefalet af Udvalget for Videnskabelig Uredelig-
hed (UVU) indgås der forud for projektets start en pub-
likationsaftale som underskrives af alle involverede, og
som fastslår de enkelte forskeres pligter og rettigheder.
Den kvindelige forsker som ledte projektet, havde ret-
tigheder til at skrive hovedpublikationen og førstefor-
fatterskab. 

At ansætte en barselsvikar til at skrive arbejdet og få
det publiceret ville umiddelbart stride mod publikati-
onsaftale og Vancouver-regler, og forringe den kvindeli-
ge adjunkts mulighed for at stifte familie og samtidig
gøre forskerkarriere. 

Set i bakspejlet kunne vi nok have anvendt flere res-
sourcer på at fremskynde databearbejdelsen. Men man
skal gøre sig det klart at karriereforholdene på universi-
tetet adskiller sig her afgørende fra det private erhvervs-
liv. 

Burde vi være gået til medierne før peer review publi-
cering?

Vi havde allerede offentliggjort resultaterne på kon-
gresser, og de var i det offentlige domæne fra 1996,
men Jørgen Winther mener vi skulle have blæst alarm.
UVU skriver om præmatur publikation: »Primær publi-
kation i ikke-videnskabelige nyhedsmedier er meget
sjældent sagligt velbegrundet. Hvis væsentlige interes-
ser for samfundet eller personer i undtagelsestilfælde

skulle nødvendiggøre afvigelse fra denne regel, bør det
om muligt ske efter aftale med redaktionen af det tids-
skrift resultaterne er indsendt til eller planlægges ind-
sendt til.«

Vi står ved vores konklusioner
Den videnskabelige erkendelsesproces er en evolution,
ikke en revolution. Kostråd dannes ikke af en enkelt un-
dersøgelse – det er en vægtet sum af den samlede publi-
cerede litteratur. 

Sukkerets rolle i vægtreguleringen stod heller ikke
klar. I 1996 stod vi også med resultaterne af et seks
måneders, randomiseret, europæisk multicenterstudie
på mere end 300 overvægtige personer der viste at det
ikke var afgørende for vægten om der var meget stivelse
eller simple kulhydrater i kosten. 

Efter granskning af vores nye studie og den øvrige lit-
teratur fandt vi holdepunkter for at sukker i drikkevarer
synes at have et større fedende potentiale end sukker i
faste levnedsmidler. Dette har vi da også meldt ud til of-
fentligheden gennem en årrække, og er præcis WHO
konkluderer i 2003.

KVL og Videnskabsministeriet har ikke fundet anled-
ning til at kritisere vores publiceringsproces. Beskyld-
ningerne hænger derfor i luften, og den er vanskelig at
rense. End ikke pressemeddelelsen, som Winther ud-
sendte, kan vi få udleveret. Loven om aktsindsigt i den
offentlige forvaltning gælder ikke Folketinget. Er man
folketingspolitiker kan man tilsyneladende slynge om
sig med denne form for beskyldninger uden nogen kon-
sekvenser. ■

Arne Astrup, institutleder, professor, dr.med. Institut for
Human Ernæring, KVL, & adjungeret professor ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.

Ved politikerne nok om 
universitetsforskningens vilkår?

■ ARNE ASTRUP

Arne Astrup

SYNSPUNKT

Istriden mellem Frederik Stjernfelt og Per Jacob-
sen (PJ) er det nærmest endt med at Stjernfelt
er kommet til at fremstå som synderen der har

overtrådt god akademisk skik med sine hårde
udfald. Nu drejer debatten sig jo ikke om farven
på toiletpapiret hvor en fredsommelig tone selv-
følgelig burde være ligetil, men om folkemordet
i Srebrenica og Per Jacobsens besynderlige eks-
pertudtalelser i den anledning. 

Lad os lige se PJ-citatet fra Jyllandsposten
igen: »Massakren omkring Srebrenica, hvor
grufuld den end var, havde efter min opfattelse
ingen direkte historisk relevans. Og endelig var
der og er der stadig megen uklarhed om om-
stændighederne omkring massakren.« 
(JP 1.3.03). 

Hvis ikke et mord på 8.000 muslimer har
historisk relevans, hvad har så? Mener PJ at
begivenheden snart vil blive glemt igen?

Om PJ’s udtalelser i fagteknisk forstand kan
kaldes folkedrabsbenægtelse, ved jeg ikke, men 
i alt fald er der tale om en bagatellisering. Og
når en sådan bagatellisering står på gennem
syv-otte år, forekommer det rimeligt at bruge
udtrykket benægtelse (hvis ellers en spade sta-
dig hedder en spade). Under alle omstændig-
heder er det en håndsrækning til de serbiske
krigsforbrydere samt – er det mon her tampen
brænder? – til de serbiske intellektuelle i Beo-
grad der i deres ubegribelige forblændelse
støbte de ideologiske kugler for forbrydelsen.

Det er ingen vanære at begå fejl. Det gør vi
alle. Men vi skulle jo gerne lære af fejlene, og 
så er det altså nødvendigt at se kendsgerninger-
ne i øjnene. ■

Jesper Hoffmeyer, lektor, Molekylærbiologisk
Institut, Afdeling for Biologisk Kemi.

En bagatel?

■ FEJDE OM FOLKEMORD 2 •  I

Oldgamle principper
»Et flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye universitetslov med

oldgamle principper: Mindre demokrati, mere topstyring og mindre frihed.

Regeringens og Socialdemokratiets ‘Dandylov’ trækker i den helt forkerte

retning(...)netop derfor bliver der om ganske få år brug for en lov (...) hvis

ikke dansk forskning og uddannelse skal sakke håbløst agterud.«

SF’s forsknings- og uddannelsesordfører Morten Homann 

i pressemeddelelse fra d. 8. maj 2003.
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Viggo Hørup skelnede mellem to slags vås:
Det vitterlige og det ærlige. Det sidste har
noget uskyldigt over sig fordi den talende

eller skrivende ikke ved bedre eller ikke kan gen-
nemskue sine egne synspunkter. Det vitterlige
vås derimod er selvmodsigende udsagn leveret
imod bedre vidende. 

Mindst to af de indlæg der blev bragt i Univer-
sitetsavisen (7/02) i folkemordsfejden, fik mig 
til at tænke på Hørups distinktioner. Og jeg må
indrømme at den værste omgang vås står Univer-
sitetsavisens journalist Allan Helleskov Kleiner
for, i og med at han i en artikel om dokumenta-
tion eller mangel på samme redigerer dokumen-
tation ud af en artikel. Det er øjensynligt det han
har gjort ved Frederik Stjernfelts indlæg, og det
er da helt ud i hampen, for nu at bruge en folke-
lig formulering. Og nej, denne fejde mellem
Jacobsen og Stjernfelt har vidtrækkende per-
spektiver hvorfor man som journalist på forhånd
må have sørget for at få redaktionens godkendel-
se af brug af mere spalteplads.

Det ærlige vås
Det ærlige vås udfoldes i støtteerklæringen til

Jacobsen. Våset ligger i: »Men vi mener at alle
har ret til deres synspunkter og ytringsfrihed i

sagen, såvel PJ som FS.« Jamen, helledusseda,
har Stjernfelt sagt at Jacobsen ikke må ytre sig?
Kan FS forhindre at PJ forsvarer sig i medierne?

Og det ærlige vås får denne kreds af menne-
sker til at skrive at FS ‘beskylder’ PJ »alt sammen
uden ringeste dokumentation.« Jamen, helt
ærligt! Hvis man havde gjort sig den ulejlighed at
læse FS’s og JME’s Hadets anatomi, ville man vi-
de bedre. Det emfatiske ‘uden den ringeste’ er
vås i forhold til angivelser af anerkendte kilder
som FS igen og igen har henvist til. Det er muligt
at man ikke deler FS’s synspunkter, mener at der
hersker uklarhed om visse kendsgerninger, men
dokumentation i betydningen henvisninger til kil-
der – det er der hos FS. 

Nå, ja – bortset fra at Universitetsavisen har
valgt at nedtone disse; med det barokke resultat
at FS derpå kan beskyldes for ikke at tale veder-
hæftigt og have orden i sine data/kilder.

Ved nærmere eftertanke: Desværre, men såvel
støtteerklæringen som den journalistiske linje er
– vitterlig vås. ■

Erik Svendsen, lektor, Institut for Sprog og Kultur,
RUC, p.t. Danmarks Humanistiske Forsknings-
center.

Vitterlig eller ærlig vås?
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Frederik Stjernfelt skriver i sit læserbrev (Nr.
6/03) at dokumentationen »blev alt sammen
fjernet, uden undtagelse, i journalistens tekst«.

Det er ikke rigtigt, men da andre nu kræver doku-
mentation, og for ikke at fortie noget afgørende,
kommer her den dokumentation der blev udeladt. 

I artiklen »En uværdig debat« foreslog Frederik
Stjernfelt følgende formulering:

»Mine oplysninger om serbisk PEN kom fra
Svetlana Slapsak, en kompromisløs antinatio-
nalist der har fået en pris af Human Right Watch
for sit demokratiske virke i Serbien. Men alle op-
lysninger, jeg siden har fået, bekræfter at serbisk
PEN valgte en ekstrem nationalistisk linje. Så
sent som i går har jeg fået fremsendt et doku-
ment fra Serbiens førende kendere af nationa-
lismen i SANU, Olivera Milosavljevic. Det er en
fælleserklæring fra den serbiske forfatterforening
og serbisk PEN i 1991 hvor de slutter op om par-
olen ‘Alle serbere i en stat’ – sloganet for det stor-
serbiske program...«

Sådan så den endelige tekst ud:
»Oplysninger jeg havde fra Svetlana Slapsak

som er en af de førende antinationalister i Ser-
bien. Informationerne om SANU er siden blevet
bekræftet af Olivera Milosavljevic som er kender
af SANU og serbisk PEN. Hun har netop fremlagt
et dokument der viser at serbisk PEN støttede det
storserbiske program.«

I artiklen »Stjernfelt: ‘Folkemordsbenægter 
og serbisk håndlanger’« (side 7,  anden spalte)
ønskede Frederik Stjernfelt forgæves følgende
afsnit indsat.

»Men jeg vil da gerne tilføje at det altså ikke
kun er Jens-Martin Eriksen og mig der har den
opfattelse. Præsenteret for Jacobsens udtalelser
har lederen af Center for Holocaust- og Folke-
drabsstudier Uffe Østergaard udtalt at Jacobsens
udtalelser ‘svarer til Holocaust-benægtelse’. Lig-
nende bedømmelser af Jacobsens påstande
kommer fra så forskellige kilder som Sonja Bi-
serko fra Hensinki-Komiteen i Beograd, Vojin
Dimitrijevic fra Menneskerettighedscentret i
Beograd, James Smith fra det britiske folke-
drabscenter Beth Shalom og Srebrenica-eksper-
ten Martin Mennecke.«

En af kilderne, Uffe Østergaard, indgår direkte
i artiklen, hvorved han jo ikke udelades. Hvad
angår Vojin Dimitrijevic, så viste det sig at der var
tvivl om hvem han støtter. Hvilket debatten efter-
følgende også har vist.

