
københavns  univers itet

Universitetsavisen
29 0311-12 08

Ind til benet

Café au lovlig
Studenterhusets café er måske i strid med 
konkurrenceloven – derfor skal Konsistorium nu
have universitetets mødested op til revision.
LÆS SIDE 3

Velkommen 
Karrieretænkning, studiedepression og hverdags-
branderter var på dagsordenen da 800 nye stude-
rende tog forskud på studiestarten til Forenede
Studenterråds RUS-arrangement.  LÆS SIDE 4

Magnet for 
udlændinge
Udenlandske studerende strømmer til KU. 
Også de danske har vist større interesse for fag
som medicin og teologi.  LÆS SIDE 6

Retsmediciner Jørn Simonsen har fået indblik i de mørkeste 
sider af mennesket i sine 40 år ved obduktionsbordet, 
men han ser stadig lyst på livet – og døden.  LÆS SIDE 16-17
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Itv-avisen i søndags sad en yngre biokemiker på
trappen på Frue Plads. Han fortalte hvorfor han
har valgt at tage sin ph.d.-grad i England og ikke i

Danmark: Der er ganske enkelt ikke muligheder nok
herhjemme. 

»De fleste forskere er drevet af lysten til at forske.
Det er ikke skattetrykket der er grunden til at Dan-
mark ikke kan holde på forskerne. Årsagen er der-
imod at der er for få midler til at forske. Der er for få
stillinger og for få muligheder for at man som yngre
forsker kan etablere sig,« forklarede han.

Det er et udsagn som bliver sat skarpt i relief 
af regeringens nylige udspil til finansloven. For-

slaget lægger op til at investeringerne i forskning
skal være uændrede de kommende tre år.

På den ene side er det
en positiv melding; der
har løbende været frygt
for at vi ville opleve en
regulær nedgang i mid-
lerne til forskning. På
den anden side er det
skuffende: Et uændret
niveau er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt. Der er
brug for øgede investeringer hvis Danmark skal have
det forskningsmiljø som der fra stort set alle sider
udtrykkes ønske om. 

Og reaktionerne på finanslovsforslaget kom da
også prompte fra blandt andre Dansk Industri der
opfordrede regeringen til at finde flere penge til
forskningen inden Finansloven bliver endeligt ved-
taget.

Regeringen ved det godt selv. Den har flere gange
erklæret sin støtte til Barcelona-målsætningen

om at de europæiske lande i år 2010 skal bruge tre
procent af deres bruttonationalprodukt til forsk-
ning. Heraf skal en procent være offentligt finansie-
ret. 

Hvis Danmark skal nå op på det niveau, skal de
årlige offentlige udgifter til forskning i 2010 være på
omkring 16 milliarder kroner. I dag er niveauet lige
knap 10 milliarder kroner. Det vil altså sige at be-
løbet skal stige med én milliard om året hvis målet
skal nås. På den baggrund er det svært at være rigtig

glad for meldingerne om et uændret niveau frem til
år 2007.

Som rektorat synes vi at regeringen skal begynde
med at sætte ind på et område som er en af

forudsætningerne for at der overhovedet kan forskes
i fremtiden: Uddannelsen af flere unge forskere.
Dansk Industri forudser at der bliver brug for 8.000
flere forskere end i dag hvis løfterne fra Barcelona
skal kunne indfries. Det hjælper ikke noget at rege-
ringen i 2010 pludselig beslutter sig for at hæve
bevillingerne hvis ikke der er forskere til at løfte
opgaverne.

Derfor vil vi opfordre regeringen til som minimum
at finde de få hundrede millioner kroner som det vil
koste at uddanne yderligere 1.000 ph.d.er om året –

og dermed skabe grund-
laget for det forsknings-
og vidensamfund som
også er den erklærede
ambition. 

Her på Københavns
Universitet skal vi

nok finde plads til de ekstra ph.d.er. Der er masser
af områder der venter på at blive udforsket. Masser
af viden som både universitetet og samfundet som
helhed vil kunne få stor glæde af.

For forskning skal ikke ses som en udgift, men
derimod som en investering. Uanset at finansord-
førere og ministre vil argumentere for at det gælder
for en lang række områder, er der god grund til at
huske på de klare gevinster samfundet får af forsk-
ningen: Den skaber arbejdspladser. Den skaber kva-
lificeret arbejdskraft. Og den skaber den videnstun-
ge produktion som måske er Danmarks allerbedste
mulighed for at klare sig internationalt.

Endelig har universitetet også selv hårdt brug for
de yngre forskere. De er en vigtig del af den mang-
foldighed og fornyelse som er nødvendig i ethvert
forskningsmiljø. 

Biokemikeren fra tv-avisen er vendt tilbage til sit
ph.d.-ophold i England. Mange flere vil følge

efter hvis ikke vi gør noget nu. Det kan hverken vi
eller samfundet som helhed være tjent med. ■

Gense vågehvalen
UDSTILLING – Den vågehval der
efter at være druknet i bundgarn
ved Skagen blev dissekeret på Zoo-
logisk Museums græsplæne d. 13.
juni, er nu konserveret færdig –
som skelet. Det tog kun 40 dage at
få skelettet renset, gjort klar og
monteret i museets forhal. Så nu
kan de mange interesserede der
fulgte dissektionen se resultatet.
Vågehvalen er den mindste barde-
hval, og dette eksemplar – en ung
hun – havde kun 5 – 15 cm lange
barder – som kan ses i en fryseboks
ved siden af skelettet.
Læs mere på www.zoologiskmuse-
um.dk.

Forskning på tværs II  
T VÆRFAGLIGHED – Københavns Universitet vil styrke det viden-
skabelige samarbejde på tværs af fag og fakulteter. Over hundrede
forskere skal samle deres kræfter inden for tre nye satsningsområder.
Det skal blandt andet tjene til at fremme en mere nuanceret sam-
fundsdebat og give de studerende nye uddannelsesmuligheder. De tre
nye satsningsområder er:
•  Religion i det 21. århundrede. Skal give en bedre forståelse af reli-

gionernes betydning i alle dele af samfundet. 
•  Krop og bevidsthed. Skal belyse sammenhængen mellem hjernens

funktion og bevidsthedslivet.
•  BioCampus. Rummer kernen af naturvidenskabelig og sundheds-

videnskabelig forskning inden for bioteknologi, men også med
vægt på de etiske, kulturelle og samfundsmæssige konsekvenser af
udviklingen.

Arbejdet inden for de tre satsningsområder vil foreløbig vare til 2007.
De tidligere satsninger var ‘Nord/Syd’, ‘Bioteknologi’ og ‘Miljø’ og en
del af dette arbejde føres videre i de nye satsninger.
Læs mere på www.ku.dk/nyheder/.

Sabbatår er godt – igen
UNDERSØGELSE – Studerende der har haft et sabbatår inden de er
begyndt på deres uddannelse, opnår bedre resultater i de to første år
af deres studie end de af deres kammerater der ikke har haft sabbatår.
Det er en af de overraskende konklusioner af en omfattende under-
søgelse foretaget på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Køben-
havns Universitet. Undersøgelsen viser også at cirka 60 procent af de
studerende ikke har et klart billede af hvad deres uddannelse kan
bruges til. 
Kvinderne på Naturvidenskab har gennemsnitligt en bedre adgangs-
givende eksamen end mændene og består i gennemsnit flere eksame-
ner end mændene. 
Rapporten kan ses på: www.naturdidak.ku.dk/arkiv/publikationer.

Betænkelig ved overvågning
PET – Flere studerende er betænkelige ved at Politiets Efterretnings-
tjeneste, PET, på en række højere læreanstalter har bedt studerende
og ansatte om at holde øje med udlændinge der forsøger at tilegne sig
viden om masseødelæggelsesvåben og rabiate islamiske grupper der
forsøger at hverve medlemmer blandt muslimske studerende. En af
skeptikerne er de studerendes medlem af KU’s konsistorium, Karina
Heuer Bach.
»PET taler om at vi skal holde øje med folk. At vi skal se efter om der
holdes møder og iagttage om der sker noget ulovligt rundt om på uni-
versitetet. Det kalder jeg altså kontrol og overvågning,« siger Karina
Heuer Bach. Hun frygter det kan blive endnu sværere fremover at til-
trække udenlandske studerende hvis det rygtes at der sker overvåg-
ning på KU. PET håber at eventuelle celler i stil med Al Qaida-cellen
på Hamburgs tekniske Universitet kan blive opdaget i tide. Indtil vide-
re har PET været i kontakt med KU, Handelshøjskolen i Århus, Ingen-
iørhøjskolen i København, Aalborg Universitetscenter og Landbohøj-
skolen i København. PET vil tage kontakt til resten af de højere lære-
anstalter i løbet af efteråret.
Jyllands-Posten, den 24. august 2003 og DR1 tv-avisen den 22. august
2003. 

Ingen grund til begejstring
»De 4,1 milliarder til forskning i finanslovsforslaget forslår som

en skrædder i Helvede. Vi kommer ikke ét skridt nærmere

Barcelona-aftalens erklæring om 1 procent af BNP i offentlig

forskning. Og hvis man ikke samtidig uddanner flere forskere,

så hænger det slet ikke sammen.«

Socialdemokraternes videnskabsordfører Lene Jensen 

om Finanslovsforslaget, Jyllands Posten den 23. august 2003.

31. Årgang

»Forskning skal ikke ses som en udgift,
men derimod som en investering.«
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Af Lise K. Lauridsen og 
Benedikte Ballund

Studenterhusets café i
Købmagergade 52 har iføl-
ge et notat fra professor i

jura Kirsten Ketcher problemer
med konkurrenceloven.

Derfor skal universitetets
øverste valgte ledelse nu tage
stilling til hvordan serveringen
af café au lait og fadøl til stu-
dentervenlige priser så kan
foregå. 

Problemet er at offentlig støt-
te til fx en café ifølge konkur-
rencelovgivningen ikke må be-
tyde at der kan serveres kaffe
til en tier koppen mens nabo-
cafeerne skal tage en højere
pris for at få forretningen til at
løbe rundt. Så kan der være ta-
le om unfair konkurrence.

På caféen ud mod Strøget er
der adgang for alle der har lyst
til at kigge ind. Prisen er sat
ned for medlemmer, hvilket vil
sige alle KU-studerende, som
nu er fødte medlemmer, og stu-
derende fra andre videregåen-
de uddannelser som har meldt
sig ind i Studenterhusets fore-
ning. Prisniveauet kan kun lade
sig gøre fordi caféen drives af
frivillig arbejdskraft.

Studenterhuset bor gratis i

KU’s bygninger og får et drifts-
tilskud på 270.000 kroner om
året af universitetet. Det tilskud
bidrager blandt andet til at hu-
set gratis stiller værksted, com-
puterrum, køkken, mødeloka-
ler, fotorum, øvelokaler med
mere til rådighed for sine med-
lemmer. Overskuddet fra ca-
féen og koncerterne bidrager til
driften af det 1000 kvadrat-
meter store aktivitetshus. Hele
huset drives af frivillige med-
arbejdere.

Ministeriet og diverse jurister
er i tvivl om hvorvidt cafédrif-
ten giver problemer i forhold til
konkurrence-, moms- og skatte-
lovgivningen. Der er også ble-
vet sat spørgsmålstegn ved om
Studenterhuset lever op til for-
målsparagraffen i aftalen med
universitetet. Usikkerheden har
betydet at Studenterhuset de
sidste to år har levet på mid-
lertidige forlængelser af deres
aftale med Københavns Univer-
sitet(KU). 

Men nu skal KUs øverste
valgte forsamling – Konsistori-
um – forny samarbejdsaftalen
med Studenterhuset og tage
stilling til hvad der skal ske
med cafédriften, så den bliver
helt skudsikker rent juridisk. 

De tre forslag til en ny struk-
tur går på: at skille cafédriften
ud som en separat virksomhed
der drives på kommercielle vil-
kår, at begrænse cafédriften til
faglige arrangementer eller at
cafédriften fortsætter, men med
strammere krav til dokumenta-
tion for medlemmer.

Bevar åbenheden 
Forenede Studenterråd(FSR)
ønsker at bevare et åbent stu-
denterhus med café. Medlem af
Konsistorium for FSR, Karina
Heuer Bach, er derfor ikke så
ivrig efter at stramme kravene
til dokumentation for med-
lemmer hvis det betyder at der
kun bliver adgang for KU-stu-
derende.

»Det er vigtigt for KU at have
et studenterhus der er åbent for
alle, ellers bliver universitetet
en lille, isoleret ø. Og det skal vi
ikke være,« siger Karina Heuer
Bach.

Hvis der kun var café ved
faglige arrangementer ville Stu-
denterhuset lukke sig om sig
selv, mener Karina Heuer Bach:
»Hele det sociale aspekt ved
huset går tabt hvis du ikke bare
kan gå ind, få en kop kaffe og
en snak.« 

Hun mener ikke at der er

hold i at Studenterhuset er
ulovligt.

»Vi har kigget på de andre
studenterhuse og de har lig-
nende opbygninger uden at
have problemer med konkur-
renceforvridning,« siger Karina
Heuer Bach. 

Rektoratet ønsker fortsat at
der skal være fælles faciliteter
til rådighed for de studerende,
men det skal sikres at de lever
op til loven. Hvordan sagen en-
der er i skrivende stund uvist,
men rektoratets indstilling er 
at ‘aktiviteterne i huset er un-
derlagt et vist niveau af bruger-
styring.’ ■

likl@adm.ku.dk

Fakta om Studenterhuset

Studenterhuset slår alle hverdage dørene op kl. 12. 

Den første mandag aften i hver måned er der caféquiz. Her kan folk med Trivial Pursuit-gen

dyste om en førstepræmie på minimum 1000 kroner.

Tirsdag aften er GayDay, hvor BLUS (Bøsse/Lesbiske UniversitetsStuderende) står for caféen.

Onsdag aften er der international café for udenlandske studerende og andre der har lyst til at

møde nogle af de mennesker der har valgt at tilbringe et semester eller to i København.

Torsdag og fredag aften bliver Studenterhuset omdannet til spillested.

Caféens priser er SU-venlige: en almindelig flaskeøl koster 13 kroner for medlemmer, en café

au lait kan fås for en flad tier.

Studenterhusets program kan ses på www.studenterhuset.ku.dk.

Café au lovlig
Studenterhusets cafe er måske i strid med konkurrenceloven. 
Derfor skal Konsistorium nu have universitetets mødested op til revision 

FORTIDSLEVN? – Studenter-

huset i Købmagergade 52 lige ved

Rundetårn er formelt ejet af Køben-

havns Universitet. Aktivitetshuset 

og cafeen bliver ledet og drevet af

frivillige studerende fra KU på snart

20. år. Universitetets øverste ledelse

er i øjeblikket ved at tage stilling

hvordan de studerendes mødested

skal se ud i fremtiden.

Un i v e r s i t e t s av i s e n  11 - 12  . 2 0 0 3 3Det er en kold tid
»Netop et storbyuniversitet har brug for at møde sine studenter med en vis varme

som modgift mod den oplevelse af ensomhed og kulde byen giver mange studenter.

Og behovet for et studenterhus er voksende i disse år der bringer flere udenlandske

studerende til København, flere flygtningestuderende og flere studerende fra ind-

vandrerfamilier.«

Brev fra tidligere rektor Ove Nathan, Københavns Universitet 

til husgruppen på Studenterhuset i 1989.
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Af Benedikte Ballund

Der var fyldt godt op i au-
ditoriet i bygning 23 på
det ellers sommerferie-

tomme nye KUA. Trapperne
mellem stolerækkerne måtte
også tages i brug selv om Fore-
nede Studenterråd havde valgt
at dele de nye studerende op ef-
ter fag og holde den samme se-
ance to gange på én eftermid-
dag. Programmet bød på syv ta-
lere inden tilhørerne blev sendt
ud til fagrepræsentanter og
derefter fadøl og fest.

For første gang i rigtig mange
år var det lykkedes FSR at få
den ansvarlige minister til at
møde op og holde en tale til de
nye studerende.

»I er det videnssamfund der
skal sikre fremtidens vækst og
velstand,« sagde videnskabsmi-
nister Helge Sander og opfor-
drede de nye studerende til un-
dervejs i studiet at tænke over

hvad deres uddannelse skal
bruges til. Ikke overraskende
fortalte han hvordan det er ble-
vet nemmere med den nye uni-
versitetsreform der skal give
større fleksibilitet, mere fokus
på vejledning og kvalitetssik-
ring af undervisningen. Mini-
steren sluttede af med at råde
tilhørerne til at sætte fuld damp
på læsningen fra dag et, deltage
i det sociale liv og i skabelsen af
et godt studiemiljø og bad dem
endnu en gang tænke over de-
res professionelle fremtid mens
de læser.

FSR præsenterede studenter-
politiske holdninger til SU, bo-
lig og undervisningskvalitet, og
formand Mathilde Thornberg
opfordrede de nyindskrevne til
at bruge fagrådene. 

»Engager jer, fordyb jer og
dyrk fagligheden,« lød hendes
opskrift på et godt studieliv.

Universitetets ledelse og ad-
ministration var til stede i form

af rektor Linda Nielsen og stu-
diechef Jakob Lange. Linda
Nielsen fik fnisene frem på ræk-
kerne da hun kom med en me-
get konkret anbefaling om at
styre alkoholforbruget. 

»Lad være med at drikke så
meget som i gymnasiet. Hold
jer til weekenden, selv om det
er billigere at gå i byen om ons-
dagen,« lød formaningen fra
rektor.

Jakob Lange talte blandt an-
det om den studiedepression
der ofte rammer omkring efter-
årsferien og advarede mod at
give op. Det samme råd fik dem
der måske startede med en lille
tvivl i maven eller ikke var kom-
met ind på drømmeuddannel-
sen.

»Man kan sagtens blive en
god og engageret studerende
selv om man ikke har glædet sig
hele sommeren,« lød det fra
den erfarne studievejleder. ■

bbal@adm.ku.dk

Godt arrangement
De tilhørere som Universitetsavisen fan-

gede efter seancen i auditoriet var ge-

nerelt glade for Forenede Studenter-

råds tilbud til de nye studerende  

Peter Luffe, 41 år og kommende

jurastuderende:

Jeg kender ikke så meget til uni-

versitetsmiljøet fordi jeg oprinde-

lig er uddannet tømrer. Min gam-

le indstilling var at det var en

masse mennesker der rendte

rundt med tykke briller, men det

virker åbent og afslappet. Jeg bed

især mærke i Jakob Langes råd

om ikke at give op og det Linda

Nielsen sagde om at det her ikke

bare er et studium, men mange

andre ting.

Lykke Pedersen, 20 år og ny

studerende på biofysik:

Der blev sagt nogle gode ting.

Der blev ikke lagt skjul på at det

er hårdt at studere, men at det

også er en god tid. Både ind-

læggene om SU og boligpolitik

var fine. Jeg ville selv have bolig-

problemer hvis det ikke var for

mine forældre. Aktiv studenter-

politik lokker mig godt nok ikke,

men jeg vil helt klart stemme til

valgene. Det er vigtigt at man yt-

rer sin mening.

Elsebeth Secher Christensen, 23 år

og ny meteorologistuderende:

Det er et rigtig godt arrange-

ment. Egentlig var jeg ikke vildt

opsat på at komme herud og ville

hellere have fortsat sommerferi-

en. Jeg kunne især godt lide Ja-

kob Lange som har en positiv og

humoristisk måde at holde taler

på. Jeg synes også Linda Nielsen

sagde nogle kloge ting, og jeg var

faktisk overrasket over at vi har

en kvindelig rektor.

Troels Bay, 19 år og kommende

studerende på Statskundskab:

Det er godt at komme i gang på

universitetet. Jeg har gået og trip-

pet den sidste måned. Talerne

havde meget relevant at sige, og

fagrepræsentanterne gav gode

råd om håndgribelige ting som

for eksempel bogindkøb. Rektor

var jeg vild med. Det er rart at vi-

de at vedkommende der styrer

universitetet ikke er en hvid og

kalket person der falder støv ned

fra.

RUS ▼  
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Forsmag på studieliv
Både karrieretænk-
ning, studiedepression
og hverdagsbrander-
ter var på menuen da
800 nyindskrevne fik
serveret gode råd i
massevis til Forenede
Studenterråds RUS-
arrangement

FAST FØDE – Cafe Mødestedet bød på kolde fadøl og varme burgere

der kunne få de mange informationer til at glide lettere ned.

KONCENTRATION – Der blev lyttet opmærk-

somt da Helge Sander reklamerede for den nye uni-

versitetslovs fortræffeligheder.

Hård omvæltning
»Overgangen fra skolens trygge klasseværelse til universitetets ukendte auditorier er for

mange en inspirerende, udfordrende, men også svær oplevelse. Det er ikke nemt at væn-

ne sig til den nye situation.«

Rektor Linda Nielsen i kronik i Berlingske Tidende 26. juli 2003.
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Få dine penge til at række længere
Tilbud til alle mellem 18 og 27 år. Få en gratis pakke med 8 fordele hos Danske Bank: 

Vi tilbyder kort, kredit og lån efter kreditgodkendelse. 

Ring 70 123456 eller læs mere på www.danskebank.dk 

• Visa/Dankort 
• Kredit 
• Kortstop-aftale 

• Personlig rådgiver 
• Saldo via SMS 
• Gebyrfri valutaveksling 

• Danske Netbank med adgang til e-Boks
• Bedre rente på indlån og kredit 

www.danskebank.dk
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Af Benedikte Ballund

Flere og flere synes at
Københavns Universitet er
en lang rejse værd. Om-

kring 800 udlændinge vil i det-
te semester sætte et internatio-
nalt præg på KU. Det er en tred-
jedel flere end sidste år og
næsten dobbelt så mange som i
2001. I det hele taget er der lidt
flere der gerne vil studere på
Københavns Universitet. Ikke
mindst Lægevidenskab er et hit,
men der er også stigende inter-
esse for et fag som Teologi.

De udvekslingsstuderende
kommer fra mange forskellige
steder i verden, men der er især
en tendens til at antallet af
oversøiske studerende fra USA,
Canada og Asien stiger. Det
skyldes til dels at KU har ind-
gået mange nye samarbejds-
aftaler i de dele af verden, men
det er ikke hele forklaringen.

»København er blevet mere
populær som studieby fordi den
har alle storbyfaciliteter, men

samtidig har ry for at være sik-
ker og overskuelig,« siger lede-
ren af Det internationale Kon-
tor ved KU, John E. Andersen.

Ifølge ham er det imidlertid
ikke kun byen der lokker. Man-
ge rejser hjem fra et udveks-
lingsophold på Københavns
Universitet og fortæller deres
landsmænd om undervisning af
høj kvalitet og venlige og til-
gængelige lærere. Det viser en
endnu ikke offentliggjort un-
dersøgelse som KU har gen-
nemført i samarbejde med
Københavns Kommune og by-
ens øvrige videregående ud-
dannelsesinstitutioner.

De internationale studerende
fordeler sig bredt over univer-
sitetets fakulteter. Alligevel er
fagenes egen indsats ikke lige-
gyldig.  

»Vi kan se at de fag som har
satset på det her med informa-
tion og kurser på engelsk, også
har fået kontant afregning i
form af flere udvekslingsstude-
rende,« siger John E. Andersen.

Ubegrundet frygt
Også blandt danskerne er der
lidt flere unge der gerne vil
læse på Københavns Univer-
sitet. Små årgange og skriverier
i pressen om arbejdsløse ny-
uddannede akademikere var 
ellers ikke en blanding der lo-
vede godt for ansøgertallet.
Heldigvis holdt de bange anel-
ser ikke stik. 8.500 havde en
studieplads på KU som første
prioritet. Sidste år lå der kun
cirka 8.300 ansøgninger i bun-
ken. 

»Fra 1996 til 2001 havde vi et
fald på 20 procent, men de sid-
ste to år er det fladet ud. Det er
opløftende« siger souschef i
Studieadministrationen, Mere-
the Markvard.

Både SDU, RUC og Aarhus
Universitet har haft en større
stigning i ansøgertallet end
Københavns Universitet. Ifølge
Merethe Markvard giver det an-
ledning til eftertanke, men ikke
til bekymring.  

»Vi skal tiltrække nogle stu-

derende der har forventninger
og forudsætninger som mat-
cher det vi tilbyder. Det er
sådan vi kan sikre at de bliver
på universitetet. Det bedste ry
et uddannelsessted kan få er at
det producerer gode kandidater
og har studerende der er glade
for at gå der,« siger hun.

Medicin er eftertragtet
Selv om søgningen til KU er
vokset, har det ikke betydet fle-
re nye studerende. I alt har
5.250 fået brev med positivt
svar. Det er tolv færre end sid-
ste år. Det skyldes at det i høj
grad er fag med kraftig ad-
gangsbegrænsning der har op-
levet en øget interesse.

Især en fremtid i hvid kittel
er populær. På Lægevidenskab
er bunken af ansøgninger vok-
set fra cirka 1250 til 1450.

Derfor er det også blevet
sværere at sikre sig en af de ef-
tertragtede pladser. I 2002 var
et gennemsnit på 9,3 nok. I år
skulle der stå mindst 9,6 på ek-
samensbeviset.

Det høje adgangskrav får for-
mentlig betydning for antallet
af de omdiskuterede svenske
lægestuderende der flere gange
har været på dagsordenen i Fol-
ketinget fordi politikerne fryg-
ter at de vil ikke vil bidrage til
at afhjælpe den danske læge-
mangel.

Ganske vist er der optaget
111 svenskere mod 98 sidste år,
men i år er det lige så nemt at
komme ind på lægestudiet i
Sverige. Derfor vil flere sven-
skere sikkert vælge at læse i
hjemlandet og takke nej til den
danske studieplads. 

Glæde på Teologi
Det Teologiske Fakultet har i en
årrække kæmpet med faldende
ansøgertal og færre optagne,
men i år går det fremad. Fakul-
tetet har fået 120 1. priori-
tetsansøgninger, og det er 15
flere end sidste år. 

Dekan Steffen Kjeldgaard-
Pedersen ved ikke med sikker-
hed hvorfor fakultetet er blevet
mere populært, men peger på
at de faglige vejledere har gjort
et kæmpe stykke arbejde med
at fortælle om Teologi på gym-
nasier og til studieorienterende
arrangementer. 

Under alle omstændigheder
er dekanen glad for udviklin-
gen.