Usikkerheden om deres entydige støtte gjorde
at jeg ikke ville nævne flere navne da jeg ikke
kunne nå at undersøge om de støttede Frederik
Stjernfelt eller Per Jacosen. Desuden havde Fre-
derik Stjernfelt selv nævnt både James Smith,
Sonja Biserko, Østergaard og Mennecke i Jyl-
lands-Posten den 11. marts 2003 samt Mennecke
og Østergaard igen den 23. marts 2003 i Jyl-
lands-Posten. Derfor mente jeg at de allerede var
bragt til torvs og at det var bedre at komme vide-
re med sagen og dermed bruge spalteplads på
noget andet. ■

Allan Helleskov Kleiner, freelancejournalist.

Den manglende 
dokumentation
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Mit navn er Mirzet Dajic og jeg er af
bosnisk herkomst. Jeg har fulgt
den livlige debat i medierne om

massakren i Srebrenica der skete i juli 1995,
og føler mig forpligtet til at deltage i debat-
ten da jeg selv kommer fra Srebrenica.

For mig og tusinder af mine landsmand
handler det ikke om hvem der skriver om
grusomhederne i Srebrenica, men om der
er blevet skrevet, fortalt og diskuteret nok
om det. Jeg synes ikke at Srebrenicas trage-
die har fået en retfærdig plads i de danske
medier og i den videnskabelige forskning.
Det største ansvar bærer selvfølgelig dem
der har været tættest på informationskilder-
ne og dem hvis professionelle og moralske
ansvar var at bringe sandheden frem. 

En af dem er slavisten Per Jacobsen hvis
største skyld er ikke at skrive nok om trage-
dien i Srebrenica. Per Jacobsens har haft
mange år til rådighed til at fatte hvad der
skete i juli 1995 og viderebringe det til den
danske offentlighed. Han påstår at der
stadigvæk hersker uklarhed om begiven-
hederne i Srebrenica. Nej, det gør der ikke, 
hr. Jacobsen. Der hersker overhovedet in-
gen uklarheder om hvem der blev overladt
til slagtning og hvem der udførte den
største massakre i Europa siden Anden Ver-
denskrig. 

Ja, til din orientering har Sikkerhedsrå-
det den 13.juli 2000 i en pressemeddelelse
skrevet: »Five years after the fall of Srebren-
ica in Bosnia and Herzegovina, the Security
Council this morning paid tribute to the vic-
tims of one of the worst civilian massacres
in Europe since the end of the Second
World War«. 

At du skulle fortie betydningen af Sre-
brenicas tragedie i yderligere to år, fortæller
nok om din ensidige og uprofessionelle be-
handling af denne tragedie. At polemisere
om antallet af døde eller på nogen måde
mindske omfanget af tragedien er dybt for-
kasteligt og skamløst.

Nogle kritiske spørgsmål
Frederik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksen
har skrevet endnu en bog, Hadets Anatomi,

om krig i Bosnien og dens årsag. Bogen er
god fordi den belyser hovedaktørne bag den
fascistiske ide om Stor-Serbien, hvis offer
jeg også er, men der er også nogle ting som
jeg er uenig i. 

Jeg er taknemlig for en ny indsats for at
klargøre hvad der egentlig skete i Bosnien
mellem 1992 og 1995, og håber at der vil
komme flere bøger, indlæg og artikler om
massakren i Srebrenica. Der er ingen der
har den eksklusive ret til at fortolke histo-
rien og især til kun at vise den ene side.
Derfor skal vi fra Srebrenica være tilfredse
med at der er nogen som vover at sætte
spørgsmålstegn ved den rigtige behandling
af historien.

Jeg vil også gerne stille et par spørgsmål
til Per Jacobsen og hans støtter.

Hele verden har dømt (hvorfor blev der
indført mangeårige sanktioner?) det tidlige-
re Milosevic-regime og dets institutioner,
men meget i deres mørke roller mangler
stadig at blive belyst, og ansvar mangler at
blive placeret. 

Hvis man har været uenig med serbisk
PEN og det serbiske Akademi eller haft tvivl
om deres rolle, hvorfor har man så ikke ta-
get offentlig afstand fra dem og deres virke?
At være tavs gennem det sidste årti er
ensbetydende med at være enig med den
politik som Milosevic-regimet og dets in-
stitutioner har gennemført. 

Den intellektuelle elite i Danmark og
Europa har været tavs og gjorde intet da 
vi havde brug for jer til klart og tydeligt at
tage afstand fra et nazistisk og fascistisk
regime og dens støtter.

Samtidig har I været hurtige nok til at
samles og støtte jeres angrebne kollega,
men hvor var I i juli 1995 til at støtte Sre-
brenicas ofre, og hvad har I gjort for dem
siden? Hvor er jeres underskrifter om støtte
til retfærdighed og til at anholde de største
krigsforbrydere, Ratko Mladic og Radovan
Karadzic? ■

Mirzet Dajic, kom til Danmark for ti år siden
som bosnisk flygtning og er fornylig uddannet
til kemiingeniør på DTU.

Tag jeres ansvar alvorligt

■ FEJDE OM FOLKEMORD 2 •  I I I

6
Univ er sit etsavisen  6  . 2003

Af Allan Helleskov KleinerE n personlig og nådesløs
debat på Københavns Uni-

versitet har snart varet i to

år. Siden lektor ved Institut for

Litteraturvidenskab Frederik

Stjernfelt i Kritik 149 anklagede

serbiske intellektuelle for at ha-

ve et stort ansvar for nationalis-

men i Eks-Jugoslavien, har de-

batten raset. Den anklage pro-

vokerede lektor ved Østeuropa-

instituttet Per Jacobsen fordi

han mente at anklagerne var

udokumenterede og generalise-

rende og fordi han kendte nog-

le af de personer som blev an-

grebet i Frederik Stjernfelts le-

der i Kritik.»En af dem han angreb, var

den daværende formand for

serbisk PEN, medlem af Det

serbiske Videnskabsakademi

(SANU) og min personlige ven,

Predrag Palavestra. Og det rea-

gerede jeg imod. Jeg mener at

Frederik Stjernfelt udslyngede

sine påstande uden nogen som

helst form for dokumentation.

Og så bad jeg ham om bevis for

påstandene, han reagerede ik-

ke, heller ikke da jeg henviste

til International PEN der havde

blåstemplet Palavestra og ser-

bisk PEN. Det syntes jeg var

groft og uansvarligt,« siger Per

Jacobsen.For Frederik Stjernfelt kom

Per Jacobsens ubønhørlige krav

om dokumentation meget over-

raskende. »Diskussionen begyndte da

han gentagne gange overfaldt

mig i et akademisk overordent-

ligt usædvanligt ordvalg og

kaldte mig ussel og uansvarlig

fordi jeg have hævdet at serbisk

PEN, den serbiske forfatterfore-

ning og SANU officielt støttede

det storserbiske projekt. Oplys-

ninger jeg havde fra Svetlana

Slapsak som er en af de førende

antinationalister i Serbien. In-

formationerne om SANU er si-

den blevet bekræftet af Olivera

Milosavljevic som er kender af

SANU og serbisk PEN. Hun har

netop fremlagt et dokument

der viser at serbisk PEN støtte-

de det storserbiske program.

Pludselig stod der en dansk

ekspert og brugte sprogets

værste gloser om mig. Det fik

mig til kigge ham i kortene for

at se hvad han var for en. Og da

jeg gav mig til at undersøge sa-

gen og læste hvad han har skre-

vet i Øststatus, som er det ene-

ste om den politiske og histori-

ske udvikling dernede der bare

ligner videnskab, og gennem-

lyttede hans udtalelser fra tv,

fandt jeg belæg for at sige at de

ting han siger hviler på usand-

heder. Og så tænkte jeg: Det må

da til offentlighedens kend-

skab,« siger Frederik Stjernfelt.

Debatten var skudt i gang, og

det skulle vise sig at være en

sejlivet polemik. Efterhånden

som de to forskere fandt nye

historiske oplysninger og oplys-

ninger om hinanden, blev der

gradvist hældt mere benzin på

bålet. Selv om det er en histo-

risk diskussion, er ingen af de

to kombattanter historikere.
Tvivl om kompetencer

Debatten er efterhånden blevet

udvidet fra at dreje sig om en

bestemt gruppe forfattere og

videnskabsmænd i Eks-Jugo-

slavien til også at handle om

parternes kompetencer.
»Problemet er at Per Jacob-

sen fra krigens begyndelse op-

træder som ekspert og udtaler

sig om emner som han slet ikke

har forskningsmæssig dækning

for eller viden om. Han er jo fi-

lolog og givetvis udmærket som

sådan, men ikke historiker af

uddannelse eller i praksis, og

det kan man også se af hans

artikler i Øststatus. De lever ik-

ke op til de mest elementære

videnskabelige krav. Der er in-

gen kildeangivelser eller noget

som helst, vi får intet at vide

om hvor informationerne stam-

mer fra. Jeg synes at han som

historiker er en mellemting

mellem amatør og ideolog,« si-

ger Frederik Stjernfelt.

Der er dog en grund til at Per

Jacobsen skriver artikler til

Øststatus. I Østeuropa har der

altid været en tæt forbindelse

mellem litteratur og samfunds-

forhold.
»Når han angriber mig for

ikke at bruge kildehenvisnin-

ger, kan jeg kun sige at Øststa-

tus ikke er historievidenskab.

Det er formidling og skal derfor

ikke tynges af et noteapparat.

Det jeg har skrevet, er skrevet

mens tingene skete, og derfor

er Frederik Stjernfelts kritik

helt forfejlet. Jeg er den eneste

lektor på instituttet som be-

skæftiger sig med Jugoslavien,

og det har altid været sådan på

de små sprogfag at man forven-

tede at den fastansatte lektor

dækker det hele – både sprog,

litteratur og historie. Det har

TEMA: HOLOCAUST ▼  

Benægtelse og fordrejning

»Den mest interessante og afslørende del af Jacobsens indlæg er 

dog hans direkte benægtelse og fordrejning angående massakren 

på 7-8.000 civile muslimer i Srebrenica i juli 1995.«

Lektor Frederik Stjernfelt, Institut for Litteraturvidenskab, 

Jyllands-Posten den 11. marts 2003.

Sagens Kerne
Det er denne sætning af Per Jacob-

sen i Øststatus 1995 der har fået

Frederik Stjernfelt til at fare i blæk-

huset og anklage ham for folke-

mordsfornægtelse. Frederik Stjern-

felt mener at Per Jacobsen med

den formulering fortier serbernes

udryddelse af 7.000-8.000 bosniske

muslimer i Srebrenica: »I juli be-

gyndte en hektisk militær akti-

vitet i det østlige Bosnien. Efter 

at have belejret de såkaldt sikre

FN-zoner Srebrenica, Gorazde og

Zepa i flere år, gik serberne til

angreb og erobrede de to byer

hurtigt efter hinanden.«

En uværdig debat

To ansatte vedKøbenhavnsUniversitet erigennem læn-gere tid kommetmed beskyld-ninger modhinanden i pres-sen. Tonen erhård og ubarm-hjertig, og der er ikke umiddel-bart udsigt tilvåbenhvile

STRIDSPUNKT – Frederik

Stjernfelt og Per Jacobsen har dis-

kuteret både antallet af ofre 

i Srebrenica, massakrens betyd-

ning, og hvornår den blev kendt.
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DEBAT ▼  

Jeg har fulgt med i mediedebatten der er i den seneste tid har
foregået mellem lektor Per Jacobsen på den ene side og Frede-
rik Stjernfelt (FS) og Jens Martin Eriksen (JME) på den anden

side, og efter at de to sidstnævnte har skrevet bogen Hadets ana-
tomi. 

Som bosnier kan jeg godt være kritisk over nogle overvejelser
som forfatterne til Hadets Anatomi kommer frem med i forbindel-
se med tolkningen af nationalismens udvikling i Bosnien. Men jeg
må samtidig indrømme at bogen er en rigtig forfriskning for dansk
publikum efter vi har fået en mængde næsten ensrettede bøger om
krigen i det tidligere Jugoslavien. 

Det særlige ved den er at vi for første gang har en veldokumen-
teret og velanalyseret tekst som afslører et afgørende aspekt af
den eksjugoslaviske krig – de intellektuelles negative rolle. Derfor
en den af mange anmeldere betragtet som et fremragende bidrag
til debatten.

Man har kunnet forvente at Per Jakobsen (PJ), som selv er
slavist og har udgivet sig for at være ekspert på området, også
kommer til at bidrage til debatten, ikke mindst fordi han er blevet
kritiseret i bogen. Og han har forsøgt at gøre det, dog på en speciel
måde. 

I stedet for at tage hovedspørgsmål op og prøve at argumentere
for sine holdninger, som tilsyneladende er forskellige fra FS’s og
JME’s, har han gjort alt for at fremstille deres bog og debatindlæg
som et angreb på ham: Som var det ham, der var hovedtemaet og
ikke de jugoslaviske intellektuelle og nationalismen. 

Per Jacobsen som storserbisk propagandist
Dermed bekræfter han indirekte at han fortsat har samme syns-
punkter han optrådte med i medierne i 90’erne. Fra dengang
husker jeg PJ som en storserbisk propagandist hvis tolkninger af
krigen i det tidligere Jugoslavien var meget tendentiøse. Det kom

bl.a. til udtryk i hans bidrag til Jugoslavien i stykker (1992), Storm
over Balkan (1994), Øststatus (1995) samt i en række avisartikler
hvor hans betragtninger om borgerkrigen i Jugoslavien og Bosnien
faktisk er på linie med den storserbiske nationalistiske ideologi. 

Han fremstillede fx Bosnien som ‘hadets land’ og aggressionen
mod Bosnien som en ‘naturlig konsekvens af de langvarige etniske
og religiøse spændinger’; han gjorde meget ud af at minimere
Beograds involvering i krigen i Bosnien og undlod at nævne ser-
bernes forbrydelse i byen Srebrenica (hvor serbiske styrker myrde-
de ca. 7.000 ubevæbnede bosniakker), men kaldte det i stedet for
for “erobringen af Srebrenica”.

Nu er der gået otte år siden krigen sluttede. Fra forskellige sider
er krigens baggrund og forløb blevet undersøgt. Der er gennemført
en række retsprocesser ved Den Internationale Domstol i Haag,
der er vedtaget mange internationale rapporter om forbrydelser
og folkemord. Men PJ virker som om han endnu ikke har fundet 
ud af hvad der er sket i Bosnien eller at ledende personer fra Det
Serbiske Akademi for Videnskab og Kunst, som han er medlem af, 
i høj grad har været medansvarlige i krigen. Til forskel fra en stor
del af akademiets medlemmer som selv er serbere, men har været
meget kritiske over for nationalisterne i akademiet, har PJ aldrig
distanceret sig fra dem, mig bekendt heller ikke fra deres kendte
manifest Memorandum som i virkeligheden har fungeret som Milo-
sevics nationalistiske program. 

I Serbien er man i kølvandet på drabet på den serbiske stats-
minister Zoran Djinjic begyndt at rydde op i det kriminelle netværk
af nationalister og krigsforbrydere samtidig med at man er begyndt
at tale åbent om folkemord i Bosnien. Forhåbentlig vil det medvirke
til at PJ vil være kritisk over serbisk nationalisme og dermed også
være selvkritisk. ■

Ermin Dzafic, jurist med bosnisk baggrund, Brøndby.

Per Jacobsens stadige illusioner
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Jeg har med stor fortrydelse fulgt debatten mellem Frederik
Stjernfelt (FS) og Per Jacobsen (PJ) både her og andet-
steds. Fortrydelse fordi det til dels er lykkedes en af par-

terne (PJ) at bilde andre ind at FS i sine indvendinger og an-
klager er drevet af personfiksering og irrationel korstogterisk
hævntørst, og at mellemværendet derfor ikke har noget sagligt
grundlag. 

PJ’s strategi er måske desperat, men den er effektiv: Ingen
forholder sig længere til hvad PJ reelt har skrevet eller at han,
uden at blinke, får det han har skrevet til at lyde som det mod-
satte af hvad der reelt står. Mange afkræver omvendt FS den
dokumentation og de argumenter der er frit tilgængelige i
hans og J.M. Eriksens skrifter. 

Et tydeligt, men fortvivlende udtryk for dette er det kollek-
tive brev udgivet her i avisen (‘Mistænkeliggørelsens anatomi’,
nr. 7/03). Sagligt skjuler underskriverne ikke at mange af dem
er uenige med PJ, men i ytringsfrihedens navn fordømmer de
FS fordi de mener at »alle har ret til deres synspunkt«. Argu-
mentet er, som det står, uhyrligt, og man kunne skrive mange
ting i den anledning. Jeg må her nøjes med at fastslå følgende
helt afgørende: Alle har naturligvis ret til deres synspunkt,
men underskriverne og så mange andre glemmer at man ikke
blot har ret til at have et standpunkt, men også er ansvarlig,
endda juridisk ansvarlig, for indholdet i det. Ellers betyder
ytringsfrihed og synspunkt ikke noget som helst.

Lad os tage et eksempel.

Le Pen og Per Jacobsen
I Frankrig er der også ytringsfrihed. Den 13.7.87 sagde Jean-
Marie Le Pen i et radioprogram at gaskamrene var »en detalje
i 2. Verdenskrig«. Det blev han stillet til regnskab for. I 1988
blev han i Frankrig ved retten dømt for den udtalelse. (Og skal
nu igen i retten efter at have gentaget det i 1997).

Den 1.3.03 skriver PJ i JP: »Massakren omkring Srebrenica,
hvor grufuld den end var, havde efter min opfattelse ingen
direkte historisk relevans«.

Kan nogen forklare mig forskellen mellem de to udsagn? 
Jeg venter. I mellemtiden kan vi konstatere endnu en

graverende parallel:
»Iøvrigt kan jeg oplyse [...] om en interessant historisk

detalje. Politikens årbog Hvem Hvad Hvor, der år for år re-
sumerer begivenheder i ind- og udland, nævner i 1995 heller
ikke massakren i Srebrenica. Fortier Politiken hermed folke-
mord? Har Politiken taget første skridt mod holocaust-be-
nægtelse?« (Per Jacobsen, JP, 10.4.03)

Eftersom jeg længe har boet i Frankrig, mindede argumen-
tationsformen i sin perversitet mig om noget. Det her:

»Jeg har aldrig benægtet eller minimeret eksistensen af
gaskamre. Men hvis man skrev en bog på tusind sider om 2.
Verdenskrig, ville der højst stå et par linjer om gaskamrene. 
I deres krigserindringer har hverken Churchill, Eisenhower
eller de Gaulle skænket dem ét eneste ord.«

Hvem har sagt det? Le Pen, såmænd (Der Spiegel, nr. 42,
1998, s. 163). Pointen: Fortier Churchill oa. hermed folke-
mord?

Ingen forskel
Der er ingen forskel på Le Pens udsagn og PJ’s, hverken ind-
holdsmæssigt eller retorisk. Det er det som er uværdigt. 

Jeg kan med andre ord ikke forstå at folk ikke kan se det
regelret skandaløse i at kalde en massakre for ikke direkte histo-
risk relevant. Og endelig kan jeg ikke forstå at man ikke ind-
rømmer en person (som fx FS) retten til at blive indigneret og
af saglige grunde stille et sådant udsagns ophavsmand til regn-
skab for det han har sagt. Det er i og for sig ikke kun en ret,
men en borgerpligt.

Mens man i udlandet fratager individer deres parlamen-
tariske immunitet, fører dem for retten og straffer dem for
udtalelser som ovenstående, samler folk i og omkring KUA
salvelsesfuldt underskrifter imod en person som anholder et
andet individ for selv samme udsagn. »Alle har ret til deres
synspunkt,« siger de. Sig det i stedet til dem hvis øjne er blevet
ædt op af orme, og hvis død er blevet nedskrevet til en irrele-
vant historisk ... detalje. ■

Peer Bundgård, forskningsadjunkt, Aarhus Universitet.

Hvad er uværdigt?

■ FEJDE OM FOLKEMORD 2 •  V I

Striden mellem Per Jacobsen (PJ) og Frederik Stjernfelt (FS) 
er i Universitetsavisen blevet behandlet i en stadig mere for-
vrænget optik, senest i nr. 7/03 suppleret med noget så ab-

surd som en underskriftsindsamling til støtte for PJ der både her
og i Universitetsavisens vinkling fremstilles som offer i sagen. 

Ifølge denne vinkling skulle det store omdrejningspunkt for
diskussionen således være at FS har beskyldt PJ for folkemords-
benægtelse. Men det er jo slet ikke det sagen drejer sig om! Og det
er forhåbentlig ikke en så tåbelig debat vi – den intellektuelle elite
– fortsat skal engagere os i, som fx. dette ordkløveri om hvorvidt
den rette term er benægtelse eller fraskrivning af vigtighed, for 
slet ikke at tale om den nu udbredte, men fejlagtige fortolkning af
en fra FS’s side grundlæggende videnskabeligt brugt term –
folkemordsbenægtelse – som et polemisk smædeangreb og som
konnoterende alverdens skrækkelige fascistoide personligheds-
træk.

Det der er sagens kerne – og der hvor striden faktisk startede
med PJ’s angreb på den i hans øjne uvidende og fejlfortolkende FS
– er spørgsmålet om visse serbiske intellektuelles ansvar i den kri-
geriske serbiske fremfærd i Ex-Jugoslavien. Efter at PJ således
meldte sig på banen som korrigerende ekspert, blev sagen supple-
ret med tillægsspørgsmålet om neutraliteten og proportionerne i
det serbiske akademi-medlem PJ’s fremlæggelse af konflikten og
krigen gennem årene, herunder om han er gået så langt væk fra en
neutral vægtning af begivenhederne som til at benægte serbernes
folkemord i Srebrenica.