»Hvis faldet var fortsat, ville
vi stå over for nedskæringer,«
siger Steffen Kjeldgaard-Peder-
sen. ■

bbal@adm.ku.dk

OPTAG ▼  

Antal optagne Ansøgere Adgangs-
Optagelsesområde Kvote 1+2 1. prioritet total kvotoient

Sundhedsvidenskabeligt fakultet 679 1828 2772
Lægevidenskab 522 1458 2075 9,6
Folkesundhedsvidenskab 63 118 181 9,3
Tandlægeuddannelsen 94 252 516 9,1

Naturvidenskabeligt fakultet 991 1103 1845
Mat-Fys-Kemi-gr 282 273 469 alle optaget
Datalogi 211 211 292 alle optaget
Forsikringsvid. 18 20 27 alle optaget
Biologi 226 197 352 alle optaget
Geologi 18 17 44 alle optaget
Geologi-Geofysik 2 4 22 alle optaget
Geografi og Geoinformatik 76 70 123 alle optaget
Idræt 97 248 410 8,9
Nanoteknologi 61 63 106 7,2

Humanistisk fakultet 2069 3363 6470
Arabisk 33 62 118 8,5
Audiologopædi 36 64 96 8,8
Bulgarsk 2 2 4 alle optaget
Dansk 198 197 404 8,5
Engelsk 197 207 505 8
Eskimologi 13 11 19 alle optaget
Europæisk etnologi 45 36 110 8,4
Film- og medievidenskab 99 314 476 9,6
Filosofi 110 99 314 8,4
Forhistorisk arkæologi 35 39 88 8,1
Fransk 67 48 134 alle optaget
Græsk, klassisk 8 6 20 alle optaget
Græsk, moderne 6 5 10 alle optaget
Hebraisk 7 5 16 alle optaget
Historie 200 254 539 8,5
Indianske sprog og kulturer 6 7 28 alle optaget
Indisk/Sydasienstudier 8 9 16 alle optaget
Indoeuropæisk 4 8 16 9,3
Italiensk 34 35 78 alle optaget
Japansk/Østasienstudier 23 18 46 7,2
Kinesisk/Østasienstudier 22 23 56 alle optaget
Klassisk arkæologi 17 16 66 8,1
Koreansk/Østasienstudier 7 6 11 alle optaget
Kunsthistorie 72 127 263 9
Latin 8 6 35 alle optaget
Litteraturvidenskab 97 138 276 9,2
Musikvidenskab 101 175 222 8
Nærorientalsk 33 45 93 7,9
Portugisisk 17 16 33 alle optaget
Psykologi 197 899 1292 9,8
Pædagogik 50 88 206 8,9
Religionsvidenskab 66 82 184 8,6
Retorik 35 79 131 9,7
Russisk/Østeuropastudier 30 25 59 alle optaget
Spansk 66 67 148 alle optaget
Sprogvidenskab 26 22 89 8,2
Teatervidenskab 36 71 146 9,1
Tibetansk/Sydasienstudier 8 9 21 8
Tyrkisk 8 7 12 alle optaget
Tysk 42 36 90 alle optaget

Juridisk fakultet 682 1031 1401 8,7
Samfundsvidenskabeligt fakultet 633 911 1673

Statskundskab/Samfundsfag 215 379 638 9,5
Økonomi 245 229 386 alle optaget
Sociologi 88 135 326 9,4
Antropologi 85 168 323 9,6

Teologisk fakultet 128 120 193 alle optaget
Tandplejer 68 146 222 8,4
I alt 5250 8.502 14.576

Få mere ud af din SU!

I DJØF StudSamf sparer du penge på de kedelige udgifter til forsikring, fagbøger, telefon og benzin.
Så bliver der bedre råd til alt det sjove! Du får også en billig bank og DJØFs blade og tidsskrifter.
I jobbasen kan du finde studenterjobbet. På vores mange møder og arrangementer kan du styrke
dit faglige ståsted og netværk. 

FÅ RÅD TIL LIDT MERE PÅ TELEFON 33 95 97 00 ELLER PÅ WWW.DJOEF.DK/STUDERENDE
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Magnet for udlændinge
Udenlandske studerende strømmer til KU. 
Også de danske har vist større interesse for fag som Medicin og Teologi 

Færre fjumreår
»Tallene viser generelt, at de unge søger ind på universitetet lidt tid-

ligere. Det opfylder vores ønske om at de unge kommer hurtigere i

gang.« 

Videnskabsminister Helge Sander i pressemeddelelse 18. august 2003.

TILTRUKKET – Der er en god stemning om København som studie-

by, og det trækker flere oversøiske udvekslingsstuderende til KU.
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Nogle gange trænger Christina bare til at sludre igen-

nem med veninderne. Og med snor i telefonen har

hun også snor i økonomien… 

Fastnet er stadig mange gange billigere i minuttet

end mobilen, så det bliver hurtigt hyggeligere. Og

med TDC Teletid får du alle fastnettets fordele med 

en månedlig minutpakke, du selv bestemmer.

Lige nu kan du oprette TeleTid for kr. 0,-* og komme

nærmere et liv, hvor du ikke behøver at tælle minut-

ter… 

tdc.dk

TDC

tdc.dk ·  80 80 80 10  ·  TDC Butik

Er du 18–28 år? 
Få den billigste start!
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ERHVERVSL IV ▼  

The only source of knowledge is experience

PhD Students

Risø's mission is to promote an environmentally safe and
sustainable technological development in the areas of
energy, industrial technology and bio-production through
research, innovation and consultancy.

risoe.dk

The Materials Research Department wishes to
appoint 2 PhD students to work within the Center
for Fundamental Research: Metal Structures in
Four Dimensions.

The Center started in August 2001 with support
from the Danish National Research Foundation
and focuses on basic understanding of metal
structures and its development during processing.
Advanced experimental characterisation using
mainly high energy X-ray diffraction and electron
microscopy is used in combination with theoretical
modelling.

The overall goal is to achieve unprecedented
understanding of structural development within
materials that deal in a meaningful way with real
heterogeneous structures rather than imposing
homogeneous approximations. A spin-off may be
guidance for advancing present day materials and
for developing new materials.

The objectives of the PhD projects, therefore, form
parts of the Center programmes and will be chosen
from the following list:

• X-ray line broadening to characte-
rize dislocation structures
Supervisor: Wolfgang Pantleon

• Reconstruction of microstructures
from diffraction data
Supervisors: Søren Schmidt and Henning Friis
Poulsen

• Work hardening in nano scale
structures
Supervisors: Grethe Winther, Niels Hansen and
Wolfgang Pantleon

• Nucleation of recrystallization
Supervisors: Dorte Juul Jensen, Henning Friis
Poulsen and Grethe Winther

• Hot deformation microstructures
Supervisors: Grethe Winther, Xiaoxu Huang
and Niels Hansen

• Grain subdivision during deforma-
tion
Supervisors: John Wert, Wolfgang Pantleon
and Grethe Winther

• Stability of nanostructures
Supervisors: Niels Hansen and Dorte Juul
Jensen

We offer

Employment and salary in accordance with the
terms and conditions applicable to PhD stipends
at Risø National Laboratory.

We also offer interesting and challenging jobs in an
international atmosphere. We believe that diversity
is valuable and therefore we encourage everyone
to apply, irrespective of sex and ethnic back-
ground.

Your application

You can send the application marked "PhD" to:

Risø National Laboratory
Att.: Lene Birch "PH.D."
Materials Research Department, Building 228
P.O. Box 49
DK-4000 Roskilde

Please mention which project you are applying for.

Further information

You are welcome to contact head of the center,

Dr. Techn. Dorte Juul Jensen,
dorte.juul.jensen@risoe.dk, 46775804. 

You are also welcome to contact one of the
supervisors:

wolfgang.pantleon@risoe.dk , 46775791, 
soeren.schmidt@risoe.dk, 46775826,
henning.friis.poulsen@risoe.dk, 46775739, 
grethe.winther@risoe.dk, 46775792, 
niels.hansen@risoe.dk, 46775769,
xiaoxu.huang@risoe.dk, 46775755,
john.wert@risoe.dk, 46775824.

You can read more about Risø on risoe.dk
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Af Michael Sander Loua

Mere end 100 virksom-
heder, forskningsin-
stitutioner og offent-

lige myndigheder var forsam-
lede den 25. august på Panum
Instituttet ved indvielsen af
Tech Trans Enheden som er
Københavns Universitets nye
enhed for teknologioverførsel.
TT Enheden er den første af sin
art i Danmark og skal fremme
samarbejdet mellem forskere
på Københavns Universitet og
industrien. 

»Vi kommer i stadig hårdere
konkurrence med udenlandske
universiteter om midler, samar-
bejdspartnere, forskere og stu-
derende. Nu ruster vi op for at
kunne tackle denne udvikling.
Virksomheder etableres typisk i
nærheden af dynamiske forsk-
ningsmiljøer, og med det nye
arbejde i TT-enheden ønsker vi
at bidrage til at Øresundsregio-
nen og Danmark udvikler sig til
Europas ledende bio-region,«
siger rektor Linda Nielsen. 

Den nye enhed er placeret i
nogle ombyggede laboratorier
på Panum Instituttet og er etab-
leret med en bevilling på 6
millioner kr. fra Videnskabs-
ministeriet. Målet med Tech
Trans Enheden er at få skabt et
frugtbart samarbejde mellem
industrien og forskningsinsti-
tutioner i hovedstadsområdet,
først og fremmest inden for
bioteknologi og relaterede tek-
nologier. 

Bedre stofskifte
»Et af vores fornemste mål er at
bringe forskerne og erhvervs-
livet sammen således at alle får
noget ud af samarbejdet. Med
den nye TT-enhed bliver vi bed-
re i stand til begå os i en viden-
baseret økonomi og skabe
større sammenhæng mellem
uddannelse, forskning og inno-
vation. Københavns Universitet
vil nu kunne agere mere pro-
fessionelt på teknologioverfør-
selsområdet i samarbejdet med
såvel eksterne partnere som
vore egne forskere,« siger
Karen Laigaard, leder af Tech
Trans Enheden.

Ved indvielsen udtrykte vi-
denskabsminister Helge Sander
sine visioner for området: 

»Vi har brug for professionel-
le brobyggere der taler både
forskernes og virksomhedernes
sprog. Københavns Universitet
bliver pionér for teknologiover-
førslen i Danmark. Vi må lære
af de lande der er førende in-
den for teknologioverførsel,
men må finde en model der
passer til danske forhold hvor
fx flere institutioner går sam-
men om fælles tech trans enhe-
der. Visionen er at vi inden for
5-10 år har en håndfuld tech
trans enheder på landsplan.«

Stærkt konsortium
Ved indvielsen blev det samti-
dig offentliggjort hvem der
indgår i et nyt, strategisk kon-
sortium ‘Copenhagen Tech
Transfer Consortium’ der skal
synliggøre og markedsføre

forskningsaktiviteterne i hoved-
stadsområdet. Konsortiets ak-
tører er Københavns Universi-
tet, Teknologisk Institut, KVL,
Hovedstadens Sygehusfælles-
skab, Danmarks Farmaceutiske
Universitet og Københavns
Amt. Konsortiets udenlandske
deltager er Heriot-Watt Univer-
sity fra Glasgow der har mange
års erfaringer med teknologio-
verførsel.

Lederen af Tech Trans En-
heden, Karen Laigaard, har
erfaringer med teknologiover-
førsel fra bl.a. Skotland og op-
lyser at der fra såvel industrien
og regeringen som i forsker-
kredse er ønsker om at univer-
siteterne bliver mere strategi-
ske og proaktive i deres forvalt-
ning af viden. 

»I Danmark er der hidtil kun
oprettet små enheder på forsk-
ningsinstitutionerne med
patent-spørgsmål og samar-
bejdskontrakter som vigtigste
opgaver. Med Tech Trans En-
heden og det nye konsortium
kan vi bedre udnytte de eksiste-
rende ressourcer inden for
forskning og jura, tilbyde fælles
oplysende arbejde overfor stu-
derende og forskere og mar-
kedsføre regionens forsknings-
aktiviteter for potentielle sam-
arbejdspartnere. Ikke kun i
Danmark, men også i udlan-
det,« siger Karen Laigaard. ■

Michael Sander Loua, informa-
tionsmedarbejder ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

Brobyggere
Ny Tech Trans Enhed skal fremme samarbejdet mellem
forskere på Københavns Universitet og industrien

IGANGSÆTTERE – Vores fornemste opgave er at bringe forskere og erhvervsliv tættere sammen, siger

leder af den ny TT-enhed Karen Laigaard, der her ses sammen med dekan Ralf Hemmingsen og rektor Linda

Nielsen.

Et kontor med fremtid i
»Vi mærker i stigende grad et krav om, at vi som universitet ikke kun skal uddanne

og forske, men også bidrage med viden til det samfund, der omgiver os. Samtidig

kommer vi i stadig hårdere konkurrence med udenlandske universiteter om penge,

forskere, studerende og private samarbejdspartnere. Kontoret for teknologioverfør-

sel vil ruste os godt til at imødekomme de nye krav.«

Rektor Linda Nielsen om baggrunden for oprettelsen af TechTrans-enheden,

www.ku.dk, januar 2003
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Bag facaden
Fremleje, forældrekøb, husbåd eller andelskollektiv. Universitetsavisen

går i de kommende numre bag facaden på de studerendes boligfor-

hold. Har du en god bolighistorie, så ring eller skriv til Universitetsavi-

sen på tlf. 3532 2899 eller e-post: uni-avis@adm.ku.dk.

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

Internationale
magasiner
med store 

studierabatter!
Newsweek: 27 uger 209,00
The Economist: 26 uger 340,00
Time Magazine: 27 uger 207,00
Nat. Geographic: 12 nr. 292,50
Scientific American: 12 nr. 365,00
Vogue (UK): 12 nr. 605,00
Vanity Fair (UK): 12 nr. 560,00
Business Week: 26 uger 258,00
GQ: 12 nr. 560,00
Guardian Weekly: 26 uger 350,00
L'Express: 26 uger 320,00
Le Nouvel Observ.: 26 uger 430,00
Psychology Today: 6 nr. 240,00

NORDIC
Rokhøj 6, 8520 Lystrup

Tel. 86 22 31 88, Fax 86 22 81 59

www.nordicsubs.com

Tilbudene gælder for studerende
og akademisk personale.

Af Lise K. Lauridsen og 
Benedikte Ballund

2V-lejlighed med tagterasse i
Indre By til 1.500 kroner
om måneden med varme.

Sådan vil de fleste gerne bo,
men realiteterne er anderledes
barske på boligmarkedet hvor
der fremlejes skotøjsæsker til
det dobbelte af din SU og tages
sorte penge under bordet.

På den mere velfriserede del
af boligmarkedet er der årelan-
ge ventelister på andelslejlig-
heder, kollegieværelser og ung-
domsboliger. I øjeblikket er
rundt regnet 4.000 aktive bo-
ligsøgende skrevet op hos Cen-
tralindstillingsudvalget (CIU)
der råder over cirka 6.400 væ-

relser og lejligheder til unge og
studerende. 

Først til november begynder
der at gå hul på boligkøen i Kø-
benhavn, fortæller formanden
for CIU, Tom Damsgaard. Pro-
blemet er bare at mange takker
nej til de kollegier og ungdoms-
boliger der ikke lige ligger i down-
town København. Men Tom
Damsgaard mener det er fordi
de fleste håber på noget bedre
eller fordi mange simpelthen
ikke har noget begreb om hvor
Brønshøj, Ballerup, Herlev og
Hvidovre ligger henne.

»Hvis man kommer fra Jyl-
land for at læse i København,
har man ingen ide om hvor Bal-
lerup og Herlev ligger. Når
mange ikke er interesserede i

omegnskollegierne, så handler
det altså mere om uvidenhed
end kræsenhed. For i Jylland er
det deres erfaring at der er
mindst 20 kilometer i en bum-
lende bus til nærmeste for-
stad,« siger Tom Damsgaard.

I øjeblikket kører CIU en be-
vidst politik for at få de stude-
rende til at interessere sig for
andre områder end København
C og brokvartererne ved at in-
formere om transporttid til
Rådhuspladsen, indkøbsmulig-
heder og andre fakta om kvar-
teret.

»Og det virker. Der er langt
flere der søger ind på de kolle-
gier som ligger lidt længere ude
fordi det går op for dem at det
måske ikke er så langt væk fra

byen og at der også er masser af
gode faciliteter og muligheder i
forstæderne til København,« si-
ger Tom Damsgaard.

Unge udvikler byen
Fremtidsforsker Jesper Bo
Jensen har gode nyheder til un-
ge der er gået vild i den køben-
havnske boligjungle:

»Hvis vi bosætter mange un-
ge mennesker i et område, ska-
ber det en by med mere liv i.
Derfor er det en god ide at få
mange unge til at samle sig i
nogle områder man gerne vil
udvikle. Hvis man kigger på
Københavns historie, kan man
tydeligt følge bosætningen af
unge. Østerbro blev populært i
60’erne, Nørrebro i 80’erne og

Vesterbro i 90’erne. De første
der flytter ind er ofte studeren-
de som ikke har råd til at bo de
populære steder, men som også
har en afstandtagen til det
etablerede. De ser noget i kvar-
teret selv om det umiddelbart
ser nedslidt og trist ud. 

Det næste sted bliver Ama-
ger. For tre-fire år siden grine-
de folk af mig, men prøv at tage
en telefonbog. Der bor masser
af smarte mediefolk derude. Ef-
ter Amager kommer Nordvest.
Den københavnske udviklings-
historie siger at de fleste kvar-
terer kommer op igen, og det
vil også ske med Nordvest,« si-
ger Jesper Bo Jensen.

Vi vil alle helst bo sammen
med nogle der ligner os. Men

de fleste har også en forvent-
ning om lidt mere plads end et
værelse på 12 kvadratmeter
med fælles køkken når vi er
nået op i tyverne. 

»Derfor er det måske en ide
at bygge lidt større boliger med
lidt mere fremtid i hvis man vil
lokke de unge til at befolke og
forny en større del af Køben-
havn,« foreslår Jesper Bo
Jensen. ■

likl@adm.ku.dk

bbal@adm.ku.dk

Fortvivl ikke hvis du er havnet i en utæt taglejlighed i Nordvest.
Du er bare en del af en trend der forandrer og forynger byen

Forny din by

Af Lise K. Lauridsen

Der er ikke nogen t-shirts mærket 2700
Brønshøj endnu. De fem af Tingbjerg Kol-
legiets knap 300 beboere er dog ikke i tvivl

da Universitetsavisen møder op til en sen august-
griller. De bor godt her i Brønshøj med udsigt til
Utterslev Moses fugtige, grønne vidder. 

Drengene fra Tingbjerg Kollegiet har masser af
øl, fodboldbane i baghaven og piger i alle farver,
og de har ingen planer om at flytte tættere på by-
en.

»Hvis jeg ikke havde hørt om Tingbjerg Kolle-
giet fra min svoger, der talte virkelig godt om det,
så havde jeg nok aldrig søgt det,« siger Mads Vej
Andersen der læser økonomi og har boet her i to
år.

Problemet er udtrykket ‘Københavns Omegn’
som også Tingbjerg Kollegiet hører under når
man skal søge en ungdomsbolig eller et kollegie-
værelse.

»Hvis man ikke kender geografien omkring
København, så virker det afskrækkende med or-
det omegn,« siger Kim Æbelø der har boet på kol-
legiet i de tre år han har læst medicin. En del stu-
derende takker da også i første omgang nej til en
bolig herude i mosen.

»Men Tingbjerg er vel ikke i omegnen når det
er en del af Københavns Kommune,« bliver Mads
og sidemanden Kim enige om over de grillede rø-
de pølser og den færdigkøbte kartoffelsalat. 

De 25 minutter på cykel ind til København
skræmmer ikke nogen ved bordet. Folks fordom-
me omkring stedet gør heller ikke.

»Når jeg siger til folk at jeg bor i Tingbjerg,

tænker folk deres fordi det er kendt for at være
ret socialt belastet. Brønshøj er mere ok,« siger
Kim.

Men selv om der ifølge drengene rundt om
bordet ikke sker en dyt i Tingbjerg by night, så er
der alligevel nok at give sig til for kollegianerne.

»Måske er det fordi der er langt ind til Køben-
havn, men der er altid fyldt godt op i vores fre-
dagsbar og gang i køkkenerne rundt omkring.
Det giver et virkelig godt socialt sammenhold,«
siger Kim. Ikke uvigtigt har fire af de seks fyre
ved bordet også fundet kærester her på stedet.  

Drengedesign
Indenfor i det blåmalede køkken med en glasvæg
mod de grønne områder er der nu linet op til
landskamp Danmark-Finland. Ved siden af sofa-
en hvor de seks fodboldentusiaster slænger sig,
står en reol med seksten små plastickasser. Rug-
brød, havregryn og andre madvarer stikker op.

»Der er ikke megen plads til 16 mennesker i
køkkenet, men der er jo altid nogle der bor hos
deres kærester eller laver mad på værelset,« for-
tæller Kim.

Inden kampen bliver fløjtet i gang, går vi ad de
lyseblå gange med døre i pastelfarver. Bag den
lysegrønne dør med julekalenderen gemmer sig
Kims 12 kvadratmeter værelse plus gang og ba-
deværelse fyldt med alt i bedste drengedesign:
Fladskærm, el-guitar, cykelstativ på væggen, rod
og en lampe fra BR-legetøj.

Kim Æbelø ville gerne bo i nærheden af Bag-
sværd Sø hvor han ror flere gange om ugen. Han
kendte også flere på kollegiet og slog til da der
var en der ville fremleje et værelse.

»På den måde kom jeg ind uden at have stået
på venteliste. Lidt uofficielt er det vist en meget
normal måde at komme ind på et kollegium på,«
fortæller Kim inden kursen er sat mod sofaen og
VIP-øllene i køkken 10. ■

Helt ude i mosen
Tingbjerg er ikke noget trækplaster for 
unge og studerende, men på kvarterets 

kollegium er der fest, fodbold og fri natur

KOLLEGIELIV – Drengene fra Tingbjerg Kollegiet har masser af øl og piger i alle farver.
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Af Rasmus Kragh Jakobsen

En spøgefugl havde været
inde i auditoriet. ‘Com-
plexity, Chaos and Christi-

anity’ stod der på tavlen. Det
var overskriften på aftenens
forelæsning om forskningens
front. I sandhed en titel der
slog ud med armene og antyde-
de at der var højt til loftet på
Niels Bohr Institutet. Men
præcis klokken fire minutter
over otte denne fredag aften
opdagede en af arrangørerne,
Thomas Bohr, skriften på tav-
len. Skyndsomst fik han retten
titlen; ‘Complexity, Chaos and
Criticality’, skulle der have stå-
et. Ikke noget trosforvirring
her.

Emnet er et ekstremt ambi-
tiøst angreb på blandt andet
biologiens kerneproblemer.
Men ikke kun det. Også børs-
mæglere, medicinalindustri og
IT-giganter står hændervriden-
de i kulissen fordi området fav-
ner så forskellige fænomener
som aktiekurser, hjernen og in-
ternettet. En af frontløberne
var den danske fysiker Per Bak
der døde for nyligt kun 54 år
gammel, og mange af feltets
pinger – Baks kolleger og ven-
ner fra hele verden – var nu
samlet på Juliane Maries Vej
ved Fælledparken for at mindes
ham på den bedst tænkelige
måde: Et symposium. Dørene
var denne aften åben for et kig
ind i deres verden.

Godfather
Mens Bohr viskede tavlen ren
og lidt febrilsk forsøgte at få
projektoren og teknikken til at
makke ret, sad aftenens talere –
syv af symposiets kendteste fy-
sikere – og hyggesludrede mens
de kiggede op på de godt 100
fremmødte. Her blev også snak-
ket lystigt.

Panelets ældste, russeren Leo
Kadanoff, en stor mand med
røde kinder, hvidt fuldskæg og
muntert glimtende øjne, skulle
lægge for. Han blev introduce-
ret som ‘The Godfather of Sca-
ling’ hvortil han prompte repli-
cerede: »I will give you a theory
you can’t refuse.«

Så var stemningen lagt.
»På en t-shirt, eller ihvertfald

på to, kan hvem som helst der

forklare hvorfor dyr stort altid
skabes ens med ben, hoved og
hale placeret rigtigt. Umiddel-
bart et utroligt, næsten umu-
ligt, ingeniørarbejde hvor milli-
oner af enkeltbegivenheder
skal koordineres helt præcist.
Men løfter man sig op fra den
enkelte celle, viser det sig at
selve netværket af celler er me-
get robust og kompenserer for
selv store variationer. Det der
kan virke som en guddommelig
hånd, er i virkeligheden en
naturegenskab ved interaktio-
nerne, kompleksiteten og net-
værket.

Generationskløft
Men nu kommer det svære. Det
er jo fysikernes gebet at sætte
ligninger på verden, og her skil-
les vandene i panelet. De gamle
sukker, ser opgivende ud og si-
ger at lovene rækker, men red-
skaberne og teorierne mangler,
mens de yngre glædes og strå-
lende fortæller om alle mulig-
hederne og udfordringerne.

Og fra salen lyder det at com-
putere har bidraget enormt til
feltet. Man nikker i panelet. Jo,
hvor det før var umuligt at reg-
ne på hver enkelt spiller, er det
faktisk muligt med en forholds-
vis billig computer at modellere
store komplekse netværk hvor
alle de enkelte spillere hele ti-
den påvirkes af de andre og
ændrer sig. 

De unge er dog enige om at
man kun er ved begyndelsen,
og store spørgsmål venter.

En beskrivelse af biologien
skal ikke blot rumme det vi ser i
dag, den skal også hænge sam-
men med Darwins lære og for-
klare hvordan netværkene er
opstået, udviklet og fintunet
gennem en lang evolutionshi-
storie, siger Doyle Farmer fra
Santa Fe Instituttet i USA. Og
Farmer går endnu længere.

»Hvem er vi, og hvad betyder
det at være et selvorganiseren-
de reproducerende mønster
med evnen til selvrefleksion?«

Fik Thomas Bohr alligevel
rettet aftenens titel lidt for hur-
tigt? ■

Rasmus Kragh Jakobsen er free-
lance videnskabsjournalist,
www.jakobsens.dk.