Ikke karaktermord, men rigtige mord 
Disse spørgsmål, som FS efterhånden har stillet mange gange,
hvilket man for pokker ikke kan fortænke ham i, sagens uhyrlighed
taget i betragtning, er blevet søgt besvaret af mange, men bemær-
kelsesværdigt nok aldrig af PJ som i stedet har brugt sine ord på at

bortforklare og på at insinuere at FS af uvisse grunde er ude på at
genere ham. Her bliver PJ både suppleret og bakket op af de un-
derskrivende, som heller ikke vil gå ind i sagen, men er oprørte
over hvad de kalder FS’s ‘karaktermord’ på PJ. 

Kunne PJ og disse indignerede sympatisører ikke forestille sig at
det er selve sagens kerne FS er involveret i; at han ikke har noget
imod PJ, men er oprørt, som vi alle burde være, over de tegn der er
på at dennes uvildige ekspertudtalelser i virkeligheden – med eller
uden overlæg – har været en fortegnet fremstilling. 

Det er netop ikke et ‘karaktermord’ sagen drejer sig om, men
rigtige mord, og det må kaldes en proportionsforvrængning af
rang at PJ’s sympatisører bruger deres kræfter på at anklage FS 
for ‘mord’, men ikke synes at interessere sig for om PJ i årevis har
undladt at gøre en sag ud af serbernes folkemord. Benægtelse har
mange former, og det er i den forbindelse en fuldstændig ligegyl-
dig indvending at PJ aldrig har sagt at der ikke fandt et folkemord
sted i Srebrenica. Kom nu til sagen!

Som debatten har udviklet sig i Universitetsavisens spalter,
minder den mest af alt om et amerikansk retssalsdrama hvor for-
bryderen og forbrydelsen aldrig bliver realitetsbehandlet fordi
efterforskeren eller anklageren har begået en – i forhold til for-
brydelsens karakter – ligegyldig teknisk fejl. »Du skal ikke kalde 
en kollega for folkemordsbenægter (med alle de konnotationer det
har i vores hoveder). Case dismissed!«

Nu kan PJ og hans forsvarere så vælge at føje anklagerne i mit
forsmædelige indlæg (»Hun kalder ham en forbryder!«) til reper-
toiret i hans martyrrolle. Jeg vil dog opfordre ham til i stedet ende-
lig at træde i karakter som en akademiker der er sig sit faglige – og
gerne også sit etiske – ansvar bevidst. ■

Tine Roesen, ph.d. fra Østeuropainstituttet, adjunkt på Litteratur-
videnskab. 

Sagens kerne

■ FEJDE OM FOLKEMORD 2 •  V I I I

Arbejdsløshedreform?
»Det er helt nødvendigt at der skabes et godt og tæt samspil mellem

videnssektoren og erhvervslivet. Universiteterne skal ikke være isoleret

fra det omgivende samfund. Derved sikrer vi også at de unge ikke bare

uddannes til arbejdsløshed (..). Med den nye universitetsreform bliver vi

bedre til at producere, tiltrække, sprede og anvende viden«.

Venstres forskningsordfører Hanne Severinsen 

i pressemeddelelse den 8. maj 2003.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● BOLIGER

Bolig søges ▼

København

Periode: Fra ca. 20/8 til 20/12-03.

Størrelse: Lejlighed el. anden

boligform. Ca. 40 kvm. med

køkken og bad. Evt. bytte med

lejlighed i Stockholm på 40

kvm. med separat køkken

(3.000 SEK pr. md.)

Beboer: Svensk gæsteforsker.

Kontakt: E-mail: 

Tova.hojdestrand@socant.su.se

el. tlf. +46 8 843781 el. 

+46 73 646 3567.

Indre København.

Periode: Fra 1/9 til 1/12-03. 

Størrelse: 1-2 vær. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Islandsk gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: osak@msund.is.

København

Periode: Fra 1/9 til 31/12-03 (el.

31/1-04).

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

inkl. køkken og bad.

Beboer: Udenlandsk gæstepro-

fessor.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, tlf. 3532

1448.

København

Periode: Fra 1/9-03 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

inkl. køkken og bad.

Beboer: Udenlandsk K gæste-

lektor.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, tlf. 3532

1448.

Storkøbenhavn

Periode: Pr. 1/8-03.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.,

gerne møbleret.

Kontakt: Vibeke Bach, tlf. 3532

8845 el. e-mail:

asia@hum.ku.dk.

København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/6 til 31/8-03.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

køkken og bad.

Beboer: Ældre amerikansk K.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Hedvig Gyde Thomsen,

tlf. 3532 3896, mandag og ons-

dag efter den 15/5. E-mail:

hgt@adm.ku.dk.

Copenhagen

Period: Pr. 1/9-03 for at least one

or two years.

Size: Apartment with min. 2

rooms, kitchen and bathroom.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Married couple (no chil-

dren), non-smokers.

Rent: Max. 5.500 kr. per month,

incl. water, power, heat.

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

København

Periode: 6 md. fra slutn. af maj.

Størrelse: Lille lejlighed, evt. delt

stor.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: kb@dlc.ku.dk el. 

tlf. 3814 2647.

København 

Period: From 1/8-03 and for 1-2

years. 

Size: Apartment, 2 rooms , fur-

nished, kitchen, bathroom 

Tenant: Two Ph.D-students, pair,

non-smoking. 

Rent: Max. 5000 kr. per month 

all incl. 

Contact: Igor and Irina, tel. 2363

6509 or e-mail:

irina@plab.ku.dk,

igor@plab.ku.dk. 

København

Periode: Pr. 1/6-03 el. snarest

derefter.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: Ungt par, ikke-rygere.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: Kasper_to@hot

mail.com el. tlf. 5190 7495.

Bolig udlejes ▼

Vesterbro 

Periode: Snarest og til 1/11-03.

Størrelse: Lejlighed, 75 kvm.

Mulighed for forlængelse.

Udstyr: Nyt bad og køkken.

Vaskemaskine. Møbleret efter

ønske (hel, halv, tom).

Husleje: 7.800 kr. pr. md. inkl. alt.

Kontakt: E-mail: lind@vittig.dk el.

tlf. 3325 5508. 

Christianshavn

Periode: Fra juni til august 2003.

Størrelse: Lejlighed, 2 store stuer,

lille soveværelse, køkken med

spiseplads og opvaskemaskine.

Udstyr: Fri adgang til kabel tv,

DVD, video og stereoanlæg. 

Tlf. og internetadgang mod

betaling.

Beboer: Gæsteforsker el. lignen-

de – enlig el. par uden børn.

Ikke-ryger og ingen dyr.

Husleje: 5.800 kr. pr. md.

Depositum: 11.600 kr.

Kontakt: Tlf. 3254 5841 el. e-mail:

agrundtvig@get2net.dk.

Byttelejlighed, Nørrebro

Periode: Fra 15/8 til 15/1-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 1/2 vær., 

68 kvm. byttes med lejl./værel-

se i Århus.

Udstyr: Vaskemaskine, møbleret

og fælles bad. 

Kontakt: E-mail:

stinejosefine@hotmail.com.

Nørrebros Runddel

Periode: Fra 1/8-03 til 1/9-04.

Størrelse: Stuelejlighed, 125

kvm., 5 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. va-

skemaskine, adsl, tv m. licens

og kabel tv.

Beboer: Gerne gæsteforsker,

gæsteprofessor evt. m. familie

el. lign. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. inkl.

alt undtagen tlf. og indbofor-

sikring.

Depositum: 24.000 kr. 

Kontakt: Mikkel el. Barbara, 

tlf. 3582 3550 el. e-mail: nob-

bio@bronx.dk.

Copenhagen

Period: From 15 August to 1 Ja-

nuary 2003.

Size: Appartment with lounge

and bedroom and a kitchen

with balcony.

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 6.000 kr per month incl.

electricity and heating. 

Contact: Tel. 2720 2829.

Amager

Periode: Fra 1/8-03 el. 1/9 til 1/7-

04. Mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 50

kvm.

Udstyr: Fuldt el. delvis møbleret

efter ønske, vaskemaskine,

kabel tv. 

Husleje: 5.600 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 11.200 kr.

Kontakt: Tlf. 2681 5875, e-mail:

charlottefranckjensen@hot

mail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 8/6 til 8/9-03. 

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm.

Udstyr: Bad/toilet, stue, sove-

værelse, køkken.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3585 7091 el. 2077

3937.

Frederiksberg/Vesterbro

Periode: Fra 15/6-03 til 15/1-04.

Størrelse: 1 vær., 50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, tv, toilet,

bad, vaskeri i kælder, egen par-

kering.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

vand, el, varme samt vaskeri og

parkering.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: Margrethe, e-mail:

mhelles53@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Pr. 1/7-03 og for 6-24

md.

Størrelse: Lejlighed el. del af

lejlighed. 2 vær., 86 kvm. med

altan.

Kontakt: David, tlf. +44 7961 170

551 el. e-mail:

dkatznelson@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 1/12-03 (evt.

17/6 til 17/12-03).

Størrelse: Lejlighed, 52 kvm., 2

vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 7733 8816, e-mail:

trinefsorensen@hotmail.com.

Østerbro

Period: From 1/6-03.

Size: Two room apartment, 48

sqm.

Equipment: Fully furnished, incl.

kitchen, tv, telephone, pc and

Internet. Laundry machine in

basement and shower shared

with one other resident.

Tenant: Non-smoker. Preferably F

student or guest researcher. 

Rent: 3.500 kr. per month incl.

electricity and heating.

Contact: Katja, tel. 2062 0064.

Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 31/8-03.

Størrelse: 2 vær. (sovevær. og

stue) i lejlighed. Adgang til

fælles køkken og bad.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ideel til ung gæstefor-

sker el. lign.

Husleje: 3.200 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Kontakt: Tlf. 2873 4435 el. e-

mail:

josephine.jensen@mphy.lu.

Amager

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2 vær. på 1. sal i villa,

22 kvm.

Udstyr: Fuldt el. delvist møbleret.

Eget køkken/baderum. Adgang

til have.

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

Kontakt: Tlf. 2323 5188.

Østerbro

Periode: Fra 1/8 til 1/12-03.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 100

kvm.

Udstyr: Møbleret. Lille spisekøk-

ken, hybridnet og vaskemaski-

ne.

Beboer: Velegnet til børnefamilie

el. til deling mellem to gæste-

forskere af samme køn.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el og gas.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: E-mail: pil@email.dk,

mrk. “fremleje”.

Frederiksberg 

Størrelse: Speciale/kontorplads.

Udstyr: Internetforbindelse, kopi-

maskine, skrivebord, stol m.m. 

Husleje: 995 kr. pr. md. inkl. el og

varme.

Kontakt: E-mail:

linda_d@tiscali.dk el. c_fa-

ber_madsen@hotmail.com. 

Charlottenlund

Periode: Fra 1/8 til 31/12-03, evt.

længere.