MINDE-SYMPOSIUM ▼  

Han elskede ophedet debat
»Per var nok den mest frygtløse forsker jeg nogensinde har mødt. Jeg har mere end en gang hørt ham ind-

lede på en konference for neurovidenskab eller kosmologi med at proklamere at han efter at have beskæf-

tiget sig seks måneder med fagområdet havde indset at alt hvad man havde foretaget de seneste 20 år havde

været forkert. Det end ikke strejfede ham at man kunne se det på en anden måde: Videnskaben er hård, og

vi skal sige hvad vi tænker.«

Lee Smolin i nekrolog for professor Per Bak, på www.edge.org

En teori du 
ikke kan afvise
Engang var biologi alt for ‘messy’ til fysikere, men
nu vil de blande sig. Nogle siger det er nemt,
andre at det er umuligt

Bispebjerg Hospital

Biokemiker
Klinisk Biokemisk afdeling
Ved Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital, er en
stilling som biokemiker ledig pr. 1. oktober 2003 med 
arbejdstid 37 t/uge. Stillingen kan søges af cand.scient. 
eller personer med tilsvarende akademisk uddannelse.

Hovedfunktionsområdet omfatter udvikling, opsætning og
evaluering af analyser, herunder analyser for lægemidler og
rusgifte, på gaskromatograf, højtryksvæskekromatograf og
og gastomatograf/massespektrometer. Det forventes, at
ansøgerne har interesse for faglig og teknologisk udvikling.
Stillingen rummer mulighed for at indgå i forsknings-/ud-
viklingsarbejde inden for afdelingens satsningsområder, og
en ansøger med forskningserfaring vil blive foretrukket.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørs-
forhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 10. september 2003.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation bedes sendt
til: ledende overlæge, dr.med. Jan Fahrenkrug, 
Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. 

Bispebjerg Hospital er modelhospital for forebyggelse og sundhedsfremme.
Bispebjerg Hospital er røgfrit område, og personalet ryger ikke på hospitalet.

STOR FYSIKER – Per Bak

(1948-2002) var en af Danmarks

mest internationalt anerkendte

fysikere. Især kendt for begrebet

selvorganiseret kritikalitet, 

SOC, der beskriver fraktale

strukturer i levende, tænkende 

og sociale systemer. Bak var 

uddannet fra DTU og Risø, men

arbejdede størstedelen af sin

karriere i USA.
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HVORFOR –
Ligger svaret

på universets

største gåde i

en sandklit?

Det mente den

teoretiske fy-

siker Per Bak

hvis internati-

onalt aner-

kendte arbej-

de med bl.a.

sandklitter er

blevet anvendt

på alt fra

evolutions-

biologi til

moderne 

økonomi.

har læst lidt fysik, skrive alle fy-
sikkens love,« sagde Leo Ka-
danoff. 

»Disse love beskriver alt hvad
vi ved og kender i Universet.
Men der er en kæmpe kløft fra
at forstå hvordan en sten falder
til at forstå helheden. Og det er
det vi slås med.«

En anden grand old man i
panelet, kaosteoriens fader,
Mitchell Feigenbaum, supplere-
de: 

»Vi kan beskrive alle de små
enkeltdele, småsten, regn-
dråber, og så videre. Men hver
for sig fortæller de intet om hel-
heden og alle interaktionerne
imellem delene.«

Og det er præcis hvad det
handler om. Hvordan beskriver
man tusinder og millioner af
dele der bidrager og interage-
rer? Det kan ikke lade sig gøre
ud fra den enkelte; man bliver
nødt til at arbejde med helhe-
den og lære at håndtere store
niveauspring (scaling) som fx
enkelte celler der går sammen
til organer der samles til os
mennesker som igen udgør
samfundet. 

Guddommelig natur
Der er ved at ske noget nyt i fy-
sikken og videnskaben. Længe
har videnskaben sejret ved del
og hersk-princippet, men nu ser
man i stedet en tilbagevenden
til tidligere tiders videnskab
hvor man prøvede at forstå hel-
hedens principper.

Og det er her det sjove op-
står. Det viser sig nemlig at der
gælder ens principper for inter-
nettet, sociale netværk, aktie-
markeder, hjernens net af neu-
roner, galaksedannelse, jord-
skælv og for netværk af gener. 

Det er fx hvad kineseren
Chao Tang, der tidligere arbej-
dede sammen med Per Bak, be-
skriver. Han har undersøgt
mange geners indbyrdes kom-
munikation indeni cellen og
blandt andet vist at cellen ikke
holder op med at fungere hvis
en af generne pludselig forsvin-
der, ændrer sit signal eller be-
gynder at kommunikere med et
helt nyt gen. 

Andre har vist at også net-
værk mellem celler er utroligt
robuste for variationer i de en-
kelte dele, hvilket måske kan
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XXX ▼  

Brug dit netværk, når du fl ytter

Klik ind på fl ytteguiden.dk

Venner er guld, når du fl ytter – og bagefter. Så husk at fortælle dem, hvor du fl ytter hen.

Det kan du klare på NetBorger.dk, hvor der også er hul igennem til kommunen. Her kan du sende 

din  fl yttemeddelelse elektronisk. Du kan søge boligstøtte og SU. Og du kan tjekke huskelisten over 

alle de andre, der også skal have besked. Bare du har netværket, slipper du for slæbet.

NetBorger.dk
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KONFERENCE ▼  

Af Pia Quist

Sprogforandring, sprog-
blanding og sprogets muli-
ge død var nogle af emner-

ne for den 16. Internationale
Konference om Historisk Sprog-
videnskab, ICHL, der fandt sted
den 11.-15. august på Det ny
KUA. Prinsesse Alexandra
åbnede konferencen der havde
370 deltagere fra hele verden.

Professor Lene Schøsler, der
har været formand for konfe-
rencens organisationskomité,
ser det som et scoop for Køben-
havns Universitet og sprog-
forskningen i Danmark at kon-
ferencen i 2003 blev afholdt i
København.

»Der er stor rift om at blive
vært, så da det i 1999 blev be-

sluttet at konferencen i 2003
skulle afholdes i København,
blev vi meget glade.« 

Ifølge Lene Schøsler blev
København udpeget som vært
for konferencen på grund af
Danmarks stærke tradition for
historisk lingvistik. Man kan
bare tænke på de stadig inter-
nationalt berømte danske
sprogforskere Rasmus Rask
(1787-1832) og Otto Jespersen
(1860-1943).

»Den historiske sprogforsk-
ning har siden midten af 1900-
tallet ligget stille i Danmark.
Man har mere interesseret sig
for sprog i nutiden, men der er
nu igen stigende interesse for
det historiske perspektiv i
sprogforskningen. Konferencen
betyder måske at Danmark igen

er på vej til at markere sig i den
historiske sprogforskning,« si-
ger Lene Schøsler.

Sprog i bevægelse
Det gennemgående tema på
konferencen var hvordan sprog
forandrer sig. Det blev belyst i
246 foredrag i 15 temasektio-
ner med eksempler fra alver-
dens sprog.

»Sprog har altid forandret
sig, og historisk sprogforskning
drejer sig om at forklare hvor-
for og hvordan. Det interessan-
te er jo at når konferencen bli-
ver så stor, bliver mange for-
skellige sprog repræsenteret.
Der var både noget om asiatiske
sprog, aboriginalsprog i Austra-
lien, sprog i Sydafrika, sydame-
rikanske indianersprog og en

hel temasektion om japansk.
Og derudover kommer alle de
velbeskrevne sprog som latin,
engelsk, dansk og så videre,« si-
ger Lene Schøsler 

Den store spredning af sprog
har efter Lene Schøslers opfat-
telse betydet at der på konfe-
rencen blev diskuteret almene
perspektiver ved sprogforan-
dring, for ingen har jo kend-
skab til alle de specifikke sprog. 

Mennesket i sproget
Ph.d.-stipendiat Tanya Chri-
stensen har fulgt konferencen i
ugens løb. For hende har det
været inspirerende at deltage,
og hun har fået et overblik over
de nye diskussioner og tenden-
ser i historisk sprogforskning.
Tanya Christensen synes især at

det har været spændende at
konstatere at tendensen går i
retning af at mennesket kom-
mer ind i sproget igen.

»Efter man i årtier har været
tilbøjelig til at se på sproget
som grammatik og regler,
åbner man nu for flere og nye
perspektiver,« siger Tanya Chri-
stensen og fremhæver at der fx

for første gang har været plads
til en sektion om pragmatik, det
vil sige om sproget i brug i en
bredere sammenhæng end den
rent grammatiske. 

Darwins evolution
Tanya Christensen fulgte også
begejstret diskussionen mellem
to af konferencens store profi-

Deltag i Berlingske Tidendes studiekonkurrence om attraktive præmier

for over 70.000 kr. Det eneste, du skal gøre, er at svare på spørgsmål

om almen viden! Hver uge trækker vi lod om masser af præmier blandt

dem, der har svaret rigtigt på ugens spørgsmål. For hver uge, du del-

tager, er du med i lodtrækningen om de mange ugepræmier og får sam-

tidig et lod til trækningen om de 3 flotte hovedpræmier. Deltager du i

alle 6 runder, kan du få op til 6 lodder i trækningen om hovedpræmierne.

Er du med? Så gå ind på www.berlingskeinsight.dk
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Historisk sprog-
konference på KUA

Det ny KUA var i midten af august vært for en international 
konference om Historisk Sprogvidenskab. Her blev den nyeste forskning

om sprogforandring, sprogblanding og sprogdød diskuteret  

HATTEDAMER – Prinsesse Alexandra åbnede

konferencen om hvordan sprog forandrer sig.
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ler amerikaneren Willam Croft
og danskeren Henning Ander-
sen der er professor ved UCLA i
USA. De er uenige om i hvilken
udstrækning historisk sprog-
forskning kan trække på bio-
logiens teorier om evolution. 

Croft mener at Darwins lære
om arternes udvikling kan bi-
drage til en forståelse af sprog-
forandring, mens Andersen ar-
gumenterer for at der er tale
om vidt forskellige fænomener
og evolutionslæren allerhøjest
kan bruges som metafor. 

I denne diskussion ligger og-
så spørgsmålet om intentiona-
litet. Hvor meget styrer menne-
sker selv sprogforandringer?
Og hvor meget er bestemt af
sprogenes grammatik og struk-
tur? 

»Jeg mener selv at det rigtige
svar skal søges et sted midt
imellem,« slutter Tanya Chri-
stensen. ■

Pia Quist er ph.d.-stipendiat ved
Nordisk Forskningsinstitut på
KU.

Af Anette Grønning

Hvad kan sprog via traditi-
onelle medier og de nye
mediers sprog lære af

hinanden? Forandrer sproget
sig på grund af de nye medier
eller i al almindelighed? Er der
i øvrigt ikke altid indblandet et
medie? Spørgsmål som disse
blev diskuteret under afviklin-
gen af sektionen ‘sprog og me-
dier’ på konferencen.

Det er – så vidt vides – aller-
første gang at sprogforskere
med de tre forskellige fokusom-
råder medier, sprog og historie
samles. Ifølge sektionens tov-
holder, professor Susan C. Her-
ring fra Indiana University Blo-
omington, var det tanken at
bringe disse tre områder sam-
men omkring den historiske
kontinuitet med fokus på gamle
og nye medier.

En øget fælles historisk be-
vidsthed er ifølge Susan C. Her-
ring netop noget af det meget
positive der udviklede sig
blandt deltagerne under konfe-
rencen.

»Det er vigtigt at bringe de
traditionelt historisk orientere-
de lingvister sammen med de
mennesker der studerer nye
medier. Når man forsker i sprog
via gamle medier, er der en ten-
dens til at glemme mediet. An-
sigt-til-ansigt-kommunikation
gør også brug af et medie, de
trykte medier ligeså. 

Fordi vi har anvendt disse
medietyper så længe, ser vi ikke
længere specifikt på mediet.
Det kan nye medier blandt an-
det lære studiet af de traditio-
nelle medier. At lægge mærke
til mediet. På den anden side er
de der forsker i nye medier ofte
opslugt af ‘det nye’ og kun sjæl-
dent villige til at se muligheder-
ne i det historiske perspektiv. 

I virkeligheden er det nye
mediesprog i høj grad under-
lagt de samme forandringsme-
kanismer som man kan iagttage
på ældre sprogtrin – men med
den forskel at udviklingerne
går hurtigere og er mere mode-
betingede. Derfor har den tra-
ditionelle historiske sprogvi-
denskab og forskere i de nye

medier meget at lære af hinan-
den,« siger Susan C. Herring.

Fra kærestebrev 
til weblogs
Susan C. Herring havde ud-
valgt 12 vidt forskellige ind-
lægsholdere som repræsentan-
ter for den forskning der finder
sted. Oplæggene repræsentere-
de et bredt udsnit af forsknings-
området, og man kunne således
blive klogere på så forskellige
emner som avisernes sprog i
katastrofehistorier, kæreste-
brevets udvikling, lingvistisk
beskrivelse af sms-sprog samt
weblogs’ særlige kendetegn.

Herring ser klare tendenser i
retning af sammenlagt mere
kommunikation og multita-
sking. Der er efter de seneste
dages indlæg ingen tvivl om at
vi alle sammen kommunikerer
mere end før. 

»Tidligere var der denne her
frygt for at Computer Mediated
Communication, CMC, ville er-
statte traditionel kommunikati-
on helt eller delvist, men vi ser
faktisk at der bliver kommuni-

keret meget mere alt i alt,« si-
ger Susan C. Herring. 

De traditionelle og de nye
medier supplerer hinanden. Et
godt eksempel er de mange e-
mails der ikke nødvendigvis vil-
le være blevet til personlige mø-
der, telefonsamtaler eller tradi-
tionelle breve hvis de ikke kun-
ne skrives via computeren. De
er simpelthen et udtryk for
‘mer-kommunikation’. Den ne-
gative side er så de stressfakto-
rer der følger med.

Multitasking dækker som be-
greb det faktum at vi nu ikke al-
ene er i stand til at kommunike-
re hurtigt med mange på en
gang via fx chat, e-mail og sms,
men at vi nu også er i stand til
at foretage os mange ting si-
multant (downloade musik fra
nettet, hente kaffe, høre radio).
Det begyndte allerede da det
blev muligt samtidig at se bille-
der via tv og høre lyd via radio-
en, og tendensen fortsætter. 

»Hvis vi er til en reception, er
det meget svært samtidig at føl-
ge med i mere end højst tre
samtaler. Det er derimod helt

almindeligt at have personlig
chat-dialog kørende med fem
forskellige mennesker på sam-
me tid mens vi oven i købet la-
ver en række andre ting,« frem-
hæver Susan C. Herring. ■

Anette Grønning er ph.d.-stipen-
diat ved Center for Kommunika-
tion på Handelshøjskolen i
København.

Susan C. Herring er inden længe klar

med bogen Computer Mediated Con-

versation. Communications series

(Cresskill, NJ: Hampton Press) hvor

sprogeksperter anvender eksisterende

teori (diskursanalyse, konversations-

analyse etc.) på Computer Mediated

Conversation.
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Er racister 
idioter?
Alle sprog forandrer sig til

alle tider. Gamle ord forsvin-

der, nye kommer til og atter

andre ændrer betydning. I

juni i år afsagde Højesteret

dom for at ordet racist har

ændret betydning i det dan-

ske sprog. Det var lederen af

Dansk Folkeparti, Pia Kjærs-

gaard, ikke tilfreds med.

Efter dommen udtalte hun

til Dagbladet Information: 

»Det er en total devaluering

af det danske sprog at racist

nærmest betyder det samme

som idiot. Det kan jeg over-

hovedet ikke forlige mig

med.« Højesteretsdommerne

baserede deres dom på et

notat fra Dansk Sprognævn

som havde fulgt og beskre-

vet udviklingen af ordene ra-

cist og racistisk gennem de

seneste årtier. 

Summen af sprog
Vi downloader, sms’er og taler mens vi bager muffins og hører radio. Sprogforskere fra de tre
områder medier, sprog og historie havde meget at give hinanden på ICHL-konferencen

MER-KOMMUNIKATION –
»Tidligere var der denne her frygt

for at Computer Mediated

Communication, CMC, ville

erstatte traditionel kommunika-

tion helt eller delvist, men vi 

ser faktisk at der bliver kommu-

nikeret meget mere alt i alt.« 

Sprogets tilpasningsevne
»Jeg ser sproget som en biologisk evne og et kulturelt instrument som tilpasser sig omgi-

velserne. Sproget forandrer sig mens vi taler det – det er et fænomen der hele tiden er til

forhandling, og som udsættes for forsøg. Og når noget bliver hængende, må det være

fordi vi synes om udtrykkene eller fordi de virker logiske på os.«

Ole Nedergaard Thomsen, seniorforsker ved Almen og Anvendt Sprogvidenskab.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Foran Damaskus Universitet
er de handlende ved at tage
opstilling. Under den ba-

gende sol falbyder de kugle-
penne, gamle bøger og papir-
blokke til den uendelige strøm
af studerende der er på vej til
dagens første time. Alt ånder
fred og idyl, men sådan har det
ikke altid været. 

Universitetet har levet en om-
tumlet tilværelse i de hundrede
år det har eksisteret. Skiftende
magthavere har gjort deres ind-
flydelse kraftigt gældende, og
Syrien gennemgår i øjeblikket
en liberaliseringsproces som
også kan mærkes på den højere
læreanstalt.

Uddannelserne på universi-
tetet i Damaskus strækker sig
fra lægestudiet over ingeniør-
studiet til handelsstudiet. Der
er i alt seks fakulteter. Der er fri
uddannelse i Syrien, og i øje-
blikket går der 110.000 stude-
rende på Damaskus Universitet.

Hvert år laver universitetet
en plan for hvor mange stude-
rende der er plads til. Det er
dog alt for få efter politikernes
mening, de lægger derfor pres
på universitetet for at optage
flere. 

»Resultatet er at der bliver
optaget langt flere end der er
plads til. Tidligere var kvantitet
en god ting i Syrien, men vi har
måttet sande at antal gør det
ikke alene, vi er nødt til at have
kvalitet ind i undervisningen,«
siger ph.d. Warqa Barmada,
chef for Damaskus Universitets
internationale afdeling.

Hun mener at samfundet
bliver nødt til at gå bort fra den
tidligere folkesocialistiske ide
om at alle har ret til gratis
uddannelse for at styrke kvali-
teten.

»Uddannelsessystemet kan
simpelthen ikke klare alle de
studerende hvis vi skal uddan-
ne dem forsvarligt. Den økono-
miske situation i Syrien er
dårlig, og der er ikke udsigt til
at der kommer flere penge til
uddannelsessektoren,« siger
Warqa Barmada. 

Problemet med at kandida-
terne ikke bliver uddannet godt
nok har langt større konsekven-
ser end man umiddelbart skulle
tro.

»Syrien har brug for en intel-
lektuel elite til at lede landet
hvilket vi ikke har i dag. Det er
ikke dine evner der afgør dine
muligheder. Det er i høj grad et
spørgsmål om forbindelser,« si-
ger hun og fører hånden op til
munden og smiler genert. Hun
har nemlig sagt langt mere end
hun kan tillade sig. I Syrien kan
det være et problem at være
kritisk overfor styret, og derfor
skal hun passe på ikke at tale
over sig.

For at begrænse antallet af
studerende bliver der hele ti-
den lavet nye regler for optagel-
ser på universitetet. Seneste
skud på stammen er reglen om
at studentereksamen skal være
spritny – så intet sabbatår her.
Hertil kommer at nogle fakulte-
ter selv laver regler og forlanger
at studierelevante karakterer
skal have et vist niveau.

Arbejdsløsheden truer
Problemet med for mange stu-
derende er at uddannelsernes
kvalitet forringes. Også de stu-
derende er utilfredse. Under-
visningen foregår i overfyldte
lokaler, bøgerne er gamle hvis
ikke forældede, og det er ikke
populært at stille kritiske
spørgsmål til underviseren. 

At så mange unge søger uni-
versitetet skyldes i høj grad

angsten for at blive arbejdsløs.
60 procent af den syriske be-
folkning er under 18 år hvilket
vil lægge yderligere pres på uni-
versiteterne om ikke så mange
år. Og på arbejdsmarkedet.

»Der er slet ikke jobs til alle
kandidaterne. Officielt er der ni
procent arbejdsløse, men tallet
er langt højere, for der er en
skjult arbejdsløshed. I min af-
deling arbejder 24 personer,
men hvis jeg bare fik fire der
kunne de ting jeg har brug for,
ville jeg være lykkelig,« siger
Warqa Barmada.

Og noget tyder på at hun har
ret. Da hun forsøger at få talle-
ne for hvor mange penge den
syriske stat bruger på universi-
teterne, opstår der problemer.
Hun ringer rundt, men slår til
sidst ud med armene. 

»Kan du se hvad jeg mener?«
Lønnen er lav i Syrien, cirka

800 kroner om måneden for al-
mindelige offentligt ansatte.
For at klare sig er mange nødt
til at have to jobs. Tidligere var
det muligt at finde et godt job
uden for Damaskus, men den
mulighed er også ved at være et
overstået kapitel. Selv læger,
som ellers har været efterspurgt
i mange år, er der for mange af.

»Alle vil være læge, sådan har
det altid været. Tidligere var
der to årsager til det, penge og

prestige, men nu er det kun
prestigen. Læger er langt fra
sikre på at få arbejde. Heller ik-
ke uden for Damaskus.«

Formål og ide
Warqa Barmada er med i en ar-
bejdsgruppe som er begyndt at
undersøge Damaskus Universi-
tets rolle i samfundet. Det fore-
løbige resultat er hun ikke vide-
re imponeret over.

»Universitetet har ingen rol-
le. Vi har spurgt fakulteterne
hvorfor de underviser som de
gør, hvorfor de bruger netop de
bøger, og hvad deres undervis-

ning skal ende med. Og svaret
var ganske afslørende. De vid-
ste det ikke. Det er undervise-
rens interesser der afgør hvad
de studerende laver. Der er in-
gen læseplan,« fortæller hun og
ryster på hovedet.

Siden Bashar al-Asad for tre
år siden overtog faderens job
som præsident i Syrien, er mu-
ligheden for forandring blevet
større. Det går dog noget lang-
somt da landet er inde i en
brydningstid. Landet har siden
Sovjetunionens opløsning
været hårdt ramt. Og skiftende
signaler fra politikerne gør det

svært for universiteterne i Syri-
en at finde sine ståsteder.

»Der er tegn på at der er for-
andring på vej, men ting tager
tid i Syrien. Forandringerne vil
ikke ske fra dag til dag og
særligt ikke i uddannelsessekto-
ren. Der er alt for mange konto-
rer og institutioner der skal
godkende ændringerne inden
de slår igennem ude på univer-
siteterne.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er 
freelancejournalist.
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Cairo
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KORT FORTALT – Universitets-

avisen har besøgt universiteter i

Syriens, Libanons og Jordans hoved-

stæder.

Artikelserien er lavet i samarbejde med Center

for Kultursamarbejde med Udviklingslandene

og Det Danske Institut i Damaskus.

Universitetsavisen i Mellemøsten
I en række artikler sætter Universitetsavisen fokus på universiteterne i

Mellemøsten. Alt for mange studerende og dårlig økonomi er bare

nogle af de problemer universiteterne kæmper med. Første artikel

handler om universitetet i Syriens hovedstad, Damaskus.

Forandring 
på vej
De unge i Syrien står i kø for at få
en universitetsuddannelse, men
overfyldte hold og forældet 
undervisningsmateriale betyder at 
niveauet ofte er lavt. Efter endt 
uddannelse truer arbejdsløsheden

PAUSE – De studerende på 

Damaskus Universitet tager en

pause fra overfyldte lokaler og 

forældet undervisningsmateriale.

Udveksling
Københavns Universitet samarbejder med flere 

universiteter i Mellemøsten. Det er muligt for stude-

rende på Københavns Universitet at komme til 

Damaskus Universitet, Jordan Universitet, Yarmouk

Universitet Irbid og Tel Aviv Universitet.
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de har i mange år været i front med hensyn til at
sikkerhed, så det vi laver, kan også redde liv«.

Mere kriminalitet
Og retsmedicinernes arbejdsopgaver vokser.

»Oprindelig var retsmedicinen i forhold til ju-
stitsvæsenet ligesom halen på hunden, men i dag
er det nærmest halen der logrer med hunden,«
fortæller Jørn Simonsen og hentyder til det sti-
gende antal opgaver Rigspolitichefen får løst på
universitetsinstituttet.

»I det moderne samfund stiger kriminaliteten
af en eller anden underlig årsag. Derfor får vi
mere og mere at gøre med justitsvæsenet. En af
de vigtigste årsager er danskernes alkoholfor-
brug. Som jeg plejer at sige i studenterundervis-
ningen er der ingen anden enkelt faktor der be-
tinger så mange retsmedicinske undersøgelser
som alkohol. Og alkoholforbruget i det danske
samfund har ikke været for nedadgående i den
tid jeg har været i faget, så på den måde kan man
fagligt set se fremtiden trygt i øjnene,« siger Jørn
Simonsen med et lille smil.

At retsmedicinen har fået metoder til fx at ana-
lysere DNA, har heller ikke givet mindre arbejde. 

Men selv om instituttet får mere og mere arbej-
de udenfor huset og dermed også for 90 procents
vedkommende er brugerbetalt, så kan Simonsen
se mange fordele ved at blive på universitetet.

»Det enestående ved det danske system er at vi
er universitetsrelaterede. Det vil sige at al ny
forskning meget hurtigt kan bringes ind i prak-
tisk retsmedicin. Det er helt afgørende for at
være med i frontlinien,« siger Simonsen.

Og i frontlinien er de. Som det første retsmedi-
cinske institut i verden har københavnerne ind-
ført CT-scanning af de døde. Den nye under-
søgelsesmetode vil betyde et væsentligt kvalitets-
løft af retsmedicinernes daglige arbejde. 

Tilknytningen til universitetet har en anden
stor fordel. Uafhængighed. 

»Vi kan ikke som mange andre steder skydes i
skoene at vi er købt af politiet. Hvis vi fx skal un-
dersøge personer som har været udsat for politi-
vold, behøver vi ikke at bekymre os om hvad re-
sultatet er og om vi tør skrive det,« siger Simon-
sen.

Et liv efter arbejdslivet
Jørn Simonsen beretter om mosefundet som har
boet på Retsmedicinsk Institut siden 1917. 

»Herredsfogeden i Kolding bragte skelettet
hertil fordi han havde mistanke om at det kunne
være liget af en forsvunden mand ved navn Røde
Erik,« siger Jørn Simonsen.