Størrelse: Værelse, 28 kvm. med

stor veranda. 

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

forbrug.

Kontakt: Michael, e-mail: 

MPoulsen@zi.ku.dk, tlf. 3532

1320 el. 3538 1449.

København

Periode: Fra 1/7-03 til medio ja-

nuar 2004.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 56

kvm.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret

med vaskemaskine, tørretum-

bler, 2 altaner, toilet og bad.

Husleje: 5.000 kr. pr. md.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Tanja, tlf. 2636 2599, 

e-mail: 

tanjabertelsen@hotmail.com.

Indre By

Periode: Snarest og for min. 4

md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60

kvm.

Udstyr: Møbleret. Dejlig gård/ha-

ve. Vaskemaskine, kabel.

Beboer: Ikke-larmende.

Husleje: 6.800 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 13.600 kr.

Kontakt: Maria Køhnke, 

tlf. 4077 9980, e-mail:

maria@koehnke.com.

Vanløse

Periode: Pr. 1/7-03 for ca. 1 år.

Størrelse: Villalejlighed i tofami-

liehus med stort køkken/alrum

og 2-4 vær.

Udstyr: Stor terrasse, toilet med

telefonbruser og adgang til

fælles baderum og have. Evt.

møbleret. 

Beboer: Velegnet for børnefami-

lie/ikke-rygere.

Husleje: 8-10.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Robert, tlf. 5769 0320

el. 5765 0075, e-mail: 

spurvereden@mail.tele.dk.

Berlin

Periode: Fra 1/9-03 til 30/6 el.

30/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm. i

Prenzlauerberg (tidl. Øst-Ber-

lin). 

Udstyr: Møbleret med spisekøk-

ken, bad, centralvarme,

møbleret, tlf. og internet. 

Husleje: 750 Euro, 6000 kr. pr.

md.

Depositum: 1000 Euro, 7500 kr.
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● NAVNE

Udnævnelser ▼

Sine Larsen

Prodekan ved Det Naturviden-

skabelige Fakultet, professor

Sine Larsen, tiltræder den 1.

juni stillingen som forsknings-

direktør ved en af de største

fælleseuropæiske forsknings-

faciliteter, ESRF, European

Synchrotron Radiation Facility, 

i Grenoble, Frankrig. Som forsk-

ningsdirektør får Sine Larsen

direkte indflydelse på brugen

og driften af Europas kraftigste røntgen-synkrotronstrålingsan-

læg der har et budget på ca. 64 millioner euro. Sine Larsen er

professor i strukturkemi og har ledet Center for Krystallografiske

Undersøgelser på KU siden 1994. Centret undersøger sammen-

hænge mellem proteiners struktur og funktion og opnåede på

kort tid international anerkendelse inden for strukturel biologi. 

Pristildelinger ▼

Jens René Bundgaard

Civilingeniør, ph.d. Jens René

Bundgaard, Klinisk Biokemisk

Afdeling på Rigshospitalet har

modtaget godt 1,5 million kr.

fra Lundbeckfonden til at un-

dersøge hvad der sker når

proteinet tyrosin sulfateres og

hvilken betydning sulfateringen

har. Ved tyrosin sulfatering er

der tale om en bestemt æn-

dring af proteiner med en

kendt betydning for bl.a. HIV-virus infektion og for blodkoagu-

lationen. Projektets mål er at vinde ny forståelse der kan give

ophav til nye behandlingsformer for tilstande hvor sulfatering

spiller en rolle. 

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

BILLIGE
FLYBILLETTER

Også til unge og
studerende

Vi prøver altid at finde
den billigste pris

WASTEELS Rejser
Skoubogade 6, 1158 K

- lige ved Strøget

33 14 46 33
86 12 62 11



Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

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

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

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

Kontakt: E-mail:

Solvej_ovesen@hotmail.com el.

tlf. + 403044 96259/ + 4917932

53290.

● STILLINGER

Jura ▼

Adjunkt 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forske og undervise i

menneskerettigheder, vejlede

specialestuderende samt indgå

i eksamensarbejde og admini-

stration på bachelor- og kandi-

datuddannelsen. Til stillingen

er knyttet undervisnings- og

administrationsforpligtelser i

fagene Folkeret og Forfat-

ningsret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau, se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 1/9-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i interna-

tional forvaltning samt i for-

valtning med særlig henblik på

sundhedssektoren og følgende

temaområder: forvaltning, or-

ganisation og ledelse; evalue-

ring og kvalitetsudvikling;

planlægning og programsty-

ring. 

Ansøgningsfrist: 23/5-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Fagkoor-

dinator lektor Lotte Jensen, tlf.

3532 3418.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Undervisning i kvalitati-

ve og kvantitative metoder

samt videnskabsteori og kilde-

kritik. Undervisningen omfat-

ter 4 timer om ugen. Kurset in-

deholder et antal skriveøvelser

og afsluttes med en mundtlig

eksamen.

Ansøgningsfrist: 23/5-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Merete Watt Boolsen, tlf. 3532

3430.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: 

1. årsprøve: Samfundsbeskrivelse;

Matematik (ansøgere med

gymnasieerfaring el. erfaring i

undervisning af økonomer fo-

retrækkes); Økonomi (mikro-

/makroøkonomi) for geografer.

2. årsprøve: Makroøkonomi 2.

Økonomien på hhv. lang og

kort sigt; Teoretisk statistik 

(1. el. 2. årsprøve).

3. årsprøve: Makroøkonomi 3

(hjælpelærer el. undervisnings-

assistent); BA-projektvejled-

ning; Økonometri (2. år, 3. år

og kandidatdel – hjælpelærer

el. undervisningsassistent).

Kandidatdelen: Datamatik; 

Multivariat analyse med SAS.

Økonomiske øvelser: Virksom-

hedsstrategi; Spilteori; Aspek-

ter af monetær økonomi; 

Teoretiske aspekter i moderne

makroteori.

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og oplys om

hovedstilling haves.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-03, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Sundhedsvidenskab ▼

Ekstern lektor
Sted: Farmakologisk Institut.

Indhold: Forelæsninger og hold-

undervisning i kardiovaskulær

farmakologi.

Kvalifikationer: Speciallæge i

kardiologi.

Til besættelse: 1/9-03.

Sendes til: Studieleder Pernille

Due, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 15/6-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Erling Mellerup, tlf. 3545

6113.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Et antal 3-årige lektora-

ter inden for fagområdet

Biostatistik. De eksterne lekto-

rer skal selvstændigt tilrette-

lægge og gennemføre under-

visningen på en el. flere af in-

stituttets uddannelser. Under-

visningen omfatter forelæsnin-

ger, holdundervisning og pro-

jektarbejde samt tilrette-

læggelse og gennemførelse af

dertil hørende eksaminer og

andre evalueringer.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Arbejdsforpligtelsen

omfatter et timetal på min.

100 og maks. 500 timer/under-

visningsår. Timetallet fast-

lægges forud for hvert semes-

ters påbegyndelse. 

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Lisbeth

Knudsen, Afdeling for Miljø-

og Arbejdsmedicin, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/. 

Yderligere oplysninger: Prof.

Niels Keiding, tlf. 3532 7903.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori på 3. se-

mester (fortrinsvis almen vi-

denskabsteori, medicinsk filo-

sofi og etik) der omfatter 13

konfrontationstimer fordelt på

4 uger samt evaluering. 

Til besættelse: Efterårssemestret

2003.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og om hoved-

stilling haves.

Sendes til: Studiesekretær Kirsten

Kjær, Afdeling for Medicinsk

Videnskabsteori, Panum Insti-

tuttet, bygn. 22.3.5, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 28/5-03.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori på 6. se-

mester der omfatter 8 kon-

frontationstimer. Undervisnin-

gen er koncentreret omkring

klinisk betonede emner, klinisk

metodelære, forskningsmeto-

dologi og etik, samt sygdoms-

begrebet.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurserne

i Medicinsk Videnskabsteori vil

blive foretrukket.

Til besættelse: Efterårssemestret

2003.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og om hoved-

stilling haves.

Sendes til: Studiesekretær Kirsten

Kjær, Afdeling for Medicinsk

Videnskabsteori, Panum Insti-

tuttet, bygn. 22.3.5, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 27/5-03.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Medicinsk Videnskabs-

teori II. Undervisningen omfat-

ter 14 konfrontationstimer på

8. semester samt opgaveret-

ning. Undervisningen er

koncentreret omkring klinisk

betonede emner, klinisk meto-

delære, forskningsmetodologi

og etik. Holdundervisningen

foregår sideløbende med fore-

læsninger.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurset i

Medicinsk Videnskabsteori vil

blive foretrukket.

Til besættelse: Efterårssemestret

2003.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og om hoved-

stilling haves.

Sendes til: Studiesekretær Kirsten

Kjær, Afdeling for Medicinsk

Videnskabsteori, Panum Insti-

tuttet, bygn. 22.3.5, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 27/5-03.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Humaniora ▼

Lektorater
Sted: Institut for Tysk og Neder-

landsk.

Indhold: To eksterne lektorater i

tysk litteratur og sprogfærdig-

hed (herunder oversættelse).

Undervisning i alle litteratur-

historiske perioder fra ca. 1720

til i dag samt i litterære tekst-

øvelser og hovedværker.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 3 år.

Ansøgning sendes til: Institut for

Tysk og Nederlandsk, studie-

leder Birgit S. Nielsen, Njals-

gade 120, 2300 Kbh S. 

Opslag i fuld ordlyd: Se univer-

sitetets hjemmeside el. kontakt

studieleder Birgit S. Nielsen,

tlf. 3532 8167 el. e-mail: 

birgniel@hum.ku.dk.

Lektorater
Sted: Institut for Tysk og Neder-

landsk.

Indhold: To eksterne lektorater i

tysk sprog og sprogfærdighed,

herunder oversættelse, version

og praktisk grammatik. Under-

visning i alle discipliner inden

for teoretisk sprog fonetik,

lingvistiske grundbegreber,

teoretisk grammatik og tekst-

lingvistik.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 3 år.

Ansøgninger sendes til: Institut

for Tysk og Nederlandsk, stu-

dieleder Birgit S. Nielsen, Njals-

gade 120, 2300 Kbh S.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk el. kontakt studie-

leder Birgit S. Nielsen, tlf. 3532

8167 el. e-mail: 

birgniel@hum.ku.dk.

Eksterne lektorater
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab,

afdeling for Dans og Teater-

videnskab.

Indhold: Æstetik- og videnskabs-

teori på ÅU og ordinær uddan-

nelse. Dramapædagogik på

ÅU. Æstetik og Analyse på ÅU

og ordinær uddannelse. Scene-

dansens Historie. Kritik og For-

midling. Medieteori. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Lisbet Jørgensen, Dans og Tea-

tervidenskab, Karen Blixens Vej

1, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Lisbet Jørgensen, tlf.

3532 9275, e-mail:

lisbetj@hum.ku.dk.

Kandidatstilling
Sted: Universitetsklinikken,

Institut for Psykologi.

Indhold: En 1-årig kandidatstil-

ling inden for børne- og/el.

voksenområdet.

Kvalifikationer: Cand.psych. med

klinisk erfaring og interesse for

forskning.

Til besættelse: 1/9-03.

Ansøgningsfrist: 6/6-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Sekretær

Heidi Riiber, tlf. 3532 8725 el.

klinikleder Susanne Lunn, tlf.

3532 8680.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Institut for Eskimologi.

Indhold: Undervisning i vestgrøn-

landsk for begyndere. 

Kvalifikationer: Pædagogisk erfa-

ring i undervisning i grøn-

landsk som fremmedsprog

samt talefærdighed. 

Omfang: Ca. 6 konfrontationsti-

mer/uge pr. 1/9-03. 

Ansøgning sendes til: Institut for

Eskimologi, Att.: Studienæv-

net, Strandgade 100 H, 1401

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/6-03, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Frank

Sejersen, tlf. 3532 9667.

Undervisningsassistent 
Sted: Østeuropainstitut/Moderne

Græsk.

Indhold: Undervisning i det mo-

derne Grækenlands historie og

samfundsforhold på propæd-

eutisk niveau og grundstudiet,

samt IT-støttet fjernundervis-

ning på ÅU.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Moderne Græsk,

Østeuropainstitut/Moderne

Græsk, Snorresgade 17-19,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 31/5-03.

Yderligere oplysninger: Studie-

lederen, e-mail:

engberg@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Amanuensis
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Socio-økonomisk

geografi.

Kvalifikationer: Kandidatniveau.

Ansøgere skal kunne tilrette-

lægge og gennemføre under-

visningen samt dertil hørende

eksaminer inden for fagområ-

det på alle niveauer.

Omfang: Fra 1/8-03 til 31/7-04.

Ansøgningsfrist: 30/5-03, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Associate/assistant 
Professorships
Place of employment: Centre for

Science Education.

Contents: One or two position(s)

that include research, teaching

and development within

science or mathematics edu-

cation and participation in the

Centre’s services related to the

quality of teaching for teach-

ers and students at the faculty. 

Duration: Three years.

Deadline for applications: 3 June,

2003 at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Kjeld

Bagger Laursen, Head of Cen-

tre, e-mail: kbl@naturdidak.

ku.dk, tel. 2875 0420. 

Instruktorer 
Sted: Datalogisk Institut. 

Indhold: Undervisning på 1.

delskurserne: Datalogi 0 GA,
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Tjen penge i ferien

Øresundsuniversitetet søger værelser til studerende fra hele

verden som skal deltage i Øresundsuniversitetets Sommer-

universitet. Det drejer sig om en eller flere af i alt fire perioder.

Det er evt. oplagt at slå første og anden periode sammen:

1. periode: Fra 22. juni til 17 juli. I alt 4 uger.

2. periode: Fra 16. juli til 14. august. I alt 4 uger.

3. periode: Fra 6. juli til 9. august. I alt 5 uger.

4. periode: Fra 10. juli til 16. august. I alt 5 1/2 uge.

Hvis du kan leje dit værelse ud i en af disse perioder, vil vi me-

get gerne høre fra dig. De studerende betaler huslejen forud.

Kontakt Henrik Pedersen, Øresund Summer University, 

Nørregade 10, Box 2177, 1017 Kbh. K, tlf. 3532 3579, 

e-mail: hped@adm.ku.dk. Se også www.summeruniversity.org.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Datalogi 1E, Datalogi 2A,

Datalogi V-kurserne, Konkret

Matematik, Matematik og Be-

regninger, Billedbehandling og

mønstergenkendelse samt

Multimedieteknologi. 

Omfang: Efterår 2003.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

findes på

www.diku.dk/diku/organisa-

tion/snaevn/instruktor

skema.html el. ved henven-

delse til Ruth E. Schlüter,

Studienævnet, M 010. 

Ansøgningsfrist: 18/6-03 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.diku.dk/diku/organisa-

tion/snaevn/opslag.html el.

www.ku.dk/led/stillinger/.

Instruktorater
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Instruktortimer i Biologi

2, Biologi 3 og Dyrefysiologi.

Kvalifikationer: Studerende skal

have bestået faget el. lign. i

det søgte instruktorat.

Omfang: Efterårssemestret 2003.

Sendes til: August Krogh Institut-

tet. Att.: Lise Riis, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 28/5-03, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Berit

Kristensen, tlf. 3532 1686. 

Instruktorer
Sted: Plantefysiologisk afdeling,

Molekylærbiologisk institut.

Indhold: 1-2 instruktorstilling-

(er) ved Biologi 2, plantefysio-

logisk del. 

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Henning Frost-Christensen, 

tlf. 3532 2127.

Undervisningsassistent
Sted: Plantefysiologisk afdeling,

Molekylærbiologisk institut. 

Indhold: Plantefysiologi ved

Biologi 2. 

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Henning Frost-Christensen, 

tlf. 3532 2127.

Undervisningsassistent
Sted: Botanisk Institut, Afd. for

Alger.

Indhold: Undervisning på Fersk-

vandsbiologisk Sommerkursus

2003. Kvalifikationer: Et solidt

kendskab til ferskvandsfyto-

plankton og til ferskvandsma-

krofytter. 

Omfang: 28.8 konfrontations-

timer i uge 30. 

Ansøgning: Mrk. ‘Salten Skov’.

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K. Ansøgningsfrist: 

25/5-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Prof. Øjvind Moestrup, 

tlf. 3532 2290, e-mail: 

moestrup@bot.ku.dk. 

Undervisningsassistenter 
Sted: Botanisk Institut, Afd. for

Alger.

Indhold: Selvstændig undervis-

ning af 14 studerende på

Marinbiologisk Sommerkursus,

den botaniske del 2003 i

Frederikshavn.

Kvalifikationer: Et solidt kend-

skab til makroalger.

Omfang: 2 stillinger a 14.4 kon-

frontationstimer i perioden 

23-25/6 og 21-23/7-03. 

Ansøgning: Mrk. ‘Frederikshavn’.

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 

1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/5-03, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Aase Kristiansen, tlf. 3532

2304, e-mail: aasek@bot.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Erhvervs- og studievejleder
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Akademisk fuldmægtig.

Omfang: 20 timer/uge i 1 år. 

Ansøgningsfrist: 4/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.teol.

ku.dk/phd/default.htm.

Klinikmedhjælper
Sted: Tandlægeskolens kliniksek-

tion.

Kvalifikationer: Rengøringserfa-

ring, gode samarbejdsevner,

overblik.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 25 timer/uge fordelt

efter aftale og uden for sko-

lens ferier.

Ansøgning sendes til: Afdelings-

leder Susanne Nielsen, Tand-

lægeskolen, Nørre Allé 20,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/5-03.

Yderligere oplysninger: 

Pia Rimhoff, tlf. 3532 6930.

Klinikassistent 
Sted: Tandlægeskolen.

Omfang: 35 timer/uge uden for

skolens ferier.

Ansøgning sendes til: Tandlæge-

skolen. Att.: Afdelingsleder

Susanne Nielsen. Nørre Allé 20,

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 26/5-03.

Klinikassistentelev 
Sted: Tandlægeskolen.

Ansøgning sendes til: Tandlæge-

skolen. Att.: Afdelingsleder

Susanne Nielsen. Nørre Allé 20,

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 26/5-03, kl.

12.00.

● ØVRIGE
STILLINGER

Ph.d.-studerende
Sted: Hvidovre Hospital, 

MR-afdelingen.

Indhold: Projekt om undersøgel-

se af hjernen. Op til tre stillin-

ger som ph.d.-studerende til

udforskning af hjernens funkti-

oner. De aktuelle projekter til-

sigter at belyse samspil mellem

synsopfattelse og

sprogopfattelse som led i den

neuropsykologiske kognition;

at belyse ændringer i hjernen

ved de store psykiatriske syg-

domme, affektive sygdomme

og skizofreni samt at belyse

ændringer i hjernen ved disse-

mineret sclerose. 

Yderligere oplysninger: 

www.drcmr.dk. 

● STIPENDIER

Japanese Government
(Monbusho) Research
Scholarships 
Målgruppe: Danske kandidater

under 35 år og studerende der

afslutter universitetsstudier i

marts el. september 2003.

Støtte: Kulturaftale mellem Dan-

mark og Japan, v/ Cirius. De ja-

panske myndigheder stiller 2

stipendier til rådighed til stu-

dier ved et japansk universitet. 

Periode: 1 stipendium af 2 års

varighed (april 2004 – marts

2006) og 1 stipendium af 11/2

års varighed (oktober 2004 –

marts 2006). 

Ansøgning: Skema fås hos Cirius,

Lis Hauschultz el. Lone Lund-

gaard Jensen, tlf. 3395

7061/66. 

Ansøgningsfrist: 7/7-03.

Universität Gesamthoch-
schule Kassel Scholarship
Målgruppe: Økonomistuderende.

Støtte: The Kasseler Sparkasse for

International Students of Eco-

nomics tilbyder stipendier.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/

inter under Information for

danske studerende, Finansie-

ring og Stipendier.

Ansøgningsfrist: 21/6-03.

Yderligere oplysninger: Univer-

sität Gesamthochschule Kassel,

Akademisches Auslandsamt, 

z. Hd. Frau Katharina Linke,

Mönchebergstr. 19, D-34109

Kassel. 

● LEGATER

Herboms Legat for
Botanikstuderende
Målgruppe: Studerende med spe-

ciale i botanik på Københavns

Universitet.

Støtte: Til bogindkøb der direkte

er nødvendigt for specialet.

Ansøgning: Vedlæg prioriteret

og prissat bogliste; cpr.nr., pri-

vatadresse, tlf.nr., bankens

reg.nr. og kontonr. Ansøgnin-

gen skal attesteres af vejleder

el. forskningsgruppeleder.

Ansøgningsfrist: 1/6-03, kl. 12.00.  

Yderligere oplysninger: Herboms

Legat, Botanisk Institut. Att.:

Marianne Philipp. Øster Fari-

magsgade 2D, 1353 Kbh. K. 

Mag.art. Marcus Lorenzens
Legat
Støtte: Til fremme af studiet af

dansk sprog og dansk flora

herunder støtte til udgivelse af

betydelige, videnskabelige ar-

bejder. 40.000 kr. er til udde-

ling.

Ansøgning: Vedlæg udførlige op-

lysninger om uddannelse og

formål med understøttelsen.

Ansøgningsfrist: 2/6-03.

Yderligere oplysninger: Det Kgl.

Danske Videnskabernes

Selskab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V.

Maleren Knud Fløystrups
Mindelegat
Målgruppe: En el. flere værdige

og trængende mandlige

studenter fra Bornholm til

gennemførelse af studier ved

universitet/læreanstalt el. til

gennemførelse af anden ud-

dannelse.

Støtte: I alt ca. 10.000 kr.

Ansøgning: Vedlæg skatteattest,

afskrift af eksamensbeviser,

udtalelser fra skole, universi-

tet, læreanstalt el. lignende.