Men nej. Selv før kulstof 14 prøvernes tid(me-
tode til at bestemme forhistoriske funds alder,

Bog & idé 
Nordisk Bogfest 2003

til fordel for Red Barnet
10. - 24. september 2003 

Program:
10. september kl. 19.30: Benny Andersen & Johannes Møllehave
15. september kl. 19.30: Leif Davidsen & Karin Fossum (Norge)
17. september kl. 19.30: Ib Michael, Thomas Boberg & Ebbe Kløvedal Reich
22. september kl. 19.30: Jan Kjærstad (Norge) & Per Olov Enquist (Sverige)
24. september kl. 19.30: Jostein Gaarder, Linn Ullmann & Niels Fredrik Dahl (Norge) 

Billetter kan købes hos BILLETnet på tlf:
70 15 65 65 eller via www.bogfest.dk
Prisen pr. aften er 80 kr. + gebyr.

Find mere info om bogfesten på 
www.bogfest.dk

Hovedsponsorer: 
BG Bank  · Lindhardt & Ringhof · MetroXpress · Post Danmark · Radio 2

UDSOLGT

Nyt fra Københavns Kommune

Hvis du skal starte på studium i Hovedstadsområdet og mangler et sted at bo – så søg de rigtige
steder. Der er mange muligheder, hvis du søger et kollegieværelse eller en ungdomsbolig.

Hvis du skal læse i København, så søg på:
www.ungdomsboliger.dk eller www.kollegierneskontor.dk

Hvis du skal læse i Lyngby (f.eks. DTU), så søg på: www.pf.dtu.dk/iu/

Hvis du skal læse i Roskilde (f.eks. RUC), så søg på: www.riu-roskilde.dk

Der er også en oversigt over Boligselskabernes Landsforenings ungdomsboliger i regionen på
hjemmeside: www.bl.dk 

Endelig står Ungdomsinformationen for formidling af private værelser. Dem finder du på:
www.ui.dk. Her er også henvisning til øvrig boligformidling på nettet.

Det er lettere at finde en bolig - hvis du søger bredt! 

Velkommen til Hovedstaden.
Jens Kramer Mikkelsen

overborgmester

Boliger til nye studerende i København

Københavns Kommune www.kk.dk

Blå Bog
1952 Student fra Frederiksberg Gymnasium

1959 Lægevidenskabelig embedseksamen fra 

Københavns Universitet

1960 Autorisation til selvstændig lægegerning

1961 KUs guldmedalje for besvarelse af prisopgave 

i retsmedicin

1963 Vikar for lægelig sekretær i Retslægerådet

1964 Embedslægeeksamen

1966 Medicinsk doktorgrad ved KU

1967 Speciallægeanerkendelse i patalogisk anatomi 

og histologi og lægelig sekretær i Retslægerådet.

1968 ECFMG-certificate i New York på Office of 

Chief Medical Examiner

1971 Sagkyndig i sager vedrørende retsmedicin

1971-88 Professor og statsobducent ved Institut for 

Retsmedicin i Odense

1988-2003 Formand for Retslægerådet

1989 Professor i retsmedicin, Århus Universitet

1990-2003 Professor i retsmedicin og statsobducent, 

Københavns Universitet
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LIVSNÆR – ‘Tænk at en retsmediciner kan være

så hyggelig,’ var der engang en der sagde til mig.

Jeg forstår ikke hele den dramatisering af vores ar-

bejde, og krimiserier interesserer mig ikke. 

Afskedssymposium
Den 29. august er der afskedssymposium for Jørn Simonsen fra kl. 13.00 til 14.30. Talerne

er prof. Pekka Saukko, Turku: Quality Assurance in Pathology; prof. William Q. Sturner, 

Little Rock, Arkansas: Sudden Infant Death og prof. Bernard Knight, Cardiff: Death 

Investigation in Ancient Times. Symposiet finder sted i Studiegården, Studiestræde 6, 

Annex A. Efter symposiet er der reception kl. 15.30-17.30 i Munkekælderen, Nørregade 10.

red.) kunne datidens retsmedicinere konkludere
at herren her var af en noget ældre model end
den politiet søgte.

Jørn Simonsen selv er også ved at være af en
ældre model selv om vitaliteten ikke fejler noget
her et par uger før han takker af med et symposi-
um.

»Jeg glæder mig til at kunne rejse mere, passe
min have og se mine børnebørn, men det bliver
da underligt at kalenderen ikke er fyldt hele ti-
den. Det jeg kommer til savne mest, er mine kol-
leger. Jeg har været på mange institutioner, men
vi har et særdeles behageligt arbejdsklima.
Hjælpsomheden her er enestående.«

Om en lang karriere tæt på døden har gjort Si-
monsen forhold til døden mere afklaret, er han i
tvivl om.

»Jeg ved nok mere om kister og begravelsesri-
tualer end de fleste, men jeg vil ikke gå så langt
som til at sige at jeg glæder mig til at dø. Mit
motto er nok mere: If you can’t beat them, join
them. Men ligegyldigt hvor afklaret jeg er, så kan
jeg godt føle stor sorg og bekymring, for der er
da også begyndt at blive taget folk fra min hyl-
de,« siger Jørn Simonsen. ■

likl@adm.ku.dk
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Af Lise K. Lauridsen

På stålbordene i Teilumbygningen ved Rigs-
hospitalet foregår størstedelen af alle rets-
lægelige obduktioner i Danmark, men der er

ikke meget uhygge og mystik over stedet hvor
statsobducent og professor i retsmedicin Jørn Si-
monsen har haft sin gang i mere end 40 år.

Selv det mørke kranium på Jørn Simonsens
hyggelige hjørnekontor blinker en venligt i møde
under den røde pandelok. Det samme gør stats-
obducenten. 

»Konen til en af mine venner sagde engang til
mig: ‘Det er jo egentlig fantastisk så almindelig
og hyggelig du er når man tænker på hvad du be-
skæftiger dig med.’ Det opfattede jeg egentlig lidt
som en kompliment,« småler Jørn Simonsen.

Kriminalkommissær Morse, Frost og Fischer
har givet os et kig ind i retsmedicinens fascine-
rende verden, men ud over at politiet er folkene i
Teilumbygningens nærmeste samarbejdspartne-
re, så har de mange fiktive retsmedicinere og kri-
minalbetjente ikke mange lighedspunkter med
virkelighedens.

»Hvis der er et drab eller en drabssuspekt sag,
så bliver vi kaldt ud på findestedet. Der er krimi-
nalpolitiet og folk fra teknisk afdeling i gang med
at samle spor ind. Vi er ikke opdagere som i Dø-
dens detektiver. Vi foretager en vurdering af hu-
manbiologiske forhold. Hvis vi får en person ind
som har et stik, så siger vi: Personen er død af en
stiklæsion i hjertet. Vi siger ikke noget om hvor-
vidt det er selvmord, ulykkestilfælde eller drab.
Det er jura,« siger Jørn Simonsen.

Ud af de 55.000 sager om året der havner på
Danmarks tre retsmedicinske institutters bord,
udgør selvmord, ulykkestilfælde, drab og lig hvor
dødsårsagen er ukendt kun en femtedel. Resten
har med de levende at gøre. Spiritusprøver, nar-
kotikaanalyser, undersøgelser af volds- og
voldtægtsofre, faderskabs- og familiesammen-
føringssager hører nemlig også til retsmediciner-
nes gebet. 

Døden fænger
Men det er de døde i Teilumbygningen der til-
trækker sig næsten al opmærksomhed. Og det
kan godt undre Simonsen lidt.

»Der er ikke noget uhyggeligt i at obducere dø-
de mennesker. Jeg forstår ikke hele den dramati-
sering af vores arbejde. Jeg ser ikke alle de krimi-
serier på TV, måske fordi jeg ved hvordan virke-
ligheden er. Den her med at lægen kommer ind
og kigger på liget og siger: »Han døde mellem
19.35 og 19.45«. Det kan man jo ikke. At bestem-
me dødstidspunktet nærmer sig gætværk. Selv-
følgelig kan vi godt få en god ide, men det er det

gode håndværk, et godt teamwork og det hårde
slid der giver resultaterne,« siger Jørn Simonsen
og ryster lidt på hovedet af at mord og vold om-
gærdes af så megen mystik og spænding.

»Langt de fleste forbrydere er jo ikke særlig
kvikke. Det er selvfølgelig vores held. Der er da
sikkert nogen som kan ombringe folk uden vi kan
finde ud af hvordan det er gjort, men i langt de
fleste tilfælde er det jo svagt begavede personer
der i et øjebliks ophidselse gør et eller andet,« si-
ger Jørn Simonsen. 

Instituttet får en del henvendelser fra journali-
ster og andre nysgerrige som gerne vil overvære
obduktionerne på 1. sal i Retsmedicinsk Institut,
men reglen er at på obduktionsstuen kommer ik-
ke andre end dem der har et professionelt ærin-
de. 

»Det kan folk ikke altid forstå. Men bare tænk
på at det kunne være dig selv der var død, og så
lå du der helt nøgen og blev undersøgt. Når jeg
vender det sådan, kan de fleste godt se at tanken

om at en helt tilfældig gruppe af personer eller
hele Danmarks befolkning skulle se én i den til-
stand, ikke er så rar,« siger Jørn Simonsen der
sidste år var imod en TV-udsendelse af en obduk-
tion fordi han mente det var uetisk over for afdø-
de. 

»Det er slet ikke et spørgsmål om anonymitet,
men et spørgsmål om adfærd over for afdøde.
Det er en misforståelse at tro at slægtninge til af-
døde kan råde over den afdødes krop. Loven si-
ger at de nærmeste slægtninge kan give tilladelse
til at den pågældende bliver obduceret, men der
står ikke noget i loven om at det kan foregå i
fjernsynet. Det ville kræve at personen før sin
død har doneret sin krop til det formål,« siger
Jørn Simonsen.

Hinandens krisepsykologer
Egentlig ville Jørn Simonsen være kirurg, men en
prisopgave i retsmedicin fik ham på andre tan-
ker. Efter at have fået en guldmedalje, gik karrie-
ren inden for retsmedicin slag i slag.  Simonsen
skrev doktordisputats, blev speciallæge og så gik
turen til New York hvor han arbejdede på et af de
travleste retsmedicinske institutter i verden. Op-
holdet var af uvurderlig betydning for Jørn Si-

monsen, og den daværende læremester Milton
Helperns portræt er flyttet med helt til endestati-
onen her i Teilumbygningen

»Som retsmediciner har man ingen illusioner
om mennesket. For efter et par år - specielt i New
York - så har man set hvor slemt mennesker be-
handler hinanden og hvor mange afskygninger
der findes af den menneskelige natur,« siger Jørn
Simonsen.

Ud af de 1800 retslægelige obduktioner der
bliver lavet i Danmark om året er meget rutine.
Men der er stadig situationer som påvirker Si-
monsen og de andre retsmedicinere.

»Mord på børn som dem vi lige har set i løbet
af sommeren. Sådan nogle sager vil aldrig no-
gensinde blive rutine. Men man prøver ligesom
at krænge dem af sig, for ellers kan man slet ikke
leve.«

Instituttet har tidligere haft besøg af eksperter
fra Krisepsykologisk Center der skulle fortælle de
ansatte om hvordan de klarer sig igennem de
svære situationer som alle kommer ud for på et
tidspunkt. 

»Det viste sig at det havde vi uden at vide det
allerede fundet ud af selv. Hvis der er noget der
rigtig går en på, så sætter man sig ned og snakker

og får en kop kaffe. Og det er præcis det man skal
gøre. Det værste er hvis man går alene og ruger
over det,« siger Simonsen.

Redder også liv
Men tilbage til livet igen, for det er også det Jørn
Simonsens job handler om. 

»Alle tænker på at vi arbejder med døde men-
nesker og især med drab, men vi er jo på mange
måder stadigvæk et fredeligt land. Og langt
størstedelen af de undersøgelser vi laver her i hu-
set har med de levende at gøre. Sådan nogle sa-
ger hvor vi finder ud af hvem der er faderen til et
barn eller familiesammenføringssager kan være
ret livsbekræftende at beskæftige sig med,« siger
Jørn Simonsen.

Og så kan de døde også give liv til de levende.
Ofre fra fx trafikuheld er via retsmedicinernes
indsigt med til at gøre bilisternes liv lidt sikrere. 

Sikkerhedsseler, splintfrit glas, polstrede in-
strumentbrætter, nakkestøtter og airbags er alle
opfindelser der er blevet barslet på basis af
retsmedicinens viden om hvad der sker i trafiku-
held. 

»De svenske Volvo-fabrikker har altid haft et
meget nært samarbejde med retsmedicinere, og

Retsmediciner Jørn Simonsen har fået 
indblik i de mørkeste sider af mennesket 
i sine 40 år ved obduktionsbordet, men 

han ser stadig lyst på livet – og døden

PORTRÆT ▼  

Den sidste obduktion
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VIDENSKABET
POLITIK

Af Lars Bille

De politiske partiers krise
har været et tilbageven-
dende tema i den offent-

lige debat gennem årtier, men de
spiller trods alle påstande om det
modsatte stadig en vigtig rolle i
det danske folkestyre. Det er
dem der opstiller kandidaterne
til de folkevalgte organer, det er
dem der i Folketinget og de
kommunale råd træffer de en-
delige beslutninger om størrel-
sen af de offentlige budgetter
og hvorledes midlerne skal ind-
kræves og fordeles, og det er
dem der endeligt forhandler
indholdet af lovene på plads. 

Mange andre aktører har
selvfølgelig indflydelse på lov-
givningsprocessen, men det er
og bliver partiernes repræsen-
tanter der trykker på knapper-
ne ved den endelige afstem-
ning. Hvordan partierne udvik-
ler sig, er derfor af stor betyd-
ning for os alle.

Påstandene om de politiske
partiers snarlige død har stort
set alene hvilet på den kends-
gerning at de politiske partier i
de senere årtier har haft en stor
tilbagegang i medlemstallet.
Hidtil har vi kun haft meget lidt
viden om andre centrale
spørgsmål af betydning for par-
tiernes tilstand: Hvem er de til-
bageværende ca. 180.000 med-
lemmer, hvorfor har de meldt
sig ind, hvor stor en del af dem
er aktive, hvilke aktiviteter del-
tager de i, og hvad mener de
om forskellige politiske emner,
om deres eget parti og om de-
mokratiet?

Disse og mange andre
spørgsmål er det nu blevet mu-
ligt at besvare og diskutere på
grundlag af resultaterne fra
den første undersøgelse nogen-
sinde af medlemmerne af lan-
dets ni største partier. 

Undersøgelsen er en del af
Magtudredningen og blev gen-
nemført i 2000/2001 af forske-
re fra Institutterne for Stats-
kundskab ved Københavns Uni-
versitet, Syddansk Universitet
og Aarhus Universitet. Der blev
udsendt 7.800 spørgeskemaer
og 5.266 medlemmer udfyldte
og returnerede det til forsker-
gruppen. Hovedresultaterne er
nu offentliggjort i Lars Bille og
Jørgen Elklit (red.): Partiernes
medlemmer, Aarhus Universi-
tetsforlag.

Ideologi og følelser
Overordnet set understøtter un-
dersøgelsen ikke uden videre
påstanden om partiernes krise.
En påstand som bygger på fore-
stillingen om at repræsentativi-
teten, aktiviteten og medlems-

indflydelsen var meget bedre i
‘de gode gamle dage’. For det
første ved man ikke så meget
konkret om hvordan situatio-
nen på disse felter var “i gamle
dage”, men der var givetvis og-
så dengang problemer med re-
præsentativiteten, aktiviteten
og medlemsindflydelsen. 

For det andet fungerer parti-
erne jo fortsat og løser de fleste
af deres opgaver, nye medlem-
mer melder sig ind, nogle af
medlemmerne er meget aktive
og faldet i medlemstallet er ik-
ke fortsat i samme takt som tid-
ligere. For det tredje viser un-
dersøgelsen at 9-10.000 årligt
melder sig ind i et parti, og at
de gør det ud fra et ønske om at
støtte partiet og dets ideologi,
ud fra en positiv indstilling til
partiets politiske synspunkter
og adfærd, en følelsesmæssig
tilknytning til partiet samt af
hensyn til folkestyret. 

Der er altså primært tale om
helt andre grunde end snæver
rationalitet og personlig nytte-
maksimering – de grunde som
efter nogle teoretikeres opfat-
telse er afgørende når man skal
forstå folks motiver til at melde
sig ind i forskellige typer orga-
nisationer. Medlemmerne har i
betydeligt omfang ganske en-
kelt meldt sig ind fordi de har
en principiel opfattelse af hvor-
ledes samfundet bør være ind-
rettet, og de vil gøre noget for
at fremme den opfattelse. 

Færre kvinder i politik
Det fremgår af undersøgelsen
at kvinderne trods deres mar-
kant ændrede rolle i samfundet
fortsat er meget svagere re-
præsenteret end mændene (ta-
bel 1). Sammenholder vi parti-
ernes kvindeandel af medlem-
mer med den andel af partiets
vælgere der er kvinder, ser vi at
graden af repræsentativitet er
meget beskeden. 

Mindst repræsentative er CD
og Enhedslisten med et med-

lemsmæssigt kvindeunderskud
på henholdsvis 32 og 24 pro-
centpoint og et kvindeoverskud
på 16 og 18 procentpoint
blandt vælgerne. Dansk Folke-
parti kommer ud af denne sam-
menligning som det i kønsmæs-
sig henseende mest repræsen-
tative parti idet der kun er syv

procentpoint forskel mellem de
to kvindeandele.

Generelt må man sige at par-
tierne kun i relativt beskedent
omfang har formået at trække
de ressourcer, interesser og
livserfaringer til sig som den
ene halvdel af det danske væl-
gerkorps besidder. 

Lav deltagelse 
hos unge
De unge er også markant un-
derrepræsenteret (tabel 2). Ud-
viklingen i de forskellige alders-

gruppers medlemskab af et po-
litisk parti er interessant. Det
viser sig at det lave niveau der
har karakteriseret de unges
partimedlemskab, nu også ses
hos de 30-49-årige. 

Antagelsen om at interessen
for at gøre en politisk indsats
gennem et partimedlemskab

var noget der kom med alde-
ren, har vist sig ikke at være rig-
tig. De unges lave deltagelses-
niveau har gradvist forskudt sig
op ad aldersskalaen. Partimed-
lemskab synes således mere at
være et generationsfænomen
end et livscyklusfænomen. Det
peger i retning af at medlems-
tallet for de politiske partier i
de kommende år gradvist vil
stabilisere sig på et lavere ni-
veau efterhånden som førkrigs-
generationen uddør – med min-
dre ungdommen pludseligt

skulle få ikke kun en politisk,
men også en partipolitisk væk-
kelse.  

Skolegang og uddanelse 
Uddannelse er en vigtig indivi-
duel ressource. Forskningen i
politisk deltagelse viser at jo
flere individuelle ressourcer, jo

mere politisk deltagelse. Man
kan derfor forvente at jo længe-
re en uddannelse man tager, jo
større tilbøjelighed vil der være
til at være medlem af et politisk
parti. 

Ser vi alene på længden af
skolegangen, passer dette ikke
helt (tabel 3). I 2000/01 havde
37 procent af partimedlemmer-
ne en studentereksamen og 32
procent højst otte års skole-
gang. Forklaringen er den rela-
tivt høje andel af medlemmer
over 60 år. De tilhører den ge-
neration der ikke havde traditi-
on og praktisk mulighed for at
gennemføre en længerevarende
skolegang. Der er derfor heller
ikke noget overraskende i at de
to gamle klassepartier – Social-
demokratiet og Venstre – stadig
har en stor andel af medlem-
mer med en kort skolegang. 

Interessant er det imidlertid
også at det nydannede parti,
Dansk Folkeparti, især har haft
succes med at tiltrække med-
lemmer med kort skolegang.
Derimod har det ikke haft appel
til gymnasieungdommen idet
partiets andel af medlemmer
med studentereksamen er den
laveste blandt samtlige partier. 

Andelen blandt medlemmer-

ne der har taget en uddannelse
efter endt skolegang, er 83 pro-
cent, medens den er 75 procent
blandt vælgerne. Forskellen bli-
ver endnu tydeligere ved en
sammenligning af andelen med
en lang, videregående uddan-
nelse (dvs. over fire år). Den er
blandt medlemmerne næsten
dobbelt så stor som blandt væl-
gerne. De langvarigt uddanne-
de er således stærkt overre-
præsenterede i alle partierne.
Det modsatte gør sig gældende
for de kortvarigt uddannede.
Dem med den korteste uddan-
nelse udgør kun tre procent af
medlemmerne, medens de ud-
gør omkring 15 procent af hele
vælgerkorpset. 

Antagelsen om at jo længere
uddannelse, jo større tilbøjelig-
hed til at engagere sig i en så
ressourcekrævende politiske
deltagelsesform som medlem-
skab af et politisk parti, kan så-
ledes bekræftes når uddannelse
efter afsluttet skolegang ind-
drages. 

Passive og aktive 
medlemmer
Alt i alt viser undersøgelsen at
medlemmerne ikke er repræs-
entative for vælgerne. Det ud-

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.
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Partierne 
lever endnu
Mange har talt om partiernes snarlige død, men en
ny undersøgelse af partiernes medlemmer afkræfter
myterne og giver et mere kvalificeret grundlag at 
diskutere udviklingen af det danske folkestyre på

»rygterne om partiernes snarlige
død er stærkt overdrevne.«
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ÆLDREVÆLDE – Det viser sig at interessen for at gøre en politisk

indsats gennem et partimedlemskab ikke er noget der kommer med al-

deren. De unges lave deltagelsesniveau har bredt sig til de ældre gene-

rationer. Partimedlemskab synes mere at være et generationsfænomen

end et livscyklusfænomen.

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?

gør et problem i et repræsenta-
tivt demokrati. Omkring halv-
delen af medlemmerne viser sig
at være helt passive. Det er selv-
følgelig også et problem. Ho-
vedparten af de øvrige deltager
kun forholdsvis lidt, og kun cir-
ka hver tiende bruger mere end
seks timer om måneden på
partiarbejde. 

Medlemmernes aktiviteter i
forbindelse med valgkampe
koncentreres først og fremmest
om opfordringer til folk om at
stemme på deres parti, delta-
gelse i valgarrangementer og
uddeling af valgmateriale. Mel-
lem valgkampene er de hyppig-
ste aktiviteter diskussion af par-
tiets politik med ikke-medlem-
mer, frivillige pengedonationer,
uddeling af partimateriale og
deltagelse i udvalgsarbejde. 

Generelt er medlemmerne
mest aktive i de aktiviteter der
ikke kræver så stor en indsats.
Med til billedet hører dog at cir-
ka hvert femte partimedlem
(ca. 35.000 personer) gør en
indsats ved at have en til-
lidspost i partiet.

Det fremgår også af undersø-
gelsen at medlemmer under 29
år generelt er de mest aktive
når aktivitet måles på antal ti-
mer anvendt på partiet. De
næstmest aktive er de 50-59-
årige. Dette kan skyldes at
medlemmerne fra de er i be-
gyndelsen af trediverne til de er
i halvtredserne har travlt med
familie og job. Derfor glider
partiarbejdet i baggrunden.
Medlemmer over 60 år er gene-
relt mindre aktive end andre
medlemmer. 

Sammenlignes aldersgrup-
pernes deltagelse i de specifik-
ke partiaktiviteter, er de ældre
for eksempel meget mere aktive
end de unge når det drejer sig
om at give frivillige økonomi-
ske bidrag. Ligeledes er der be-
tydelig flere af de midaldrende
medlemmer der deltager og ta-
ger ordet på partimøder. Deri-
mod er andelene af yngre med-
lemmer der hænger valgplaka-
ter op, uddeler valg- og parti-
materiale og diskuterer partiets
politik samt opfordrer folk til at
stemme højere end blandt de
ældre medlemmer.

Når man ser på partiernes
medlemmer under ét, er der ik-
ke belæg for at hævde at den re-
præsentationsmæssige skæv-
hed mellem mænd og kvinder
bliver yderligere forstærket
længere oppe i deltagelses-
hierarkiet idet der ikke er næv-
neværdig forskel på mænds og
kvinders deltagelse. 

Selv om der således ikke er
store forskelle på mænds og
kvinders aktivitetsniveau målt

ved antal timer, er der dog visse
forskelle med hensyn til hvilke
aktiviteter de deltager i. Gene-
relt er kvinderne mere tilbøjeli-
ge til at deltage i de sociale og
kulturelle aktiviteter, mens
mændene er mere tilbøjelige til
at reklamere for deres partis
politik ved at ophænge plaka-
ter, skrive læserbreve, diskutere
politik med ikke-medlemmer
og opfordre dem til at stemme
på partiet. 

Undersøgelsen viser også at
partimedlemmer med mere
end ti års skolegang er mere ak-
tive end medlemmer med højst
ti års skolegang. En beregning
af det gennemsnitlige tidsfor-
brug for medlemmer med for-
skellige former for erhvervsud-
dannelse viser at de mest aktive
medlemmer har en kort videre-
gående uddannelse. Derefter
følger medlemmer med en mel-
lemlang videregående uddan-

Konservativ forkalkning
»Bogen ‘Partiernes medlemmer’ gør det klart at kvinderne og de unge er underrepræsenterede i partierne.

Samtidig dokumenterer undersøgelsen at navnlig hos De Konservative er der god grund til selvransagelse.

Partiet lider af gammelmands-syge. Halvdelen af medlemmerne har rundet 60 år.«

Magtudredningens formand, prof. Lise Togeby, Institut for 

Statskundskab ved Aarhus Universitet, Weekendavisen den 20. juni 2003.

nelse, mens medlemmer med
en lang videregående uddan-
nelse kun er de tredjemest akti-
ve. Det der betyder noget for
aktivitetsniveauet, er altså om
et medlem har studentereksa-
men eller ej og ikke af længden
af den efterfølgende uddannel-
se. 

Myter om partierne
Undersøgelsen dokumenterer
overordnet betragtet at rygter-
ne om partiernes snarlige død
er stærkt overdrevne. Der er
stadig liv i dem, men hvor der
er liv, er der problemer. 

De indsamlede data giver et
solidt grundlag for diskussio-
nen af disse problemer og af en
række andre spørgsmål der er
helt centrale for det danske fol-
kestyre og dets udvikling. 

Hvilke funktioner skal parti-
erne have i fremtiden, og hvilke
roller skal medlemmerne spil-

le? Her ligger der en kæmpeud-
fordring for partierne og deres
ledelser, men også for borger-
ne/vælgerne: Hvad vil de med
partierne? Vil de have medie-
og marketingsorienterede par-
tier der topstyres af en professi-
onel elite der kun fokuserer på
at få så mange stemmer som
muligt, eller vil de have partier
hvor medlemmer er velkomne,
og hvor de har indflydelse? 

Ved siden af de spændende
udfordringer et studie ved KU
byder på, er denne demokratiske
udfordring også værd at tænke
over – og tage stilling til. ■

Lars Bille er lektor på Institut for
Statskundskab, KU.

Bille, Lars og Elklit, Jørgen
(red.): ‘Partiernes medlemmer’,
Magtudredningen, Aarhus Uni-
versitetsforlag, 2003.

Tabel 1.  Kønsfordelingen. Pct. Alle,
EL SF S RV CD KrF V KF DF vejet

Medlemmer:
Mand 62 54 65 65 66 69 71 68 70 67
Kvinde 38 46 35 35 34 41 29 32 30 33
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mænd – kvinder 24 8 30 30 32 18 42 36 40 34
N 631 545 634 608 492 547 587 596 535 5.176
Vælgere:
Mand 41 44 54 55 42 49 60 56 63 49
Kvinde 59 56 46 45 58 51 40 44 37 51
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mænd – kvinder -18 -12 8 10 -16 -2 20 12 26 -2
N 58 161 577 83 81 41 463 195 131 2.001

Tabel 2. Aldersfordelingen. Pct. Alle,
EL SF S RV CD KrF V KF DF vejet

Medlemmer:
-29 20 9 4 9 13 5 7 5 6 6
30-39 13 14 7 18 16 13 14 9 13 11
40-49 31 29 13 13 15 20 19 9 13 16
50-59 24 33 34 23 22 21 23 27 25 27
60-69 7 12 24 20 17 20 21 24 26 22
70- 5 3 18 17 17 21 16 26 17 18
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 631 546 635 607 490 545 588 590 530 5.174
Gennemsnitsalder 44 48 56 53 51 55 54 58 55 55
Vælgere:
-29 34 21 13 33 20 24 18 19 15 21
30-39 20 27 17 16 20 32 18 14 16 19
40-49 22 27 21 16 14 17 15 13 18 18
50-59 16 15 24 13 22 10 18 18 21 17
60-69 5 9 16 16 17 10 15 23 22 11
70- 3 1 9 6 7 7 16 13 8 14
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 160 577 83 81 41 63 195 131 2.000
Gennemsnitsalder 38 42 49 42 46 42 48 50 49 47

Tabel 3.  Skolegang. Pct. Alle,
EL SF S RV CD KrF V KF DF vejet

Medlemmer:
-8 år 6 9 37 18 16 43 36 16 36 32
9-10 år 22 26 31 18 27 26 28 26 36 28
Student og lign. 70 59 29 61 47 29 33 54 23 37
Andet 2 6 3 3 10 2 3 4 5 3
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 632 538 634 597 491 536 560 591 531 5.061

Vælgere:
-7 år 3 7 26 12 16 18 23 11 25 19
8-9 år 12 8 19 5 11 15 17 13 23 18
10 år 18 31 34 18 34 32 33 42 42 34
Student og lign 67 54 21 65 39 35 27 34 10 29
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 160 576 83 80 40 463 195 130 1.996
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Kære nye studerende, tillykke med studie-
pladsen på Københavns Universitet. Foran
jer venter et væld af spændende og kræven-

de faglige og personlige udfordringer på et tradi-
tionsrigt og selvbevidst universitet.

Først skal I nyde rusdagene og lære jeres med-
studerende og det nye faglige miljø at kende på
universitetet. Allerede fra start må I vænne jer til
at en universitetsuddannelse kræver en engage-
ret og koncentreret fuldtidsindsats. Det er mit
råd til jer at I straks fra start giver bøgerne og
forelæsningerne den nødvendige tid. De mange
muligheder for faglig fordybelse på Københavns
Universitet er et stort gode.

Min erfaring som videnskabsminister efter
mange møder med studerende er at det er vigtigt
for studerendes kompetencemæssige udbytte af
universitetsårene at I har en klar opfattelse af
hvad uddannelsen skal bruges til. Det er væsent-
ligt at I allerede nu gør jer overvejelser over hvil-
ken professionel fremtid I ønsker. Dermed kan I
selv yde et stærkt bidrag til at I også får et spænd-
ende job i forlængelse af studiet.

Københavns Universitet har et rigt samarbejde
med virksomheder og andre uddannelses- og
forskningsinstitutioner, bl.a. inden for
Øresundsuniversitetet og Crossroads Copenha-
gen. For nylig har universitetet også sat fokus på
samarbejde inden for husets egne mure med lan-
ceringen af tre store tværvidenskabelige sats-
ningsområder. For de studerende er det en per-
spektivrig satsning. Kvalitetsforskning der træk-
ker på hele universitetets faglige spændvidde, vil
givet også medføre nybrydende kurser til gavn
for de studerende.   

Fleksible, mobile og kreative
I vidensamfundet er det afgørende at samspillet
mellem universiteterne og det omgivende sam-
fund intensiveres. Den nyeste forskningsbasere-
de viden fra universiteterne skal bidrage til inno-
vation og værditilvækst i private virksomheder
såvel som i offentlige virksomheder og kulturin-
stitutioner. Veluddannede kandidater og ph.d.er
giver en af de mest effektive overførsler af viden
man kan forestille sig.

En forskningsbaseret uddannelse er et unikt
afsæt for jeres fremtid i en foranderlig verden.
Undersøgelser viser at det er akademikernes
unikke styrke at være fleksible, mobile og kreati-
ve. Med en universitetsuddannelse i hånden kan
I bidrage til at sikre både Danmarks og jeres egen
fremtid.

Regeringen har i sin nye universitetslov – der
trådte i kraft denne sommer – sat fokus på kvali-
tet og relevans i universitetsuddannelserne til
gavn for de studerende. Loven stiller nye krav om
kvalitetssikring, evaluering og opfølgning på eva-
lueringer, men kvalitet i uddannelserne er i høj
grad også jeres ansvar som studerende. I kan og
skal bidrage med konstruktiv kritik når undervis-
ningen eller andre studieforhold trænger til for-
nyelse. 

Husk at evner og talent er en gave 
der forpligter. God fornøjelse og studielyst. ■

Tillykke – og god fornøjelse!

■ VELKOMST

Videnskabsminister
Helge Sander (V)

SYNSPUNKT

Som eksamenstilsyn har vi rig anled-
ning til at tænke tanker – og ganske
naturligt drejer disse tanker sig om

de unge vi sidder her og glor på i mel-
lem tre til fem timer.

De kræver at blive behandlet som
voksne, men de opfører sig som børn –
støjende, uregerlige, lettere uansvarlige
og ukoncentrerede når det gælder alle
de praktiske ting i forbindelse med af-
viklingen af en universitetseksamen.

Fx står der i reglerne for afvikling af
eksamen at mødetid før skriftlig eksa-
men er 30 minutter. Dette er ikke for at
genere de studerende, men når op til
100 elever skal placeres i samme lokale,
have checket studiekort, afleveret mo-
biltelefoner som ikke må medbringes,
men alligevel medbringes – samt have
generelle instruktioner om eksamensaf-
viklingen, så er 30 minutter absolut ikke
for meget.

Det flagrende, uansvarlige og sløsede
skinner igennem når disse unge univer-
sitetsstuderende går til eksamen, som fx
i dansk/engelsk oversættelse med hjæl-
pemidler, og glemmer at medbringe de-
res engelskordbøger – ja det lyder gro-
tesk – og flere af dem så må bede os,
som tilsyn, om lov til at låne hos side-
manden, eller de halvt inde i eksamen
pludselig har skrevet deres eneste kugle-
pen tom.

Det er vist det hr. Møller kalder man-
gel på rettidig omhu!

Lær af A.P. Møller
Jeg selv er nu 71 år gammel og skal der-
med heldigvis ikke leve i det samfund

som disse ‘studerende’ aspirerer til at
blive ledere i engang i fremtiden.

Men så kommer jeg pludselig til at
tænke på den TV-udsendelse, jeg så for
nylig om A.P.Møller/Mærsk koncernen
og dens lederuddannelse blandt sine
60.000 medarbejdere. Det var en sam-
ling begejstrede, entusiastiske og enga-
gerede unge fra hele verden som alle
uden undtagelse i allerhøjeste grad ud-
viste rettidig omhu – det var unge der
ville noget og som ydede en kæmpe ind-
sats for at nå deres mål.

Hovedparten af de studerende ved
Københavns Universitet/Humaniora vil-
le ikke have en jordisk chance for at kla-
re nåleøjet til ansættelse hos Mærsk
McKinney Møller.

Spildprocent på 50
Og hvad kan så blive konklusionen af
min lommefilosoferen som eksamenstil-
syn her ved Københavns Universitet ?

Jeg gætter på en spildprocent på 50 –
altså halvdelen vil klare sig, få en brug-
bar humaniorauddannelse og ende som
grå, visne, uinspirerede gymnasie- eller
universitetslærere med hængerøv i buk-
serne. 

Den øvrige halvdel af de studerende får
aldrig en afsluttet eksamen og ender for
pigernes vedkommende som ‘mødre’ –
ofte som enlige mødre – hjælpepædago-
ger, enkelte som folkeskolelærere, kas-
sedamer og serviceassistenter – det man
i min barndom kaldte rengøringskoner. 

For drengenes vedkommende ender
de – efter at have skiftet studieretning
en halv snes gange – i en evig søgen ef-

ter et ‘meningsfyldt’ arbejde som står i et
rimeligt forhold til det faktum at de fak-
tisk engang studerede ved universitetet!
Det lykkes kun for de færreste – resten
spredes ud over samfundet som en vifte
af utilpassede, utilfredse bistandsklien-
ter eller livstrætte, desillusionerede, of-
fentlige kontorister.

Lærernes og rektors slaphed
Og hvis er så skylden?

Ja, taberne kan altid finde andre at
skyde skylden på, og noget er der jo om
det. Med den slaphed der udvises fra
læreres og rektorers side med hensyn til
overholdelse af de regler de selv har
fastsat, kan man ikke fortænke visse un-
ge i at tro at det er ok bare at lade stå til.  

Som voksen – og det er du jo når du
kommer på universitetet – må du tage
ansvaret for din egen tilværelse, og der-
med også forstå og tage konsekvenserne
af din livsførelse i et samfund som det
danske hvor det sociale sikkerhedsnet
på næsten alle områder er så fintmasket
at man skal gøre sig endog særdeles sto-
re anstrengelser for at falde igennem.   

Lad mig slutte med at udtrykke min
optimisme for  Danmarks fremtid base-
ret på den store gruppe af unge der vil
noget, uanset om det er gennem en ud-
dannelse på universitetet, hos A.P. Møl-
ler eller via den solide, danske hånd-
værksmester.

På gensyn til næste eksamen! ■

Af Jørgen Kruse, eksamensvagt ved
Københavns Universitet, 
Humaniora, juni 2003.

Ungdommens ulidelige slaphed 
■ STUDENTERKRIT IK

IUniversitetsavisen nummer
9/03 er forsidehistorien et
»Posthumt disputatsforsvar«,

og det angives at ...»Aldrig tid-
ligere i universitetets historie er
en doktordisputats blevet anta-
get, men ikke forsvaret på
grund af dødsfald«. Det er ikke
korrekt. 

Den »23de Februar 1873« an-
tog »det lægevidenskabelige Fa-
kultet« 2. reservelæge ved Sct.
Hans Hospital Christian Mag-
dalus Jespersens disputats Skyl-
des den almindelige, fremskri-
dende Parese Syfilis? til offentlig
forsvar for »Doktorgraden i Me-
dicinen«. Jespersen nåede ikke
at forsvare afhandlingen. Sam-
tidig med at han modtog fakul-
tetets godkendelse af afhandlin-
gen »fængsledes han i fire Uger
til det sygeleje, hvorfra Døden
befriede ham den 29.de Marts«.
Han døde efter flere års sygdom
af »phthisis« (lungebetændel-
se). Familien udgav afhandlin-
gen posthumt, og ovenstående
citat er fra forordet. 

Afhandlingen er – også be-
dømt med dagens målestok – en
fornem statistisk epidemiolo-
gisk undersøgelse hvor Jesper-
sen viser at syfilis er en nødven-
dig forudsætning for dementia
paralytica, den tids hyppigste
sindssygdom med en dødelig-
hed på 100 procent (1). 

Afhandlingen blev grundig

anmeldt i tidens lægevidenska-
belige tidsskrifter, andre forsøg-
te at gentage undersøgelsen, og
Jespersens arbejde blev frem-
lagt på »Congres Periodique In-
ternational des sciences Medi-
cales« i 1884 i København. Men
ingen af samtidens læger
forstod Jespersens statistisk
epidemiologiske tankegang og
hans argumenter om sandsyn-
lighed. Den altdominerende op-
fattelse var at psykologiske og
sociale forhold var årsag til de-
mentia paralytica, og den opfat-
telse kunne Jespersens elegante
analyser ikke rokke ved. 

Internationalt tilskrives den
franske venerolog Alfred Four-
rier æren af omkring 1910 – 40
år efter Jespersens død – ved
store statistiske undersøgelse at
have påvist sammenhængen
mellem syfilis og dementia pa-
ralytica, men Jespersens post-
humt udgivne disputats bør sta-
dig mindes. ■

Peter Kramp, adm. overlæge og
Gorm Gabrielsen, lektor,
cand.stat.

1.)  Kramp P, Gabrielsen G.: Skyldes

den almindelige, fremskridende Pa-

rese Syfilis – En epokegørende

dansk disputats i en videnskabelig

brydningstid. Bibl Læger

2002;194:154-84. 

Posthum korrektion
■ DISPUTATSFORSVAR

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

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

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

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

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

Udnævnelser

Jens Bangsbo

Lektor, dr.sci-

ent. Jens Bangs-

bo er 1. juli til-

trådt stillingen

som professor i

idrætsfysiologi

ved Institut for

Idræt. Mange af hans forsknings-

resultater, der på forskellig vis

omhandler effekten af intensiv

træning på skeletmuskulaturen,

har haft stor betydning for fors-

tåelsen af musklers forbrænding

og udmattelse. I 1998 modtog

Jens Bangsbo som den første det

Naturvidenskabelige Fakultets

nyindstiftede Formidlingspris.

Priser

Merete Osler

Lektor, dr.med.

Merete Osler

fra Afdeling for

Social Medicin,

Institut for Fol-

kesundhedsvi-

denskab har

modtaget 1 mio. kr. fra Lund-

beckfonden til projektet ‘Det so-

ciale liv som barn og psykiske

helbred som voksen’. Projektet

omfatter godt 12.000 mænd der

blev født i 1953 og som i 1968

deltog i en spørgeskemaunder-

søgelse. Nu planlægges en opføl-

gning på deres sociale og menta-

le liv. 

Jesus Gomeza

Lektor på Far-

makologisk In-

stitut ved Pa-

num Instituttet

Jesus Gomeza

har modtaget

2.370.000 kr. fra

Lundbeckfonden. Pengene skal

anvendes til at opnå ny indsigt i

den fysiologiske betydning af de

såkaldte glycin-transportere i

centralnervesystemet. Målet er at

udvikle nye lægemidler der kan

afhjælpe alvorlige lidelser i cen-

tralnervesystemet.

Liselotte

Højgaard

Klinikchef for

PET og Cyklotro-

nenheden på

Rigshospitalet,

Liselotte Høj-

gaard har mod-

taget 19,5 mio. kr. fra The John

and Birthe Meyer Foundation.

Pengene skal anvendes til indkøb

af en særlig PET/CT-scanner der

skal anvendes til børn med kræft

så en tidlig diagnose kan stilles

og korrekt og præcis behandling

iværksættes. 

Gorm Greisen

Prof., dr.med. og klinikchef på

Neonatalklinikken på Rigshospi-

talets Juliane Marie Center Gorm

Greisen har fået 1,5 mio. kr. fra

BOLIGER

Bolig søges

København

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

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Alternativt ønskes hus el stor

lejlighed til leje som bofælles-

skab til 4 K studerende.

Beboer: Ung K studerende.

Husleje: Maks. 2.700 kr. pr. md.

Husleje: Maks. 10.-12.000 kr. pr.

md. 

Kontakt: E-mail: Lantzsofia@hot-

mail.com el. tlf. 3379 4582.

København

Periode: Pr. 1/9-03.

Størrelse: Lille lejlighed, værelse

el. bofællesskab.

Beboer: Ung M studerende, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 2.300 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2729 3922, e-mail:

mwo@adm.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/10-03 til 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret med bad/toilet,

evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/10-03 til 28/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Møbleret med bad/toilet,

evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/9-03 for 3 months.

Size: Apartment or rooms with

kitchen and bathroom.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Two Ph.D. students, non-

smokers.

Rent: Max 6.000 kr. per month

incl. water, power, heating.

Contact: E-mail: jc@dlc.ku.dk or

jm@dlc.ku.dk.

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: Islandsk par, ikke-rygere.

Husleje: Ca. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Thorhallur Helgason, 

e-mail: laddi@idega.is el. tlf.

+35486 70004, +35486 40109.

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Tysk M forsker, ikke-ryger.

Kontakt: Tlf. 2749 5786, e-mail:

michael.schoenberger@psy.ku.

dk.

Copenhagen

Period: From November 2003. 

6 months and up to 1 year.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Equipment: Furnished with a

bath and kitchen facilities.

Tenants: Couple (PhD and Master

students).

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail: nabm@kvl.dk.

København

Periode: Fra 15/9 til 31/12-03.

Størrelse: Min. 11/2 vær. inkl. køk-

ken og bad.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, Datalo-

gisk Institut, tlf. 3532 1448.

København

Periode: Fra 1/11-03 og min. 11/2

år frem.

Størrelse: Lejlighed, min. 11/2

værelse, inkl. køkken og bad.

Beboer: K Kontorelev.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, Datalo-

gisk Institut, tlf. 3532 1448.

Københavnsområdet

Periode: Pr. 1/10-03 og for min. 1

år.  

Størrelse: Lejlighed, 2-4 vær.

Beboer: Ungt udenlandsk for-

skerpar, ikke-rygere.

Husleje: Maks. 6-7.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: robert.hor-

vath@risoe.dk el. kns@kvl.dk.

Bolig udlejes

Christianshavn 

Period: From 1/9-03 to 1/9-04.

Size: Apartment, 4 rooms, 120 sqm.

Equipment: Kitchen, shower, 

washing machine and courtyard.

Rent: 10.000 kr. per. month incl.

heating.

Contact: E-mail: wenzel.geiss-

ler@lshtm.ac.uk.

Christianshavn

Period: From 1/11-03 to 1/4-04.

Size: Apartment, 3 rooms, 95 sqm.

Equipment: Furnished, cable tv,

internet and balcony.

Tenants: Ideal for couple or family.

Rent: 10.000 kr. per month plus

expenses.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: 

billyflat@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra august 2003 til som-

mer 2004.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 80 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, køkken

og gårdhave.

Husleje: 5.400 kr. pr. md.

Kontakt: Mina, tlf. 3819 6666 el.

e-mail: mmml@e-mail.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/9-03 til 1/2-04. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

varme, vand og el.

Depositum: 8.000 kr. 

Kontakt: E-mail: stineborges@

hotmail.com el. tlf. 2241 4882.

Glostrup

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

Størrelse: Lejlighed, 42 kvm.

Husleje: 2.900 kr. pr. md.

Depositum: 5.800 kr.

Kontakt: Tlf. 2618 9910 el. 4581

9910 el. e-mail:

sune_kaat@ofir.dk.

Charlottenlund

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 2 værelser i hus.

Udstyr: Adgang til køkken/alrum

og bad. Ejer bor i udland, men

er lejlighedsvis i DK. 

Husleje: 5.300 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Kontakt: E-mail: 

hthorup@africaonline.com.gh.

Vesterbro

Periode: Fra 1/9-03 til 1/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 74 kvm.

Udstyr: Køkken, opvaskemaskine

og adgang til vaskeri.

Beboer: Gæsteforsker, ikke-ryger

uden husdyr.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum:. 19.500 kr. 

Kontakt: E-mail: michael-

christ1@hotmail.com.

Solrød

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, ca. 14 kvm.

Udstyr: Møbleret værelse, ad-

gang til bad og køkken.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Aase Vest, tlf. 3318 7519

(8-16) el. 5614 5695 (efter 17).

Østerbro 

Periode: Fra 1/9-03. Maks. 2 år. 

Størrelse: 2 værelser i byggefore-

ningshus, 56 kvm. 

Udstyr: Møbleret, køkken, opva-

skemaskine og bad/toilet. 

Beboer: Gæsteforsker el. lign,

ikke-ryger. 

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

Depositum: 19.500 kr. 

Kontakt: E-mail: DRO@dr.dk 

Østerbro

Periode: Fra midten af sept.

Størrelse: Værelse, ca. 22 kvm.

Beboer: Fortrinsvis K 25-30 år. 

Husleje: 2.300 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Barbara, tlf. 2325 6968.

Nørrebro

Periode: Fra 1/9-03. For 3 md. el.

evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskekælder.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl var-

me og fri vask.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Maria Køhnke, tlf. 4077

9980, e-mail:

maria@koehnke.com.

Østerbro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: 1-2 vær. i lejlighed. De-

les med familie på 3. Både mu-

lighed for separate hushold-

ninger el. bofællesskab.

Udstyr: Adgang til bad, køkken,

spisestue og altan.

Husleje: 3.200/3.700 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2623 1480, e-mail:

mju@ssi.dk. 

Østerbro

Periode: Snarest. Min 3 md. og

maks. 1 år.

Størrelse: 2 vær. i Byggefore-

ningshus, 56 kvm.

Udstyr: Tekøkken og toilet med

adgang til fælles badeværelse

og vaskerum.

Beboer: Gæsteprofessor, gæste-

lærer evt. par.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. el,

varme og vand.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Henrik og Annelise Her-

løv Lund, tlf. 3929 0127, e-mail:

herloevlund@12move.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-03 til 1/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 72 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.800 kr. pr. md. inkl.

vand og varme, ekskl. el.

Kontakt: Tlf. 2460 2473. 

Albertslund 

Periode: Fra 1/9-03 til senest 

30/6-04. 

Størrelse: 1 værelse, 16 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

køkken, badeværelse (eget

brusebad), vaskemaskine. 

Beboer: Ikke-ryger. 

Husleje: 2.000 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: 2.000 kr 

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

Nørrebro

Periode: Ultimo sept. 2003 til pri-

mo feb. 2004.

Størrelse: Lejlighed, ca. 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteforskere, -undervi-

sere el. en el. flere studerende,

ikke-rygere. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Depositum: 10.000. kr.

Kontakt: E-mail:

kristoffer@krudt.dk. 

Virum

Periode: Fra sept. 2003 til juni

2004.

Størrelse: Hus, 4 vær., 122 kvm.

Udstyr: Møbleret, kælder på 80

kvm.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. plus

forbrug.

Kontakt: E-mail:

solovej@math.ku.dk.

Fuglebakkens Station

Periode: Fra 1/9-03.

Størrelse: Værelse i villa, ca. 18 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken, bad, vaskemaskine.

Beboer: Gæstelærer el. -forsker,

gerne fransktalende.

Husleje: 2.500 kr. pr .md.

Kontakt: Dorte Lykkegaard, tlf.

3810 3326 el. e-mail: dortelyk-

kegaard@get2net.dk.

22 Un i v e r s i t e t s av i s e n  11 - 12  . 2 0 0 3

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Lundbeckfon-

den til at un-

dersøge hvilken

rolle foster-

væksten sidst i

graviditeten

spiller. Flere tid-

ligere studier

har vist at lav fødselsvægt bl.a.

fører til større risiko for fedme,

sukkersyge, hjertekarsygdomme.

Det nye studie skal vise om det er

fostervæksten frem for fødsels-

vægten der fører til højere syg-

domsrisiko. 

Niels Jørgen

Cappelørn

Direktør for

Søren Kierke-

gaard Forsk-

ningscenteret

ved KU,

cand.theol Niels

Jørgen Cappelørn, har den 17. ju-

li fået tildelt den teologiske

æresdoktorgrad (Dr.theol.h.c.) af

Det Teologiske Fakultet ved Jo-

hann Wolfgang Goethe-Universi-

tät i Frankfurt am Main. Som be-

grundelse for tildelingen af

æresdoktorgraden anføres bl.a.

hans mangeårige interdiscipli-

nære og internationalt aner-

kendte beskæftigelse med Søren

Kierkegaards tænkning.

Jubilæer

Sven E. Harnung

Lektor, cand.scient. Sven E. Har-

nung kunne den 1. august fejre

40 års jubilæum

som ansat på

Kemisk Institut.

Han er både

kendt for forsk-

ning og under-

visning på høje-

ste videnskabe-

lige niveau. Internationalt er

Sven E. Harnung anerkendt for

resultater bl.a. inden for analyse

af vibrationelle elektroniske

spektre og magnetisk induceret

cirkulardichroisme, teoretisk og

eksperimentelt. Han er også

kendt for undervisning i miljø-

kemi og forelæsninger i uorga-

nisk kemi med spændende for-

søg. 

Universitetsavisen

Journalistprak-

tikant 

Benedikte

Ballund

Benedikte Bal-

lund er oprin-

delig uddannet

cand.mag. i græsk og latin fra

Aarhus Universitet. Journali-

stikken trak dog mere, og der-

for startede hun på Danmarks

Journalisthøjskole. Benedikte

er i praktik på Universitets-

avisen indtil 1. februar 2004. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Gentofte

Periode: Fra 15/10-03 til 1/8-05.

Størrelse: Villalejlighed med ha-

ve, 140 kvm.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. plus

udgifter. 

Depositum: 42.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3965 2517.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/10-03 til 28/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 etager, 4

vær., 110 kvm.

Udstyr: Vaske- og opvaskemaski-

ne, kabeltv og -net, fjernvarme.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. inkl. alt.

Kontakt: Christoffer Bruun, tlf.

3324 9398 el. e-mail:

chb@dr.dk.

København K

Periode: Fra 1/10-03 til 1/8-04. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 63 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskeri i fæl-

lesgård. 

Beboer: Forsker el. stud.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:

Netschajeff@get2net.dk.

Copenhagen NV

Period: From 1/11-03 to 1/3-04 

(or 1/4)

Size: A room in a flat, 15 sqm.

Equipment: Fully furnished, a

bath and a kitchen, washing

machine

Tenant: One person F, non-smoker.

Rent: 3.100 kr. per month incl.

water, power, and heating.

Contact: E-mail:

jannehjemme@hotmail.com or

tel. 3929 1794 from 31. August

12.00 noon.

Brønshøj 

Periode: Fra 1/9-03. 

Størrelse: Værelse i villa, 11,5 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken, toilet/

bad, have, vaske- og opvaske-

maskine. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 3.000 kr. 

Kontakt: Anette, tlf. 2282 2774,

e-mail: anp@socialrdg.dk. 

København K

Periode: Snarest muligt. Et halvt

til 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 58 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og bad.

Beboer: Gæsteforsker el. gæste-

studerende.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Ines og Erik Aagaard

Pedersen, tlf. 4817 6022.

Nørrebro

Period: From 12/10-03 to 12/1-04.

Size: 100 sqm of an apartment

(130 sqm.) are for rent. 

Equipment: Fully furnished. Din-

ing kitchen and bathroom are

shared with a student. 

Tenants: Couple, no children,

non-smokers

Rent: 6.000 kr. per month.

Contact: E-mail:

mlangskov@mail.tele.dk or

peter@keiding.dk.  

Amager

Periode: Fra sept. 2003 til jan.

2004.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 75 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Kontakt: Nygaard-Frandsen, tlf.

+47536 47590 el. +47992 32164

el. e-mail: frandsenanna@hot-

mail.com.

Specialepladser

Specialeplads udlejes 

Huslejen er 900 kr. pr. md. inkl.

adgang til internet. 

Kontakt: E-mail:

linda_d@tiscali.dk.

Skrivebordspladser med søudsigt

Stort lyst lokale på Østerbro ud-

lejes pr. 1/9-03. Der er adgang

til 2 mb internetforbindelse,

separat telefonstik, stort spise-

køkken og toilet/bad for 1.500

kr. pr. md.

Kontakt: Rie, tlf. 2675 0059.

Specialelokale søges

To pers. søger lokale i dagtimer-

ne der kan aflåses med adgang

til toilet.

Kontakt: E-mail: ravn1978@hot-

mail.com el. tlf. 3581 0437.

Specialelokale søges

To pers. søger specialeplads sna-

rest og frem til ca. jan. 2004.

Lokale med mulighed for op-

kobling til Internet foretræk-

kes, men mindre kan gøre det.

Kontakt: Tlf. 3534 1525 el. e-mail:

stineoesterholt@hotmail.com.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/10-03.

Målgruppe: Studerende ved KU

fra Jura el. Samfundsvidenskab

der har bestået 2 års normeret

studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i den indre by i et gam-

melt hus med stor have. Det er

et lille kollegium med plads til

22 beboere. Kollegiet har selv-

styre – det vil sige at de i fæl-

lesskab står for husets daglige

drift. 

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for to

års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om dig

selv og hvorfor du gerne vil bo

på Valkendorfs kollegium (1 si-

de) indsendes til SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/9-03.

STILLINGER

Samfundsvidenskab

Adjunktur 
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Forskning, undervisning

og administration inden for

projektet ‘Visions and Collecti-

ve Actors in Late Modernity’.

Se projektbeskrivelsen på

www.sociology.ku.dk/socpg/te

mplate.asp?fil=forskning.htm.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer som ph.d. el. til-

svarende kvalifikationer. 

Omfang: 3-årig videreuddannelses-

stilling til besættelse pr. 1/1-04. 

Ansøgning: Kontakt prof. Peter

Gundelach, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K,

tlf. 3532 3285, e-mail: peter.

gundelach@sociology.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel.

Adjunktur i 
International Politik
Sted: Institut for Statskundskab. 

Kvalifikationer: Kandidat med

politologisk uddannelse.

Ansættelsen forudsætter vi-

denskabelige kvalifikationer

som ph.d. el. tilsvarende viden-

skabelige kvalifikationer.

Omfang: Stillingen er en 3-årig

videreuddannelsesstilling med

forsknings- og undervisnings-

forpligtelse og ledig til besæt-

telse 1/2-04 el. snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/-

generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

e-mail: lb@ifs.ku.dk. Oplysnin-

ger om Instituttet på

www.polsci.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Vicestatsobducent
Sted: Retspatologisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut. 

Indhold: Vicestatsobducenten skal

sammen med statsobducenten

og de to øvrige vicestatsobdu-

center varetage rådighedsfor-

pligtelsen alle døgnets 24 ti-

mer og alle årets 365 dage

med henblik på vejledning i

retsmedicinske spørgsmål. Stil-

lingen indebærer forpligtelse

til forskning, undervisning og

forskningsledelse. 

Omfang: Stillingen er varig og

ledig til besættelse snarest.

Ansøgningsfrist: 26/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Fakultetet, tlf. 3532

7118.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Jørn Simonsen, tlf.

3532 6164 el. institutleder Niels

Morling, tlf. 3532 6110.     

Lektor i epidemiologi
Sted: Afd. for Epidemiologi, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning og publicering in-

den for området epidemiologi.

Til besættelse: 1/3-04.

Ansøgningsfrist: 26/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt institut-

leder Allan Krasnik, tlf. 3532

7971 el. Fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048.

Adjunktur i 
Metabolisk biokemi
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik/NMR-Centret.

Indhold: Forskning inden for

metabolisk biokemi der forud-

sætter anvendelse af og vide-

reudvikling af NMR-baserede

metoder.

Omfang: Til besættelse snarest

muligt og for en 3-årig pe-

riode.

Ansøgningsfrist: 15/9-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk

/led/stillinger/ el.

www.imbg.ku.dk. 

Lektor/adjunkt
Sted: Afd. for Sundhedstjeneste-

forskning, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, publicering m.v. in-

den for området sundhedsvæs-

enets styring, organisation og

ledelse.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgningsfrist: 26/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/, kon-

takt institutleder Allan Krasnik,

tlf. 3532 7971 el. Fakultetsse-

kretariatet, tlf. 3532 7048.

Ekstern lektor i Demografi 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter forelæsninger, holdunder-

visning og projektarbejde samt

tilrettelæggelse og gennem-

førelse af eksaminer og andre

evalueringer.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, forskningserfa-

ring og undervisningserfaring

på kandidatniveau.

Omfang: Til besættelse snarest

muligt. Min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår. Forbere-

delsesfaktor 3,5. Anfør ønsket

timeantal. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed; publikationsliste med

*-markering af de arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig m.h.p. bedømmelse af sine

videnskabelige kvalifikationer.

Stiles til Rektor.
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Ryst din røv
Nu begynder sæsonen i Universitetets Studenter-Gymnastik,

USG, med et væld af idrætstilbud til dig. Vi har et bredt tilbud

inden for boldspil, dans, gymnastik, exercise, udendørsaktivite-

ter, vandsport og østens teknikker. I USG kan du sammen med

studiekammerater eller andre under uddannelse prøve kræfter

med nye idrætsgrene, og du kan træne og blive bedre til dem

du allerede kender.

Den 1/9 er der tilmelding i OM-hallen, Nørre Allé 53 for: 

Vandaktiviteter kl. 15.30-17.30 

Boldspil kl. 18.30-20.30 

2/9 samme sted for:

Dans og gymnastik kl. 15.30-17.30 

Exercise mærket kl. 18.30-20.30 

3/9 samme sted for: 

Udendørs og østens aktiviteter kl. 15.30-17.30 

Alle aktiviteter kl. 18.30-20.30 

4/9 er der tilmelding til alle aktiviteter på KUA ved hovedind-

gangen kl. 9.45 – 13.30.

Se hele sæsonens program på www.usg.dk.

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

Nominér din yndlingslærer
Københavns Universitets Almene Fond indkalder nu forslag til

universitetets undervisningspris for 2003. Prisen, Årets Harald,

der har fået sit navn efter matematikeren Harald Bohr, tildeles

en af universitetets fastansatte lærere for god og inspirerende

undervisning. Vinderen får tildelt et trofæ og et beløb på

25.000 kr. Det er formålet at understrege at undervisning bør

have samme status i universitetets liv som forskning, og alle

universitetets studerende og ansatte er velkomne til at ind-

sende motiverede navneforslag til rektor på maks. en A-4-side. 

Forslag indsendes senest den 1. oktober 2003 i lukket kuvert,

mrk. ‘Årets Harald’ til Kommunikationsafdelingen, Nørregade

10, Postboks 2177, 1017 Kbh. K. 

Forslagene bliver behandlet med fuld diskretion.

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



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.

Sendes til: Studieleder Lisbeth E.

Knudsen, Bachelor- og kandi-

datuddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab, Københavns

Universitet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Prof.

Niels Keiding, tlf. 3532 7903. 

Lektor/adjunkt 
Sted: Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi. 

Indhold: Forskningsindholdet

medicinsk bakteriologi omfat-

ter studier af infektionsimmu-

nologiske mekanismer og resi-

stensmekanismer over for anti-

biotika. Stillingen omfatter

forskning med forpligtelse til

publicering og anden viden-

skabelig formidling samt un-

dervisning inden for institut-

tets fagområder.

Kvalifikationer: Bred teknisk og

forskningsmæssig baggrund

samt erfaring i at vejlede yngre

forskere. 

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/-

led/stillinger el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 7048 el.

institutleder Carsten Geisler,

tlf. 3532 7880.

Humaniora

Professorat i Etnologi
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger:

Institutleder Annette Rathje,

tlf. 3532 4113, e-mail:

rathje@hum.ku.dk.

Studieadjunktur i Arabisk
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Grundundervisning i

arabisk sprog.

Omfang: Stillingen er på deltid

(72%) og til besættelse pr. 1/1-

04 el. snarest herefter.

Ansøgningsfrist: 15/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

8906.

Lektorat i 
Nærorientalsk Arkæologi
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Hovedvægt inden for

Vestasiens Oldtid (sten-, bron-

ze- og jernalder). 

Kvalifikationer: Du skal kunne

undervise i Arkæologisk Teori

på alle niveauer og deltage/-

lede fagets arkæologiske felt-

skole.

Til besættelse: 1/2-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen tlf. 3532

8906.

Lektorat i Islamisk
arkæologi og kunst
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold/kvalifikationer: Du skal

være i stand til at udbyde un-

dervisning i Arkæologisk Teori

på alle niveauer og deltage/

lede fagets arkæologiske felt-

skole.

Til besættelse: 1/2-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

8906.

Professorship in Philosophy
Place of employment: Depart-

ment of Education, Philosophy

and Rhetoric.

Contents: The position involves

duties with respect to research,

teaching and publication, in-

cluding publication aimed at a

broader non-academic audi-

ence.

To be appinted by: 1 August,

2004. 

Full announcement: Applications

cannot be based on the ex-

tract. See www.ku.dk/led/stil-

linger or contact the Personnel

Dept. at tel. 3532 2645.

Additional information: Prof.

Finn Collin, e-mail:

collin@hum.ku.dk, tel. 3532

8854.

Instruktorater i filosofi
Sted: Studienævnet for Filosofi.

Indhold: Udarbejde skriveøvelser,

forberede eksamen og organi-

sere faglige diskussioner i stu-

diegrupper på kurserne for 1.

årsstuderende i Filosofihistorie

og Praktisk filosofi.

Kvalifikationer: Studerende med

bestået grundfag i filosofi der

er indskrevet på en kandidat-

uddannelse i filosofi. 

Omfang: Et antal instruktorater

er til besættelse pr. 1/10-03 el.

snarest derefter for 3 mdr. med

et (arbejds)timetal på 50 el.

100 med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgning: Angiv hvilken disci-

plin (evt. begge) du ønsker at

være knyttet til. 

Sendes til: Studienævnet for Filo-

sofi, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 20/9-03.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jan Riis Flor, Institut for Fi-

losofi, Pædagogik og Retorik,

tlf. 3532 8853, e-mail:

flor@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Professorat 
Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Særlige opgaver i mole-

kylær systematik af karplanter.

Emnerne omfatter botanisk

biodiversitet og fylogeni på al-

le niveauer, herunder grænse-

fladen til populationsgenetik,

samt molekylernes og geno-

mets egen evolution. Forsk-

ningsopgaverne omfatter i

øvrigt eget videnskabeligt ar-

bejde, forskningsledelse og

fremme af fagets videnskabeli-

ge udvikling, forskervejledning

og -uddannelse.

Kvalifikationer: Dokumenteret

forskningserfaring på profes-

sorniveau inden for molekylær

systematik hos karplanter. 

Omfang: 5 år.

Ansøgningsfrist: 16/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.bot.ku.dk/-

staff/vacancies-index.asp.

Professor 
Sted: Botanisk Museum og Cen-

tralbibliotek.

Indhold: Stillingen omfatter

forskning og kuratering ved et

af museets større herbarier.

Forskningsopgaverne omfatter

professorens eget forsknings-

program, forskningsadmini-

stration og ansvar for udviklin-

gen af forskningsområdet bo-

tanisk fylogeni ved Botanisk

Museum og Centralbibliotek,

uddannelse af yngre forskere

og vurdering af videnskabelige

arbejder inden for området. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

væsentlig forskningsindsats i

moderne systematik og fylo-

geni (inkl. molekylær systema-

tik) hos højere planter.

Omfang: 5 år, herefter overgang

til lektoransættelse.

Ansøgningsfrist: 30/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku/led/stil-

linger og www.job-i-staten.dk.

Post doc position
Place of employment: Depart-

ment of Evolutionary Biology,

Zoological Institute.

Contents: Project with two major

components: Evolution of pro-

cesses responsible for gene

product diversity. Focus will ini-

tially be on alternative splicing

in evolution and Evolution of

regulatory networks based on

non-coding RNA. The overall

perspective for these studies is

the molecular evolution of or-

ganism complexity. 

Qualifications: Bioinformatic as

well as experimental skills are

preferable.

Duration: To be appointed by 1

October, 2003 and potentially

for 4 years with a yearly re-

newal.

Application should be sent to:

Professor Peter Arctander, 

e-mail: parctander@zi.ku.dk,

tel. 2875 1310.

Deadline: The position is open

until filled.

Additional information:

www.zi.ku.dk/evolbiology/in-

dex_new.htm.

TAP-stillinger

Kontorfuldmægtig 
Sted: FSV-sekretariatet, Institut

for Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Budget- og regnskabs-

opgaver for uddannelsen i

folkesundhedsvidenskab;

studiesekretæropgaver, web-

site redigering samt forefal-

dende kontoropgaver.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se ønskelig. Godt kendskab til

MS Officepakken, erfaring

med redigering af websites,

gode danskkundskaber. 

Ansøgningsfrist: 4/9-03, kl. 12.00. 

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

linger.

Yderligere oplysninger: Studie-

sekretær Susanne Hannecke-

Jensen, tlf. 3532 7986, e-mail:

S.Hannecke-Jensen@pub-

health.ku.dk. 

Klinikassistent
Sted: Specialklinikken (kæbepro-

tetik) ved Tandlægeskolen.

Indhold: Klinikassistent- og kon-

torarbejde.

Kvalifikationer: Klinikassistentud-

dannelse gerne med kontor-

erfaring. 

Omfang: 22 timer/uge fordelt

uden for skolens ferier. Til be-

sættelse snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Afdelings-

leder Susanne Nielsen, Tand-

lægeskolen, Nørre Alle 20,

2200 Kbh. N.
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STILLINGER ...

Copenhagen Lectures 

Forlaget Politiske Studier markerer sit 25 års jubilæum med en

række forelæsninger om politiske processer og strukturer i det

21. århundrede.  

11.9 kl. 16.00-17.00  

Mikkel Vedby Rasmussen: Imperium: 

Globalisering og amerikansk udenrigspolitik

25.9 kl. 16.00-17.30 

Niels Hovmand: Systemiske ændringer og subregional

integration

Karsten Ronit: Alternative legitimationsformer. 

Socioøkonomiske gruppers deltagelse i europæiske beslut-

ningsprocesser 

2.10 kl. 16.00-17.00 

Morten Kelstrup: EU´s politiske system: 

Magt, legitimitet og institutionel forandring  

9.10 kl. 16.00- 17.30 

Ole Wæver: Verdens regioner og magter

Hans-Henrik Holm: Opture og nedture i dansk udenrigs-

politisk aktivisme

23.10 kl. 16.00-17.30  

Martin Marcussen: Myter og realiteter omkring den

offentlige forvaltnings internationalisering 

Lene Bøgh Sørensen: Nationalitetsproblemer og mino-

ritetsproblemer i Østeuropa ved de nye landes indtræden i EU

31.10. kl. 16.00-17.30  

Tonny Brems Knudsen: Internationalisme under pres:

Legitimitet og magtanvendelse i det internationale samfund

efter Irak 

Bertel Heurlin: Amerikansk forsvarspolitik efter 

11. september

7.11 kl. 15.00-16.00 

Ove K. Pedersen: Reformer i den danske offentlige admini-

stration – en reformproces på to niveauer (herefter reception

kl. 16.00-18.00). Alle er velkomne på Institut for Statskundskab,

Rosenborggade 15 i lokale RO9.

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

Er du studerende eller lærer kan du spare helt op til 74% på The
Economist. Vi kan tilbyde dig dette internationale anerkendte
magasin for kun kr. 10,88 pr. uge – løssalgsprisen er kr. 41,00 pr.
uge! Du kan bestille på nettet, per telefon, fax eller e-mail. Du kan
også udfylde denne kupon og sende den med posten. Vi sender dig
en faktura med dit første nummer af The Economist.

The EconomistDu får op til

74%
studierabat!

Nordic A/S · Rokhøj 6 · 8520 Lystrup · Tel. 86 22 31 88 · Fax 86 22 81 59
subscriptions@nordicsubs.com · www.nordicsubs.com

156 uger– kr.1698,00 (kr. 10,88 pr. uge – spar 74%)
52 uger– kr. 599,00 (kr. 11,51 pr. uge – spar 72%)
26 uger– kr. 340,00 (kr. 13,07 pr. uge – spar 69%)

Navn:
Adresse:

E-mail:
Studium: Afslutningsår:



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Ansøgningsfrist: 5/9-03. 

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

linger.

Yderligere oplysninger: Overassi-

stent Charlotte Rasmussen, tlf.

3532 6922.

Faglig vejleder
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af

såvel potentielle som ordinære

studerende om den teologiske

bachelor- og kandidatuddan-

nelses indhold og opbygning,

herunder studie- og eksamens-

ordning, dispensationsmulig-

heder, optagelse, studieophold

i udlandet, generelle SU-regler

m.m. Deltagelse i studiestarts-

program.

Kvalifikationer: Studerende på

den teologiske kandidat-/over-

bygningsuddannelse.

Omfang: Op til 8 timer/uge i 40

uger i perioden fra 1/10-03 til

30/9-04.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Det Teo-

logiske Fakultet, Købmagerga-

de 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-03.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3606/3607.

Studentermedhjælp 
Sted: Økonomikontoret, Univer-

sitetets fællesadministration.

Indhold: IT- og regnskabsmæssi-

ge funktioner.

Kvalifikationer: Økonomistude-

rende, fx stud.polit. el. HA-

stud. med bestået 1. årsprøve

der er fortrolig med IT på bru-

gerniveau, gerne med erfaring

med Excel, Access og evt. Mi-

crosoft Frontpage.

Omfang: Ca. 20 timer/uge efter

aftale.

Ansøgning: Mrk. ‘Student til

Økonomikontoret’. Vedlæg re-

levante bilag.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Att.: Peter Hjalf, Økonomi-

kontoret, Nørregade 10, Post-

box 2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/9-03.

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

linger/.

Yderligere oplysninger: Peter

Hjalf, tlf. 3532 2770 el. Noomi

Indahl Henning, tlf. 3532 3799.

Studentermedhjælp
Sted: Studieadministrativt Udvik-

lingskontor, Krystalgade 16.

Indhold: Udvikling og vedligehol-

delse af Studieadministratio-

nens websider. Bistand med

udarbejdelse og implemente-

ring af databaser.

Kvalifikationer: Afsluttet første

studieår, god til webdesign og

-udvikling (Html, JavaScript,

FrontPage, Access, Excel) og

flair for databaser.

Omfang: 15 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 8/9-03.

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

linger/.

Yderligere oplysninger: Special-

konsulent Tina Stege Lind-

strøm, tlf. 3532 2881, e-mail:

tib@adm.ku.dk.

Øvrige stillinger

Ledig specialeplads
To specialestud. fra biokemi/bio-

logi/humanbiologi søger spe-

cialestud. til et cellulært/mole-

kylært projekt om cellestress

og hjertesygdom. 

Indhold: Udforskning af de basa-

le mekanismer mhp. udvikling

af en større overlevelsesevne i

hjerteceller udsat for iltmangel

(blodprop og lign.). Arbejdet

vil bygge på celledyrkning, ge-

lelektroforese, kvantitative im-

munoanalyser, fluorescens-

assays mm. Vi indgår i et net-

værk af laboratorier på Panum

Instituttet og Rigshospitalet og

er tilknyttet Danish Cardiovas-

cular Research Academy. Pro-

jektet kan startes snarest el.

jan. 2004. 

Yderligere oplysninger: Lektor,

dr.med. M. Treiman, tel. 3532

7510, e- mail: M.Treiman@

mfi.ku.dk fra 8/9-03.

Internship with the Nordic
Heritage Museum
Place of employment: Nordic He-

ritage Museum, Seattle, Wash-

ington,

www.nordicmuseum.com.

Contents: Different aspects of

work in the Collections Depart-

ment. For a full description

please visit: www.ku.dk/sa/in-

ter or www.daf-fulb.dk. 

Qualifications: Danish graduate

student in the humanities. 

Period of employment: February

through May 2004. 

Application: Please contact the

International Office, Fiolstræ-

de 24, P.O. Box 1143, 1010 Kbh.

K, tel. 3532 2626, e-mail:

hgt@adm.ku.dk.

Deadline: 1/10-03.

Scholarship: Available for the in-

ternship through the Interna-

tional Office. The intern is en-

couraged to apply for a grant

from the Faculty of Humanity’s

‘Studerendes Individuelle Stu-

dierejser’.

Ph.d.-stipendier

Evolutionary Biology 
Place of employment: Depart-

ment of Evolutionary Biology,

Zoological Institute.

Contents: Two positions. The pro-

ject has two major compo-

nents: Evolution of processes

responsible for gene product

diversity. Focus will initially be

on alternative splicing in evo-

lution and Evolution of regula-

tory networks based on non-

coding RNA. The overall per-

spective for these studies is the

molecular evolution of orga-

nism complexity. 

Qualifications: Bioinformatic as

well as experimental skills are

preferable.

To be appointed by: September

2003. The positions are open

until filled. 

Applications should be sent to:

Professor Peter Arctander, e-

mail: parctander@zi.ku.dk, tel.

2875 1310.

Additional information:

www.zi.ku.dk/evolbiology/in-

dex_new.htm.

Sociologisk Institut
Indhold: Tilknytning til projektet

‘Visions and Collective Actors

in Late Modernity’. Se projekt-

beskrivelsen på www.sociolo-

gy.ku.dk/socpg/template.asp?fi

l=forskning.htm.

Kvalifikationer: Ansøgere skal –

inden forskeruddannelsens

start – have bestået kandi-

dateksamen. 

Omfang: 3-årigt stipendium til

besættelse pr. 1/1-04. 

Ansøgning: Kontakt prof. Peter

Gundelach, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K,

tlf. 3532 3285, e-mail: peter.

gundelach@sociology.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/ge-

nerel.

Odontologisk Institut
Indhold: 4 ph.d.-stipendier. Forsk-

ningsmæssig kvalificeringsstil-

linger med henblik på erhver-

velse af ph.d.-graden. Stilling-

erne omfatter forskning i

odontologi og undervisning in-

den for området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/12-03 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 5/9-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-administrati-

on, tlf. 3532 7095 el. 3532

7065.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500.

Medicon Valley 
PhD Programme
Sted: Hovedstadens Udviklings-

råd (HUR) og Region Skåne

indbyder Øresundsregionens

forskere til at deltage i Medi-

con Valley PhD Programme.

Medicon Valley PhD Program-

me udbyder delfinansiering af

ph.d.-stillinger. 

Indhold: Projektet kan emne-

mæssigt ligge inden for de me-

dicinske, bioteknologiske og

medikotekniske områder, men

også inden for andre sund-

hedsrelaterede områder som

folkesundhed og sundheds-

økonomi.

Kvalifikationer: Projektet skal

være et samarbejde mellem en

offentlig sundhedsinstitution

(hospital) og en privat virksom-

hed i Øresundsregionen. 

Til besættelse: 1/12-03.

Ansøgningsfrist: 1/10-03. 

Yderligere oplysninger: Se

www.mva.org el. kontakt

Anette Birck, MVA, tlf. +45

3329 1041 el. e-mail:

ab@mva.org.

Ph.d.-stipendier i Økonomi
Sted: Økonomisk Institut.

Til besættelse: Forventet start

1/12-03.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/ge-

nerel/ – klik på stillingsopslag.

Ansøgningsfrist: 19/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.

3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk. 

Forskerskolen Religion og
Samfund
Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 44-46.

Omfang: Et 3-årigt ph.d.-stipen-

dium samt et antal fripladser

ved Forskerskolen Religion og

Samfund er ledige til besættel-

se 1/12-03. 

Ansøgningsfrist: 18/9-03, kl. 10.00.

Fuldt opslag: www.teol.ku.dk/

phd/default.htm.

Statens Museum for Kunst
og Georg Brandes Skolen
Indhold: Et stipendium. Ansøge-

ren kan vælge ml. ‘Det femini-

stiske felt i dansk kunst fra om-

kring 1970 til i dag’ el.

‘1960’ernes og 1970’ernes dan-

ske kunst med særligt henblik

på kønsperspektivet’ el. ‘Kvin-

delige danske kunstnere i

1960’erne og 1970’erne’. 

Omfang: Studieperiode på 3 år

pr. 15/10-03.

Ansøgning: Skema og ph.d.-be-

kendtgørelsen fås på

www.ku.dk/stillinger el. ved

henvendelse til Lene Ranfelt,

tlf. 3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk. 

Sendes til: Statens Museum for

Kunst, Att.: Vibeke Knudsen,

Sølvgade 48-50, 1307 Kbh. K

og til Georg Brandes Skolen,

Att.: Pil Dahlerup, Nordisk

Filologi, Njalsgade 120, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Vibeke

Knudsen, Statens Museum for

Kunst, tlf. 3374 8514, e-mail:

vibeke.knudsen@smk.dk el. Pil

Dahlerup, Georg Brandes Sko-

len, tlf. 3532 8334, e-mail:

pil@hum.ku.dk.
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Der er brug for din viden
Videnskabsbutikken er en projektformidling der etablerer kon-

takt mellem foreninger, organisationer, offentlige institutioner,

virksomheder og studerende ved henholdsvis Det Samfunds-

videnskabelige og Det Juridiske Fakultet. Videnskabsbutikken

er oprettet for at skabe bedre kontakt mellem universitet og

samfund. 

Vi modtager løbende projektforslag fra organisationer m.m.,

som arbejder med emner der er relevante for studerende inden

for samfundsvidenskab og jura. Videnskabsbutikken giver dig

således mulighed for at arbejde med konkrete og praktiske

problemstillinger, formuleret af folk uden for universitetet. 

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

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

potentiel samarbejdspartner. Her hjælper videnskabsbutikken

gerne med at skabe kontakt og formulere rammer for samar-

bejdet. 

Videnskabsbutikken udgiver årligt et projektkatalog hvor 

du kan læse om aktuelle projekter. Herudover modtager vi

løbende nye projekter som vi lægger ind på vores hjemmeside.

Har du lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at hen-

vende dig i Videnskabsbutikken eller besøge vores hjemmeside.

Videnskabsbutikken

Nørregade 34, 4.sal, 1165 København K,

tlf. 3532 3099, e-mail: vb@videnskabsbutikken.dk.

Læs mere på www.videnskabsbutikken.dk

International Day
The University of Copenhagen would like to welcome all

foreign guests to Copenhagen Monday September 8. 

Afternoon: Welcome arrangement at your faculty

18.00 – 21.00: University of Copenhagen, Celebration Hall, 

Frue Plads

21.00: The International Café, Nachspiel in Studenter-

huset, Købmagergade 52

Yours sincerely, University of Copenhagen, The International

Office. Please contact your faculty secretariat for further

information.

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

Eksamenstilmelding på 
Sundhedsvidenskab

Indtegning til eksaminer og tentamener for studerende på Me-

dicin, Odontologi, Humanbiologi og Folkesundhedsvidenskab

finder sted mandag den 8. september 2003, kl. 9.00-16.00. Be-

mærk at der kun er indtegning på Panum, Ekspeditionen, byg-

ning 9.1.33b denne ene dag. Der er dog åbent for tilmelding

på www.punkt.ku.dk allerede nu og til og med søndag den 14.

september 2003. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte eksamenskontoret

og Ekspeditionen, tlf. 3532 7084/3532 7152.



Årets rusfest
Festen for årets russer, Immatrikulationsfesten, afholdes tirsdag den 2. september 2003. Rektor byder de

nye studerende velkommen i universitetets festsal på Frue Plads kl. 15.30 og kl. 17.00. Dørene åbnes en

halv time før. Fra kl. ca. 17.30 til ca. 22.30 er der fest med musik og dans i Konsistoriegården. 

Adgangskort (2 stk. pr. pers.) fås hos Kommunikationsafdelingen, 

Frue Plads, port A, opg. N den 28. og 29. august kl. 13.00-15.00.

Nordisk Fonden, Brogårdsvej 70,

Postboks 71, 2820 Gentofte. 

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

merske Fond er et beløb til

rådighed til uddeling af stipen-

dier til studieophold på Det

Danske Institut i Rom i perio-

den fra 15/2-04 til 31/7-04.

Ansøgningsfrist: 29/9-03, kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.dkinst-rom.dk el. e-mail:

accademia@dkinst-rom.org.

RUF-rejsestipendier 
Støtte: Rådet For Ulandsforskning

(RUF) har i 2003 et antal rejse-

stipendier af maks. 20.000 kr. til

specialestuderende inden for

jordbrug, sundhed samt andre

områder af relevans for dansk

ulandsbistand og -forskning. 

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: For jord-

brugsområdet: Se www.juf.kvl.

dk. For sundhedsområdet: Se

http://enrecahealth.ku.dk. For

andre områder: Se www.um.dk. 

Seniorstipendium hos
Gigtforeningen 
Støtte: Et seniorstipendium er til

besættelse pr. 1/2-04 el. snarest

derefter. Stipendiet bevilges

for 1 år, men kan efter ansøg-

ning eventuelt forlænges i

yderligere 1 år.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan fås hos Marianne Pagels,

tlf. 3977 8000 el. på www.gigt-

foreningen.dk hvor man også

kan finde yderligere oplysnin-

ger om stipendiet.

Ansøgningsfrist: 6/10-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Gigtfore-

ningen, Forskningsrådet, Gen-

toftegade 118, 2820 Gentofte.

Legater

Cand.mag. 
Karen Iversens Legat
Målgruppe: Kandidater el. stude-

rende i romanske el. nordiske

sprog ved KU som har kvalifi-

ceret sig inden for sprogviden-

skab i snævrere forstand. 

Støtte: 10.000 kr. i en el. flere

portioner til videreuddannelse

i ind- og udland. Såfremt ellers

kvalificeret har ansøgere for-

trinsret ved dokumenteret

slægtskab med en af legat-

stifterens forældre, afdøde

direktør for Københavns

Brandforsikring Charles Alfred

Iversen og hustru Fernanda

Müller, født Ree.

Ansøgning: Oplys cpr.nr.

Ansøgningsfrist: 22/9-03.

Yderligere oplysninger: 

Det Humanistiske Fakultet,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Hans Tausens Fond
Støtte: Fonden råder til årlig

uddeling over ca. 100.000 kr.

Der uddeles normalt maks.

3.000 kr. pr. ansøger.

Ansøgningsfrist: 30/09-03.

Yderligere oplysninger: Hans

Tausens Fond, Afdeling for

Bibelsk Eksegese, Det Teologi-

ske Fakultet, Postboks 2164,

1150 Kbh. K, tlf. 3532 3646. 

Har du tænkt på USA? 
Støtte: Danmark-Amerika Fondet

& Fulbright Kommissionen har

tilbud til studerende om at

komme til USA på studieop-

hold. Desuden er det muligt

for danske institutioner at få

en amerikansk gæsteprofessor.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.daf.fulb.dk, under over-

skriften ‘legater’.

Lektor A.P. Rossens
Mindefond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere. 

Støtte: En el. flere portioner til

ophold ved et tysksproget uni-

versitet. Der er i 2003 i alt kr.

20.000 til rådighed. 

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Lektor A.

P. Rossens Mindefond, Advokat

Thomas Heintzelmann, Advokat-

firmaet, E. Vinther Andersen –

Bente Yde Nissen, Clemens

Torv 8, Box 5124, 8100 Århus C.

Lektor Knud Henders legat
Støtte: I år uddeles en el. flere

portioner af Knud Henders le-

gat til ‘højt kvalificerede for-

skere der vil gøre sig yderligere

fortjente for det franske (itali-

enske – spanske) sprogområde

med alle dets aspekter og kul-

turelle livsformer.’

Ansøgningsfrist: 26/9-03.

Yderligere oplysninger: Bestyrel-

sen for Knud Henders Legat-

fond, Romansk Institut,

Njalsgade 128, 2300 Kbh. S, 

tlf. 3532 8405.

Oberstløjtnant 
Max Nørgaard og Hustru
Magda Nørgaards Legat
Målgruppe: Cand.scient., cand.jur.

og cand.polit./oecon. og forske-

re i øvrigt som arbejder på viden-

skabelige værker om økonomi-

ske eller finansielle emner.

Støtte: Ca. 50.000 kr. til uddeling

i én eller flere portioner som

bidrag til videreuddannelse og

studieophold i udlandet.

Ansøgning: Benyt skema for sti-

pendier eller legater for kan-

didater der fås hos Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet

og via nedenstående link. Hen-

vis til journal nr. 201-630-10/03. 

Ansøgningsfrist: 1/10-03 med

morgenposten.

Uddeling: December. Alle ansø-

gere får skriftlig besked.

Yderligere oplysninger: Henvis til

j.nr. 201-630-10/03. Køben-

havns Universitet, Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet,

St. Kannikestræde 13, 1169

Kbh. K. www.samf.ku.dk/stud/.

Philadelphia og Rønnows
Legat
Målgruppe: Studerende ved KU

der kan sandsynliggøre at de

vil afslutte deres studium in-

den 1/7-05. 

Støtte: En række stipendier a

4.000 kr. og nogle portioner af

Rønnows Legat på 6.000 kr. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

afhentes i og afleveres til uni-

versitetets SU-kontor, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/10-03.

Uddeling: December 2003. Ansø-

gere der ikke har fået besked

inden udgangen af januar 2004,

er ikke kommet i betragtning.

Reinholdt W. Jorck og
Hustrus Fond
Støtte: Ca. 4.400.000 kr. uddeles

som støtte til videre uddannel-

se og dygtiggørelse af uformu-

ende yngre studerende.

Ansøgning: Ansøgningsblanketter

kan fås via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: 15/9-03.

Yderligere oplysninger: Fondens

sekretariat, Børsen, 1217 Kbh. K.

www.fonde.hts.dk/images/JF-

SKEMA03.pdf el. tlf. 7225 5585

el. 7225 5584.

Stefan Rozental og Hanna
Kobylinski Rozentals fond
Målgruppe: Studerende med ho-

vedfag i fysik el. historie der

læser på sidste år ved KU.

Støtte: Inden for historie ydes

støtte til studerende der spe-

cialiserer sig i moderne histo-

rie, særligt Kina og Japans nye

historie. Legatportioner på

25.000 – 50.000 kr.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om begrundelse for ansøgnin-

gen, en beskrivelse af eget spe-

cialeområde samt reference-

breve/anbefalinger og ka-

rakterudskrift.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Fondens

administrator, Advokat Henrik

Dahl, Advokatfirmaet Jonas

Bruun, Bredgade 38, 1260 Kbh.

K. Tlf. 3347 8839. 

Legatuddelinger

Adalbert Gade og hustrus
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning

ved uddelingen, har modtaget

direkte besked fra SU-konto-

ret. Der er uddelt i alt 170.000

kr. i portioner a 10.000 kr.

Grosserer Harald Kjær og
hustrus Polly Kjærs legat
Uddelingen af legatportionen

for år 2003 er nu afsluttet, og

den der er kommet i betragt-

ning ved uddelingen, har mod-

taget direkte besked fra SU-

kontoret. Der er i alt uddelt 1

legatportion a 3.000 kr.

Forskningsstøtte

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk el.

Lægeforeningens Vejviser

2001-2002, side 220.

Hjerteforeningens Biomedi-
cinske forskningsudvalg
Ansøgningsfrist: 1/10-03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk el.

Lægeforeningens Vejviser

2001-2002, side 219.

Kræftens bekæmpelses psy-
kosociale forskningsudvalg
Støtte: Til psykosocial forskning

af almen betydning for kræft-

patienter og til grundforskning

af væsentlig betydning for ud-

viklingen af den psykosociale

kræftforskning.

Periode: Maks. 3 år.

Ansøgning: Via www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: Tlf.

35245 7257 el. 3525 7258.

Novo Nordisk Fondens
Læge- og Naturviden-
skabelige Komite 
Støtte: Fondsmidler fortrinsvis til

projekter inden for biomedi-

cinsk forskning, klinisk forsk-

ning og biologisk grundforsk-

ning. 18.3 mio. kr. til uddeling.

Ansøgning: Via www.novonor-

diskfonden.dk

Ansøgningsfrist: 30/9-03, kl. 16.00.

Uddeling: Ult. november.

Yderligere oplysninger: Tlf. 4443

9038. 

Forskningsophold i Japan
Støtte: Tilskud i form af rejse- og

opholdsudgifter til danske for-

skeres forskningsophold i Japan.

Periode: Ophold i perioden fra

1/4-04 til 31/3-05.

Ansøgningsfrist: 15/10-03.

Yderligere oplysninger: Rektor-

kollegiets Sekretariat, Vester

Voldgade 121 A, 4., 1552 Kbh.

V. Se www.rks.dk.

A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal 
Støtte: En fond til fremme af

lægevidenskaben.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3363

3401 el. 3363 3402 el. e-mail:

cphapmfond@maersk.com.

Carlsbergfondet
Støtte: Carlsbergfondet indkal-

der ansøgninger til sin kom-

mende uddeling af forsknings-

midler i efteråret 2003 inden

for humanistisk videnskab,

samfundsvidenskab og natur-

videnskab.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Carlsberg-

fondets Sekretariat, H.C. Ander-

sens Boulevard 35, 1553 Kbh. V. 

Se www.carlsbergfondet.dk.

Fonden Aksel Meyer Nielsen
og Vetsera Meyer Nielsens
Mindelegat
Støtte: 300.000 kr. til uddeling

som støtte til sygdomsbekæm-

pelse, navnlig forskning inden

for molekylærbiologiske inter-

ventionsstudier. 

Ansøgning: Skema fås på Panum

Instituttet, lok. 9.1.38A el. pr.

e-mail: leh@adm.ku.dk. Ved-

læg udførlig redegørelse for

formålet, cv (maks. 1 s.), pro-

jektbeskrivelse (maks. 5 s.),

fortegnelse over de seneste 5

års publikationer og et resumé

(maks. 1/2 s.)

Ansøgningsfrist: 9/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Køben-

havns Universitet, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N.

Forskeruddannelses-
programmer
Støtte: Det nye storinstitut for

arktiske, asiatiske, mellemøst-

lige og tværkulturelle studier,

KU indkalder projektbeskrivel-

ser til ph.d. og kandidatstipen-

dieansøgninger til Statens Hu-

manistiske Forskningsråd (SHF).

Ansøgningsfrist: 8/9-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.hum.ku.dk/asien/kine-

sisk/fup.htm el. kontakt Mette

Thunø, tlf. 3532 8821, e-mail:

mette@hum.ku.dk.

Statens Humanistiske
Forskningsråd (SHF)
Periode: Forskningsaktiviteter

som starter i 2004. 

Ansøgningsfrist: 1/9-03.

Yderligere oplysninger: Statens

Humanistiske Forskningsråd,

Forskningsstyrelsen, Vibeke

Kalsbeek, tlf. 3544 6302.  

Fuldt opslag:

www.forsk.dk/shf/opslag.

Statens Sundhedsvidenska-
belige Forskningsråd (SSVF) 
Støtte: Til forskningsaktiviteter

som forventes at starte i 2004.

Rådet har ca. 180 mio. kr. til

uddeling.

Ansøgning: Ansøgere bør læse

de gældende regler i rådets

ansøgningsvejledning af juni

2003 på www.forsk.dk/ssvf/publ/

infmat/index.htm. Der er kom-

met et nyt ansøgningsskema 1

som skal anvendes, det fås på

www.forsk.dk/skema/fs-skema/.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Statens Jordbrugs- og Ve-
terinærvidenskabelige
Forskningsråd (SJVF)
Støtte: Til forskningsaktiviteter

med forventet start ultimo

2003 eller primo 2004.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsstyrelsen, Randersgade

60, 2100 Kbh. Ø, tlf. 3544 6200.  
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STØTTE

Stipendier

Kulturaftalestipendier 
til Schweiz  
Målgruppe: Studerende min.

med bachelorgrad der ønsker

et ophold ved universiteter,

musikkonservatorium el.

kunstakademi i Schweiz.  

Støtte: For ophold i 2004-2005 skal

studerende allerede nu tage

kontakt til det ønskede uddan-

nelsessted og opnå accept og til-

sagn om studieplads fra en pro-

fessor fra det pågældende fag.  

Ansøgning: Skema fås på Det in-

ternationale Kontor, tlf. 3532

2918 el. via www.ciriusonline.dk.

Ansøgningsfrist: Er forventet til

25/9-03.  

Yderligere oplysninger: Fuldt op-

slag af kulturaftalestipendier

2004/2005 til en række lande,

herunder Schweiz, vil blive

bragt i universitetspressen så

snart det officielle opslag er

modtaget fra Cirius.  

Elisabeth Munksgaard
Fonden
Målgruppe: Studerende og yngre

kandidater inden for fagene

forhistorisk arkæologi, klassisk

arkæologi, middelalderarkæo-

logi og historie (fortrinsvis æl-

dre historie).

Støtte: Stipendier på op til

50.000 kr. fortrinsvis til forsk-

ning i forbindelse med specia-

le- og ph.d.-studiet i oven-

nævnte fag; yngre kandidater

der arbejder med publicering

af forskningsresultater eller

som skriver doktordisputats;

studerendes og yngre kandi-

daters rejse- og studieophold

samt andre udgifter i forbin-

delse med forskning (der gives

ikke støtte til uddannelse).

Ansøgning: Vedlæg budget.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

Yderligere oplysninger: Direk-

tørens kontor, tlf. 3347 3001 el.

se www.natmus.dk. 

Internationaliserings-
stipendier til danske
forskningsmiljøer
Støtte: Forskeruddannelsesrådet

indkalder ansøgninger om støtte

til 3-årige internationaliserings-

stipendier med start fra 1/1-04. 

Ansøgningsfrist: 1/9-03.

Yderligere oplysninger: Se

www.forsk.dk/fur.

Novo Nordisk Fondens
Seniorforsker Stipendium
Støtte: Den Læge- og Naturvi-

denskabelige Komite indkalder

ansøgninger til uddeling af et

5-årigt stipendium som skal være

en attraktiv mulighed for højt

kvalificerede danske lægeviden-

skabelige forskere i udlandet

til at vende tilbage til Danmark.

Ansøgning: Via www.novonor-

diskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-03, kl. 16.00.

Uddeling: Ult. november.

Yderligere oplysninger: Novo



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Fuldt opslag: Se

www.forsk.dk/sjvf/opslag/sjvf_

opslag0703.htm.  

Tilskud til idrætsforskning
Målgruppe: Humanistisk, sam-

fundsvidenskabelig og sund-

heds- og naturvidenskabelig

forskning.

Ansøgning: Ansøgervejledning

og ansøgningsskema findes på

www.kulturtilskud.min.dk.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: Kulturmi-

nisteriets Udvalg for Idræts-

forskning, Kunststyrelsen, Kon-

gens Nytorv 3, Postboks 9012,

1022 Kbh. K. Se www.kunststy-

relsen.dk.

Forskning i biomedicin og
ny teknologi for blinde
Støtte: O.N.C.E. uddeler denne

pris (i alt 2,2 mio. kr.) til forsk-

ning inden for kunstig intelli-

gens, IT, telekommunikation,

bioteknologi og biomedicin.

Også danske kandidater kan

søge.

Fuldt opslag: www.once.es/R+D/.

Yderligere oplysninger: Gitte

Winther, Burson-Marsteller, tlf.

3332 7878, e-mail: gitte_win-

ther@dk.bm.com.

Prix Interbrew-Baillet Latour
de la Sante
Støtte: Ce Prix aura pour thème

‘Les troubles du sommeil’. En

outre, 50.000 EUR sont desti-

nés au laboratoire ou à ‘equipe

du lauréat ou – à défaut d’un

laboratoire lié au lauréat – à

un laboratoire dans le même

domaine de recherches, dé-

signé par lui.

Ansøgningsfrist: 15/9-03.

Yderligere oplysninger: Secrétai-

re générale du F.N.R.S., rue

d’Egmont 5, BE-1000 Bruxelles,

Belgique.

FORSVAR

Disputatser

Sundhedsvidenskab

Læge Jens Sønksen

Titel: Assisted ejaculation and se-

men characteristics in spinal

cord injured men.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Jørgen

Nordling og prof., overlæge,

dr.med. Svend Lindenberg.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

Klinisk lektor, overlæge, dr.med.

Jesper Eldrup, tlf. 3816 3534.

Tid: 12/9-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Vidnæsdal 14,

2840 Holte. Indstilling købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Læge Henrik Post Hansen

Titel: Diabetic nephropathy –

Aspects of pathophysiology

and treatment.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Carl Erik

Mogensen og prof., overlæge,

dr.med. Klaus Ølgaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

Prof., overlæge, dr.med. Sten

Madsbad, tlf. 3632 2291 el.

3632 3313.

Tid: 18/9-03, kl. 14.00.

Sted: Hagedorn auditoriet, Niels

Steensens Vej 6, Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ørbækgårds

Allé 408, 2970 Hørsholm el. 

e-mail: posthansen@dadlnet.dk.

Indstilling købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Læge Julie Gehl

Titel: Electroporation of cells 

and tissues for drug and gene

delivery.

Officielle opponenter: Prof. Leif

Salford og overlæge, dr.med.

Finn Cilius Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

prof., klinikchef, dr.med. Keld

Danø, tlf. 3545 5715.

Tid: 19/9-03, kl. 14.00.

Sted: Lille auditorium, Amtssyge-

huset i Herlev, Herlev Ringvej

75, Herlev.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Søndervigvej 107,

1, Vanløse el. e-mail: juge@her-

levhosp.kbhamt.dk. Indstilling

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Læge Allan Garlik Jensen

Titel: Staphylococcus aureus

bacteremia.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Niels Høiby

og overlæge, dr.med. Svend

Stenvang Pedersen

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

Lektor, dr.med. Hanne Colding,

tlf. 3532 7895 el. 3532 7695.

Tid: 3/10-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Medicinsk-Hi-

storisk Museum, Bredgade 62,

Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: allan.gar-

lik@dadlnet.dk. Indstilling

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Humaniora

Cand.mag. Jon A.P. Gissel

Titel: Den Indtrængende For-

staaelse.

Officielle opponenter: Prof. Inga

Floto, Institut for Historie og
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DET SKER

Velkomstfest for de nye studerende
Efter immatrikulationsarrangementet på Universitetet ca. 

kl. 18.00 er Studenterhuset åbent for de nye studerende 

Der er DJ’s og billige øller!

Tid: 2/9 kl. 18.00

Sted: Studenterhuset

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.ku.dk

Challenges to Communist Party Rule 
in China 
Seminar med titlen China’s Private Sector and the Party-State:

Are there Limits to their Common Interests? 

Forelæser: Jørgen Delman, NIAS

Tid: 9/9 kl. 14.30-16.00

Sted: Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS), 

Leifsgade 33, 3. sal

Arr.: NIAS og Handelshøjskolen i København

Juridisk Laboratorium 100 år
Jubilæet markeres ved et arrangement med oplæg af prof.,

dr.jur. & phil. Ditlev Tamm, prof., dr.jur. Peter Blume og biblio-

teksleder Lisbeth Rasmussen. Bagefter reception i biblioteket.

På selve dagen er der åbent hus

Tid: 10/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Stuen i Jurahuset, Studiestræde 34

Arr.: Juridisk Laboratorium

Mini-symposium om biofilm-økologi
En række førende biofilmforskere holder foredrag om for-

skellige aspekter af biofilms økologi og præsenterer moderne

målemetoder inden for mikroskopi, molekylærbiologi og

økofysiologi

Tid: 11/9 kl. 8.30-18.00

Sted: Marinbiologisk Laboratorium

Arr.: Marinbiologisk Laboratorium,

www.mbl.ku.dk/MKuhl/biofilm/index.html. Tilmelding 

hos prof. Michael Kühl, Marinbiologisk Laboratorium, 

e-mail: mkuhl@zi.ku.dk

Studieophold i udlandet
Information om studieophold i udlandet 2004-2005 under 

KU’s samarbejdsaftaler, ansøgningsprocedurer samt generel

information om studieophold i udlandet

Tid: 15/9 kl. 15.00

Sted: Studiestræde 6, Studiegården, Anneks A

Arr.: Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, 2., tlf. 3532

2626, www.ku.dk/sa/inter/

Diabetes omkring Øresund II 
– Fokus, udfordring og handling
Konferencen fokuserer på hvilke udfordringer regionens dia-

betesbehandlere og forskere står over for i fremtiden og hvor-

dan disse kan imødekommes med udgangspunkt i forskelle og

ligheder på tværs af sundet

Tid: 18/9 kl. 8.30

Sted: Lund

Arr.: Akademiska Föreningen, 

www.mva.org/composite-298.htm

Rus-fest i Studenterhuset
Rus-fest med live-musik og DJ’s. 

Få del i 100 liter gratis fadøl

Tid: 19/9 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.ku.dk

Ordinær generalforsamling 
i Studenterhuset
Dagsorden findes på www.studenterhuset.ku.dk

Tid: 23/9 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, det røde rum, 1. sal

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.ku.dk

The Making of the Middle Ages
Internationalt Symposium om ‘The making of the Middle Ages:

An International Symposium on the Work of Sir Richard

Southern on the Fiftieth Anniversary of the Book’s Publication.’

Tid: 26/9 kl. 9.45-17.00

Sted: Det ny KUA, bygning 23, lokale 23.0.50

Arr.: Center for Europæiske Middelalderstudier,

www.igl.ku.dk/CENTRE

Det kvalitative forskningsinterview
Forskerkursus ved Steinar Kvale. Kursusbeskrivelse, tilmeldings-

mulighed og program findes på www.psy.au.dk/research/ckm.

Tid: 5-7/11 kl. 10.00-15.00

Sted: Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Psykologisk

Institut, Aarhus Universitet

Arr.: Center for Kvalitative Metodeudvikling, Aarhus

Universitet. Tilmelding senest 10/09-03 til Lone Hansen, tlf.

8942 4916 el. e-mail: lone@psy.au.dk
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Krønike om Den Kolde Krig 
Leif Davidsen er den gennemgående fortæller når Radiokrøniken, der tilrettelægges af Orienterings-re-

daktionen, får premiere den 7/9 og sendes de fire følgende søndage. Den overordnede ramme i serien er

den mindre, danske historie i den store internationale ligesom et hovedelement i hver enkelt episode er

‘den lille personhistorie’ i den større danske fortælling.

Se baggrundsstof, artikler og interviews på www.dr.dk/denkoldekrig.

lektor, dr.phil. Erik Helmer

Pedersen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Tid: 12/9-03, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udkommet på Mu-

seum Tusculanums Forlag og

fås hos Boghandlerne til en

pris af 398 kr. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes

hos Kompendieudsalget

Humaniora, tlf. 3532 9161

mellem 10-14 og 17-19 (dog

ikke fredage).

Ph.d.-forsvar

Jura

Cand.jur. Jens Teilberg Sørensen

Titel: Ret, demokrati og globali-

sering. Om kosmopolitanisme

og empirisme.

Tid: 4/9-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 og på Juridisk

Laboratorium, Studietræde 34.

Cand.jur. 

Claus Molbech Bendtsen

Titel: Interessentskabsretlige pro-

blemstillinger.

Tid: 5/9-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 og på Juridisk

Laboratorium, Studietræde 34.

Cand.jur. Marianne Nørregaard

Titel: Den Europæiske Menneske-

rettighedskonventions anven-

delse ved afgørelser af retlige

konflikter mellem private i

dansk ret.

Tid: 11/9-03, kl. 14.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexander-

salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 og på Juridisk

Laboratorium, Studietræde 34.

Samfundsvidenskab

Cand.phil. Isil Kazan

Titel: Regionalisation of Security

of a Region: Turkish Security

Policy After the Cold War

Tid: 5/9-03, kl. 13.00-15.00.

Sted: Nørregade 10, Udvalgs-

værelse 1.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

Institut for Statskundskab, tlf.

3532 3366.

Cand.polit. 

Kasper Pasternak Jørgensen

Titel: Aspects of Innovation and

Innovation Industries.

Tid: 8/9-03, kl. 14.00-16.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar af afhandling fås ved hen-

vendelse til Økonomisk Insti-

tut, tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

Helene Feveile

Titel: Occupational survellance

based on a split panel survey –

statistical and epidemiological

aspects.

Tid: 3/9-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet på Arbejdsmiljø-

instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: eb@ami.dk.

Susanne Knoth Clausen

Titel: Development of two mu-

rine sensitisation models to

study the adjuvant effect of

chemicals and pollutants.

Tid: 4/9-03, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet på Arbejdsmiljø-

instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

susanneknoth@ofir.dk.

Kristian Kirk Jensen

Titel: Biology of Viral Chemokine

Elements. Involvement in dis-

ease and therapeutic potential.

Tid: 8/9-03, kl. 14.00.

Sted: Store mødesal, Panum Insti-

tuttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

kristian.jensen@mssm.edu.

Henrik L. Jørgensen

Titel: Association of single nu-

cleotide polymorphisms in six

candidate genes with peri-

pheral measures of bone mass

and fracture risk in a case/con-

trol study of postmenopausal

Danish women.

Tid: 12/9-03, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 3-4, Hvidovre

Hospital.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren: Klinisk Biokemisk

Afdeling, Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh.

NV.

Karin Sørig Haugaard

Titel: Neurobehavioral teratology

of maternal stress in combinati-

on with chemical exposure in rats

Tid: 16/9-03, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet på Arbejdsmiljø-

instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren på e-mail:

ksh@ami.dk. 

Humaniora

Rasmus Mariager

Titel: I tillid og varm sympati.

Dansk-britiske forbindelser og

USA 1945-1950-1955.

Tid: 11/9-03, Kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 23.0.50.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst, KUA samt på

Institut for Historie.

Lise Bernhardt

Titel: Tekstuelle bistrukturer i

tysk og dansk. Definition,

funktion og sproglig iklædning

– set i lyset af teorien om men-

tale rum.

Tid: 12/9-03, kl. 13.00.

Sted: Det Ny KUA, lok. 23.0.49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Tysk og Nederlandsk.

Kirsten Beedholm Poulsen

Titel: Forandring og træghed i

den sygeplejefaglige diskurs.

Tid: 15/9-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 23.0.49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Filosofi, Pædagogik og

Retorik.

Naturvidenskab

Cand.scient. 

Louise Buchholt Pedersen

Titel: Phylogeny and pollination

biology of members of zingi-

berales – with special emphasis

on lowiaceae. Et studie af

slægtskabsforhold mellem tro-

piske plantearter inden for in-

gefærordenen baseret på DNA

sekvens data, samt bestøv-

ningsbiologiske studier af arter

Orchidantha

Tid: 12/9-03, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140, Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek

Sølvgade 83, opgang. S.

Diplom Biolog Susann Theile

Titel: Transcriptional control of

the lipoxgenase pathway in

barley: The role of the phos-

phatase HvCpl1.

Tid: 12/9-03.

Sted: P1, Øster Farimagsgade 2A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres ved

henvendelse til sekretær Anne

Gade Nielsen, tlf. 3532 2090, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.

28 Un i v e r s i t e t s av i s e n  11 - 12  . 2 0 0 3

3261 DEN NYE 
PSYKOLOGIHÅNDBOG
Normalpris: kr. 342,-
Bogklubpris: kr. 229,-

3318 KIRURGI
Normalpris: kr. 453,-
Bogklubpris: kr. 299,-

3296 MEDICIN
Normalpris: kr. 390,-
Bogklubpris: kr. 259,-

1463 BASISBOG
I KOMMUNIKATION
Normalpris: kr. 188,-
Bogklubpris: kr. 119,-

2656 KLINISK
ELEKTROKARDIOLOGI
BOG + ATLAS
Normalpris: kr. 1.200,-
Bogklubpris: kr. 799,-

2788 LUNGESYGDOMME
Normalpris: kr. 328,-
Bogklubpris: kr. 219,-

1951 SUNDHEDSVIDENSKABELIG
FORSKNING
Normalpris: kr. 740,-
Bogklubpris: kr. 399,-
Introduktionstilbud: kr. 138,-

2478 HUMAN ANATOMI: 
HOVED OG HALS
Normalpris: kr. 350,-
Bogklubpris: kr. 249

2486 HUMAN ANATOMI: 
EKSTREMITETERNE
OG KROPSVÆGGEN
Normalpris: kr. 425,-
Bogklubpris: kr. 299,-

2494 HUMAN ANATOMI: 
THORAX OG ABDOMEN
Normalpris: kr. 350,-
Bogklubpris: kr. 249,-

M E L D  D I G  I N D  I

G Y L D E N D A L S  A K A D E M I S K E  B O G K L U B B E R

EKSEMPLER PÅ BØGER I BOGKLUBBEN:

BESTIL BROCHURE PÅ TLF. 70 25 11 55 ELLER KLIK IND PÅ 

WWW.BOGKLUBBENFORLAEGER.DK
OG LÆS OM INTRODUKTIONSTILBUDENE, HVOR DU SOM NYT MEDLEM

KAN VÆLGE EN BOG FOR 138 KR.

FORSVAR ...



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Der kan næppe

herske tvivl om

at Københavns

Universitet i øjeblikket

befinder sig i en bryd-

ningstid. Med den nye

universitetslov står hverda-

gen for mange medarbejde-

re  i omstillingens tegn.

Ændringerne der er lagt

op til med den nye universi-

tetslov, rejser en række

spørgsmål hos den enkelte

medarbejder på Københavns

Universitet: Hvad betyder det her

for mig i dagligdagen, og hvor-

dan håndterer jeg bedst situatio-

nen? Det er spørgsmål og temaer

som disse der reflekteres i efte-

rårets kursusudbud fra PUMA. 

Men der stilles også skarpt på

formidling i det nye kursuskata-

log. Formidlingsperspektivet

kobles til flere forskellige sam-

menhænge: til undervisningssitu-

ationer – skriftlige som mundtli-

ge, formidlingen af universitet til

omverden og til samspillet med

pressen når forskere formidler

deres viden og synspunkter til of-

fentligheden.

Rustet til forandringer
PUMA sætter med efterårets kur-

susprogram bl.a. fokus på hvor-

dan den enkelte medarbejder ru-

ster sig selv til de udfordringer

som den nye universitetslov brin-

ger. 

Stigende krav om tværfaglig-

hed er blevet en del af dagligda-

gen for de fleste. Og her er den

traditionelle faglige dygtighed

ikke altid tilstrækkelig til at løse

arbejdsopgaverne. På kurset

“Emotionel intelligens på ar-

bejdspladsen” arbejdes med rela-

tionskompetence med særlig

vægt på den følelsesmæssige in-

telligens. Med kurset “Samarbej-

de og kommunikation” sættes

fokus på den personlige vinkel.

Kurset sigter mod at give delta-

gerne en øget forståelse for mel-

lemmenneskelige processer på

en arbejdsplads og opnå større

indsigt i deres egen måde at ar-

bejde og samarbejde på. Kurset

“Håndtering af forandringer”

beskæftiger sig med forandrings-

processer på tre forskellige ni-

veauer; set ud fra et omverdens-

perspektiv, et institutionsper-

spektiv og et individuelt perspek-

tiv. Kurset giver inspiration til

hvordan man kan navigere og

handle konstruktivt i foran-

dringstider. 

PUMA har også tilrettelagt en

række kurser for ledere med fo-

kus på ledelsesrollen i foran-

dringsprocesser. Med den nye

universitetslov er ledelse på uni-

versiteterne sat på dagsordenen.

Kurset “Ledelseslegitimitet” ta-

ger fat i diskussionen om hvilke

konsekvenser lovens ændringer

får for lederne i fremtiden. “Le-

deren som målsætter og inspira-

tor” er et kursus som fokuserer

på den nye ledelsesrolle, herun-

der at kunne lede strategiproces-

ser der får medarbejderne til at

tage ejerskab over for de fælles

mål. Kurset “Organisationskul-

tur” sigter mod at give deltager-

ne forståelse for hvordan organi-

sationskultur skabes og udvikles

samt hvilken betydning den har

for den enkeltes handling og ud-

vikling.

Erfaringsopsamling 
i netværk
I en tid med forandringer er det

en fordel at vende spørgsmål og

erfaringer med andre i samme

situation. En mulighed er at ind-

gå i et netværk med kolleger.

PUMA har indtil videre igangsat

netværk for chefsekretærer, insti-

tutsekretærer og administrativt

ansatte AC’ere. I efteråret sætter

vi særligt fokus på mellemleder-

ne og kontoreleverne. Har du

lyst til at deltage i netværk, så

kontakt PUMA som løbende op-

retter nye netværksgrupper. 

En anden måde at opsamle og

dele erfaringer på får man med

“Historier om fusioner”, en lille

publikation med erfaringer og

gode råd i forbindelse med insti-

tutsammenlægninger. Publikatio-

nen findes på: www.ku.dk/puma/

Historier_om_fusioner.html.

Fokus på formidling
I efteråret udbyder PUMA en

række kurser der med forskellige

indgangsvinkler tematiserer for-

midlingsperspektivet. Der stilles

skarpt på formidling af faglig vi-

den til såvel studerende som til

medierne, men også

på formidlingen af Københavns

Universitet profil ud ad til.

“Visuel præsentationsteknik

for VIP” er et kursus som er nyt-

tigt i forbindelse med både

mundtlig og skriftlig formidling,

fx i forbindelse med undervis-

ning, foredrag og publikationer.

Der arbejdes med hvordan visuel-

le virkemidler kan bruges effek-

tivt til at vække interesse, skabe

forståelse og klargøre et bud-

skab. 

Kurset “Taleteknik” handler

om den konkrete mundtlige for-

midlingssituation. Kropssprog og

stemmeføring er afgørende for

om kommunikationen bliver klar,

troværdig og personlig. Kurset er

praktisk baseret og ruster delta-

gerne med konkrete teknikker til

at overvinde og udnytte nervøsi-

tet.

Hver dag ringes forskere på

universitetet op af journalister

som ønsker en udtalelse. Kurset

“Den gode presse” giver bud på

hvordan man slipper godt fra

mødet med journalisten og får

sit budskab igennem i medierne.

Kurset handler om de barrierer,

men også om mulighederne for

at sætte dagsordenen og få bud-

skabet frem.

En samlet kommunikations-

strategi bliver introduceret på

KU i 2003. “Strategisk kommuni-

kation for ledere” sætter fokus

på hvad det betyder for de en-

kelte områder og hvordan arbej-

det med strategisk kommunika-

tion kan integreres i det daglige.

De centrale elementer er: mål-

gruppeidentifikation, informa-

tionskanaler, virkemidler og

måling af kommunikationens

effekt.

‘Oleanna’ 
Som alternativ til de traditionelle

kursusudbud byder efteråret på

teaterforestillingen Oleanna. Det

er en fortælling om relationen

mellem underviser og studeren-

de; om magtbalance, kommuni-

kation, politisk korrekthed, om

det professionelle og det person-

lige. Efter forestillingen vil der

sammen med skuespillerne være

en diskussion af de problema-

tikker stykket berører. 

Mix af nye tilbud 
og gamle kendinge
Efterårets katalog er som sæd-

vanligt et mix af nye tilbud og

gamle kendinge. Andre nye kur-

ser der udbydes i efteråret er:

“Konstruktiv håndtering af mis-

brug”, “Vanskelige samtaler”,

“Fra idé til patent”, “Akademisk

læsekursus”, “Struktureret og

strukturerende opgavevejled-

ning”, “International studiead-

ministration” og “Eksamensad-

ministration”. 

PUMA udbyder som altid også

en række introduktions- og red-

skabskurser. Det er kurser som

“Fønix introduktion”, “Regn-

skabsafstemning” og “Selvbetje-

ning af telefonbogen” hvor der

er løbende tilmelding. Den en-

kelte tilmelder sig når behovet

opstår og kurset afholdes så

snart der er deltagere nok.

Konsulentydelser
PUMAs konsulenter kommer ger-

ne ud på instituttet og bistår

med afdelingsrettede kurser og

rådgivning inden for administra-

tionsudvikling, ledelse, medar-

bejderudviklingssamtaler samt

personale- og organisationsud-

vikling. 

Praktiske oplysninger
Yderligere information om PU-

MAs kurser forefindes i kursus-

kataloget der er sendt til alle en-

heder på universitetet.

Oplysningerne findes på PUMAs

hjemmeside www.ku.dk/puma/.

PUMAs kursussekretariat kan

kontaktes på tlf. 3532 2659 el. 

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

For interne kurser opkræves

der normalt en kursusafgift på

600,- kr. pr. dag uanset kursusty-

pe. Optagelse sker i den række-

følge vi modtager tilmeldingerne

– altså først til mølle-princippet.

Tilmeldingen er bindende og skal

som regel være PUMA i hænde

senest tre uger før kursets start.

OBS: Kurser med eksterne under-

visere har dog længere tilmeld-

ingsfrist.

Tilmeldingsblanketter findes

bagerst i det trykte kursuskata-

log eller på www.ku.dk/puma/. ■
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PUMA ▼  

StudieSkiven eller StudieOnline
- gør det lettere at være studerende!

2003/04

StudieOnline kan kun købes gennem 
Forlaget Thomson.

Bestil StudieOnline ved at klikke ind 
på www.thomson.dk/studiesiden 
eller kontakt vores kundeservice på 
tlf. 33 74 07 00.

Køb StudieSkiven hos din boghandel:

Akademisk Boghandel
Studiestræde 3 • 1455 København K
Tlf. 35 32 23 80 • Fax 35 32 43 30
www.akademiskboghandel.dk

Forlaget Thomson A/S
Nytorv 5 • 1450 København K
Tlf. 3374 0700 • Fax. 3312 1636
thomson@thomson.dk
www.thomson.dk

For kun kr. 299,- inkl. moms
får du på én cd-rom adgang til de samlede 
udgaver af:

•  Karnovs Lovsamling
•  EU-Karnov
•  Ugeskrift for Retsvæsen
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Syng i kor
TAP-koret søger sangere – bas, tenor, alt, sopran. Koret består af ca. 25 sangere og er åbent for alle. Vi syn-

ger klassiske korværker og danske/nordiske sange. Lidt korerfaring og et vist nodekendskab er en fordel. 

Kontakt Kirsten på tlf. 3887 3294 eller kom en mandag kl. 17-19.15 

på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1. sal, lok. 112.

Valg til Konsistorium,
fakultetsråd, studie-
nævn, ph.d.-studienævn
& institutbestyrelser

Ved Københavns Universitet af-

holdes i efteråret 2003 valg til

Konsistorium, fakultetsråd, insti-

tutbestyrelser, ph.d.-studienævn

& studienævn i valggruppe VI

“Studerende”. Valget afvikles af

Valgsekretariatet som brevstem-

mevalg. 

Alle valg foregår i henhold til

Valgstatut for Københavns Uni-

versitet, se www.ku.dk/regel.

Udskrivelse

1. oktober 2003 
Valget udskrives. Valgbar og

stemmeberettiget er enhver, der

denne dato og tillige på det tids-

punkt afstemningen foregår, op-

fylder de fastsatte betingelser for

udøvelse af valgret.

Valglister

07. – 20. oktober 2003
Valglisten fremlægges til gen-

nemsyn på fakultetskontorerne,

på institutterne samt i Valgsekre-

tariatet. Derudover er valglisten

tilgængelig på universitetets

elektroniske informationstjene-

ste, www.ku.dk/led/valg. 

Ph.d.-studerende, der ønsker at

deltage i valget, skal skrive sig på

en særlig liste hos deres studie-

nævn.

Indsigelse over forkert eller

manglende optagelse på valgli-

ste indgives til Valgsekretariatet

på klageblanketter, der fås på in-

stitutter og fakultetskontorer

samt i Valgsekretariatet. Samme

blanket anvendes til at vælge

valggruppe i de tilfælde, hvor

betingelserne for optagelse i fle-

re valggrupper er opfyldt og til

at vælge kollegialt organ i de

tilfælde, hvor betingelserne for

optagelse til flere studienævn el-

ler institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende opta-

gelse på valglisterne skal person-

nummer oplyses for at klagen

kan behandles. Ved klage over

forkert optagelse på valglisterne

skal enten personnummer eller

valgnummer oplyses.

20. oktober 2003
Sidste frist for klager over mang-

lende eller forkert optagelse på

valglisten. 

Klager skal være Valgsekretaria-

tet i hænde senest kl. 15.00.

22. oktober 2003
Den endelige valgliste frem-

lægges på fakultetskontorerne,

på institutterne, i Valgsekretaria-

tet og på universitetets elektro-

niske informationstjeneste,

www.ku.dk/led/valg. Herefter

kan der ikke klages over valgli-

sten, men egentlige fejl og

mangler rettes i videst muligt

omfang så længe det er praktisk

muligt.

Kandidatanmeldelser
& forbund

30. oktober 2003
Sidste frist for kandidatanmeldel-

se. Anmeldelserne skal være

Valgsekretariatet i hænde senest

kl. 15.00. Kandidatanmeldelser

kan kun foretages på de særlige

anmeldelsesblanketter, der fås på

institutterne, på fakultetskonto-

rerne og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være

personligt underskrevet af kandi-

daterne, som herved bindende

erklærer sig villige til at modtage

valg. Kandidatanmeldelser skal

være påført navne og underskrif-

ter fra stillere: kandidatanmel-

delser til Konsistorium og fakul-

tetsråd skal være underskrevet af

et antal stillere svarende til

mindst 1/10 af samtlige stemme-

berettigede, dog kræves højst

25, mens kandidatanmeldelser til

medlemmer af studienævn og in-

stitutbestyrelser skal være under-

skrevet af et antal stillere svaren-

de til mindst 1/10 af samtlige

stemmeberettigede, dog kræves

højst 10. Kandidaterne er selv

stillere for listen. Kandidatanmel-

delsen skal desuden være påført

såvel kandidaternes som stiller-

nes valgnummer. Valgnummeret

kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for at

supplere i valgperioden bør der

altid opstilles flere kandidater

end det antal, der skal vælges.

4. november 2003
Valgsekretariatet offentliggør en

oversigt over, hvilke kollegiale

organer der skal stemmes til og

hvor der er fredsvalg. Dette sker

ved opslag i Valgsekretariatet

samt ved meddelelse til fakul-

tetskontorerne. Kandidaternes

navne offentliggøres på universi-

tetets elektroniske information-

stjeneste, www.ku.dk/led/valg.

Navnene kan desuden ses i Valgs-

ekretariatet.

11. november 2003
Sidste frist for tilbagekaldelse af

kandidatanmeldelser. Alle kandi-

dater på anmeldelsen skal skrift-

ligt erklære sig enige i at anmel-

delsen tilbagekaldes.

Sidste frist for indsigelse mod

kandidaterne. Indsigelser skal

være skriftlige og begrunde-de.

Indsigelser skal være Valgsekre-

tariatet i hænde senest kl. 15.00.

Sidste frist for anmeldelse af li-

ste- eller valgforbund. Ved an-

meldelse af forbund anvendes en

særlig blanket, der fås i Valgse-

kretariatet eller på fakultetskon-

torerne. Listeforbund kan indgås

mellem to eller flere lister eller li-

steforbund. Valgforbund kan

indgås mellem lister og listefor-

bund og mellem flere listefor-

bund. Anmeldelserne skal være

påført personlig underskrift fra

samtlige kandidater på de

pågældende lister.

Anmeldelserne skal være Valgse-

kretariatet i hænde senest kl.

15.00.

Afstemning

21. november 2003
Valgmaterialet udsendes.

24. november – 8. decem-
ber 2003
Afstemningen foregår.

2. december 2003
Sidste frist for at klage over

manglende eller forkert stemme-

materiale. Klagen indgives per-

sonligt og skriftligt til Valgsekre-

tariatet senest kl. 15.00. Ved kla-

ge over forkert stemmemateriale

skal det udsendte stemmemateri-

ale samtidig afleveres. Der kan

kun udleveres nyt stemmemateri-

ale til det område, hvor klageren

er tillagt valgret ifølge den ende-

lige valgliste.

8. december 2003
Sidste frist for personlig afleve-

ring af stemmesedler er kl. 15.00.

Stemmesedler, der modtages

med posten frem til og med 09.

december 2003 anses for retti-

digt indkommet.

Offentliggørelse 
& klage

12. december 2003
Valgresultatet meddeles ved et

offentligt møde i Udvalgsværelse

1, Frue Plads, Port A, indgang O

kl. 10.00. Valgresultatet offent-
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Valgcirkulære
efterårsvalget 2003
Valggruppe  VI  (Studerende): 

liggøres samtidig på universite-

tets elektroniske informationstje-

neste, www.ku.dk/led/valg.

19. december 2003
Sidste frist for at klage over val-

gresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal

være Valgsekretariatet i hænde

seneste kl. 15.00.

1. februar 2004
De nyvalgte repræsentanter til-

træder.

Valgsekretariatet 

Fiolstræde 22, 1171 K

Specialkonsulent Lars Melin

Tlf. 3532 3583 – Fax 3532 2892

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

www.ku.dk/led/valg
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Semesteråbningsforelæsning: Did Paul’s Theology Develop?
Prof. E. P. Sanders, Duke University, North Carolina

Tid: 1/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet

Wanted: A Partnership for Peace in West Africa
Prof. Clement E. Adibe, Department of Political Science, DePaul University, Chicago

Tid: 3/9 kl. 15-17

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Marie Krøyer – brevet som bærer af menneskeskæbner
Tonni Arnold

Tid: 3/9 kl. 19.00

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Entré: 50 kr. Billetter via www.BILLETnet.dk

Away from tired, tried, and true: 
An innovative approach to neuropsychological test design
Elkhonon Goldberg, School of Medicine, New York University, USA

Tid: 4/9 kl. 15.30-17.00

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, lok. 21.1.18

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning i samarbejde med Gra-

duate School of Neuroscience

Velfærd – en vækkelsesprædiken
Sverre Raffnsøe

Tid: 4/9 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant,

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities.dk el.

tlf. 3532 3920

Ulandenes adgang til medicin
Christian Friis Bach, lektor i international økonomi og tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke

Tid: 8/9 kl. 18.00

Sted: Annekset ved Panum Instituttet, barakken bag bygning 42

Arr.: SIPH, www.Siph.dk

Dispositional Theories 
of Knowledge. 
Unusual experiences, 
reality testing and delusions
of control
Lars Bo Gundersen, Institut for Filosofi,

Aarhus Universitet hhv. Jakob Hohwy, In-

stitut for Filosofi, Aarhus Universitet

Tid: 9/9 kl. 10.15-13.00

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

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds

Center for Subjektivitetsforskning.

Tilmelding til center@cfs.ku.dk

Some monothematic types of delusions

may arise because subjects have unusual

experiences. The role of this experiential

component in the pathogenesis of delu-

sion is still not understood. Focusing on

delusions of control, we outline a model

for reality testing competence on unusual

experiences, and we propose that nascent

delusions arise when there are local fail-

ures of reality testing performance, and

that delusions proper arise as rational responses to these. In the course of this we address

questions concerning the tenacity with which delusions are maintained, their often bizarre

content, the patients’ inability to dismiss them, and their often circumscribed character.

Dynamics of the Conflict in Eastern Congo: 
The Formation of new political Complexes
Dr. Koen Vlassenroot, Conflict Research Group, University of Ghent

Tid: 9/9 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier

Gestikken i forståelsesskabende procedurer. Om vores måder at
bruge gestikken til at skabe og sikre os fælles forståelse i inter-
aktionen
Ph.d.-stip. Lone Laursen, SDU

Tid: 9/9 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, lcs@cphling.dk

Against Narrativity
Galen Strawson, CFS & Department of Philosophy, University of Reading, UK

Tid: 10/9 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 2. sal, lok. 8

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Adorno og Alban Berg. Adorno som den indsigtsfulde og ‘forsva-
rende’ kritiker
Adjunkt Michael Fjeldsøe

Tid: 11/9 kl. 13.00-17.00

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 1 

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Musik og negativitet. Er komponisten Helmuth Lachenmanns radi-
kale modernisme klingende Adorno-reception?
Lektor Søren Møller Sørensen

Tid: 11/9 kl. 13.00-17.00

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 1 

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Adorno og Richard Wagner
Lektor Henning Goldbæk, Syddansk Universitet

Tid: 11/9 kl. 13.00-17.00

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 1 

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Danmarks kamp mod det europæiske demokrati
Journalist Jens Reiermann

Tid: 11/9 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H 

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Studietur til Benares, Indien
Religionsfaglige stud.mag.’er

Tid: 12/9 kl. 15.15-17.00

Sted: Caféen i kælderen, Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene  

Fraværet af kristen tro og symbolsprog i samtidskunsten
Museumsinspektør, mag.art. Maria Gadegaard 

Tid: 15/9 kl. 20.00

Sted: Teologi, Købmagergade 44 over gården, kældercafeen

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Entré: 40 kr. for ikke-medlemmer, stud. dog 20 kr

Alternativ ernæringsterapi – til gavn eller fare for folkesundheden
Prof., dr.med. Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring

Tid: 16/9 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.snu.nbi.dk
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