Ansøgningsfrist: 26/5-03.

Uddeling: 21/6-03.

Yderligere oplysninger: Advokat,

Bech-Bruun Dragsted, Lange-

linie Alle 35, 2100 Kbh. Ø.

Martin Levys Mindelegat
Målgruppe: Ung lovende viden-

skabsmand der studerer ling-

vistik eller filologi.

Støtte: I alt 120.000 kr. til udde-

ling til én el. flere kandidater

til studium af levende sprog og

dialekter; studier ved

udenlandske universiteter for

så vidt de giver et lingvistisk

eller filologisk udbytte el. til

ethvert sprogvidenskabeligt

forehavende som kræver op-

hold i udlandet.  

Ansøgning: Intet ansøgningsske-

ma. Oplys cpr.nr. 

Ansøgningsfrist: 6/6-03.

Yderligere oplysninger: Det Hu-

manistiske Fakultet, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Stud.mag. Per Slomanns
Legat til fordel for det
Sprogvidenskabelige stu-
dium og dets dyrkere ved
Københavns Universitet
Målgruppe: Kandidater der har

bestået en afsluttende eksa-

men under Det Humanistiske

Fakultet og som ønsker at dri-

ve videregående sprogstudier,

fortrinsvis inden for sammen-

lignende sprogvidenskab. End-

videre studerende, ligeledes til

studiet af sprog, fortrinsvis

sammenlignende sprogviden-

skab. 

Støtte: Til videregående sprog-

studier. I alt 100.000 kr. til ud-

deling til 1-2 kandidater og

100.000 til uddeling til 2-3 stu-

derende.

Ansøgning: Intet skema. Oplys

cpr.nr.

Ansøgningsfrist: 6/6-03.

Yderligere oplysninger: Det Hu-

manistiske Fakultet, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

● KURSER

Summercourses in India
Target group: Nordic students.

Contents: Four week course with

the themes: The diversity of

India; The political system and

the questions of Identity; Glo-

balization and the economy

focusing on the city of Hyde-

rabad; Development, environ-

ment and human rights; Indian

literature and cinema.

Place: The University of Hydera-

bad, India.

Registration: No later than 20

May 2003 due to the proces-

sing of visas.

Additional information:

Eurasia.nias.ku.dk/nordindia, 

e-mail: a.e.ruud@hi.uio.no. 

Sprogkurser for studerende
Målgruppe: Fuldtidsstuderende

ved en højere læreanstalt med

dokumentation for optagelse

på et fuldt meritgivende stu-

die- el. praktikophold i udlan-

det af mere end 3 måneders

varighed der påbegyndes i det

akademiske år 2003-04. Sprog-

fagenes egne studerende er

ikke omfattet af ordningen.

Kurserne afholdes som led i for-

beredelsen til studie- og prak-

tikophold i udlandet. 

Tid: 4 – 22/8-03.

Tilmelding: Ansøgningsskema fås

på fakultetssekretariaterne,

studievejledningerne el. Det

internationale Kontor i løbet

af juni måned. 

Ansøgningsfrist: 1/7-03. Med-

delelse om optagelse/afslag

medio juli.

www.egl.ku.dk/sprogkursus.

Moderne græsk 
Indhold: Kursus i moderne græsk

under Åben Uddannelse.

Nyt begynderhold oprettes pr.

1/9-03. Har man internet-op-

kobling kan man deltage i

kurset hjemmefra og være i

løbende kontakt med læreren

og de andre studerende.

Derudover omfatter kurset 

2-3 lørdagsseminarer pr. se-

mester i Kbh. 

Ansøgningsfrist: 1/6-03.

Henvendelse til: Åbent Universi-

tets sekretariat, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S, tlf. 3532 8032. Se

www.ellinika.bot.ku.dk.

● MØDER

Dansk – fremtidens sprog 
til almen viden?
Deltag i debatten, og mød et

veloplagt panel på en fyr-

aftensdebat. 

Panel: Stig Hjarvard, professor,

Film- og Medievidenskab,

Københavns Universitet; Jørn

Lund, direktør for Det Danske

Sprog- og Litteraturselskab;

Ole Grünbaum, forfatter,

medstifter af dansk-på-nettet.

Ordstyrer: Connie Hedegaard,

journalist, studievært på DR2s

Deadline

Tid: 21/5-03, kl. 17-19.

Sted: Det Kongelige Bibliotek,

Diamanten, Blixensalen.

Arrangør: Det Kgl. Bibliotek.

Yderligere oplysninger fås hos

kulturproducent Rikke Mørch,

tlf. 3347 4364.

Madens æstetik og etik
Paneldiskussion ved Christian

Coff, Helle Brønnum Carlsen

og Søren Wedderkop.

Tid: 22/5-03, kl. 19.30.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, Anneks B.

Arrangør: Filosofisk Forum og

Luftskibet, www.filosofisk-fo-

rum.subnet.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

How Nordic are the Nordic
Medieval Laws?
Conference.

Time: 22-24 May, 2003.

Venue: Carlsberg Academy,

Gamle Carlsberg Vej 15.

Full announcement:

www.jur.ku.dk/reta/.

Diskurs og Praksis. Hen
imod et nyt vidensbegreb?
Hvilke betydninger kan det have

for forskningens fokus, metode

og resultater at tage udgangs-

punkt i hhv. et diskursbegreb og

et praksisbegreb? Hvad betyder

det for hvordan vi kan anvende

forskning og udøve professio-

nelt arbejde med mennesker?

Yderligere oplysninger: Charlotte

Højholt, tlf. 4674 2688.

Tid: 3 – 4/6-03, kl. 13-18.

Sted: RUC, Det Store Auditorium,

bygn. 01.

Tilmelding: Senest 23/5-03 til Erik

Axel, tlf. 4674 2846.

Arrangør: Tidsskriftet Nordiske

Udkast og Psykologi på RUC.

● KULTUR

Studenterhuset
Oliver Lake/John Tchicai Quartet.

To jazzlegender fra USA og

Danmark mødes til saxofon-

battle. 

Tid: 22/5-03, kl. 21.00.

Joan of Arc (USA) Owen (US) +

Austin.

Tid: 23/5-03, kl. 22.00.

Det elektriske barometer:

koncert med fire live-bands. 

Tid: 24/5-03, kl. 20.00.

T.S. Høegs Locomotion 

Starsemble

Tid: 29/5-03, kl. 21.00.

Sted: Studenterhuset, 

Købmagergade 52. 

www.studenterhuset.dk.

Sommerfest
Se www.danbbs.dk/~smk

Tid: 20/6-03, kl. 18.30

Sted: Trinitatis Sognehus,

Pilestræde 67.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

● DISPUTATS-
FORSVAR 

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Tommie Mynster

Titel: Blood transfusion-induced

immunomodulation – is stor-

age time important?
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Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Torben Barington og

lektor, dr.med. Allan Randrup

Thomsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Niels Erik Bille Brahe,

tlf. 4488 3602.

Tid: 13/6-03, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Kette-

gård Allé 30, Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Lorcksvej 10,

2820 Gentofte, e-mail:

mynster@dadlnet.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Læge Gyda Lolk Ottesen

Titel: Carcinoma in situ of the

Female Breast. A clinico-patho-

logical, immunological, and

DNA ploidy study.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Peter Bichel og

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Mogens Spang-

Thomsen, tlf. 3532 6050.

Tid: 13/6-03, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, Anneks-

auditorium A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Retsmedicinsk

Institut, Retspatologisk afde-

ling, Teilum Bygningen, Frede-

rik V’s Vej 11, 2100 Kbh. Ø. Ind-

stillingen kan købes ved skrift-

lig henvendelse til Fakultetsse-

kretariatet.

Overlæge Ane Friis Bendix

Titel: Kronisk lænderygbesvær og

intensiv tværfaglig rehabilite-

ring.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Michael Kjær og prof.,

dr.med. Henrik Galbo.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

afdelingsleder, lektor, ph.d.

Kirsten Avlund tlf. 3532 7963

el. 3532 7962.

Tid: 13/6-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes for 50 kr. ved

henvendelse til forfatteren,

Enghavevej 41, 5230 Odense

M, e-mail: ane.friis.bendix@

ouh.fyns-amt.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Jura ▼

Cand.jur. Catherine Jacqueson

Titel: The European Court of

Justice’s strategy for European

Community integration – a

case study in the field of free

movement of persons.

Tid: 6/6-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 samt på Juri-

disk Laboratorium, Studietræ-

de 34.

Cand.jur. Birgitte Brøbech

Titel: Ulovligt tilvejebragte

beviser i straffeprocessen.

Tid: 10/6-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn 

på Det Juridiske Dekansekreta-

riat, Skindergade 14 samt på

Juridisk Laboratorium,

Studiestræde 34.

Sundhedsvidenskab ▼

Ingrid Egerod

Titel: Mechanical ventilator

weaning in the context of

critical care nursing.

Tid: 21/5-03, kl. 13.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum

Bygningen, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved forsvaret.

Senere kan interesserede hen-

vende sig på tlf. 3545 7336.

Bo Mølholm Hansen

Titel: Extremely preterm infants

treated with nasal CPAP in the

neonatal period. A five-year

follow-up study from Den-

mark.

Tid: 23/5-03, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Granbakken 20,

3400 Hillerød, e-mail: 

moelholm@dadlnet.dk.

Lise Brøndsted

Titel: Quantification of Agree-

ment.

Tid: 28/5-03 kl. 15.00.  

Sted: Panum Instituttet,

Hannover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Biostatistisk Afdeling, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3.

Lone Galmstrup Madsen

Titel: Identification of acid

related dyspepsia using a

Random Starting Day Trial.

Tid: 28/5-03, kl. 15.15.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

lone.madsen@dadlnet.dk.

Naturvidenskab ▼

Peter Christiansen

Titel: Stopping in central sqrt

(Snn) = 200GeV Au+Au colli-

sions at RHIC.

Tid: 27/5-03, kl. 14.15.

Sted: Niels Bohr Instituttet, 

Aud. A.

Sankt Andreas Teologiske Bibliotek flytter 
Vi flytter fra Købmagergade 44 til Gl. Kongevej 15. Sidste åbningsdag i Købmager-

gade er onsdag den 28. maj 2003. Alle bøger afleveres senest den 28.05.2003 kl. 16.00.

Desværre bliver det ikke muligt at låne på Sankt Andreas Bibliotek 

før vi igen åbner i de nye lokaler engang til november 2003.

Psychopathology of commonsense
Giovanni Stanghellini, Institut for Mentalhygiejne, Firenze Universitet

Tid: 20/5 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 4., lok. 403

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk

The Venomous Flowers of Ivoirité: The Crisis of the Ivory Coast
Prof. Rene Lemarchand, University of Florida, USA

Tid: 20/5 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Udviklingen af psykiatrisk klassifikation. Et historisk perspektiv
Josef Parnas, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Tid: 20/5 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 2., lok. 8

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

A Boy in Warsaw: A Case Study in the Life of a Photo
Associate Prof. Dr. Richard Raskin

Tid: 20/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Institute for International Studies, Department for Holocaust and Genocide Studies

Bakteriel meningitis: 
Effekten af nye behandlinger afprøvet i en dyremodel
Christian Brandt, SSI

Tid: 20/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Passage to a new wor(l)d. 
Exile and restoration in Mahmoud Darwish’s poetry
Fil.dr. Anette Månsson, Uppsala

Tid: 20/5 kl. 15.15-17.00

Sted: Carsten Niebuhrinstituttet, lok. U6

Arr.: Carsten Niebuhrinstituttet, eksell@hum.ku.dk

Post-Genocide Reconstruction and the Politics of Memory: 
The Cases of Rwanda and Burundi
Prof. Dr. Rene Lemarchand, University of Florida

Tid: 21/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lokale oplyses på markusen@dchf.dk 

Arr.: Institute for International Studies, Dept. for Holocaust and Genocide Studies

Kierkegaard’s Socrates: An Ethical Critique of Rhetoric?
Prof. C. Jan Swearingen, Texas A & M University

Tid: 22/5 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Muskulære forhold der 
påvirker sukkerstofskiftet
Prof., dr.med. Erik A. Richter

Tid: 22/5 kl. 15.00

Sted: Nørre Allé 51, Store Aud

Arr.: Institut for Idræt, ifi@ifi.ku.dk,

www.ifi.ku.dk

I foredraget redegøres for hvorledes muskler-

ne er meget vigtige i regulationen af krop-

pens sukkerstofskifte og at musklernes evne

til at optage sukker fra blodet reguleres af

hormonet insulin og det at man bevæger

musklerne – altså fysisk aktivitet. Disse to me-

kanismer fungerer hver for sig via forskellige biokemiske mekanismer, men fysisk aktivitet øger også

insulins virkning på musklerne, og det er bl.a. baggrunden for at fysisk aktivitet virker forebyggende

og behandlende på tilstande med nedsat insulinfølsomhed såsom type 2 diabetes. Hvorledes dette

hænger sammen rent biokemisk vil blive omtalt i foredraget.
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Det handler ikke bare om succes 
men også om værdier

Vi søger 4 ph.d. studerende med 
interesse for forskning og udvikling 

Risøs forskning flytter grænser for forståelsen af naturens
processer og sammenhænge helt ned til den molekylære
nanoskala. Resultaterne sætter trend for udviklingen af
bæredygtige teknologier inden for energi, industri og bio-
teknologi. Indsatsen gavner det danske samfund og fører
frem til nye industrier i milliardklassen.

risoe.dk

Vil du være med til at udvikle miljøvenlig højteknolo-
gi til gavn for samfundet, så kan Risøs Afdelingen for
Vindenergi tilbyde dig unikke muligheder.

Ph.d projekterne omhandler:

• Stability and control of wind farms
in power systems

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kon-
takte Poul Sørensen, 4677 5075.

• Wind turbine: uncertainties in
design calculations

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kon-
takte Sten Frandsen, 4677 5072.

• Atmospheric flow and transport in
marine coastal areas

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kon-
takte Lise-Lotte Sørensen, 4677 5015. 

• Improved Three Dimensional turbu-
lence modelling for CFD

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kon-
takte Jeppe Johansen, 4677 5087 eller Niels
Sørensen, 4677 5053.

En uddybende beskrivelse af projekterne finder du
på risoe.dk/stillinger.

Projektets kontaktperson vil hjælpe dig med at finde
dig til rette på Risø og vil være med til at tilrettelæg-
ge dit projekt.

Kvalifikationer

Vi forventer, du har en relevant akademisk uddan-
nelse.

Vi tilbyder

Som medarbejder på Risø har du stor frihed. Vi
fokuserer på opgaverne og overlader det til den
enkelte medarbejder at tilrettelægge arbejdet. Du
kan også i udstrakt grad planlægge arbejdstiden,
så den passer sammen med familieliv og børn,
blandt andet gennem flekstid, hjemmearbejde og
gode orlovsordninger. 

Som ph.d studerende bliver du en del af et for-
skerteam og får herigennem et godt netværk i
Danmark og i udlandet. 

I vores karrierebrochure og på den eksterne web
kan du læse mere om karriereveje på Risø og
med Risø som springbræt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes efter aftale for lønnede ph.d.-stipen-
diater. Stipendierne er 3-årige.

Ansøgningen

Send din ansøgning til:
Forskningscenter Risø
Afdelingen for Vindenergi
Postboks 49
4000 Roskilde 

Husk at nævne, hvilket projekt du kunne tænke
dig at arbejde med. Hvis du er interesseret i flere
af projekterne, beder vi dig lave en prioriteret liste.

Stillingerne vil blive besat i den takt velegnede
kandidater søger. Du kan under alle omstændig-
heder regne med at høre fra os senest en måned
efter, vi har modtaget din ansøgning.

Risø har brug for mangfoldighed og går ind for
ligestilling, uanset køn og etnisk baggrund.

Du kan læse mere om Risø på risoe.dk
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Afskedsforelæsning: 
Da Gud svang spanskrøret over byen Stade. Lutherdom og magten
Prof. Jens Glebe-Møller

Tid: 22/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi. Efter forelæsningen afholder Det Teologiske Fakultet reception

Den forsvundne fortæller: 
Bemærkninger til Bakhtins Dostojevskij-læsninger
Forskningsadjunkt Tine Roesen

Tid: 22/5 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Bachtinselskabet

The Scope for International Advice on Economic Policies
Prof. Niels Thygesen (Danske Bank Professorat), Økonomisk Institut

Tid: 22/5 kl. 15.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Økonomisk Institut. Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception

The Importance of being Emma: Perspectives on the Plays of Emma Gad
Lynn Wilkinson

Tid: 22/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen Salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding til center@humanities.dk

Den dæmoniske indesluttethed
Docent, mag.art. Mogens Pahuus

Tid: 22/5 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, kældercafeen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Entré: Ikke-medlemmer 30 kr.

Comments on the Actual Political Situation in Zimbabwe
Prof. Terence Ranger, St. Antony’s College, University of Oxford, UK

Tid: 23/5 kl. 11.00-13.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier

How far is Distance learning from education? 
Why almost all Distance Learning projects have failed
Prof. Hubert Dreyfus, University of Califonia, Berkeley

Tid: 23/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN

Klang i 1400-tallet – instrumentation for sangstemmer
Lektor Peter Woetmann Christoffersen

Tid: 23/5 kl. 13.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

On Genres: 
Their Construction, Function, Transformation and Transposition
Prof. Claus Clüver, Indiana University

Tid: 26/5 kl. 10.00

Sted: Købmagergade 44-46, Aud. 12

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for studiet af Kulturarven fra middelalderens ritualer

Micro arrays til screening, diagnostik og miljøanalyse
Claus Bo Vöge Christensen, DTU

Tid: 27/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Gør musikken en forskel? 
Påskeceremonier i Granada set i et musiketnologisk lys
Lektor Annemette Kirkegaard

Tid: 30/5 kl. 13.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut



Af Morten E. Wøldike Olsen

Hvad fik dig til at læse
dansk og engelsk på KU?

»Øh, en stærk sult efter
litteratur og samtidig en stor
nysgerrighed om andre menne-
skers historier.«

Skrev du ikke om kunsthistorie 
i dit speciale?

»Jo, jeg skrev om begrebet
inspiration. Mit speciale hed
noget i retning af Imaginatio-
nens ... et eller andet. Det hand-
lede ret beset om hvordan man
får en idé eller ikke får en idé,
og om hvorledes man gennem
tiderne har fået ideer.«

Hvordan husker du din studietid
i 1970’erne?

»Som en glad og lykkelig tid
–  selv om der ikke var nogen
kantine. Den nåede aldrig at
komme op. Det var dengang In-
stitut for Nordisk Filologi lå i

sig med litteratur, er man også
nødt til at forholde sig til poli-
tik. Jeg lærte at man skal være
meget allround-orienteret –
især for at vide om man kom-
mer til at vælge noget fra, man 
i virkeligheden kunne have
brugt. Man lærte vel bare at le-
ve, ha ha, på en måde så man
fik mest ud af det. En optimal
livsproces.«

Hvornår tænker du på Køben-
havns Universitet i dag?

»Det gør jeg ikke. Når man
læser, virker pensum og alt det
man skal igennem så kæmpe-
stort at man ikke synes man

kan rumme det. Og når man så
sidder og skriver speciale tæn-
ker man over hvordan det skal
ordne sig for en, så man kan få
struktur på det. Og det sker jo
bare af sig selv, synes jeg. Jeg
har ikke behov for at gå rundt
og blære mig med det jeg har

lært på universitetet. Det er ble-
vet en del af mig – indeni. Så
jeg tænker ikke over KU i dag –
andet end på den måde at jeg
tror at jeg har været så heldig at
få min viden fra universitetet
omdannet til erfaring i stedet
for.« ■

mwo@adm.ku.dk

Købmagergade, men så flyttede
det jo ud på Amager.«

Hvad var det bedste ved KU?
»Det var at det lå midt inde i

byen. Der var man jo tæt på det
hele. Jeg syntes at det var et
forfærdeligt kommunalt
byggeri derude i Njalsgade,
men jeg ved ikke hvordan det
er i dag. 

Det var i hvert fald svært at
få iltet sin hjerne derude på det
tidspunkt.«

Hvad var det værste ved KU?
»Man blev meget nemt med-

lem af en fast intellektuel klike,
og den manglede det man i
fysiktimerne kalder et osmotisk
tryk. Grupperne led under at
der ikke kom noget udefra der
kunne blande sig i den der in-
tellektuelle selvglæde som her-
skede dér. Åbenheden og lysten
til at hente inspiration fra for-
skellige steder er nok også det

jeg – ubevidst – har søgt i min
karriere. Jeg blev meget opta-
get af begrebet folkelighed. Jeg
fandt det vigtigt at kunne for-
midle noget af det jeg havde
lært, den akademiske viden
som jeg havde tilegnet mig på
en mere bred måde.«

Hvad lærte du dengang som du
bruger nu i dit arbejde i dag?

»Jeg ved hvordan man får en
god idé. Jeg ved hvad der skal
til for at få den. Jeg lærte at
man skal vide stort set alt. Vil
man beskæftige sig med kunst,
må man også vide en masse om
litteratur. Skal man beskæftige
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Mediemageren
»Jeg er ingenting« svarer Jarl Friis
Mikkelsen når man spørger til hans
profession. Alligevel kender alle
ham fra film og tv som den rap-
kæftede hælebarindehaver Carlo,
underholdningsvært og interviewer
af celebre berømtheder. Og faktisk
har han også en magistergrad fra
Københavns Universitet

Rødder på KU
Universitetsavisen sætter i en serie bagsider fokus 

på kendte KU-kandidater og deres studentertid.

Navn: Jarl Friis-Mikkelsen
Alder: 50 år
Uddannelse: Cand.mag. i dansk og engelsk
Stilling: Medejer af tv- og kommunikationsselskabet
Skandinavisk Filmkompagni

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX




