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En tur i mediemøllen

Usikker
karriere
Unge forskere må vente i årevis på en
fast stilling  
LÆS SIDE 8

Opgaver med 
mere mening
Trine Middelbo er en af de mange 
studerende der har forstået at bruge
sit speciale til gavn for et firma  – og
karrieren
LÆS SIDE 4-5

Lille spejl på
væggen...
En ny amerikansk undersøgelse viser
at kønne professorer nyder større 
anerkendelse blandt studerende end
grimme. Tendensen rammer mest -
mænd  LÆS SIDE 11

Døden 
i system 
Hvorfor skal det være strafbart at
imødekomme et menneskes ønske om
at dø hvis det har ubærlige lidelser?  
LÆS VIDENSKABET, SIDE 12-13

Forskerne skal rustes bedre til at optræde på mediernes
præmisser, men medierne må også lære at respektere
forskernes forbehold
TEMA OM FORSKERE OG MEDIER, LÆS SIDE 6-7
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Universitetsavisen

Ide kommende dage får godt 50.000 mennesker i
Danmark et brev fra Københavns Universitet. De
50.000 har det til fælles at de alle er uddannet fra

universitetet, og vi skriver til dem for at gøre op-
mærksom på nogle af vores nyeste initiativer inden
for efter- og videreuddannelse. Det er mildt sagt
sjældent at vi skriver til alle vores færdiguddannede
kandidater som gruppe. Faktisk er det ikke sket i
min tid som rektor, men jeg gætter på at det langt
fra bliver sidste gang. Det er oplagt at vi som univer-
sitet har en interesse i at holde kontakten til vores
tidligere studerende – også længe efter at de har fået
deres eksamensbevis.

Iudlandet gør mange universiteter en meget målret-
tet indsats over for bachelorer og kandidater – ofte

kaldet ‘alumner’ eller ‘alumni’. (Egentlig beskriver
ordet ifølge Nudansk
Ordbog beboerne på
kollegier, kostskoler
og institutioner, men
universitetsverdenen
har gjort det til sit og
bruger det altså nu på
sin egen måde). Det er
ikke ualmindeligt at
universiteter i fx USA
og England har hele
afdelinger til alum-
nearbejdet. Det skyldes ikke mindst at disse univer-
siteter i høj grad baserer deres finansiering på do-
nationer, og derfor er arbejdet for dem blandt andet
en nødvendig forretning. Situationen herhjemme er
jo en anden, men jeg forudser nu alligevel at vi i
fremtiden vil øge kontakten med de mange som er
uddannet i København.

Efter- og videreuddannelse er et naturligt sted at
starte. Det bliver stadig vigtigere at vedligeholde

og forbedre sine kompetencer. Mange kandidater fra
Københavns Universitet må forventes at være inter-
esserede i de efteruddannelsestilbud som vi udvikler
– lige fra korte kurser til hele masteruddannelser.
For at vi kan ramme de reelle behov bedst muligt,

har vores kompetenceenhed oprettet en særlig funk-
tion på hjemmesiden. Her kan de besøgende indta-
ste deres personlige oplysninger og interesser, og på
den måde skulle vi gerne blive endnu bedre til at
sammensætte de relevante og eftertragtede tilbud. 

Alumnearbejdet skyder i øvrigt op på flere andre
uddannelsesinstitutioner i Danmark. Blandt de

seneste initiativer er alumnebladet Augustus som
Aarhus Universitet i denne måned har premiere på.
Det er en satsning som det skal blive spændende at
følge. Forhåbentlig kan universiteterne lære af hin-
anden og trække på hinandens erfaringer.

Nu ved jeg godt at alumnearbejde ikke er helt nyt
for Københavns Universitet. Nogle fakulteter, in-

stitutter og fag har deres egne initiativer på områ-
det. Der er oprettet
alumneforeninger, og
jeg kan for så vidt
godt forstå at den na-
turligste tilknytning
for kandidaterne
måske er til det fag de
har læst, eller til det
fakultet de har færde-
des på. Alligevel tror
jeg at vi på universite-
tet kan have glæde af

at samle erfaringerne og måske også nogle af indsat-
serne. Det må ske i en ramme hvor vi kan inspirere
og hjælpe hinanden. Mulighederne er mange, og jeg
ser frem til at følge og deltage i udviklingen de kom-
mende år. 

Mange ansatte her på universitetet vil selv mod-
tage brevet om efter- og videreuddannelse i

ugen der kommer. Tilbuddene er naturligvis ikke li-
ge relevante for alle. Men for mange kan det for-
håbentlig være et par minutter værd at besøge hjem-
mesiden www.ku.dk/kompetence – om ikke andet
så for at give kompetenceenheden de oplysninger
som skal hjælpe universitetet til at sammensætte de
helt rigtige uddannelser og kurser. ■

Af rektor Linda Nielsen 

31. Årgang

Drømme og visioner om IT og læring

SIG DIN MENING – I fremtiden vil IT-støttet læring få stadig større be-
tydning på KU. En arbejdsgruppe nedsat af rektoratet undersøger i øjeblik-
ket udfordringerne for KU på dette felt. For at trække på alle gode kræfter
og høre så mange stemmer som muligt, beder arbejdsgruppen om flere
synspunkter fra alle med tilknytning til KU – både skeptikere og entusiaster.
Skriv om din værste oplevelse hidtil med IT i undervisningen eller om hvor-
for IT aldrig vil kunne konkurrere med forelæsninger og dialoger. Skriv om
din største drøm eller vildeste vision for fremtiden. 

Send dit synspunkt til Dorthy Rasmussen, dor@adm.ku.dk.

Mellem
myrer og
menne-
sker

MYREFORSK-
NING – Myrer har
også problemer
med stress og syg-
dom. Nye under-
søgelser på KU viser at de har sundhedsproblemer der minder om vores eg-
ne. ‘Myrepatienter’ der er svækket af en alvorlig sygdom, kan nemt dø af en
helt anden, harmløs infektion der almindeligvis ikke ville volde problemer.
Det skyldes formentlig at myrens immunsystem stresses eller svækkes af
den farlige sygdom hvorefter en ellers ufarlig svampeinfektion kan udvikle
sig til en dødelig sygdom. To forskere fra Zoologisk Institut, William Hughes
og Jacobus Boomsma, står bag undersøgelserne af bladskærermyrerne, og
de har netop publiceret deres resultater i det internationalt ansete tidsskrift
Biology Letters.

Læs mere på www.pubs.royalsoc.ac.uk.

Ikke mere i SU til forældre

FINANSLOV – Politikerne på Christiansborg kunne ikke blive enige om at
forhøje SU’en til studerende med børn. Der var uenighed om hvorvidt pen-
gene skulle komme inden for SU-rammen eller udenfor der forhindrede par-
tierne i at indgå forlig. Til gengæld var der enighed om at studerende med
handicap fremover får mulighed for at få et tillæg til SU’en. Finansieringen
af forslaget kommer uden for SU-rammen. 

Overbygning i virksomhedshumaniora

OPRUSTNING – Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik er på vej med
en helt ny uddannelse i virksomhedshumaniora.
Målet er at humanister skal kunne specialisere deres overbygningsuddan-
nelse mod arbejdet i danske organisationer. Overbygningen bliver tværfag-
lig, så kandidaterne med udgangspunkt i teoretiske og praktiske studier i
filosofi, pædagogik, it og retorik rustes til at arbejde i danske organisatio-
ner. Der er også oprettet et adjunktur til at  udvikle både forskning og ud-
dannelse på det virksomhedshumanistiske område, så studerende fra hele
humaniora fra sommeren 2005 kan tage en hel overbygningsuddannelse på
dette felt.

Flere oplysninger fås på e-mail: flor@hum.ku.dk.

Dyrebare breve

VALGABSURDITET – Omkring 500 studenterrepræsentanter i konsistori-
um, fagråd og andre kollegiale organer får snart et anbefalet brev fra
Københavns Universitet. I brevet skal de krydse af om de fraskriver sig deres
post i det kollegiale organ eller ej. Årsagen til brevet skal findes i den nye
universitetslov. Ifølge Videnskabsministeriet kan der ikke afholdes alminde-
lige valg i overgangsperioden indtil KU tiltræder loven i januar 2005. Hvis
KU alligevel vil holde valg, skal de studerende først skrive under på at de op-
giver deres retskrav.
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»Mange kandidater fra Københavns
Universitet må forventes at være inter-

esseret i de efteruddannelsestilbud 
som vi udvikler – lige fra korte kurser 

til hele masteruddannelser.«

Universiteter bejler til eks-studerende
»33.000 tidligere studerende på Aarhus Universitet (AU) har netop

modtaget det første eksemplar af magasinet AU-gustus der er målrettet til

bachelorer og kandidater fra AU. I det let glittede magasin kan de eks-stu-

derende læse interview med succesrige AU-kandidater, en artikel om

kinddansens historie samt reportager fra universitetets 75 års fødselsdag

komplet med teksten til festsangen.«

Information, 18. november 2003.
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KAMMERATERI  ▼  

Af Allan Helleskov Kleiner

Lagkagen er lagt, bordet
dækket og vennerne invite-
ret. Der er lagt op til fest

når regeringen fejrer sin to års
fødselsdag. Men det er en luk-
ket fest.

På forskningsområdet har re-
geringsperioden med Anders
Fogh Rasmussen bag rattet
været et opgør med de såkaldte
smagsdommere. En smagsdom-
mer er populært sagt en viden-
skabsmand, forsker eller eks-
pert der mener noget andet end
regeringen. Det har været hår-
de tider for smagsdommerne
mens andre mere regerings-
venlige eksperter har haft det
betydelig lettere.

En af de forskere der får en
gave af regeringen og Dansk
Folkeparti er historieprofessor
Bent Jensen fra Syddansk Uni-
versitet. Højrefløjen håber at
han kan tilvejebringe den am-
munition, regeringen og dens
tro væbner Dansk Folkeparti
har manglet til det endelig op-
gør med den kolde krigs ven-
strefløj. Til det arbejde får han
fire millioner kroner når fi-
nansloven er vedtaget.

Det er usædvanligt at en for-
sker får penge direkte fra finans-
loven. Det har da heller ikke
været uden problemer.

I finansloven stod der først at
staten giver fire millioner kro-
ner “til en styrkelse af forsknin-
gen i Gulag/stalinismens ud-
ryddelseslejre”. Men den tekst
er blevet ændret da forslagsstil-
leren Jesper Langballe fra
Dansk Folkeparti åbent har er-
kendt at det var de indre dan-
ske anliggender der skulle un-
dersøges. Derfor står der nu:
“forskning i de indre konflikter
under den kolde krig”. Der er i
øjeblikket allerede to under-
søgelser i gang og nu kommer
der så en tredje. Der står gan-
ske vist ikke i loven at pengene

skal gives til Bent Jensen, men
Jesper Langballe siger lige ud
at det er historieprofessoren på
Syddansk Universitet der skal
have pengene.

En af de institutioner der
ikke er inviteret med til fest, er
Danmarks Humanistiske Forsk-
ningscenter. Hos centeret på
Vimmelskaftet er kassen tom.
For at klare sig skal centeret
have en indsprøjtning på fem
millioner kroner. Centeret fik
under de indledende forhand-
linger i forbindelse med finans-
loven tilbudt fire millioner kro-
ner under forudsætning af at
Bent Jensen ville få pengene til
sin forskning. Et sådant indgreb
i sin integritet ville Danmarks
Humanistiske Forskningscenter
ikke være med til. Derfor ser
centeret nu ud til at måtte lide
døden fordi det ikke vil være
ven med regeringen og dens
støtteparti.

Selvmål
Et opgør med øremærkning af
forskningsmidler står højt på
den borgerlige regerings dags-
orden. Normalt bliver statens
pose med penge til forskning
delt ud via de statslige forsk-
ningsråd. Rådene sender forsk-
ningsprojekter i udbud, og for-
skere kan så byde ind. Der er
med andre ord en armslængde
mellem politikerne og forsker-
ne. Det er ikke meningen at
forskere skal have tildelt et be-
løb på den måde det er sket i
finansloven. Et princip som po-
litikerne normalt er enige om.

Regeringen vil faktisk have
strammet op på armslængde-
princippet for at sikre at penge-
ne til forskning med sikkerhed
kommer i udbud. Derfor var re-
geringen sidste år initiativtager
til en lov som træder i kraft den 
1. januar 2004. 

I loven om forskningsrådgiv-
ning står der at forskningsråde-
ne skal “sikre at alle statslige

forskningsbevillinger ... udde-
les i åben konkurrence og efter
en forskningsfaglig kvalitets-
vurdering”. Med pengene til
Bent Jensen overtræder rege-
ringen sin egen lov allerede
inden den er trådt i kraft. Ven-
stres egen formand for Folke-
tingets Udvalg for Videnskab og
Teknologi, Hanne Severinsen,
er da heller ikke stolt af frem-
gangsmåden.

Egne kandidater
Det er ikke første gang at rege-
ringen forsøger at kontrollere
forskningen og begunstige sine
venner. Da der tidligere i år
skulle udpeges nye medlemmer
til statens forskellige forsk-
ningsråd, satte regeringen også
sit tydelige aftryk.

Minister for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling, Helge San-
der, underkendte i flere tilfælde
forskningsrådenes indstillinger
til nye medlemmer af deres be-
styrelser. Statens Teknisk-Vi-
denskabelige Forskningsråds
havde indstillet professor Mar-

cel Somers, Institut for Produk-
tion og Ledelse, DTU, og pro-
fessor Jakob Stoustrup, Institut
for Elektroniske Systemer, Aal-
borg Universitet, men de fandt
ikke nåde for ministerens blik.
Han ville hellere have forsk-
ningsdirektør Kim Vejlby Han-
sen fra Foss Electric og profes-
sor Henrik Hautop Lund,
Mærsk Mc-Kinney Møller-Insti-
tuttet, SDU, ind i forskningsrå-

dene og udpegede derfor dem.
Helge Sander fik på den måde
nogle af regeringens venner
placeret i forskningsmiljøet om
end en enkelt har valgt at træk-
ke sig igen. 

Miljøvenskab
Den forskning Danmarks uni-
versiteter lavede på miljøom-
rådet var ikke lige efter rege-
ringens smag. For at få nogle

venner på miljøområdet blev
Institut for Miljøvurdering op-
rettet med statistikeren Bjørn
Lomborg i spidsen.

Han er dog ikke den eneste
der har nydt godt af smagsdom-
meropgøret. En anden der bli-
ver særlig begunstiget af rege-
ringen, er klimaforsker Henrik
Svensmark fra Dansk Rum-
forskningsinstitut. Han får på
finansloven 12 millioner kroner
over en periode på fire år til at
bevise at den globale opvarm-
ning ikke skyldes drivhusgas-
serne, men solens aktivitet.

Andre på miljøområdet der
også skulle have lidt godt, var
venner af miljøminister Hans
Christian Schmidt. Især i hans
hjemby Vojens og på hans tidli-
gere arbejdsplads Sommersted
Skole regnede det med manna
fra himlen. Pengene fra Mil-
jøministeriets velfærdspulje
blev fordelt efter så mærkvær-
dige principper at Folketingets
ombudsmand Hans Gam-
meltoft-Hansen har valgt at un-
dersøge om miljøministeren
har begunstiget regeringens
venner. ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er
freelancejournalist.

Igangværende koldkrigsundersøgelser
•  PET-undersøgelsen: I 1999 vedtog Folketinget at en kommission skulle undersøge Politiets Efterretnings-

tjenestes virksomhed i perioden fra 1968 til 1989. Kommissionen skulle efter planen afslutte sit arbejde i

2005.

•  Dansk Institut for Internationale Studier: Den daværende regering anmodede i 2000 Dansk Udenrigspoli-

tiske Institut (DUPI) om at udarbejde en historisk udredning om Danmarks sikkerhedspolitiske situation i

perioden fra 1945 og frem til Sovjetunionens opløsning. DUPI er siden blevet slået sammen med andre

institutter, og arbejdet er i dag overtaget af Institut for Internationale Studier. Den nuværende regering

har fået udvidet undersøgelsen så den også omfatter Warszawapagtlandenes forsøg på at få indflydelse 

på formuleringen af Danmarks sikkerhedspolitik, herunder gennem danske partier og organisationer m.v.

Resultatet skulle kunne læses i 2004.

Læs mere på www.dupi.dk.

Noget for noget
Regeringen fylder to år. 
Det fejrer den ved at uddele
gaver til sine nærmeste
venner i forskningsmiljøet.
Opgøret med smagsdom-
merne er blevet optrappet
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Ikke uvildig
»Hvis man politisk udpeger historikere, så vil det være en meget betænkelig sag, for så bliver det jo en poli-

tisk undersøgelse hvilket ikke kan bidrage til en seriøs afklaring.«

Uffe Ellemann-Jensen formand for Institut for Internationale Studier 

i Berlingske Tidende den 13. november 2003.

GAVEBOD
– Statsministe-

ren har afsløret

sig som den 

rene julemand

overfor ven-

nerne.



Af Lise K. Lauridsen

Jo...Vi zez...har du fået sco-
ret? *SS*. Sådan lyder før-
ste del af titlen til cand.mag.

i dansk Trine Middelbos spe-
ciale om unge pigers brug af
SMS-beskeder.

»Ved at spørge Hvad laver du?
fortæller pigerne at de holder
af hinanden.Dem du SMS’er
med siger noget om hvor du
hører til,« fortæller Trine Mid-
delbo om en af konklusionerne
på hendes speciale om SMS-
beskeders betydning for kon-
struktionen af en identitet
blandt piger på 14-15 år.

»Jeg blev inspireret af mit
praktikophold i Filmbyen i Aved-
øre hos Station Next. Her laver
profesionelle instruktører og
producere film sammen med
børn og unge. Min kontakt til

filmbranchen gjorde nok at der
ikke var så langt til ideen om at
fundraise,« siger Trine Middelbo.

Otte måneder inden hun gik i
gang med sit speciale, skrev
hun derfor rundt til alle de sto-
re teleselskaber. Sonofon rea-
gerede som det eneste, og Trine
Middelbo tog til møde i telesel-
skabets marketingsafdeling for
at fortælle hvem hun var og
hvad hun kunne.

»På det tidspunkt var jeg ikke
engang sikker på hvad specialet
skulle handle om mere præcist,
men jeg vidste det var en god
ide, og jeg brændte for emnet,«
siger Trine Middelbo.

Analysechef i Sonofons mar-
ketingsafdeling, Jeanet Dal-
lerup, var dog ikke i tvivl om at
Trine Middelbo godt vidste
hvad hun ville. Så Sonofon slog
til og tilbød at stille en telefon

til rådighed og dække udgifter-
ne undervejs.

Med nye øjne
Godt et år senere lå den ‘prag-
matiske sociolingvistiske ana-
lyse’ klar. Trine Middelbo holdt
et to timers oplæg for Sonofons
marketingsafdeling om konklu-
sionerne bag de syv måneders
arbejde med at analysere ind-
holdet af en gruppe teenage-
pigers SMS-beskeder. Det var
det.

Hos Sonofon har Trine Mid-
delbos speciale givet inspira-
tion til udvikling af nye produk-
ter og viden om hvordan tele-
selskabet kan kommunikere
med de unge kunder. Derfor
har specialet af konkurrence-
hensyn heller ikke været offent-
liggjort endnu.

»Mit speciale ser verden på

en helt anden måde end de
cand.merc.’ere der sidder i
Sonofons marketingsafdeling,«
siger Trine Middelbo og under-
streger at hendes speciale ikke
var bestilt arbejde, men hendes
egen ide. Trine Middelbo er
heller ikke blevet inspireret af
undervisere eller andre stude-
rende til at springe ud i at bru-
ge sit speciale til noget ude i
‘virkeligheden’.

»Jeg synes man skal skrive
speciale om noget man selv sy-
nes er spændende. Det er det
vigtigste. Hvis man finder på
noget man tror andre kan bru-
ge, men ikke selv tænder på
emnet, så bliver det ikke skægt.
Det er heller ikke pengene der
gør det skægt, men det at få en
ide du selv brænder for som så
tilfældigvis kan bruges af an-
dre,« siger Trine Middelbo.
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PRAKTISK ▼  

Af Lise K. Lauridsen

De virkelig gode kommer i
avisen, rigtig mange
samler støv på institut-

bibliotekerne mens de mindre
heldige bliver arkiveret lodret.
Langt de fleste projekter, opga-
ver og specialer på universitetet

bliver aldrig brugt til andet end
læsestof for lærer, censor og
medstuderende. Men de tørre
tal, teorier, formler og originale
tanker kan faktisk ende med at
komme andre til gode og belyse
eller løse et konkret problem i
en forening, organisation eller
virksomhed.

Studievejlederne på Humani-
ora og Naturvidenskab mærker
den stigende interesse for at få
mere virkelighed på skemaet.
Og det kan ærgre dem at kun
Samfundsvidenskab og Jura
har et forum for de studerendes
erhvervskontakt på Køben-
havns Universitet – Videnskabs-
butikken. Søren Poul Nielsen 
er studievejleder på Huma-
niora:

»Vi snakker meget om hvor
tamt det er at lave opgaver der
minder om grundforskning,
uden at de bliver brugt til noget
eller videreformidlet til andre
end eksaminator og censor. Li-
ge nu ligger initiativet altid hos

den studerende, men det er ik-
ke alle der ved hvor de skal gå
hen eller hvilke ting der rører
sig på virksomheder og i orga-
nisationer. Med en videnskabs-
butik for alle studerende ville
universitetet gå ind og tage sin
del af ansvaret for at kandida-
terne får mulighed for at få fo-
den indenfor på arbejdsmarke-
det.«  

Næsten alle andre af landets
universiteter har en videnskabs-
butik hvor alle studerende kan
finde inspiration til fx at løse en
opgave for en virksomhed. På
KU er studievejledningen det
eneste sted at gå hen. Med min-
dre man altså er så heldig at

læse Samfundsvidenskab eller
Jura. 

Den øgede interesse for at
bruge teorierne i praksis kan
også mærkes på Naturviden-
skab, fortæller studievejleder
på Kemi, Fysik og Bioinforma-
tik, Tonie Davidsen:

»Vi har rigtig mange stude-
rende der ønsker at især deres
bachelorprojekt og speciale har
relevans for det omgivende
samfund. Og mit indtryk er at
virksomhederne også gerne vil
have studerende til at udvikle
projekter for sig, men vi kan ik-
ke hjælpe med konkrete forslag
til hvor de studerende kan gå
hen med deres gode ide. Vi kan
fortælle de studerende at de
skal søge studienævnet om til-
ladelse. Men ellers er det op til
de studerende selv at bruge de-
res netværk, spørge sig for hos
undervisere, medstuderende
og ringe op og være frisk.« 

Helt normalt
På biokemistudiet på KU er
samarbejde med eksterne en
hævdvunden tradition. Her
skriver to tredjedele af alle stu-
derende speciale for sektor-
forskningsinstitutioner, virk-
somheder, hospitaler m.m. 

»Biokemi er oprettet i tæt
samarbejde med erhvervslivet
derfor har vi altid haft mange
eksterne specialer,« siger stu-
dieleder Kaj Frank Jensen og
forklarer at specialevejlederen
holder øje med om det faglige
niveau og uafhængigheden for-
bliver uantastet.

Specialepladserne er gået i
arv fra studerende til studeren-
de og er især eftertragtede fordi
der er mange flere muligheder
og midler til at lave spændende
nye projekter, forklarer studie-
lederen. 

På Samfundsvidenskab og
Jura er erhvervskontakten også
veletableret via Videnskabsbu-
tikken i Nørregade. Den over ti
år gamle projektformidling er
opstået på et studenterinitiativ.
Og her kan de godt 8.000 stu-
derende på de to fakulteter i in-
dre by finde inspiration til ba-
cheloropgaver og specialer
hvor opgaven faktisk skal bru-
ges til noget.

»De sidste to år har der helt
klart været en stigende interes-
se for at få mere arbejdserfa-
ring. Det kan vi både se på an-
tallet af opgaver og henvendel-
ser,« siger Thomas Worm An-
dersen der er ansat i Viden-
skabsbutikken.

Bekymringen for at arbejds-
giverne ville udnytte de stude-
rendes arbejde eller at de fagli-
ge kriterier ville gå fløjten, har
ikke holdt stik. 

»Vi laver en samarbejdskon-
trakt, snakker med den stude-
rende undervejs og sikrer at re-
kvirenten er opmærksom på at
de faglige krav kommer i første
række,« siger Thomas Worm
der efterlyser et samarbejde
med de øvrige fakulteter.

»Det er svært at forklare folk
udefra hvorfor vi ikke kan løse
bestemte opgaver. Hvis vi hav-
de en videnskabsbutik for hele

Opgaver med mere mening
Flere og flere studerende bruger
de tørre tal, teorier og geniale
tanker til at løse opgaver ude i
den virkelige verden

En mobil ide
Trine Middelbos speciale om be-
tydningen af SMS-beskeder på
mobiltelefonen var penge værd
for teleselskabet Sonofon. I dag
er hun leder af et helt nyt center
for mobil læring på Humaniora

Pas på med det praktiske
»Tilegnelse af teoretisk viden og indsigt udgør universiteternes bidrag til arbejdsmarkedet.(...) Det betyder

ikke at den praktiske indsigt og erfaring er uvæsentlig, men den bør med enkelte undtagelser, efter min

mening, ikke indgå direkte i et universitetsstudium.«

Fra læserbrev af Lars Fuglsang, studieleder for forvaltning, RUC-nyt, september, 2003.

MOBIL-
TELEFONI –
Trine Middelbo

skrev speciale

om betydnin-

gen af at SMS-

beskeder for

teenagepiger.

Den ide var så

interessant at

teleselskabet

Sonofon betal-

te for omkost-

ninger til at 

lave specialet. F
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Skilleveje
For Trine Middelbo betød spe-
cialet ikke den store indsigt i
hvordan Sonofon er som ar-
bejdsplads. Karrieren gik i en
helt anden retning.

»Bare fordi en virksomhed
kan bruge ens opgave, behøver
de jo ikke at ansætte en. Sono-
fons interesse for mit speciale
har til gengæld betydet at an-
dre har åbnet øjnene for hvad
jeg kan,« siger Trine Middelbo.

Inden karakteren for specia-
let lå klar, fik Trine Middelbo
tilbudt en stilling på Det Huma-
nistiske Fakultet som senere er
blevet til et center for mobil
læring. 

Trine Middelbo er i dag leder
af Center for Mobil Læring’s fem
andre projektansatte der arbej-
der med e-læring via mobiltele-
fonen, undervisnings- og hjæl-

pemidler til ordblinde og
læring for to-sprogede.

Selv om Trine Middelbos spe-
ciale mod sædvanen endnu
ikke kan lånes på Det Kongelige
Bibliotek, er snakken gået ly-
stigt på KUA’s gange siden hun
blev færdig for godt et halvt år
siden.

»Jeg har fået utrolig mange
henvendelser. Selv om det er
fedt at Sonofon kunne bruge
mit speciale, så er det bedste
faktisk at folk på instituttet ta-
ler om mig og siger: Kan man
også skrive om noget der er så
spændende?« ■

likl@adm.ku.dk

universitetet, ville vi helt klart
få flere projekter, og der ville
opstå en unik mulighed for at
arbejde på tværs af de traditio-
nelle faggrænser,« siger Thom-
as Worm Andersen. 

Ingen berøringsangst
På danskstudiet har en hel del
studerende efterhånden taget
telefonen og initiativet til at
skrive en opgave for og om or-
ganisationer, foreninger og
virksomheder.

Kræftens Bekæmpelse har
fået undersøgt pårørendes brug
af hjemmesiden. Og ungdom-
mens Røde Kors har fået lavet
branding. Projekterne opstår
som regel på den studerendes
initiativ, men lærernes netværk
kan også bruges, forklarer lek-
tor Mie Femø Nielsen der har

været vejleder på flere projek-
ter hvor de studerende har løst
opgaver for organisationer eller
erhvervsliv.

»Det giver bedre læring at
der står en rigtig modtager i
den anden ende og skal bruge
det produkt de studerende la-
ver. Når der er en rekvirent,
skal der findes en løsning der er
både teoretisk og praktisk mu-
lig. På den måde kræver ud-
adrettede projekter langt mere
af den studerende,« siger Mie
Femø Nielsen.

Frygten for at fagligheden
ryger, er udbredt. Men der gæl-
der nøjagtig de samme kriterier
for opgaver skrevet for eksterne
rekvirenter som for alle andre
opgaver, forklarer Mie Femø
Nielsen. ■

likl@adm.ku.dk

Af Richard Bisgaard

Hvordan fastholder vi universitetets tra-
dition for åbenhed når universitetsde-
mokratiet afløses af bestyrelser med

eksternt flertal og ansatte ledere?
Sådan lød hovedspørgsmålet da flere hun-

drede repræsentanter fra universitetets leder-
og medarbejderstab mødtes til debatmøde i
Geocentrets festsal i Øster Voldgade mandag
den 10. november.

Noget entydigt svar blev der ikke givet, men
at KU’s over 50 samarbejdsudvalg er udset til
at spille en større rolle under den nye universi-
tetslov, skinnede tydeligt igennem de mange
indlæg på konferencen. 

Ganske vist har samarbejdsudvalgene også
spillet en rolle i den hidtidige universitetslov-
givning. Men, som næstformand i Hovedsam-
arbejdsudvalget (HSU) Poul Erik Krogshave ud-
trykte det:

»Der har ikke været samme behov for at ud-
nytte medbestemmelsen i SU-regi når demo-
kratiet samtidig blev udfoldet i institutbesty-
relser, fakultetsråd og konsistorium. Med den
nye universitetslov er den tid imidlertid forbi,
og derfor gælder det nu om at fastholde den
omgangs- og mødekultur som blev udviklet i
kølvandet på opgøret med professorvældet og
indførelsen af universitetsdemokratiet om-
kring 1970«.

Tradition for hemmelighedskræmmeri
Samme budskab lød fra advokat Karen-Mar-
grethe Scebye. Hun har mange sager om brud
på samarbejdsaftalernes bestemmelser om at
medarbejderne skal informeres, inddrages og
være medbestemmende om forholdene på de-
res arbejdsplads.

»Det er vigtigt at I ikke kommer til at ligne
det private arbejdsmarked hvor ledelsen er
splittet mellem hensynet til at informere de
ansatte og tilbageholde oplysninger af frygt
for at påvirke kursen på børsen. Hvis I ikke
håndhæver jeres tradition for åbenhed, så er

det de eksterne bestyrelsesmedlemmers kultur
udefra med hemmeligholdelse der kommer til
at dominere«, advarede hun.

Tilbage for de to fællestillidsrepræsentanter,
Henrik Prebensen for VIP’erne og Ingrid Kry-
hlmand for TAP’erne, stod blot at hamre kon-
klusionen fast med syvtommersøm: »Det er de
eksterne bestyrelsesrepræsentanter der må
indrette sig på vores kultur og ikke omvendt.« 

Det er der da heller intet til hinder for i uni-
versitetsloven. Den fastslår at der »i størst mu-
ligt omfang« skal være åbenhed om bestyrel-
sens arbejde hvilket ifølge de to tillidsrepræs-
entanter bør fortolkes sådan at bestyrelsesmø-
derne skal være åbne undtagen i personsager.

Eksterne venner
I den efterfølgende diskussion benyttede de-
kan Ralf Hemmingsen fra Sundhedsvidenskab
lejligheden til at fastslå at der også ligger et
stort ansvar på medarbejdersiden for at få
valgt kvalificerede kandidater til bestyrelsen
på baggrund af en åben debat. 

»De interne repræsentanter skal være klædt
på til at matche de udefrakommende bestyrel-
sesmedlemmer«, argumenterede dekanen.

Prorektor Jørgen Olsen advarede omvendt
mod tendens til grøftegraveri:

»Vi søger en bestyrelse for hele KU. Derfor er
det beklageligt hvis vi allerede opfatter besty-
relsen som bestående af ‘dem’ og ‘os’ – de eks-
terne og de interne.«

Rektor Linda Nielsen supplerede:
»Det er fantastisk vigtigt at fastslå at de eks-

terne bestyrelsesmedlemmer er venner og ikke
fjender. Og det er helt centralt at vi selv er
med til at finde dem. Derfor skal vi også tage
godt imod dem«, sagde hun og understregede
at de ansatte selv er med til at skabe et godt
SU-samarbejde.

»Ganske vist er det ledelsen der i sidste in-
stans tager beslutningerne, men vi vil jo gerne
dialog«. ■

rjb@adm.ku.dk

HSU-KONFERENCE ▼  

Gør dine projekter relevante
Har du fået en god ide, så spørg en studievejleder eller underviser

på dit fag om hvor du kan henvende dig.

www.karrierevejviser.dk – her er en oversigt over virksomheder

hvor langt de fleste også er interesseret i samarbejde med stude-

rende omkring projektskrivning, praktik, speciale m.m.

www.videnskabsbutikken.dk (Samfundsvidenskab/Jura)

www.specialebasen.dk – her kan du gratis få fremvist dit speciale

for nysgerrige læsere.

www.kommunikationsforum.dk – her kan du søge inspiration til

dine kommunikationsstudier, deltage i debatten og få dit speciale

oploadet bagefter.

Åben for fortolkning
»Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om

bestyrelsens arbejde«.

Lov om universiteter, § 10, stk. 2.

Samarbejdsudvalgene har fået større 
betydning for de ansatte efter afskaffelsen 
af universitetsdemokratiet. 

Åben strategi 
mod lukkethed

SAMARBEJDSKULTUR
– Sådan ser der ud når le-

delses- og medarbejderre-

præsentanter fra de godt 50

samarbejdsudvalg på

Københavns Universitet

samles til fælles møde.
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Af Benedikte Ballund

Det er svært at åbne en
avis uden at møde en. Og
chancen for at de dukker

op i tv-nyhederne er også stor.
Eksperter bruges hyppigere og
hyppigere i medierne. Op gen-
nem 90’erne eksploderede
journalisternes trang til at bru-
ge forskerne som kilder. Det vi-
ser undersøgelsen Eksperter i
medierne som er en del af Magt-
udredningen.

Især de samfundsvidenska-
belige forskere er blevet popu-
lære ude på redaktionerne.
Hvor det tidligere var folk fra
natur- og sundhedsvidenskab
der kom i medierne, er det i
dag jurister, økonomer og poli-
tologer der tegner billedet. 

Men det er ikke kun antallet
og arten af forskere på avissider
og tv-skærme der har ændret
sig. De bruges også på en an-
den måde. For især de sam-
fundsvidenskabelige forskere
fungerer ikke kun som rene
eksperter der formidler forsk-
ningsresultater eller forklarer
indviklede sammenhænge. De

er blevet kommentatorer der
forholder sig til døgnets begi-
venheder.

»Vi spørger forskerne om
holdninger og meninger og po-
litikerne om facts i stedet for
omvendt,« sagde DR’s nyheds-
direktør Lisbeth Knudsen, mens
adjunkt Jakob Arnoldi fra Soci-
ologisk Institut ved KU udtrykte
det på den måde at den kritiske
intellektuelle og eksperten var
smeltet sammen.

Demokratisk problem
De mange forskere i medierne
er i overensstemmelse med den
nye universitetslov der slår fast
at universitetet skal tilskynde
sine medarbejdere til at deltage
i den offentlige debat. 

Men ifølge Lise Togeby kan
udviklingen være et demokra-
tisk problem. Hvis borgerne får
det indtryk at det kræver eks-
pertviden og ekspertsprog at si-
ge noget om selv brede emner
som børneopdragelse eller
flygtninge- og indvandrerpoli-
tik, kan det ødelægge den poli-
tiske diskussion.

»Det kan give en forestilling

om at politiske problemer kun
kan løses på grundlag af særlig
faglig indsigt,« sagde hun på
konferencen. »Der er ikke tale
om at forskerne optræder som
politikere, men det er en gråzo-
ne mellem forskning og poli-
tik.«

Tab af autoritet
Da Anders Fogh Rasmussen i
sin første nytårstale brugte ord
som eksperttyranni og smags-
dommere, var det selvsagt ikke
positivt ment, og statsministe-
ren er ikke den eneste der for-
holder sig kritisk til ekspertbe-
grebet. 

For seere og avislæsere kan
det måske også være uklart
hvornår de lærde bidrager med
faglig viden og hvornår de
kommer med politiske vurde-
ringer. Og hvor megen tiltro
kan man så have til deres ud-
sagn? 

Ifølge Lise Togeby kan den
kraftige eksponering være
medvirkende til at forskningen
mister autoritet, og det bliver
ikke bedre hvis professorer og
lektorer udtaler sig om emner

der ligger uden for deres eget
snævre faglige felt.

Hun bidrog selv med et dug-
frisk eksempel fra en artikel i en
af morgenaviserne. Her havde
fem forskere udtalt sig i forbin-
delse med regeringens tilbaget-
rækning på dagpengeområdet. 

»En, måske to havde et forsk-
ningsområde der var rimelig re-
levant i forhold til det de kom-
menterede,«  vurderede Lise
Togeby der efterlyste en diskus-
sion af hvad forskere er forplig-
tede til at stille op til og hvad
de skal holde sig fra. ■

bbal@adm.ku.dk

Politolog eller politiker
Eksperter optræder i stigende grad som kommentatorer frem for forsk-
ningsformidlere. Det er et demokratisk problem og kan ødelægge forsk-
ningens autoritet, mener formand for Magtudredningen, Lise Togeby 

Hvordan skal KU kommunikere?
Forslaget til en fælles kommunikationsstrategi og -politik for hele Københavns Uni-

versitet er for nylig sendt til høring på universitetet for at sikre så godt et fundament

som muligt inden den endelige behandling i konsistorium inden nytår. Fristen for

høringssvar er den 5. december. På baggrund af svarene vil der blive skrevet et ende-

ligt udkast til den færdige strategi. 

Forskere og medier i fokus

Institut for Nordisk Filologi var 12. og 13. november vært for

konferencen Forskere og Medier på det nye KUA. Her satte

folk fra presse og universitetsverden spot på relationen mel-

lem forskere og journalister. 

Under overskrifter som Hvad

er forskerne bange for og

Fagperson, fortolker eller

fæhoved diskuterede 16 op-

lægsholdere i løbet af de to

dage med 240 deltagere der

hovedsageligt var studerende

eller journalister. 

Konferencen var arrangeret

af lektor Mie Femø Nielsen og

specialestuderende Gitte Gra-

vengaard (bill.) fra Nordisk Fi-

lologi. Gravengaard har net-

op offentliggjort resultaterne

af en spørgeskemaunder-

søgelse om humanistiske forskeres holdning til forskningsfor-

midling, journalister og medier. 

Fra KU deltog desuden en række andre forskere, blandt an-

det religionshistorikeren Mikael Rothstein, sociolog Jakob

Arnoldi, juristen Ditlev Tamm og retorikprofessor Christian

Kock. 

Medierne var repræsenteret af DR’s nyhedsdirektør Lisbeth

Knudsen og journalisterne Kurt Strand og Christine Antorini.

Sidstnævnte er desuden formand for videnskabsministeriets

tænketank vedr. formidling af forskning.

På www.forskerogmedier.dk kan man finde materiale fra konferen-

cen, inklusiv Gitte Gravengaards undersøgelse.
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MEDIER OG MENINGER – 
KU-forskerne var velrepræsente-

rede i panelet. Til gengæld var

der ikke mange af dem blandt til-

hørerne da Institut for Nordisk 

Filologi holdt konference om for-

skere og medier.
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du kan få politikere til at læse
de undersøgelser de udtaler sig
om, må du være statistiker eller
fra en anden planet,« fortalte
Hans Bay.

En uvildig undersøgelse blev
afslutningen på den ophedede
diskussion. Den konkluderede
at rapporten ikke var gået over
stregen i forhold til hvad man kan
inden for samfundsforskning.

Hurtigere og hurtigere
Sidder der nogle rundt om på
universitetets gange og håber
på at udviklingen går i retning
af mere tid til fordybelse og for-
klaring i medierne, kan de godt
glemme det. I hvert fald når det
gælder elektroniske nyheder.

DR’s nyhedsdirektør, Lisbeth
Knudsen, gjorde det helt klart
for enhver konferencedeltager
at tingene går hurtigere og hur-
tigere. Der er deadline døgnet
rundt når man skal lave nyhe-
der til internettet, og i korte ny-
hedsoversigter er der ikke plads
til forskere der væver. Der er
brug for letforståeligt sprog og
effektive one-liners. Det er også
grunden til at de samme forske-
re hives frem igen og igen. En
undersøgelse i Ugebrevet Man-
dag Morgen fra 2002 viste at
tre procent af de danske forske-
re står for halvdelen af medi-
eomtalen.

»Det er dem der kan formule-

re sig kort og medieegnet,« kon-
staterede Lisbeth Knudsen tørt.

Afgørende sekunder
Trods pressens hektiske
arbejdsvilkår er det ikke kun de
universitetsansatte der må ind-
rette sig. Der er også behov for
at det danske pressekorps ser
på sig selv med kritiske øjne.

»Journalister tror man ved
alt fordi man ved noget,« sagde
religionshistoriker Mikael
Rothstein fra KU. Han oplever
ofte at blive ringet op og bedt
om en kommentar til alverdens
religiøse emner som han aldrig
har beskæftiget sig med.

Christine Antorini lagde også
vægt på at journalister skal tage
forskernes bekymring for trivia-
lisering alvorligt og forstå at
der er meget på spil for dem
når resultatet af mange års
ihærdigt arbejde i studerekam-
meret pludselig skal præsente-
res på 15 sekunder. 

Ikke mindst fordi der i viden-
skabens verden kan være en
tendens til at se ned på forskere
der stiller op i pressen.

»Det er lavstatus blandt aka-
demiske kolleger at være i me-
dierne,« lød det fra Mikael
Rothstein. ■

likl@adm.ku.dk

bbal@adm.ku.dk

Af Benedikte Ballund 
og Lise K. Lauridsen

På den ene side og på den
anden side. Ingen klare
konklusioner, men masser

af forbehold og små nuancer.
Det hele serveret i et sprog med
mængder af bisætninger og
fremmedord. Det er skrækvisio-
nen om en forsker set fra medi-
ernes side.

Universitetsfolket er til gen-
gæld bange for at medierne skal
forfladige deres budskab, presse
det ned i skabeloner og skabe
kunstige konflikter og sensatio-
ner. 

»Forskere mener at journali-
ster enten er onde eller dumme.
Journalister synes til gengæld
at forskere har tusind forbehold
og ikke kan komme til sagens
kerne,« sagde Christine Antorini.

Forenkling af
virkeligheden
TV-værten Kurt Strand bekræf-
tede at hans kolleger hader for-
behold fordi det er med til at
mudre en historie. 

»Al journalistik er forenkling
af virkeligheden. Uanset hvor
fornuftigt journalisten og for-
skeren opfører sig, vil der opstå
en interessekonflikt,« sagde
Kurt Strand og påpegede desu-
den at tv er uegnet til formid-
ling af fakta.

»Især i et interview er det
umuligt. Tv er for flygtigt. Det
er et holdnings- og underhold-
ningsmedie. Derfor skal en god
kilde kunne holdningsbasere
sin forskning og sige jeg i stedet
for man.«

Vinkler og
videnskabelighed
Et godt eksempel på hvordan
forskerne kan komme i klemme
i medierne kom chefstatistiker
på Socialforskningsinstituttet
(SFI) Hans Bay med. 

I februar i år lå rapporten
‘Mange veje til integration’ klar.
Den slap ud til en journalist fra
Berlingske Tidende en dag før
den officielle offentliggørelse.
Forsidens konklusion lød:
»Rapport forsvarer ghettoer«.
Og så kørte mediemøllen, for-
klarede Hans Bay. SFI prøvede
at præcisere den allerede op-
hidsede diskussion via debat-
indlæg og pressemeddelelser.
Men budskabet trængte ikke
rigtig igennem. Forskerne bag
rapporten blev hængt ud for at
være ulødige og politiserende.

»Vi blåstemplede ikke ghetto-
er, men det er meget svært at
gendrive forkerte påstande når
først et dagblads overskrifter
dominerer debatten. Og når po-
litikerne kommer på banen, bli-
ver man stegt. En kollega sagde
engang til mig; hvis du tror at

ningen omkring pædagogisk
forskning,« siger Jakob Albre-
cht informationsmedarbejder
på DPU.

En simpel pjece med gode
råd til forskeren om hvad man
gør når pressen ringer på, har
hjulpet på både forskerens blu-
færdighed og angst for at blive
misbrugt.

Også den ensidige brug af
den samme håndfuld Tor-
denskjolds soldater blandt for-
skerne er DPU ved at gøre op.
De mere nyfigne forskere bliver
rådgivet om hvordan de kan
træne deres medieoptræden, og
en database over hvad forsker-
ne egentlig laver, hjælper i dag
journalisterne til at finde frem
til den helt rigtige kilde.

Også på KU er mediemands-
opdækning fra journalister og

kommunikationsfolk blevet
øget gevaldigt det sidste halve
års tid. Kommunikationschef
på KU, Claes Amundsen, slog
dog fast at alt forskning ikke
kan eller skal kommunikeres
ud via en fiks pressemeddelelse:

»Så mange informationsmed-
arbejdere vil vi aldrig få, men
der står heller ikke i universi-
tetsloven at alle forskere skal
formidle. Det vi kan gøre som
kommunikationsmedarbejdere
er at prioritere imellem de bed-
ste historier fra universitetets
verden og så give træning og
støtte til de forskere der er eller
skal i medierne,« siger Claes
Amundsen. ■

likl@adm.ku.dk

bbal@adm.ku.dk

Af Lise K. Lauridsen 
og Benedikte Ballund

Journalisterne skal blive bed-
re til at gennemskue tal og
skelne sikker viden fra syns-

punkter. Omvendt skal forsker-
ne kende til journalisternes
uskrevne regler og være bedre
til at gå til sagens kerne. Sådan
lyder nogle af de gode råd til og
såmænd også fra forskere og
journalister. 

Studievært Christine Antori-
ni der også er formand for Vi-
denskabsministeriets tænke-
tank om forskningsformidling,
har en række forslag til bedre
forskningsformidling. Efterud-
dannelse i videnskabsjournali-
stik, basal indføring for forske-
re i journalistikkens uskrevne
regler, at reservere en del af

forskningsmidlerne specielt til
formidling samt at universite-
terne mere aktivt sætter dags-
ordenen når interessante forsk-
ningsresultater dukker op.

Universiteterne opruster
På Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet er de netop langt frem-
me med hensyn til selv at sætte
dagsordenen i medierne. En
seks mand stor kommunikati-
onsenhed der blandt andet ta-
ler med pressen og skriver pres-
semeddelelser, har gjort at DPU
i langt højere grad får sine gode
historier i pressen og ud til en
bredere læserskare.

»Det er jo ikke noget mål for
DPU at vores forskere ofte bli-
ver citeret i pressen, men vi vil
gerne forbedre kvaliteten af
den viden der når ud til befolk-

Den rene jammer
»Vi er i øjeblikket i den besynderlige situation at medierne klager over at de statsansatte

forskere ikke er tilstrækkeligt villige til at stille op, forskerne klager over at de bliver for-

fulgt af grådige journalister som spolerer deres arbejds- og privatliv, mens ledende politi-

kere kritiserer forskerne for at blande sig i spørgsmål der ikke kommer dem ved.«

Fra Magtudredningsskriftet ‘Eksperter i medierne’ 

af E. Albæk, P. Munk Christiansen og L. Togeby (2002).

En tur i mediemøllen
Journalistik er forenkling. Forskning er fordybelse. Interessekon-
flikten er til at få øje på når videnskab og presse mødes 

Lær af hinanden
Forskerne skal rustes bedre til at optræde på mediernes præmisser, 
men medierne må også lære at respektere forskningens forbehold
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PH.D.  ▼  

Af Thomas Wiben

Hvis man gerne vil gøre kar-
riere på universitetet må
man indstille sig på at være

arbejdsløs i lange perioder.« 
Sådan beskriver formanden

for ph.d.-foreningen på KU,
Charlie Breindahl, virkelighe-
den for mange forskere. Vejen
til fastansættelse på universite-
tet kan være lang. Og den er of-
te præget af usikkerhed og
dårlig økonomi. 

For at blive forsker skal man
tage en ph.d.-uddannelse oven
i en almindelig kandidatuddan-
nelse. Tilsammen er det den
længste og mest specialiserede
uddannelse man kan tage i
Danmark. Alligevel er den ikke
en garanti for et fast job. Uni-
versitetet har nemlig ikke råd til
at oprette nye lektorater så de
unge forskere må vente på at de
gamle lektorer går på pension.
Og det tager tid. Således viser
undersøgelsen ‘Alder, køn og

rekruttering i dansk universi-
tetsforskning’ fra 1999 at gen-
nemsnitsalderen for nyansatte
forskningslektorer er 40,6 år.
Værst ser det ud på Humaniora
hvor gennemsnitsalderen er op-
pe på 43,7 år. 

Personlige omkostninger 
Torben Sangild er 34 år og
ph.d.-studerende på Moderne
Kultur på KUA. Fra han blev
kandidat til han fik sit stipen-
dium gik der tre år. Og det er
ikke specielt usædvanligt. At få
en ph.d. på Humaniora er nem-
lig et nåleøje kun en procent af
de færdige kandidater slipper
igennem. Men han ved stadig
ikke hvad fremtiden bringer
når han næste år afleverer sin
afhandling. 

»Mine fremtidsudsigter er
stadig usikre og vil formentlig
være det mange år fremover.
Jeg kan jo ikke regne med at
komme til at forske. Der er vir-
kelig kamp om pladserne på

mit institut. Og det kan godt
være frustrerende ind imel-
lem,« siger Torben Sangild.

De mange år uden en fast an-
sættelse kan godt have personli-
ge omkostninger. Charlie Brein-
dahl der netop selv har afleve-
ret sin ph.d.-afhandling på Film
og Medievidenskab på KUA, fin-
der forholdene stærkt kritisable.  

»Når man når til det tids-
punkt i karrieren hvor man har
skrevet en ph.d., så er det for de
flestes vedkommende aktuelt
at få familie og børn. Men det
er svært at få et familieliv til at
fungere hvis en af de voksne
har et liv hvor man er afhængig
af tidsbegrænsede ansættelser
der hele tiden løber ud, så man
bliver arbejdsløs. Det er mildt
sagt ikke fedt at have så lang en
indgang til en karriere,« udta-
ler Charlie Breindahl.

På Teologisk Fakultet er der lige
så få stillinger som der er lang
ventetid. Så for Søren Holst der
om kort tid afleverer sin ph.d.

afhandling der, er en akade-
misk fremtid svær at få øje på.

»Næste år bliver der en lek-
torstilling ledig. Men vi er i
hvert fald fire mand med en
frisk ph.d.-grad og to med en
lidt ældre der vil søge den som
et adjunktur. Alle er velkvalifi-
cerede, og næste gang en lektor
går på pension, er i 2009. Jeg
kunne lige så godt stille op til at
blive amerikansk præsident.« 

For Torben Sangild virker det
urimeligt at der ikke er flere
faste forsker- og undervisnings-
stillinger.

»Selv om du tager en ph.d.-
uddannelse, skal du absolut
ikke regne med at få et lektorat.
I stedet går der en masse højt-
uddannede mennesker rundt
og underviser i et væk. Og de
får aldrig tid til at fordybe sig i
forskning.« ■

wibenthomas@hotmail.com

Thomas Wiben er freelance-
journalist.

Af Thomas Wiben

Forskningen mangler penge.
Alle ved det, men ingen gør
noget ved det. Heller ikke på
dette års finanslov blev der
afsat flere penge til forsknin-
gen. Minister for videnskab,
teknologi og udvikling Helge
Sander kan godt se at der er
behov for flere midler, men
henviser til de nye bestyrelser.

»Det var ikke politisk muligt
at skaffe flere midler. De nye
bestyrelser på universiteterne
kan jo på dette område markere
at Folketinget ikke behøver at
detailstyre deres bevillinger ved
at prioritere dette meget vigtige
område,« udtaler ministeren til
Politiken. 

Men den køber sekretariats-
chef på KUA, Kirsten Stenbjer-
re, ikke. Hun synes at politiker-
ne skubber ansvaret fra sig. 

»I øjeblikket er Helge San-
ders svar på alt at nu får univer-

sitetet en bestyrelse. Den be-
styrelse kan bare omprioritere.
Men vi har jo kun den sum pen-
ge, vi har fået tildelt. Det gør
ondt alle vegne. Hvis vi ompri-
oriterer, mangler pengene jo
bare et andet sted,« siger hun.

Manglen på bevillinger bety-
der at mange institutter er tvun-
get til at ansætte undervisere
på deltid fordi de er billigere
end fuldtidsansatte adjunkter
og lektorer. Men det går ud
over den forskningsbaserede
undervisning som ellers er en
af regeringens målsætninger.
Og det forringer forskerspirer-
nes karrieremuligheder kraftigt. 

Fastansatte koster
Universitetet ville gerne have fle-
re fastansatte undervisere, men
det rækker midlerne ikke til. 

»Hvis vi skulle bruge flere
fastansatte undervisere, ville
der blive mindre undervisning.
Fastansatte har forskningspligt.

Derfor betaler vi faktisk det
dobbelte for en fastansat læ-
rer,« siger Kirsten Stenbjerre.

For Lilli Humle der er konsu-
lent i Dansk Magisterforening
giver det ikke nogen mening at
samfundet først bruger penge
på at uddanne forskere hvor-
efter der ikke er råd til at fast-
ansætte dem når de er færdige
med deres lange og dyre ud-
dannelse. 

»Vi uddanner forskere, og så
kan de ikke få fodfæste alli-
gevel. Det er måske på kort sigt
billigere for universitetets
pengekasse, men er det billige-
re for samfundet på langt sigt?
På et tidspunkt begynder
ph.d.erne jo at lave noget
andet. Og så går alle de kvali-
fikationer der er postet i dem
tabt for forskningen og dermed
også for samfundet. Det hæn-
ger ikke sammen samfunds-
økonomisk.« ■

Karrierestigen 
på universitetet
Hvis man vil leve af at forske på universitetet, skal man have god

tålmodighed. Man skal nemlig igennem mange trin før man når til

toppen af forskerstigen. I grove træk ser trinene sådan ud:

1. Kandidatuddannelsen: Minimum 5 år

2. Ph.d.-stipendium: Minimum 3 år

3. Adjunktur: 3-årig forsker- og undervisningsstilling. 

Gennemsnitsalder ved ansættelse ca. 35 år

4. Lektorat: Fast forsker- og undervisningsstilling. 

Gennemsnitsalder ved ansættelse ca. 40 år

5. Professorat: Den højeste forsker og undervisningsstilling. 

Gennemsnitsalder ved ansættelse ca. 48 år.

Kilde: Alder, køn og rekruttering i dansk universitetsforskning, 1999.

Bumletog til Barcelona

I Barcelona-erklæringen forpligtede EU-landene sig til at afsætte tre

procent af bruttonationalproduktet til forskning inden 2010. I øjeblik-

ket udgør Danmarks andel kun 2,4 procent. 0,7 procent fra den

offentlige sektor og 1,7 procent fra den private. 

Målet er at en procent skal komme fra den offentlige og to procent fra

den private sektor. Men ikke mange tror på at det vil lykkes Danmark at

leve op til dette mål. 

»Hvis vi skal nå Barcelona-erklæringen, er det nu vi skal til at have nog-

le flere adjunkt- og lektorstillinger. Sander holder jo fast ved at vi nok

skal nå det her mål, men så skal det godt nok være et lyntog til sidst,«

siger Lilli Humle fra Dansk Magisterforening.

Regeringen taler om at Danmark skal blive et foregangsland inden for

forskning. Men indtil videre er der ikke nogen plan om hverken at ud-

danne eller ansætte flere forskere.

Ikke plads til forskning
»Dette års finanslov er svær for der er mange ting i spil, og der er så

mange uenigheder mellem regeringen og Dansk Folkeparti at der nok

ikke bliver plads til forskningen.«

Jesper Langballe, forskningspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti til

Forskerforum den 3. november 2003.

Usikker forskerkarriere
Mange unge forskere venter i årevis på en fast stilling.
Det kan have personlige omkostninger 

Billig arbejdskraft
Universiteterne mangler penge. 
Derfor bliver mange færdiguddannede forskere
kun ansat som undervisere på deltid

F O T O :  J O A C H I M  R O D E

SPILD – For Charlie Breindahl og mange andre

ph.d.er er udsigten til et fast arbejde ikke god, for

universiteterne har ikke råd til at fastansætte dem. 
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INTERVIEW ▼  

Af Kristoffer Flakstad

Oprindeligt læste Kim
Blæsbjerg slet ikke på
Københavns Universitet,

men på den nyoprettede For-
fatterskole. Drømmen var at
blive forfatter, men skolen
levede ikke op til forventnin-
gerne. 

»Det var et indspist og elitært
miljø. Der var Forfatterskolen,
og så var der den øvrige ver-
den. Skolens pædagogik var at
løfte os elever op på piedesta-
ler. Vi skulle vide at vi var noget
særligt. Dét var dræbende for
kreativiteten, og det jeg lærte
mest om var hvordan jeg ikke
skulle skrive,« fortæller Kim
Blæsbjerg der dog blev på sko-
len og gjorde sin uddannelse
færdig i 1997.

Året efter begyndte Kim
Blæsbjerg at studere dansk og
senere litteraturvidenskab på
KUA. Universitetet viste sig hur-
tigt at være noget helt andet
end Forfatterskolen.

»På Institut for Nordisk Filo-

logi følte jeg at jeg selv skulle
udforske og arbejde mig op fra
bunden. Her var man ikke no-
get før man havde præsteret
noget. Det var langt mere moti-
verende for mig end det jeg
oplevede på Forfatterskolen,«
husker han.

»Samtidig var det utrolig in-
spirerende at blive præsenteret
for store mængder af både
dansk og international littera-
tur. Universitetsstudierne for-
mede simpelthen mine evner
og min lyst til at skrive hvilket
jo er absurd. Jeg søgte trods alt
ind for at få en akademisk ud-
dannelse, ikke for at lære at
skrive noveller og romaner,« si-
ger Kim Blæsbjerg. 

Fiktive notater
Kim Blæsbjerg skrev nu intenst
på det der skulle blive til hans
debutudgivelse, novellesamlin-
gen Fælder (2002).  

»På et tidspunkt gik jeg til
nogle ret kedelige forelæsnin-
ger. De andre studerende troe-
de sikkert at jeg var en ivrig

notattager, men rent faktisk sad
jeg og skrev på mine små, korte
historier. Det er bestemt ikke
alle undervisere på Køben-
havns Universitet der er lige go-
de formidlere, men selv dét
kom der et positivt resultat ud
af,« siger Kim Blæsbjerg med et
glimt i øjet. 

Også de akademiske hjem-
meopgaver viste sig efterhånd-
en at være til stor hjælp da det
efter Kim Blæsbjergs opfattelse
kræver den samme disciplin at
skrive en roman som en univer-
sitetsopgave.

»Før jeg kunne sætte mig ned
og skrive Niels Bohrs kærlighed,
måtte jeg foretage et større
researcharbejde. Det mindede
fuldstændig om forarbejdet til
et akademisk projekt. På den
måde hænger det at skrive
skønlitteratur og at læse på uni-
versitetet vældig godt sam-
men,« siger Kim Blæsbjerg. 

Litterære fysikstuderende
Forberedelserne til romanen
førte Kim Blæsbjerg ud på Det

Naturvidenskabelige Fakultet.
Her mødte han mange fysikstu-
derende der til hans store over-
raskelse var stærkt optagede af
skønlitteratur. 

»Det åbnede mine øjne for
vigtigheden af faglige udveks-
linger. Vi humanister kan lære
meget af de naturvidenskabe-
lige. De har en helt anden disci-
plin og tilgang til deres stof.
Omvendt kan de også lære me-
get af os. Niels Bohr brugte fx
Goethes værker til at forklare
sine teorier. Den form for utra-
ditionel tænkning er inspireren-
de og vigtig,« fastslår Kim Blæs-
bjerg. 

Den unge forfatter måtte
neddrosle studieaktiviteten
mens han skrev på sin roman.
Til gengæld føler han at han fik
meget igen. 

»Jeg fik indsigt i en verden
som jeg kun vidste lidt om, og
jeg fik samtidig afkræftet en
række fordomme. Risikoen var
selvfølgelig at min nære kon-
takt til det naturvidenskabelige
miljø ville påvirke mig og give
romanen et tørt, akademisk
præg. Sådan synes jeg ikke det
blev, og jeg er ret sikker på at
jeg også vil anvende den her ar-
bejdsproces i forbindelse med
mine kommende romaner,« si-
ger Kim Blæsbjerg der i første
omgang dog vil koncentrere sig
om at gøre sin uddannelse fær-
dig. 

Kim Blæsbjerg erkender at
det ikke er forfattervirksom-
heden alene der skal give ham
brød på bordet. 

»Jeg tjener knap nok det mi-
ne studiekammerater tjener på
studiejob. Det er lysten – ikke
pengene der driver mig til at
fortsætte med at skrive,« siger
han. 

Lysten til at skrive holdes
blandt andet oppe af en gruppe
venner fra både Forfatterskolen
og KU. Som enhver anden stu-
diegruppe mødes de jævnligt
for at læse og diskutere hinan-
dens tekster. 

»Vi giver hinanden feedback
og motiverer når skrivebloka-
derne indtræffer. Nogle nøjes
med at give kritik, mens andre
både skriver og kritiserer. Det
er en rigtig god ordning,« for-
tæller Kim Blæsbjerg.

Drømme og virkelighed
For en del unge forfatterspirer
lyder Kim Blæsbjergs tilværelse
måske som lidt af en drøm,
men han advarer mod den ro-
mantiske forestilling mange har
om at være forfatter. 

»Man skal være villig til at
acceptere at hvem som helst
kan sige hvad som helst om ens
bøger, og det er ikke alt sam-
men lige rosenrødt. For at blive
skønlitterær forfatter, skal man
i det hele taget være gjort af en
særlig støbning,« påpeger Kim
Blæsbjerg. 

»Jeg er opvokset i Lemvig
hvor mentaliteten var at man
ikke duede til noget før det
modsatte var bevist. Den lære
tog jeg med mig i bagagen til
København, men efterhånden
lærte jeg at man som både stu-
derende og forfatter også skal
have en god portion selvtillid.
Hvis man vil være forfatter, må
man ikke være sårbar,« siger
Kim Blæsbjerg.

»Man får meget modstand og
må gang på gang acceptere
iskolde afslag fra forlagene. Det
kan være et langstrakt projekt
at få udgivet en bog, men man
skal hele tiden tro på at om
seks måneder, så er det her ma-
nuskript blevet til en udgivet
roman selv om der i virkelig-
heden kan gå ti år.« Sådan ly-
der det gode råd fra den unge
forfatter.

Der går dog næppe ti år før
Kim Blæsbjerg selv får udgivet
sin næste roman. Lige nu bru-
ger han tiden til at studere og
til at glæde sig over de pæne
anmeldelser Niels Bohrs Kærlig-
hed har indbragt ham. Han vil
ikke afvise at han finder temaet
til en ny bog under de afslut-
tende overbygningskurser eller
den kommende specialeskriv-
ning. 

Indtil videre hænger Kim
Blæsbjergs forfattervirksomhed
uløseligt sammen med hans til-
værelse som universitetsstude-
rende. ■

Kristoffer Flakstad er cand.mag.
og freelancejournalist.

Kulørt uden krumspring
»Kim Blæsbjerg skriver flydende. Kulørt og uden de store krumspring.

Den litterære pondus som de store B’er i dansk kulturhistorie borger

for, giver romanen en finkulturel glans«

Erik Svendsen, Jyllands-Posten 26. september 2003.

FORFAT-
TERSKOLEN
OG KU –
Kim Blæsbjerg

er ikke i tvivl

om hvor han er

blevet mest

motiveret til at

skrive. 

Romanforfatteren fra KUA
Kim Blæsbjerg har forenet tilværelsen som universi-
tetsstuderende med livet som forfatter. Det er til stor
gavn at bevæge sig mellem de to verdener, siger den
29-årige forfatter der er aktuel med romanen ’Niels
Bohrs kærlighed‘

Det skrev
pressen...

»Hos Blæsbjerg hænger

tingene sammen, hvad

der har sin egen gam-

meldags tilfredsstillel-

se«

Bjørn Bredal i Politiken

»Kim Blæsbjerg er en

forfatter, vi nok skal

komme til at bemærke

fremover«

Nikolaj M. Lassen i

Weekendavisen
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KOMPLEMENTARITET –
Fortælleren er en mand i tyverne

der studerer litteratur, men 

opgiver specialeskrivningen 

da han mister sin kæreste.

I stedet tager han job som 

hjemmehjælper hvilket bringer

ham på sporet af en brevveksling

der involverer Niels Bohr.
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HANDICAP ▼  

Af Leise Thomsen-Vasbo

Det er svært at komme
gennem jurastudiet uden
at være seriøs, målrettet

og uhyre flittig. Alt dette er
Dennis Sørensen. Men derud-
over er han også døv. Han er
faktisk så døv at han slet ikke
kan høre noget. 

Sygdommen meningitis gjor-
de Dennis døv da han var syv
år, men allerede på det tids-
punkt var drømmen om at blive
jurist begyndt at spire.

»Måske har jeg set for meget
Perry Mason eller Matlock som
barn,« forklarer han. Dennis
ville være jurist, og sidste år
lykkedes det ham at færdiggøre
studiet. I dag arbejder han i
Energiklagenævnet og bor på
Amager med sin kæreste Lene.

Ingen hindring 
Vejen fra en almindelig HF-ek-
samen og til universitetet har
ikke været uden problemer.
Som døv kan man ikke bare
søge optagelse gennem den ko-
ordinerede tilmelding. 

»Der var lidt knaster i forhold
til kommunen. De var skeptiske
i forhold til om jeg kunne få et
arbejde efter uddannelsen. Det
var i hvert fald den officielle
forklaring. Det var nok nærme-
re udsigten til tolkeudgifterne
der skræmte. Her kom døve-
konsulenten så på banen og
skar tingene ud i pap,« siger
Dennis.

For Dennis var det ikke nyt at
bruge tolk. Han havde brugt
tegnsprogstolk siden HF, og for
ham var det en naturlig og
uundværlig del af hverdagen.
Selv om jurastudiet består af
meget læsestof, så var der også
mange forelæsninger hvor Den-
nis var nødt til at bruge tolk for
at følge med.  

Til daglig bruger Dennis mest
tegnsprogstolke, men han me-
ner at skrivetolke med fordel
kan bruges på jura.

»Med tegnsprogstolk får jeg
det sagte en gang på tegnsprog.
Med skrivetolke får jeg det på
en skærm. Jeg kan læse det
skrevne igen og igen indtil jeg
forstår det. Det er selvfølgelig

ikke så godt hvis jeg får stillet et
spørgsmål og først opdager det
efter et par minutter fordi man
ikke er nået til det på skær-
men,« forklarer han med et
smil. 

En ekstra indsats
Jura er et hårdt og tungt fag for
mange, og som døv kræver det
ekstra mange ressourcer at gen-
nemføre. Anstrengelserne for at
forstå og følge med i forelæs-
ningerne og diskussionerne
tappede ofte Dennis for energi.
Og til tider føltes det håbløst at
fortsætte.

»Når tolkebestillinger ikke
blev godkendt, når der kom af-
bud fra tolken eller når under-
visningen gik for hurtigt for
tolken, mistede jeg væsentlige
dele af undervisningen,« for-
tæller han. 

Alligevel mistede Dennis ikke
modet og har ikke fortrudt at
han holdt ved.

»Jeg kunne blive frustreret
over at mine medstuderende
havde det let. Men når jeg
tænkte på at alternativet var at

give op og ikke få en uddannel-
se, og når jeg så hvordan alle
omkring mig gjorde deres bed-
ste for at hjælpe, så var det til at
leve med,« siger han. 

Dit eget ansvar
For Dennis har baglandet og især
hans kæreste spillet en stor rol-
le. Men det er vigtigt at gøre sig
klart når man som handicappet
vil gennemføre en uddannelse
at ansvaret er ens eget. 

»Der er ingen tvivl om at min
kæreste i eksamensperioder
hvor jeg konstant læste, led me-
get afsavn. Jeg sætter stor pris
på at hun hele tiden var en stor
støtte,« siger han og understre-
ger at den eneste der kan få en
igennem, er en selv.

Netop fordi det kræver så
meget for en handicappet at
læse, mener Dennis at universi-
tetet kunne være bedre til at
give oplysninger om mulig-
hederne for at få hjælp. 

»Mange større udenlandske
universiteter har et handicap-
center der oplyser om mulig-
hederne, og som hjælper de

handicappede studerende med
praktiske ting. Det mangler på
de danske universiteters hjem-
mesider,« siger Dennis.

Brød jobmuren
Da Dennis blev færdig sidste år,
kæmpede han som alle andre ny-
uddannede med at finde arbejde.
Det var svært i en tid med ned-
skæringer og ansættelsesstop.
En undersøgelse fra Social-
forskningsinstituttet og Beskæf-
tigelsesministeriet viser at halv-
delen af de handicappede i
Danmark er uden arbejde.

»Det var et mareridt at kom-
me ud til. Det handlede ikke
om forventninger og håb om
drømmejobbet, men om at få et
job,« siger han. 

Ved jobsamtalerne blev Den-
nis mødt med en del skepsis fra
arbejdsgivernes side på grund
af sit handicap. En skepsis der
ifølge Dennis skyldes uviden-
hed om hans handicap.

»Når det meste af jobsamta-
len drejede sig om hvad jeg
kunne og ikke kunne på grund
af mit handicap, og når der ikke

blev spurgt til mine kvalifika-
tioner, var det en form for dis-
krimination,« fortæller han. 

Dennis mener dog at man
skal være varsom med brugen
af ordet ‘diskrimination’. I de
tilfælde hvor man godt ved
man ikke er egnet, skal man
holde sig fra at bruge det. Også
selv om det er nærliggende at
tillægge sit handicap betydning
for afslaget.

»Men det må aldrig blive en
ødelæggende undskyldning for
ikke at forbedre sine kvalifika-
tioner,« siger han.

Til sidst lykkedes det Dennis
at bryde gennem muren til ar-
bejdsmarkedet. I dag klarer han
sig for det meste uden tolk. 

Han er åben med hensyn til
fremtiden. På længere sigt er
det retssalen der trækker.

»Jeg vil gerne være retsdom-
mer, og her kan jeg forvente
særdeles dygtige tolke,« slutter
Dennis. ■

Leise Thomsen-Vasbo er
cand.mag. i statskundskab 
og teatervidenskab.

Døves 
hjælpemidler
En skrivetolk skriver ned hvad der bliver sagt i under-

visningen. Det skrevne ses på en computerskærm

hvor den døve kan læse hvad der bliver sagt og kan

tage notater. 

En tegnsprogstolk gengiver ved hjælp af håndtegn

det sagte i tegnsprog. 

Typiske problemer for den hørehæmmede 
i undervisningssituationen
•  Den hørehæmmede har svært ved at forstå læreren og studiekammeraterne

•  Den hørehæmmede har svært ved at se og mundaflæse læreren (hvis denne vender ryggen til klassen). 

Det samme gør sig gældende for studiekammeraterne

•  Når der er meget støj i klassen, hæmmes taleforståelsen i betydelig grad

•  Den hørehæmmede har store vanskeligheder med at tage notater da det er nødvendigt for den

hørehæmmede konstant at se på de talende for at kunne følge med

•  Den hørehæmmede har ofte vanskeligt ved gruppearbejde da det er svært at følge med i samtaler mellem

flere personer

Kilde: Håndbog for handicappede studerende og kandidater – udgivet af Handicappede Studerende & Kandi-

dater, 1999.

Handicap ingen undskyldning
Var det på grund af mit handicap? Et naturligt og uundgåeligt spørgsmål for mange handicappede studerende
hvis tingene ikke går som forventet. Men det må aldrig blive en sovepude, mener 27-årige Dennis Sørensen

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

H-E-J – Dennis Sørensens handicap har ikke forhindret ham i at blive cand.jur., men han har været afhængig af tegnsprogs- og skrivetolke til forelæsningerne.

Hjælp til hørehæmmede
Center for Information om Videregående Uddannel-

ser (ivu*C) og Specialkonsulenterne for Døve og

Hørehæmmede har viden om hørehæmmedes

studievilkår og muligheder for støtte.



Af Karsten Bengtsson

Udseende er ikke kendt for
at spille den store rolle i
den akademiske verden.

Her gælder glamour ikke, men
derimod intelligens. Det er ikke
hovedets form og fremtoning
der tæller, men det som findes
indeni.

Ikke helt. En ny amerikansk
undersøgelse viser at udseen-
det spiller en overordentlig
vigtig rolle når de studerende
giver deres professorer karak-
terer – en udbredt praksis på
amerikanske universiteter. 

Undersøgelsen, der er fore-
taget af professor Daniel Ha-
mermech og studerende Amy
Parker, har kortlagt 94 under-
viseres udseende og derpå sam-
menholdt deres score med gen-
nemsnittet. Og det kan fastslås
at ‘lækre’ professorer i gennem-
snit ligger et helt point højere
end kolleger med et mere
almindeligt – eller ligefrem
jævnt kedeligt – udseende.

»Det er ikke så mærkeligt,«
siger professor i astrologi Rocky
Kolb. 

»At undervise er at optræde
foran et publikum og selvfølge-
lig spiller udseendet en rolle.« 

Det kan Kolb sagtens sige.
Han var i 1996 udvalgt til en
kalender med fotos af ‘hotte’
professorer.

»Alle som tror at udseende
ikke spiller nogen rolle, tager
fejl,« siger professor Judith
Waters der har studeret forhol-
det mellem udseende, arbejde
og indkomst. 

»Mange vil sige at for dem
betyder udseende ikke noget,
men det gør det for rigtig man-
ge mennesker – også studeren-
de.« 

Det er øjensynlig rigtigt.
Professor James M. Lang fra
Assumption College har som

feedback fra sine kvindelige
studerende fået flere kommen-
tarer om sin ‘lækre røv’. 

Lang siger at han gør meget
ud af at hans undervisning er så
kvalificeret som overhovedet
muligt, og derfor er lidt forun-
dret over at overfladiske for-
hold som hans røv spiller en
rolle.

»Nu ved jeg ikke om jeg er en
god underviser eller om jeg blot
har en god røv,« siger engelsk-
professoren. 

Baldwin og Betty
Lækre stege i den akademiske
verden kaldes i USA ofte for
henholdsvis Baldwin og Betty –
begge figurer stammer fra spil-
lefilmen Clueless.

Professor Kate Antonovics
anses af mange studerende for
at være en rigtig godte, en Bet-
ty. I e-mails fra mandlige stude-
rende på University of Califor-
nia hedder det for eksempel:
‘Jeg synes du er en rigtig lækker
steg,’ mens de kvindelige stude-
rende stiller spørgsmål som
‘Hvor køber du dit tøj?’

Antonovics finder at disse
breve er ‘latterlige’ og håber
ikke de har indflydelse på hvor-
dan de studerende opfatter
hendes undervisning.

Og måske har de ikke. I hvert
fald fastslår undersøgelsen
Beauty in the Classroom –
måske overraskende – at ten-
densen mest rammer mænd.
Mænds gode udseende – eller
det modsatte – influerer på de
studerendes opfattelse af un-
dervisningen med en faktor der
er tre gange højere end for
kvinder, oplyser professor Ha-
mermesh.

Nette fyre
Også på internettet florerer kri-
tiske kommentarer om under-
viseres udseende og pædago-

giske evner. Det sker på web-
steder som fx ProfessorPerfor-
mance.com og RateMyProfes-
sors.com.

Mens hotte professorer ofte
får et chilipeber-symbol ud for
deres navn, så får mindre værd-
satte professorer skriftlige kom-
mentarer a la: ‘Fyr dog den idi-
ot’. En af dem der har fået ører-
ne i cyber-maskinen er profes-
sor Harold Glasser. 

»Glasser vader rundt i denne
rædselsfulde blå striksweater
der får ham til at ligne Dr. Evil
fra Austin Powers-filmene,«
skriver en studerende.

Hr. Glasser er en af dem der
har det svært. Mandlige under-
visere der har deres udseende
imod sig, må simpelthen slide
mere i det end andre for at op-

nå de studerendes anerkendel-
se, fastslår undersøgelsen. Eller
gøre noget ved deres udseende,
kunne man tilføje.

Det sidste burde ikke være så
svært. Den akademiske verden
er ikke just nogen skønheds-
konkurrence hvorfor det er me-
get nemt at bevæge sig op over
gennemsnittet, mener profes-
sor Kolb.

Undersøgelsen er tavs på et
område: Er pæne professo-
rer simpelthen bedre under-
visere end grimme? Svaret
blæser i vinden fra stylistens
hårtørrer. ■

Karsten Bengtsson er freelance
journalist og bosat i San Fran-
cisco.

UDLAND ▼  

Lille spejl på
væggen der
En ny amerikansk undersøgelse
viser at kønne undervisere nyder
større anerkendelse blandt stu-
derende end grimme. 
Tendensen rammer mest – mænd

Universitet 
uden forskning 

STORBRITANNIEN: Er forskning og forsker-
uddannelse en uundgåelig del af universitetet?
Det spørgsmål diskuteres for tiden intensivt i
England hvor politikerne vil give etiketten
universitet til institutioner der koncentrerer sig
om kvalitet i grunduddannelsen. Tankerne er
senest blevet præsenteret i en hvidbog om
højere uddannelse, og Alan Johnson, der er
regeringens minister på området, har for nylig
understreget at de institutioner der fokuserer
på at levere undervisning af høj kvalitet skal
anerkendes ligesom institutioner der koncen-
trerer sig om forskning. Mange rektorer ved de
gamle universiteter er dog bekymrede for at
det medfører en udvanding af universitetsbe-
grebet. Flere peger på de identitetsproblemer
det kan give i forhold til det internationale
marked. Andre debattører taler derimod for en
distinktion mellem ‘research’ og ‘scholarship’.
Et universitet behøver ikke nødvendigvis at
rumme forskning, men derimod en høj kund-
skabskultur, lyder det.

Læs mere på www.education.guardian.co.uk/-
newuniversities.

Muslimer bliver hjemme

USA: Antallet af studerende fra muslimske
lande som vil studere i USA faldt kraftigt sidste
år. Det viser en ny undersøgelse fra det ame-
rikanske Institute of International Education.
Fra lande som Kuwait og Saudiarabien faldt
søgningen med en fjerdedel. Det blev der til
dels kompenseret for ved en øget tilstrømning
fra blandt andet Indien og Kina. Den hidtil
årlige stigning på fem procent af det totale
antal studerende fra andre lande, er blevet
bremset. Stigningen i 2002 er på bare en pro-
cent. Ud af i alt 586.000 udenlandske stude-
rende kom 74.600 fra Indien, 64.700 fra Kina,
51.000 fra Korea og 46.000 fra Japan. Asien
leverer altså 51 procent af alle udenlandske
studerende til USA. 

Læs mere på wwww.opendoors.iienetwork.org/.

Canadisk ranking

CANADA: Det canadiske tidsskrift Maclean’s
Magazine har netop præsenteret sin årlige ‘ran-
king’ af universiteter og højere uddannelses-
institutioner i landet. Blandt de store forsk-
ningsuniversiteter er det University of Toronto
der igen i år kommer på førstepladsen. På an-
denpladsen ligger McGill University. I klassen
af mellemstore universiteter ligger University
of Guelph først, efterfulgt af University of
Waterloo. Begge universiteter ligger i Ontario.
Tidsskriftet har også en særskilt ranking af
universiteter der koncentrerer sig om grundud-
dannelse. Her ligger St. Francis Xavier Univer-
sity i Nova Scotia højest. Herefter kommer
Mount Allison University i New Brunswick.
Den canadiske rankning bygger på 24 forskel-
lige indikatorer. Som en ny indikator er i år
inddraget antallet af bortfaldne studerende. 
De universiteter der beholder deres studerende
også efter det første år, får tildelt et point for
det.   

INTERNATIONALT NYT ▼  
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Undgå denne underviser
»Han er klam. Han ligner en pingvin. Og så har han et vildt behåret mo-

dermærke i fjæset.«

Evaluering af Leigh Grossman på professorperformance.com.



sig konsekvens af dette. I Holland valgte man i
2002 at lovliggøre eutanasi som aktiv dødshjælp
hedder. Belgien er siden fulgt i det hollandske
spor.

Diskussionen om lovliggørelse af eutanasi er i
realiteten en diskussion om det etiske fundament
for lovgivningen. Tilhængere af en lovliggørelse
fremhæver således etiske normer som konkurre-
rer med princippet om menneskelivets ukrænke-
lighed; nemlig henholdsvis respekten for den en-
keltes autonomi og hensynet til at undgå lidelse. 

Lovlig dødshjælp 
Indtil starten af 1990’erne var spørgsmålet om
dødshjælp hovedsageligt reguleret af straffeloven
og professionsetiske normer. Disse regler gav an-
ledning til nogen usikkerhed om hvornår en pati-
ent kunne afvise behandling herunder en livs-
nødvendig eller livsforlængende behandling. 

I 1992 blev der indføjet særlige regler i den
sundhedsretslige lovgivning om dødshjælp og
livstestamenter. Udgangspunktet for disse regler
er patientens autonomi. En patient har således
ifølge patientretsstillingsloven ret til selv at be-
stemme om vedkommende ønsker at blive be-
handlet eller ej og har til enhver tid ret til at
kræve en igangværende behandling afbrudt. 

Patientretsstillingsloven indeholder også be-
stemmelser om patientens selvbestemmelsesret i
situationer som giver anledning til særlige etiske
overvejelser. 

En læge må således ikke afbryde en sultestrej-
ke som en person ønsker at gennemføre trods in-
formation om de sundhedsmæssige konsekven-
ser. Patienter har også ret til at afvise behandling
med blod eller blodprodukter selv om behandlin-
gen er livsnødvendig. Endvidere har patientrets-
stillingsloven særlige regler for patienter som er
uafvendeligt døende. 

Patienter i den terminale fase kan afvise at mod-

tage livsforlængende behandling. Hvis patienten
ikke selv er i stand til at tage stilling til behand-
lingen, har lægen kompetence til at ophøre med
at give livsforlængende behandling. Der er også
mulighed for at lave et livstestamente hvor man
på forhånd tager stilling til hvilken behandling
man ønsker i den terminale fase. Hvis man bliver
bevidstløs, vil sundhedspersonalet skulle rette
sig efter den døende patients livstestamente. 

Patientens autonomi er højt vægtet i patient-
retsstillingslovens regler. Retten til selv at be-
stemme skal respekteres selv om dette kan føre
til patientens død. Hensynet til at undgå lidelse
er der også taget højde for. En læge har ret til at
smertebehandle patienter – også selv om be-
handlingen fremskynder dødens indtræden. Her
går hensynet til at undgå lidelse forud for hensy-
net til at bevare livet. Der må dog ikke gives mere
smertestillende medicin end nødvendigt for at
holde patienten smertefri da formålet ikke må
være at få døden til at indtræde hurtigere. 

Den danske lovgivning indeholder således reg-
ler der sætter hensynet til den enkeltes autonomi
og til at undgå lidelse over det etiske princip om
at værne om menneskelivet. Disse regler gælder
dog alene i det omfang det handler om at afvise
en behandling. Hvis der derimod er tale om at et
menneske ønsker en behandling som kan udløse
eller fremskynde døden, er det hensynet til at
værne om menneskelivet der vægtes højest.

Den hollandske model
Der er visse kriterier som skal være opfyldt før
man har ret til aktiv dødshjælp. 

For det første skal der være tale om en auto-
nom person – det vil sige et menneske som er i
stand til at handle fornuftsmæssigt. I loven har
man fastsat aldersgrænsen for børn til 16 år.
Børn mellem 12 og 16 år har også ret til eutanasi
hvis forældrene er enige i deres ønske. 
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Af Mette Hartlev

For nylig slog en fransk kvinde sin søn ihjel.
Den 22-årige Vincent Humbert havde levet et
helt almindeligt liv indtil han som 19-årig

ved et trafikuheld blev lam, stum og næsten
blind. 

Ved et mirakel var han trods sine alvorlige ska-
der i stand til at kommunikere med sin mor ved
hjælp af sin ene tommelfinger. Da det stod klart
at hans tilstand var permanent, ‘fortalte’ han sin
mor at han ønskede at dø. 

Hun forsøgte at overtale plejepersonalet og
myndighederne til at imødekomme sønnens øn-
ske. Men uden held. Derfor tog hun til sidst sa-
gen i egen hånd og gav sin søn en dødelig dosis
medicin. Hun vil nu blive tiltalt i en straffesag,
men kan formentlig forvente en mild dom. 

Sagen om Vincent er ikke enestående. Sidste
år ønskede en engelsk kvinde – Dianne Pretty –
at de engelske domstole skulle garantere hendes
mand at han ikke ville blive straffet for at hjælpe
hende med at begå selvmord. 

Hun led af en sjælden sygdom i centralnerve-
systemet som svækkede hendes muskler herun-
der åndedrætsfunktionen. En sygdom hun med
sikkerhed ville dø af inden længe. De engelske
domstole ville ikke give immunitet. Hun klagede
derfor til Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol. Her argumenterede hun med at retten
til livet – som er beskyt-
tet af menneskerettig-
hedskonventionen – og-
så omfatter en ret til at
afslutte livet. Dette fik
hun ikke medhold i. Hun
døde senere af sin syg-
dom.  

Disse sager har givet
anledning til stor debat i
både Frankrig og Eng-
land. En debat der også
med jævne mellemrum
opstår i Danmark – og
med god grund. Vi har
nemlig også sager om
aktiv dødshjælp.

For et par måneder siden blev en social- og
sundhedsassistent dømt for at have forsøgt at ta-
ge livet af en plejehjemsbeboer ved at sprøjte luft
i en blodåre. Det lykkedes ikke for hende, og be-
boeren døde få timer senere af naturlige årsager.
Landsretten takserede det til 24 måneders fæng-
sel hvoraf det dog kun er de fire måneder der
skal afsones. 

Her er ikke tale om et enkeltstående tilfælde.
En europæisk undersøgelse som for nylig er of-
fentliggjort i The Lancet viser at 0,79 procent af

danske dødsfald sker som følge af aktiv døds-
hjælp hvor patienten har fået ordineret eller ud-
leveret medicin med det bevidste formål at
fremskynde døden. Selv om det ikke lyder vold-
somt, drejer det sig om cirka 450 dødsfald årligt. 

Man skal nok være varsom med at konkludere
for håndfast ud fra undersøgelser som er baseret
på forholdsvis små tal, men trods dette forbehold
må man kunne slutte at aktiv dødshjælp fore-
kommer i det danske sundhedsvæsen. 

Aktiv dødshjælp er strafbart
I Danmark er det strafbart at slå et andet menne-
ske ihjel – også selv om der er tale om et medli-
denhedsdrab. 

Dødshjælp kan forekomme i forskellige udga-
ver. Det kan fx være i situationer hvor man på
eget initiativ slår et menneske ihjel ud fra et
barmhjertighedsmotiv. Det kan også være situati-
oner hvor man imødekommer et menneskes an-
modning om at blive slået ihjel – også kaldet
drab efter begæring. Det var tilfældet i sagen om
Vincent Humbert. Endelig kan det være i situati-
oner hvor man hjælper et andet menneske til at
begå selvmord. Det var det Dianne Pretty ønske-
de hendes mand skulle have mulighed for. 

Der er forskel på disse tre situationer. I den
første situation har offeret – i modsætning til de
to øvrige situationer – ikke selv bedt om at dø. I
den sidste situation – hjælp til selvmord – er det

offeret der tager livet af sig
selv. 

De fleste mennesker vil
formentlig intuitivt opfatte
disse tre situationer som
forskellige. Juridisk falder
de også under tre forskelli-
ge paragraffer, men der er
i alle tilfælde tale om straf-
bare handlinger. Straffelo-
ven håndhæver et grund-
princip om at det er for-
budt at slå ihjel. 

Hensynet til at bevare
menneskelivet skinner og-
så igennem andre straffe-

lovsbestemmelser som blandt andet giver mulig-
hed for at straffe personer som ikke kommer
nødstedte til hjælp.

Straffeloven er således baseret på et etisk fun-
dament hvor hensynet til at værne om respekten
for menneskelivet indtager en fremtrædende
plads.

Det strafferetlige værn for livets ukrænkelig-
hed er sat til debat i disse år. Hvorfor skal det
være strafbart at imødekomme et menneskes øn-
ske om at dø hvis det har ubærlige lidelser? Nog-
le ganske få lande har taget en lovgivningsmæs-

»En patient har ret til
selv at bestemme om
vedkommende ønsker
at blive behandlet el-
ler ej og har til enhver
tid ret til at kræve en
igangværende be-
handling afbrudt«

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.

Hvorfor skal det være strafbart at imødekomme et menneskes
ønske om at dø hvis det har ubærlige lidelser? Spørgsmålet
om aktiv dødshjælp dukker tit op i den offentlige debat og
behandles også i en ny redegørelse fra Etisk Råd. Men bør
man sætte døden i system?

Døden i system

VIDENSKABET
JURA

TÆT PÅ DØDEN – I Danmark er aktiv dødshjælp forb



Det er også en betingelse at der er tale om et
troværdigt ønske om eutanasi. Det skal være fri-
villigt og baseret på grundig information om be-
handlings- og smertelindringsmuligheder. Ende-
lig er det en betingelse at der er tale om et men-
neske som har ubærlige og vedvarende lidelser. 

Eutanasi er både en mulighed for døende og
for ikke-døende mennesker. Vincent Humbert
der kunne leve mange år i sin handicappede til-
stand, ville således have kunnet anmode om eu-
tanasi i Holland. Den hollandske lov åbner deri-
mod ikke mulighed for at en læge selv vurderer
at det er bedst for en patient at dø. Eutanasi er
kun lovligt hvis patienten selv ønsker det. 

Den hollandske lov indeholder endvidere en
række procedurer der skal være overholdt for at
lægen bagefter kan undgå straf. Det menneske
der ønsker at dø, skal først tale med en læge som
skal vurdere om der er tale om ubærlige og ved-
varende lidelser. Lægen skal også informere om
de behandlingsmuligheder der er til rådighed –
herunder også muligheden for at lindre patien-
tens lidelser. 

Hvis ønsket om eutanasi fastholdes, skal en
anden uafhængig læge tale med patienten og fo-
retage den samme vurdering. Efter der er udført
eutanasi, skal der udarbejdes en rapport som
vurderes af en særlige komité. Dette sker for at
sikre at alle kriterier er overholdt. 

I Holland har man valgt at udstrække respek-
ten for den enkeltes autonomi og hensynet til at
undgå lidelse til en positiv ret til at dø. 

Argumenter mod eutanasi
Beslutningen om at vægte det autonome menne-
skes selvbestemmelsesret højt i Holland betyder
dog ikke at de har ubetinget ret til eutanasi. Det
forudsættes at man har ubærlige og vedvarende
lidelser. Netop her kommer argumenterne mod
en legalisering af eutanasi ind i billedet. For

hvordan kan man vurdere om der er tale om
ubærlige og vedvarende lidelser? 

Selv om patientens tilstand ud fra en lægefag-
lig vurdering er stabil og ikke kan ændres, kan
det godt være at lidelserne ikke behøver at være
ubærlige og vedvarende. Hvis der er tale om fysi-
ske lidelser – fx smerter hos en cancerpatient i
den terminale fase – vil det i de allerfleste tilfæl-
de være muligt at smertebehandle patienten. 

Det er vanskeligere når der er tale om ikke-fy-
siske lidelser. Hvordan vurderer man således li-
delsen hos en svært depressiv patient eller hvor-
dan kan man bedømme hvordan den 22-årige
Vincent oplever at skulle leve et liv som lam,
stum og næsten blind? Det er svært at vurdere og
dermed er det også usikkert om det etiske
grundlag for at tillade eutanasi er opfyldt.

I argumentationen mod en lovliggørelse af ak-
tiv dødshjælp fremhæves også at det kan være
vanskeligt at sikre sig at patienten har et auten-
tisk ønske at dø. 

Svært handicappede eller syge mennesker kan
således – mere eller mindre direkte – være påvir-
ket af omgivelserne til at anmode om eutanasi.
De føler måske ikke de kan retfærdiggøre at være
til belastning for ægtefælle eller børn. 

Flere har også fremhævet at selve muligheden
for dødshjælp uundgåeligt vil kunne påvirke atti-
tuden over for syge patienter og prioritering af
ressourcer til behandling af patienter der har
mulighed for at vælge livet fra. 

Selve muligheden for aktiv dødshjælp kan føre
til at der vil opstå en form for pres fra omgivel-
serne til at tage imod dette tilbud. Hvis ønsket
om eutanasi ikke er autentisk, står vi igen i den
situation at forudsætningen for at vægte den en-
keltes autonomi højere end hensynet til at værne
om menneskelivet ikke er tilstede. 

Disse argumenter kan ikke afvises, men kan
efter min opfattelse heller ikke i sig selv begrun-

de en modstand mod at legalisere aktiv døds-
hjælp. Argumenterne kan nemlig også anvendes i
forhold til de beslutninger som man anerkender
at den enkelte har ret til at træffe – fx en terminal
patients beslutning om at afbryde livsforlængen-
de behandling. Med andre ord kan risikoen for at
patienten vil handle ufrivilligt ikke nødvendigvis
i sig selv begrunde at man afviser at lovliggøre
aktiv dødshjælp. 

Strittende lovgivning
Selv om Folketinget ikke juridisk er forpligtet til
at lovgive på en måde der virker logisk og konsi-
stent, vil man i praksis
normalt bestræbe sig på
at lovgivningen på cen-
trale områder ikke strit-
ter i forskellige retninger. 

Spørgsmålet er om lov-
givningen om dødshjælp
har en sådan strittende
karakter når den i nogle
situationer anerkender
den enkeltes ret til at be-
stemme over livets afslut-
ning, men afviser den i andre. 

Den selvbestemmelsesret som er beskyttet af
patientretsstillingslovens regler, kan man beteg-
ne som en negativ selvbestemmelsesret. Patienten
har ret til at afvise en behandling og kan kræve at
en allerede iværksat behandling afbrydes. Hvis
ikke man var forpligtet til at respektere patien-
tens ønske, ville behandlingen i realiteten være
tvangsmæssig hvilket ville være et alvorligt ind-
greb i den enkeltes frihed. 

I afvejningen mellem hensynet til det enkelte
menneskes personlige frihed på den ene side og
hensynet til at værne om og bevare menneskeli-
vet på den anden, er det den personlige frihed
der vægtes højest. 

Lovgivningen anerkender derimod ikke den
enkeltes positive ret til at kræve en bestemt be-
handling som kan føre til døden. Retten til smer
tebehandling kan ganske vist betegnes som en
positiv ret, men den er netop kun en ret til den
nødvendige smertebehandling og ikke en ret til
at få en større dosis som kan fremtvinge døden.
Hensynet til den enkeltes positive selvbestem-
melsesret vægtes således ikke så højt som hensy
net til at bevare menneskelivet.

I distinktionen mellem den negative og den
positive selvbestemmelsesret kan man således
finde rationelle argumenter for at man har en v
råderet over livets afslutning i nogle situationer
men ikke i andre. 

At sætte døden i system
Når man diskuterer lovliggørelse af eutanasi, bø
man også inddrage konsekvenserne af at sætte
døden i system. 

For det første kræver det indførelse af regler o
procedurer som den hollandske lovgivning er et
eksempel på. Dertil kommer at man også er nød
til at betragte eutanasi som enhver anden form
for sygdomsbehandling. Man vil skulle uddann
medicinstuderende i at udføre eutanasi, lave kon
trollerede forsøg for at udvikle den bedste måde
at udføre eutanasi på med videre. Det som er
tænkt som en barmhjertighedsgerning transfor
meres til en procedural og professionel aktivitet

Tilhængere af eutanasi peger ofte på ekstrem
situationer hvor patiente
med ubærlige lidelser øn
sker at afslutte livet på en
værdig måde. Men er sva
ret på disse situationer
lovgivning? Lovgivningen
forholder sig normalt til
livsforhold som har mere
almen karakter. Man lov-
giver sjældent for det eks
treme og uforudsigelige.
Derimod anerkender ma

at der kan opstå situationer som det ikke er mu-
ligt at tage højde for i lovgivningen hvor man m
sætte sig ud over normale love og principper. 

Spørgsmålet er om vi ikke som samfund er
bedst tjent med at holde fast i aktiv dødshjælp so
et spørgsmål om force majeure eller nødret. ■

Mette Hartlev er ph.d., lektor i sundhedsret og
bioret ved Det Juridiske Fakultet og medlem af De
Etiske Råd.

Det Etiske Råds redegørelse om eutanasi er tilgæn
gelig på www.etiskraad.dk.

»Spørgsmålet er om vi ikke 
som samfund er bedst tjent
med at holde fast i aktiv døds-
hjælp som et spørgsmål om
force majeure eller nødret«
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Dødens værdighed
»Retten til selv at bestemme går paradoksalt hånd i hånd med formynderiet. Hvis man selv kan tage ansvaret

for sin egen død, sættes et kæmpe apparat i gang for at overvåge at aflivningen går rigtigt til. Det viser ek-

semplet Holland hvor eutanasi har været lovliggjort siden 2002. Så måske man skulle erkende at ingen af os

har kontrol over livets afslutning og begynde at respektere dødens værdighed.«

Leder i Information, den 17. november 2003.

budt, men lægen har lov til at smertebehandle patienter – også selv om behandlingen fremskynder døden.
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DEBAT ▼  

Det ganske Europa er for øje-
blikket grebet af formid-
lings-kuller. Siger man

‘forskning’, råber ekkoet ‘formid-
ling’ tilbage. Ekkoet kommer fra
den akademiske verden og fra
dele af erhvervslivet der baserer
sig på ny teknologi, og i Dan-
mark er det rask blevet omsat i
en ny paragraf i universitetslo-
ven, en ministeriel tænketank
samt en del konferenceaktivitet. 

De påtrængende udfordringer
som drejer sig om hvilken rolle
forskning og videnskab spiller,
kunne spille og bør spille i nuti-
dens samfund, er blevet kogt
ned til en enkel formel som sy-
nes at kunne håndteres kommu-
nikationsteknisk: Forskere skal
blive bedre til at forklare sig.
Journalister skal blive bedre til
at forstå.

Formidlings-kulleren repræ-
senterer en undtagelse fra dét
der almindeligvis antages at
være reglen – at jo længere ud-
dannelse folk har, des mere til-
bøjelige er de til at tænke dybt-
gående og kritisk. Sådan tanke-
virksomhed synes så godt som
ikke at blive udfoldet når talen
er om formidling. Her er i stedet
en meget, meget gammel melodi
blevet genoptaget, tilsat en del
techno, men uden egentlige for-
søg på at genoverveje melodiens
præmisser.

Varetagelse af interesser
Den britiske videnskabshistori-
ker Roy Porter fortæller hvordan
forskningsformidling var på
dagsordenen i det tidlige 1700-
tals London og blev praktiseret
på gader, stræder og i kaffehuse,
komplet med stand-up matema-
tikere og det hele. Det gjaldt om
at forkynde et nyt verdenssyn.
Det gjaldt også om at fragte vi-
den til samfundet fra den nye
videnskab der havde valgt at
bygge sin bolig så den var hævet
over samfundets politiske og re-
ligiøse stridigheder. Og så gjaldt
det vel om et mål af interesseva-
retagelse, om at gøre opmærk-
som på sig selv.

Elementet af interessevareta-
gelse falder også i øjnene i dag.
Det er fx til at forstå hvis huma-
nistiske fakulteter i formidlings-
kulleren ser en chance for at
gøre sig gældende gennem frem-
stilling af kommunikationstek-
nisk viden og kunnen med til-
hørende kandidatproduktion og

-afsætning. Det er også til at for-
stå hvis naturvidenskaberne –
særligt pressede af stadigt mere
omkostningskrævende forskning
– håber at synliggørelse kan øge
bevillingerne. Og det er til at be-
gribe at forskere ligesom andre
mennesker kan føle at livets me-
ning drejer sig om at ‘komme i
medierne’, uanset hvor urimeli-
ge betingelserne så er, og at det-
te fører til ansættelse af professi-
onelle videnskabsformidlere og -
lobbyister og til udvikling af me-
dietræningskurser hvor forskere
kan lære at ‘håndtere pressen’. 

Derimod er det ikke til at for-
stå at universiteter kan få sig til
at undlade at tænke dybere og
mere kritisk over hvorvidt ‘for-
midling’ er et svar der passer til
forholdet mellem forskningsver-
denen og det øvrige samfund i
starten af det 21. århundrede.

Dårlig reklame for uni
Forskning og videnskab gen-
nemsyrer nutidens moderne
samfund og har betydning for
beslutninger på snart sagt alle
menneskelivets områder, private
såvel som offentlige. Hvis noget
er et offentligt anliggende i dag,
så er det forskning og videnskab. 

Det gælder imidlertid ikke
først og fremmest det ‘rene’ la-
boratorie- eller skrivebordspro-
dukt, men de yderst komplicere-
de udfordringer med tilhørende
værdi- og interessekonflikter
som viser sig når forskningsbase-
ret viden bliver en del af store
samfundsmæssige sammenhæn-
ge. Her har alle noget at lære, og
alle har brug for at tænke sig om.
Spørgsmålene udspringer nok i
forskningsverdenen, men det
gør svarene ikke. Derfor er det
væsentligt at gøre tolkning og
anvendelse af forskningsbaseret
viden til genstand for fornuftig
offentlig drøftelse der netop re-
spekteres som en selvstændig og
aktiv form for menneskelig for-
nuft. 

Det gamle formidlingsideal
som vil fylde offentlighedens
tomme kar med færdig viden og
videnskabelig fornuft, tager ikke
på nogen måde højde for denne
situation, men benægter den
tværtimod. Det vil belære, men
ikke lære. Det vil fragte tanker,
men ikke tænke sig om. Den u-
kritiske brug af idealet er ikke
god reklame for universitetets
tankevirksomhed. ■

SYNSPUNKT

■ TOMME TØNDER

Formidlings-kuller

Gitte Meyer er

journalist og

ph.d.-stipendi-

at på Institut

for Journalistik,

Syddansk Uni-

versitet og

Center for Bio-

etik og Risiko-

vurdering.

Svar

Vise fordomme

ber. Jeg håber de fleste kan se
at logikken ikke holder. En ska-
ber er ikke nogen logisk følge
selv hvis de to første påstande
var sande. Selv Stephen Ber-
nath indrømmede det til fore-
draget da jeg konfronterede
ham med det. At han så et øje-
blik efter alligevel begynder
forfra med at påstå at biokemi-
en beviser dit og dat, ser jeg
som led i hans missionsvirk-
somhed.

For det andet: Foredraget
blev slået op som videnskabe-
ligt foredrag (uden afsender),
og det var falsk varebetegnelse.
Det var en reklame for Hare
Krishna pakket ind i et tyndt lag
videnskabelig retorik. Jeg kan i
øvrigt oplyse at Lars Jensen,
der er formand for Hare Krish-
nas landsråd, har taget afstand
fra at Stephen Bernath blande-

de religionen ind i det biokemi-
ske argument. 

For det tredje: Jeg har meget
svært ved at forstå at nogle tro-
ende mennesker vil bruge vi-
denskaben til at ‘bevise’ at det
de tror på, er det rigtige. Det
ligger vel netop i ordet ‘tro’ at
man ikke ‘ved’. Hvorfor overho-
vedet bedrive videnskab hvis
sandheden allerede findes skre-
vet ned i diverse gamle bøger?
Så kunne vi i stedet bruge vores
tid på at skændes om hvilken af
de gamle bøger der fortæller
den ‘sande’ sandhed. Mange
troende mennesker kan sagtens
forene de to verdensbilleder –
religionen og videnskaben. Der
bliver først problemer når man
blander det sammen. ■

Sidsel Larsen.

■ BIOKEMI OG BHAKTI  YOGA

Forskning med fordomme

Biolog Sidsel Larsen har
skrevet en bagsideartikel i
Universitetsavisen nr.

16/03 med titlen ‘Biokemi og
Bhakti yoga’.

Allerede inden at have hørt
hvad foredragsholderen siger,
opfatter Sidsel Larsen foredra-
get som mystisk! Så er vinklen
allerede lagt. Selv om det vigti-
ge i sand forskning vel er åben-
hed uden forudindtagethed og
fordomme – at kunne lytte klart
og skærpe forståelsen med et
minimum af filter.

Foredragsholderens ind-
gangsfacon sætter Sidsel Larsen
da også straks anmærkninger
ved – ‘røgsløret’ over det at ville
lytte er lagt ud.

Bare ordet Bhakti yoga får en
vis udvandring fra salen til at
ske, skriver Sidsel Larsen, og
det ødelægger hendes lytteev-
ner; når andre – måske forskere
– ikke vil, vil jeg heller ikke, sy-
nes hun at mene. Man skulle
nødig falde ud fra den alminde-
lige meningsdannelse.

Lyt mere til ordene end til
hvad andre foretager sig, vil jeg
foreslå. Stephen Bernath kan
ikke bevise at Skaberen findes,
men at kemien viser at der er
en ‘designer’. Her ville jeg lytte
intenst! Sidsel Larsen har mere
travlt med at puste liv i sin for-
dom, og det svækker hendes
hørelse helt.

Vedaerne kommer frem, en
tilhører erklærer at Einstein og
Bohr læste dem. De er jo også

sande forskere med et åbent
sind. Det skal man ikke kimse
af, selv om det selvfølgelig ikke
er nogen garanti for Vedaernes
værdi. 

For de fleste i Vesten er disse
visdomstekster fra Indien
ukendte. Men hvis man kalder
sig forsker og afviser et emne
uden at have sat sig ind i det, er
det langt fra forskning.

At mantraer og meditation
kan føre til et højere bevidst-
hedsniveau, er vel kendt. Men
ikke af Sidsel Larsen der angi-
veligt har fået nok på dette tids-
punkt. Vel mest af sin egen for-
dom, må jeg formode. Munke
tilbyder en forfriskning i form
af »søde, klæge kugler« som
hun tager imod på vejen ud –
for så har hun da trods alt fået

noget ud af at gå til foredraget,
som hun skriver.

Tænk hvad Sidsel Larsen
kunne have fået ud af fore-
dragsholderens budskab hvis
hun kunne se bag ordene og
måske forstå! 

Sidsel Larsen spørger hvorfor
H.C. Ørsted Instituttet vil lægge
lokaler og legitimitet til den
slags arrangementer. Svaret er
vel at instituttet netop har den
rummelighed og åbenhed der
betegner sand videnskab. Der-
for, og tak for det!

Universitetsavisen bragte
Sidsel Larsens budskab. Tænk
en artikel det kunne være ble-
vet til hvis hun havde formået
at lytte som forsker! ■

Lise Rudbøg.

Ja, jeg har fordomme over
for folk der vagt kalder sig
‘videnskabsmænd’, og ja, jeg

har fordomme over for folk der
annoncerer foredrag uden af-
sender. Og jeg må sige at alle
mine fordomme blev bekræftet,
selvom jeg dog ikke på forhånd
havde regnet ud at det var Hare
Krishna!

Jeg vil blot sige tre ting.
For det første: Stephen Ber-

naths argument holder ikke.
Han påstår at al forskning i mo-
lekylers selvorganisering er
slået fejl (forkert); han påstår
at vi aldrig vil komme til at vide
hvordan livet er opstået (de fle-
ste vil nok sige at der allerede
eksisterer en ret god teori, men
selvfølgelig er det sandt, med-
mindre vi opfinder en tidsma-
skine) og deraf konkluderer
han så at der må være en ska-
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■ REPL IK T IL  LE IF  SØNDERGAARD

Arnested for den 
ypperste tænkning?

Der blev skudt i blinde
med spredehagl da
AC’ernes fællestillids-

mand Leif Søndergaard i Uni-
versitetsavisen nr. 15/03 under
overskriften »Det politiserede
universitet« angreb den nye
universitetslov og min håndte-
ring som minister af universi-
tets- og forskningsområdet. 

Pladsen, tiden og hensynet til
læserne rækker ikke til en de-
taljeret tilbagevisning af de
mange, misvisende påstande.
Men et par stykker af dem er
jeg nødt til at kommentere.

I den seneste udpegnings-
runde til forskningsrådene var
der 34 pladser der skulle besæt-
tes. I fire – jeg gentager, fire –
tilfælde fulgte jeg ikke rådenes
indstillinger, men valgte en an-
den af de kvalificerede kandi-
dater. Det med kvalifikationer-
ne hos de udpegede, har ingen
siden bestridt.

Lektor, lic.scient. Leif Sønder-
gaard udviser ingen forståelse
for at dette er min lovfæstede
og legitime ret. Hvis et flertal i
Folketinget havde ønsket at an-
dre end ministeren skulle udpe-
ge, havde det stået i loven.

Alle udpegninger er naturlig-
vis sket helt i overensstemmelse
med et grundlæggende princip
i forskningsrådssystemet om at
forskerne har krav på at blive
bedømt af deres faglige lige-
mænd. Samtlige medlemmer af
forskningsrådene skal derfor
være anerkendte forskere, hvil-
ket alle ny- eller genudpegede
medlemmer også er.

Ministeren har med lovens
udpegningsret en pligt til at sik-
re at forskningsrådene som hel-
hed sammensættes med en stor
bredde og så hensigtsmæssigt
og alsidigt som muligt. 

Flere vildfarelser
Leif Søndergaard kritiserer og-
så at Folketingets partier over-
hovedet indlader sig på politi-
ske drøftelser af »universiteter-
nes penge« i forbindelse med
forhandlingerne om næste års
finanslov. Atter en vildfarelse. 

Finansloven omfatter skatte-
ydernes penge som et flertal i
Folketinget bevilger til universi-
teter, jernbaner, hospitaler mv.
Og kun så længe et flertal i Fol-
ketinget og befolkningen har
forståelse for en bevillingspost,
bliver den opretholdt.

Leif Søndergaard anfører
endvidere at jeg presset af er-
hvervslivet vil tvinge universi-
teterne til samspil med virk-
somhederne til skade for den
frie forskning. Ja, det påstås at
mit mål er at alle universiteter
skal være »sektorforskningsin-
stitutioner for erhvervslivet.«
Modsætningsvis kæmper Søn-
dergaard i egen selvforståelse
for universiteterne som »arne-
sted for den ypperste tænk-
ning.«

Om nu Leif Søndergaard øn-
skede dialog og havde vilje til
at lytte til andre end menings-
fæller, ville han erfare at ingen
seriøs leder fra erhvervslivet
ønsker universiteternes forsk-
ningsfrihed og grundforskning

antastet. Det gør Folketinget,
regeringen eller ministeren ej
heller.

Regeringen ønsker at øge in-
vesteringerne i de danske uni-
versiteter til forskning, uddan-
nelse og videnspredning. Uni-
versiteterne kan bidrage til det-
te mål gennem at arbejde aktivt
for at sikre befolkningens for-
ståelse for disse investeringer.
Min overbevisning er at denne
forståelse sikres bedst gennem
dialog, åbenhed, samarbejde
og respekt for det samfund og
demokrati der finansierer uni-
versiteterne. Ikke gennem for-
nærmet lukkethed, selvtilstræk-
kelighed og intellektuel arro-
gance.

Undersøgelse på undersøgel-
se viser at dansk forskning er i
absolut verdensklasse. Derfor
ønsker vi at denne forskning i
endnu højere grad kommer
samfundet og erhvervslivet til
gode – til glæde for beskæfti-
gelse, social og økonomisk
vækst og fremtidssikring af vo-
res fælles velfærd. Det er i
grunden ikke så ringe et ud-
gangspunkt for ønsket om flere
investeringer i forskning, ud-
dannelse og videnspredning i
de kommende år. ■

Helge Sander, videnskabsmini-
ster (V).

■ DUPL IK T IL  HELGE SANDER

Bekymrende spørgsmålstegn

Det er med stor glæde at jeg kan erklære
mig helt enig med Helge Sander i at uni-
versitetspolitik skal diskuteres »gennem

dialog, åbenhed, samarbejde og respekt for det
samfund og demokrati der finansierer universite-
terne. Ikke gennem fornærmet lukkethed, selvtil-
strækkelighed og intellektuel arrogance.«

Det ønsker vi som universitetslærere også. Det
er også derfor universitetslærerne under debat-
ten om den nye universitetslov mange gange in-
viterede forskningsministeren til møder for netop
gennem en demokratisk, åben dialog at dele vo-
res bekymringer ved visse dele af den nye lov.
Desværre havde Ministeren ikke tid til at mødes
med os dengang. Men vi håber at Ministeren, ef-
ter at loven nu er vedtaget og finanslovsforhand-

lingerne er overstået, har tid til at deltage i en
åben dialog med os om universiteternes fremtid
og samarbejde om at definere deres rolle i sam-
fundet. 

Jeg er nemlig lidt bekymret for det spørgsmåls-
tegn Ministeren har sat i sin overskrift »Arnested
for den ypperste tænkning?«. Når nu vi i Dan-
mark har sat de klogeste hoveder og ypperste for-
skere ind på universiteterne, må det vel være for-
di der her skal undervises, tænkes og forskes i et
perspektiv og i emner der ellers ikke ville blive
tænkt og forsket i andre steder i samfundet. El-
lers behøver vi vel ikke universiteterne? ■

Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant.

Større jobtilfredshed 
Øvelsen gør at man måske har
stillingen vakant en måned me-
re. Til gengæld opnår man at
der ikke blot er større tilfreds-
hed blandt de tilbageværende
medarbejdere, men også for-
ståelse for at der lige skal gives
et ekstra nap – om ikke for an-
det så fordi det gavner på bund-
linjen på lønchecken. Man har
kort sagt fået mulighed for at
sætte sit præg på eget stillings-
indhold og dermed opnået
større jobtilfredshed.

Som tillidsrepræsentanter
har vi gjort meget for at indføre

vores kolleger i Ny Løn og de
muligheder der hermed er for
at få mere i løn. Det vil derfor
forhåbentlig heller ikke komme
som en overraskelse for dem at
der skal ske en tilpasning af op-
gaverne til den nye situation. 

Man undgår også at de ‘gam-
le’ medarbejdere må lide den
tort at den nyansatte medarbej-
der får mere i løn. Det undgår
man jo netop ved at lave en stil-
lingsplanlægning og give de
mere ‘tunge’ arbejdsopgaver og
dermed løntillægget til de tilba-
geværende medarbejdere. Den
nye medarbejder vil jo næste

gang der er vakante stillinger,
lave samme øvelse. Megen
murren i krogene vil kunne
undgås.

Jeg selv, men også de lokale
tillidsrepræsentanter, står altid
gerne til rådighed for vejled-
ning og hjælp i en sådan pro-
ces. ■

Ingrid Kryhlmand, 
fællestillidsrepræsentant for 
HK-kontor.

■ NY LØN

Nye muligheder for stillingsplanlægning

Mange medarbejdere
har nu fået Ny Løn.
Dermed er der kom-

met fokus på stillingsindhold
og stillingsbesættelser på en
helt anden måde end hidtil. Jeg
vil derfor som fællestillidsre-
præsentant for HK’erne på
Københavns Universitet gerne
komme med lidt synspunkter
på dette område.

Det er vigtigt at der nu finder
stillingsplanlægning sted. For-
stået på den måde at når en stil-
ling bliver ledig, skal man ikke
bare nødvendigvis opslå den
med samme stillingsindhold.

Man skal først kigge på opga-
verne og tilbyde dem til andre
og mere erfarne medarbejdere
– og i den forbindelse også hu-
ske at deltidsmedarbejdere skal
have mulighed for at komme på
fuld tid. Dette giver mulighed
for at få et løft i arbejdsopga-
verne og dermed også overtage
noget af lønnen – hvilket så na-
turligvis kræver en lønforhand-
ling for den allerede ansatte, og
det er jo hele ideen med Ny
Løn. 

Der skal ske individuel løn-
forhandling for den enkelte an-
satte når som helst det er

påkrævet. Forhandlingen finder
sted mellem den forhandlings-
berettigede tillidsrepræsentant
og den budgetansvarlige leder! 

Når stillingsbeskrivelserne er
udfærdiget både for de(n) med-
arbejder(e) som har overtaget
nye opgaver og for den stilling,
med det nye stillingsindhold
som man ønsker at slå op, skal
man i forbindelse med udarbej-
delsen af stillingsopslaget tage
stilling til hvilken aflønning
stillingen skal have. Også dette
sker i samarbejde med tillidsre-
præsentanten.



BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: 6 months – 1 year from 1

December, 2003.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Equipment: (Un)furnished.

Tenant: Couple (both Master stu-

dents).

Rent: Max 4.500 kr. per month.

Contact: E-mail: christian@iachi-

ni.com, tel. 6066 2101 or

26218008.

København

Periode: Fra 1/3-04 for 1-3 år.

Størrelse: Lejlighed, 11/2 -2 vær. 

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk ph.d.-stud.

med hustru og barn.

Husleje: Ca. 4.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Kontakt: Rikke Helge, tlf. 3532

0792, e-mail:

rhelge@math.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/1-04 for min. 4 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Italiensk F post-doc,

ikke-ryger.

Kontakt: Lene Pedersen, Kemisk

Institut, tlf. 3532 0263, e-mail:

kl4sekr@pop.ki.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/1-04 for 1 year or

shorter period.

Size: Apartment or shared apart-

ment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Researcher F, non-smoker.

Contact: Sophie Armitage, e-mail:

saoarmitage@hotmail.com or

David Nash, tlf. 2371 8973.

Bolig udlejes

Christianshavn

Periode: Fra 1/12-03 for ca. 1 år,

maks. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 68 kvm.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Udstyr: Delvist møbleret. Gårdhave.

Kontakt: Tlf. 7483 5143.

Østerbro

Periode: Fra 1/2 til 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 80 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine mv.

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: Morten.Gyllen-

borg@webspeed.dk, tlf. 3542

8830.

Ved Utterslev mose

Periode: Fra 1/1 til 1/4-04.

Størrelse: Hus, ca. 150 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Husleje: 7.800 kr. pr. md.

Kontakt: Noemi Katznelson, tlf.

3810 9400, e-mail:

noemi@ruc.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/12-03 til 14/2-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Ikke-ryger(e).

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.500 kr. 

Kontakt: Iben Claces, tlf. 3585

0131 el. 5056 5476, e-mail:

claces@mail.dk.

Amager

Periode: Fra 15/2-04 til 1/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

kælder.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.912 kr. pr. md.

Depositum: 9.824 kr.

Kontakt: Maria, e-mail: sasmka@-

tiscali.dk, tlf. 2961 5247.

Frederiksberg 

Periode: Fra 3/12-03 til 1/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Bad og køkken.

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

Kontakt: Tim, tlf. 3315 3331, 

e-mail: timf@worldonline.dk.

Malmö

Period: From 1/2 to 31/10-04.

Size: Flat, 58 sqm., 2 rooms.

Equipment: Fully furnished with

balcony.

Rent: 4.500 kr. per month incl. all

facilities.

Deposit: 13.500 kr.

Contact: E-mail: lene.skafte@-

gmx.net, tel. +46 4029 0712.

Amager

Periode: Fra jan. til april 2004.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i lej-

lighed.

Husleje: 2.000 kr. pr. md. samt

depositum. 

Kontakt: Ole, tlf. 3255 6388.

Indre By

Størrelse: 2 vær. i Middelalderbyen.

Udstyr: Adgang til spisekøkken

og badeværelse med vaske-

maskine. Fuldt møbleret.

Huslejer: 6.750 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Birgit, tlf. 2237 1934 el.

5554 6383.

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse i lejlighed. 

Udstyr: Delekøkken, -bad, -spise-

stue og -altan.

Husleje: 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2623 1480, e-mail:

mju@ssi.dk.

Brønshøj

Periode: Fra primo jan. til ult.

aug. 2004.

Størrelse: Lejlighed, 11/2 vær., 50

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

kælder, altan, gårdhave.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

varme, el og hybridnet.

Depositum: 6.600 kr.

Kontakt: Marie Louise, tlf. 2264

7733.

Frederiksberg

Periode: Pr. 1/1-04.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Adgang til bad, køkken,

vask, altan og gård. Evt. møb-

leret. 

Husleje: 1.800 kr. pr. md.

Depositum: 1.800 kr.

Kontakt: E-mail: 

sara_nissen@hotmail.com.

Vesterbro

Period: From 1/2 to 1/5-04 or

longer.

Size: Apartment, 100 sqm., 

4 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

bathroom, kitchen, washer and

dryer.

Tenant: Couple or small family.

Rent: 6.800 kr. per month incl.

expenses.

Deposit: To be announced.

Contact: E-mail: leph@ofir.dk.

Lyngby

Periode: Pr. 1/1-04.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Egen indgang, eget bad,

toilet og minikøkken. Fuldt

møbleret.

Husleje: 3.800 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 3.800 kr.

Kotakt: Tlf. 4593 7475.

Frederiksberg

Periode: Fra 2/1 til 31/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 21/2 vær., ca.

60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Tlf. 2651 0670.

Østerbro

Periode: 3-6 mdr.

Størrelse: 2 sammenhængende

værelser.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Husleje: 4.300 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: flemming@ad-

man.dk, tlf. 2217 1199.

City

Periode: Fra 1/2 til 1/8-04.

Størrelse: Værelse i bofællesskab,

ca. 15 kvm. Deles med 3 unge.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og vaskemaskine.

Beboer: Stud., helst M.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 8.400 kr.

Kontakt: Tlf. 3391 9162, e-mail:

ojmuller@tiscali.dk.

Østerbro 

Periode: Fra 1/2 til 1/8-04.

Størrelse: Værelse i kartoffelræk-

kehus, 14 kvm, deles med 2.

Udstyr: Delvist el. fuldt møbleret.

Fælles køkken, bad, vaskema-

skine/tørretumbler, lille have

og gård.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: E-mail: sara_jacobsen@-

get2net.dk, tlf. 6133 0993.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/6-04.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed.
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Musikteater
Opførelse, praksis, publikum 

Kollokvium 5. og 6. december der belyser musikteatret som levende og opført kunst for alle musik-

og teaterinteresserede.

Forelæsere

Jette Barnholdt: Mozart as Epideictic Rhetorician. The representation of virtue and vice in Titus

Lars Ole Bonde: Dramaturgiske modeller og personkarakteristik i moderne dansk musikdramatik

Hans Gefors: Många ensamma lyssnare 

Sven Heed: Operans episka subjekt: en konvention i verk och regi

Live Hov: Kvinderoller på den romerske scene: ca. 1600-1800 

Knud Arne Jürgensen: Herman Bangs teaterkritik og -essays 

Sanne Krogh: Lydkunstperformance

Nila Parly: Brünnhildes vokale transcendens

Steen Chr. Steensen: Melodrama, melodramma og italiensk opera 

Ståle Wikshåland: Ricard Strauss og tidens kunst. En anakronistisk skitse

Kollokviet afholdes på KUA i lokale 21.1.49.

Netværk for Musikteater er et forskningsnetværk hvis mål er at etablere musikteater som et selv-

stændigt og veldefineret forskningsfelt samt at skabe kontakt og samarbejde mellem forskning og

den praktiske og kunstneriske side af musikteatret.

Netværk for Musikteater er et samarbejde mellem Teatervidenskab og Musikvidenskab ved Køben-

havns Universitet, Den Kongelige Opera og universiteter i Stockholm, Oslo og Berlin. 

Læs mere på www.hum.ku.dk/musikteater.

F O T O :  D E T  K O N G E L I G E  T E AT E R / M A R T I N  M Y D T S K O V  R Ø N N E

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæsteforskere og gæste-

studerende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes

kun én gang. 

Deadline 24/11 for avis 19 der udkommer 5/12 og deadline 10/12 for avis 20 der udkommer 19/12.

Hænger tilværelsen som studerende 
ikke sammen økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis du fx

•  har opbrugt dine SU-muligheder

•  er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

•  er blevet mor eller far 

•  føler at din gæld vokser dig over hovedet

•  har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på dine økonomiske forhold, hjælpe dig

med at få et overblik over din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig cigarkasse med penge, men vi kan

give dig en solid og anonym vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.   

Bestil tid på tlf. 3532 3899. Vejledningen er åben efter aftale. Du kan også sende en e-mail til SØ-

vejlederen på SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vejlederen kon-

takte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit studium hvis du har generelle spørgsmål

omkring SU.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, vask og bred-

bånd. 

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Mona, tlf. 3581 4666.

København V

Periode: Snarest og for 6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Ca. 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 6580.

Østerbro

Periode: Fra 1/12-03 til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 50

kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken, toilet,

bruseniche og vaskemaskine.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Kontakt: Ann-Sophie, tlf. 3929

8008.

Østerbro 

Periode: Fra 1/2 til 1/8-04.

Størrelse: Byggeforeningshus i 3

etager.

Udstyr: Møbleret. Gårdhave og

forhave.

Husleje: 12.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand. 

Kontakt: Cathrine Hasse, e-mail:

caha@dpu.dk.

Kollegier

G.A. Hagemanns Kollegium 
Der er 1-2 ledige værelser pr. md.

Målgruppe: Studerende der har

studeret i min. 2 år på en vide-

regående uddannelse (5 år el.

længere) og har min. 2 år til-

bage. 

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har internt selvsty-

re. 55 beboere (alumner). 

Faciliteter: Fest- og spisesal, avis-

og tv-stue, bibliotek, musik-

værelse med flygel, pool- og

bordtennisbord, mørkekam-

mer, værksted, vaske- og mø-

derum. To køkkendamer laver

frokost og aftensmad i hverda-

gene. 

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

fuld kost, telefonabonnement,

internet, aviser, licens samt til-

skud til fællesarrangementer. 

Ansøgning: Efter personlig rund-

visning på kollegiet. Tlf. 3526

0313#999.

STILLINGER

Jura

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Civilprocesret.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat 
i Genetisk Epidemiologi
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin el. Klinisk Institut for

Diagnostiske Fag.

Indhold: Tilhørende overlæge-

stilling i KAS og ved Amager

Hospital med tjeneste ved Uni-

versitetssygehuset Herlev el. i

H:S og ved Amager Hospital

med tjeneste ved  Rigshospita-

let. Forskningsområdet omfat-

ter genetisk epidemiologi. 

Kvalifikationer: En kandidat med

en molekylær genetisk tilgang

til området.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge stillinger. Det er derfor

en betingelse at ansøgeren

indsender både en ansøgning

til Fakultetet (professordelen)

og en ansøgning til det ene

eller til begge de nævnte

hospitaler (overlægedelen). 

Ansøgningsfrist: 19/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

og www.laegejob.dk.

Lektorat 
Sted: Medicinsk Fysiologisk

Institut.

Indhold: Forskning i neurofysio-

logi, undervisning inden for

instituttets fagområder og

administrative opgaver.

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

herefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 18/12-03, 

kl. 12.00.

Lektorat i almen medicin
Sted: Afdeling for Almen Medi-

cin, Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, publicering mv. in-

den for området almen medi-

cin.

Til besættelse: 1/1-04. 

Ansøgningsfrist: 19/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stilllinger el. kontakt institut-

leder Erik L Mortensen, tlf.

3532 7839 el. Fakultetssekre-

tariatet, tlf. 3532 7048.

Lektorat el. adjunktur
Sted: Odontologisk Institut,

Afdeling for Ortodonti. 

Indhold: Forskning, undervisning

og klinisk odontologiske funk-

tioner inden for afdelingens

fagområder, særligt diagno-

stik, forebyggelse og behand-

ling af okklusionsafvigelser.

Ansøgningsfrist: 7/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Lektorat el. adjunktur 
Sted: Afdeling for Ortodonti,

Odontologisk Institut.

Indhold: Forskning, undervisning

og klinisk odontologiske

funktioner inden for afdelin-

gens fagområder, især agenesi,

eruption og rodresorption.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 2/2-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Studielektor 
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Udviklingsarbejde med

undervisnings- og eksamens-

former ved tandlægeuddan-

nelsen.

Kvalifikationer: Tandlægelig kan-

didateksamen, erfaring med

klinisk undervisning og admini-

stration af klinisk undervis-

ning.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgningsfrist: 10/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se 

ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500, e-mail: nef@odont.ku.dk.

Adjunkt
Sted: Institut for Molekylær

Patologi.

Indhold: Forskning i eksperimen-

tel neuropatologi og undervis-

ning i patologi.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer som ph.d. el

lign.

Omfang: 3 år til besættelse 

1/2-04.

Ansøgningsfrist: 12/12-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger:

Institutleder Folmer Elling, tlf.

3532 6061.

Instruktorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk

Institut.

Indhold: Undervisning i fagene

Anatomi, Dissektion, Celle-

biologi og Grundkursus i basal

humanbiologi.

Til besættelse: Forår 2004.
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Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Conference December 4 – 5, 2003

Normativity and Pathology

Thursday, December 4

Alexander Hall, Bispetorvet 1-3, Copenhagen K

Dan Zahavi, University of Copenhagen – Introduction

Josef Parnas, University of Copenhagen – The contemporary mainstream views on delusion 

and defective reality testing: A Clinical and phenomenological appraisal 

Louis Sass, Rutgers University – ‘Person with schizophrenia’ or ‘Schizophrenic person’: 

On illness and the self

Simo Knuutila, University of Helsinki – Madness in ancient and medieval philosophy 

Sverre Raffnsøe, Copenhagen Business School – Pathology, normativity, and subjectivity 

in Canguilhem and early Foucault

Thomas Fuchs, University of Heidelberg – The concept of anthropological proportions in

psychopathology 

Friday, December 5

Auditorium 7, Købmagergade 46, Copenhagen K

Bill Fulford, University of Warwick – Values in Psychiatric Diagnosis: Whose norms?

Naomi Eilan, University of Warwick – Contemporary philosophical and psychological perspectives 

on normativity and pathology

Axel Honneth, University of Frankfurt – How to talk about social pathologies

Arne Grøn, University of Copenhagen – Normativity and negativity

Prior registration not required. For further information see www.cfs.ku.dk.

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

Praktik/bachelorprojekt på Risø
Det Naturvidenskabelige Fakultet samarbejder nu med Risø om prak-

tikophold for studerende fx som del af bachelorprojektet. Har du lyst

til at løse forskningsrelaterede opgaver inden for en række forskellige

emner, skal du ansøge via Risøs hjemmeside under ‘uddannelse’ inden

den 4. december 2003. 

Læs mere på www.nat.ku.dk/studerende og www.risoe.dk.
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DET SKER

Brugen af antibiotiske vækstfremmere til
dyr. Er sagen afsluttet?
Mødeleder er Dominique L. Monnet

Tid: 25/11 kl. 15.00

Sted: Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

De homoseksuelles Mellemøsten
Cand.mag. i arabisk Ivar Herlev Sørensen spørger hvorfor og

på hvilken måde homoseksualitet er tabuiseret i dagens

Ægypten, og hvordan begrebet er konstrueret i Mellemøsten

generelt – og hvad vi kan lære af det

Tid: 27/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a, Psyk. Afd. O,

Aud.

Arr.: Hertoft-eftermiddage. Dansk Forening for Klinisk

Sexologi og Foreningen Sex og Samfund,

www.klinisksexologi.dk

Populærmusik og national identitet i
Norden
Konference

Tid: 28/11 kl. 9.30-15.30

Sted: Klerkegade 2

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut, Henrik Marstal, 

marstal@hum.ku.dk

HOMO HOMO HOMO
BLUS (bøsse-lesbiske studerende) inviterer til debataften. En

række personer med markante holdninger og meget forskel-

lige retninger i deres homoliv vil være med- og modspillere i

et arrangement med åben dialog

Tid: 2/12 kl. 20.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS www.blus.dk i samarbejde med Panbladet

De ni læsninger
De ni læsninger er en gudstjenesteform der stammer fra Eng-

land hvor Guds frelseshistorie – dvs. profetierne om Jesus og

hans liv, død og opstandelse – skildres i løbet af gudstjene-

sten gennem bibelske læsninger, salmesang, musik og korsat-

ser. Arrangementet rundes af med glögg og æbleskiver

Tid: 7/12 kl. 17.00

Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Arr.: Studentermenighederne

MEDLINE/PubMed 
The National Library of Medicine

Tid: 9/12 kl. 09.15-13.00

Sted: Kursuscentret, DNLB.

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Fakultet,

kursus@dnlb.dk, www.dnlb.dk

Satsningsområdet 
Religion i det 21. århundrede
Oplysningsmøde. Koordinator og næstformand for satsnings-

områdets bestyrelse vil fortælle om planerne om forskning,

undervisning og formidling i de kommende fem år

Tid: 12/12 kl. 14.15-16.00

Sted: Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet på Instiut for Religionshistorie, haviv@fsr.dk

Love
Seminar med oplæg af René Rasmussen: On Obsession and

Hysteria in the Transference-love, Johanna Martin: Love has 

to coop with Drive og Francois Sauvagnat: Love and the My-

steries of Hysteria

Tid: 14/12 kl. 10.00-17.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG (Klinisk Lacaniansk ArbejdsGruppe),

reneras@hum.ku.dk

Radio Gaga 
Universitetsradioens natflade holder temaaften om ‘DØR’ tirsdag den 25. november. Hvad der præcis gemmer sig bag det umiddelbart meget

hverdagsagtige tema, kan du finde ud af ved at stille ind på 95,5 Mhz/95,2 hybrid fra kl. 22.30. Der hviskes i krogene og bag dørene om lækker

musik, Mogens Rukov, fabula på højt filosofisk plan og en reportage af vores allesammens ven i det københavnske natteliv – dørmanden.

Morten Lange døde Mortens aften. Morten, som
vi alle kaldte ham, var søn af forstander Jacob E.
Lange der som sønnen var lærer i botanik. Jacob
E. Lange var optaget af Henry George og aktiv i
det Radikale Venstre. Så det var ikke fra frem-
mede at Morten havde sin dobbelte interesse for
botanik og politik.

Morten var i sin studietid under krigen aktiv i
Studenterrådet. Som nybagt kandidat deltog han
i en ekspedition til Grønland. Blev universitets-
adjunkt, amanuensis, dr.phil. og professor i bota-
nik. Mortens speciale var svampe, og mange
publikationer kom fra hans hånd. Og han glemte
aldrig at studiet af svampe og formidlingen heraf
havde en kulinarisk vinkel. Morten var en in-
spirerende lærer ikke mindst på ekskursioner. De
kunne foregå i skovene omkring hans hjem i Hol-
te eller nær hans elskede sommerhus i Elsehoved
på Fyn. Morten kunne være barsk  og sarkastisk,
men ofte med et glimt i øjet. Jeg husker, da jeg
havde bestået min botanikeksamen i januar
1959, at jeg spurgte Morten om jeg måtte låne
hans telefon og ringe hjem til min mor og sige
jeg var bestået. Jeg sagde at hun var nervøs for
mig hvortil Morten svarede: Hils din mor og sig
det havde hun god grund til.

Morten blev en effektiv dekan. Han ledede
møderne med hård hånd, altid iført en stor kasse
cigarer. Ingen snak var tilladt, men det betød
ikke at han var uimodtagelig for argumenter. 
De skulle blot fremsættes præcist og højst i to
korte sætninger. Så kunne han sidde stille, vende
cigaren og ændre sin holdning.

Mortens styrke som universitetspolitiker og
som folketingspolitiker var at han altid var grun-
dig forberedt. Da Mogens Glistrup havde siddet
et par år i Folketinget, udbasunerede han at de
fleste medlemmer var uduelige. Der var faktisk
kun fem medlemmer der var kompetente. Den
ene var Morten.

Morten blev en god rektor, men var også for
mange kontroversiel. Det samme gjaldt hans
holdninger og ledelse i SF der gav anledning til
splittelse. 

Jeg vil mindes Morten som en god lærer, en
fremragende dekan, en effektiv rektor og en stor
læremester.

Dekan Henrik Jeppesen

Mindeord i anledning 
af Morten Langes død

F
O

T
O

: 
L

IN
D

A
 H

A
N

S
E

N

Partigrupperne, Europaudvalget 
og Folketingets øvrige udvalg
Oplæg ved lektor Henrik Jensen (billedet), Institut for

Statskundskab og Folketingets formand Christian

Mejdahl. Efter arrangementet vil der være stiftende

generalforsamling for Foreningen for fyraftensmøder

på Statskundskab

Tid: 25/11 kl. 16.30

Sted: Caféen på Institut for Statskundskab, 

Rosenborggade 15

Arr.: Forenede Studenterråd og Studienævnet 

på Statskundskab

Lektor, ph.d. Henrik Jensen præsenterer nogle af re-

sultaterne fra sin kommende bog ‘Europaudvalget –

et udvalg i Folketinget’ som er en del af Folketingets

Magtudredning. Bogen slår dørene op til Folketin-

gets Europaudvalg der i 30 år har udgjort den par-

lamentariske krumtap i den danske EU-beslutnings-

proces ved at godkende ministres forhandlingsoplæg

forud for forhandlinger i EU. Folketingets formand,

Christian Mejdahl, vil herefter kommentere resulta-

terne.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Ansøgning: Skema findes på

www.mai.ku.dk/instruktorer el.

udleveres ved henvendelse på

MAI.

Sendes til: E-mail

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

misk Institut, Undervisnings-

afdelingen. Panuminstituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/1-04.

Humaniora

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Kunst- og Kul-

turvidenskab, afdeling for

Kunsthistorie.

Indhold: Et eksternt lektorat i

kunsthistorie med vægt på

dansk kunst i 17- og 1800-tallet

og særligt på skulptur og have-

kunst el. med vægt på dia-

logen mellem samtidskunst og

filosofisk æstetik og teori el.

med vægt på stilhistorie og

form- og billedanalyse el. med

vægt på maleriets rum og

farve el. med vægt på tegnin-

gens og grafikkens teknik og

terminologi.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Kunsthistorie, In-

stitut for Kunst- og Kultur-

videnskab, Karen Blixens Vej 1,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 5/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se 

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Henrik Oxvig, tlf. 3532

9273.

Lektorvikariat
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Lektorvikariat i ældre

dansk sprog- og litteraturhi-

storie.

Omfang: 1 år med besættelse fra

1/7-04. Mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgningsfrist: 18/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekretari-

at, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: I forårssemestret 2004

skal der besættes 1-2 hold med

underviser i dansk som andet-

sprog i hhv. Sprogtilegnelse og

Andetsprogspædagogik på

den åbne uddannelse.

Omfang: 50 lektioner pr. seme-

ster pr. hold på den åbne ud-

dannelse og 42 lektioner pr.

semester pr. hold på studie-

mønstret. 

Til besættelse: 1/2-04 for 1 el. 3

år med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Palle Schantz Lauridsen, Insti-

tut for Nordisk Filologi, Njals-

gade 120, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 4/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.nordisk.-

ku.dk el. Magisterbladet.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for Dansk, tlf. 3532

8316 el. Anette Hagel-Søren-

sen, tlf. 3532 8325.

Undervisningsadjunktur
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning i fonetik, grammatik, lin-

gvistik og oversættelse

Til besættelse: 1/1-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 5/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekretari-

at, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, tlf.

3532 8579.

Instruktorater i filosofi
Sted: Institut for Filosofi.

Indhold: Varetage øvelser i for-

bindelse med udarbejdelse af

skriveøvelser, forberedelse af

eksamen og organisering af

faglige diskussioner i studie-

grupper på kurset for 1. års-

studerende i Filosofihistorie.

Kvalifikationer: Bestået grundfag

i filosofi og være indskrevet på

en kandidatuddannelse i filo-

sofi. 

Omfang: Ansættelse for 6 mdr.

med et (arbejds)timetal på 50

el. 100 med mulighed for

forlængelse. 

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

derefter. 

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Filosofi, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/12-03.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Jan Riis Flor, tlf. 3532

8853, e-mail: flor@hum.ku.dk.

Fuldmægtig og
undervisningsadjunkt
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Kombineret stilling der

omfatter administration, un-

dervisning i dansk som andet-

sprog for voksne samt på stu-

diemønstret Dansk som frem-

med- og andetsprog. 

Til besættelse: 1/1-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 27/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger/ el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekretari-

at, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317.

Naturvidenskab

Professorat
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Aspekter af moderne

geometri.

Ansøgningsfrist: 2/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/-

led/generel/. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Hans Plesner Jakob-

sen, Institut for Matematiske

Fag, tlf. 3532 0689 el. e-mail

jakobsen@math.ku.

Instruktorater
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Laboratorieøvelser i

Cellebiologi og Biokemi 1 for

biologer.

Kvalifikationer: Studerende der

har bestået Cellebiologi/Biolo-

gi 3 el. lign. i det søgte instruk-

torat, kan søge.

Omfang: Forårssemestret 2004.

Ansøgningsfrist: 5/12-03, kl.

12.00. Att.: Lise Riis

Fuldt opslag: 

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Klavs

Hendil (Cellebiologi), tlf. 3532

1729 el. Ian H. Lambert (Bioke-

mi 1), tlf. 3532 1697. 

TAP-Stillinger

Institutsekretær
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 10/12-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Det huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8051. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Anne Jerslev, tlf. 3532

8111 el. områdeleder Leif Kri-

stensen, tlf. 3532 8134.

Regnskabsmedarbejder
Sted: Zoologisk Institut (pr. 1/1-04

Biologisk Institut).

Indhold: Projektregnskab og

annuumsregnskab og fore-

faldende sekretæropgaver.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, regnskabsmæssig erfaring

og færdigheder i regneark og

tekstbehandling. Engelskkund-

skaber nødvendige.

Omfang: 20 timer/uge til besæt-

telse hurtigst muligt.

Ansøgning sendes til: Admini-

strator Lone Jønsson, Zoologisk

Institut, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 27/11-03, 

kl. 12.00

Fuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Sagsbehandling i f.m.

løsning af forskellige regn-

skabs- og økonomiopgaver og

løsning af andre sagsbehand-

lingsopgaver i forhold til admi-

nistration af både forskning og

uddannelse.

Kvalifikationer: Økonomisk el.

samfundsvid. baggrund med

min. bachelorudd.

Omfang: 25 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 27/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Mogens

Grønvold.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Mogens Grønvold,

tlf. 3532 7983, e-mail: m.groen-

vold@pubhealth.ku.dk. el. lek-

tor Lisbeth E. Knudsen, tlf.

3532 7653, e-mail:

l.knudsen@pubhealth.ku.dk.

Medarbejder til Studie- 
og Eksamenskontoret
Barselsvikariat
Sted: Det samfundsvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat.

Indhold: Studenterekspedition,

indskrivning uden om den

Koordinerede Tilmelding, eksa-

mensplanlægning og admini-

stration, åben uddannelse,

internationaliseringsstipendier

og sager mm.

Omfang. 8 mdr.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 201-250-

28/03.

Sendes til: Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat, St. Kannike-

stræde 13, 1169 Kbh K.

Ansøgningsfrist: 5/12-03, 

kl. 12.00. 

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

nerel/ – klik på stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Over-

assistent Gülcan Celik Secilmis,

tlf. 3532 3545. 

Sekretær 
Sted: Dansk Forskerskole i Psyko-

logi.

Indhold: Sekretæren skal bistå

forskerskolelederen med det

praktiske arbejde og skal bl.a.

have indsigt i de ph.d.-stude-

rendes fordeling på emner og

holde sig ajour med hvilke

særlige uddannelsesbehov der

findes blandt de indskrevne

ph.d.-studerende.

Omfang: 18,5 timer/uge med

tiltrædelse 1/1-04 el. snarest

derefter.

Ansøgning sendes til: Forsker-

skoleleder, prof., dr.phil. Claus

Bundesen, Institut for Psykolo-

gi, Københavns Universitet,

Njalsgade 90, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/11-03, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Claus

Bundesen, e-mail: Claus.Bunde-

sen@psy.ku.dk.
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FORTSAT ...

Neolitisering 

Instiutut for Arkæologi og Etnologi afholder seminar den 

27. november kl. 10-17 på Vandkunsten 5, stuen, Auditorium C,

opgang C med indgang fra gården.

Oplæg

Erik Brinch Petersen: Velkomst

Lutz Klassen: Exotica i Sydskandinavien i tiden omkring neo-

litiseringen og deres europæiske baggrund

Harald Lübke: New Evidence of the Neolithization of Northern

Germany

Peter Rasmussen: Overgangen fra mesolitikum til neolitikum

set fra en palæoøkologisk synsvinkel: Faktuelle forhold og

metodiske problemer

Nanna Noe Nyegaard: Overgangen fra jæger til bonde – resul-

tat af kulturel indflydelse eller ændringer i klima, havniveau,

terrestrisk miljø eller føderessourcer (Centerprojekt under

Carlsbergfondet)

Søren A. Sørensen: Nye gamle C14-dateringer af tamdyrknogler

fra Lollik Huse

Anders Fischer: Neolitiseringen i Åmosen: kronologi, tidligt

tamkvæg, madskorper og overordnet signalement af lokali-

teterne

Eva Koch: Keramikken omkring neolitiseringen

Kristina Jennbert: Löddesborg, 20 år efter

Erik Brinch Petersen: Dragsholm, 30 år efter

Koordinatorer: Erik Brinch Petersen og Per Ole Rindel.

FOUNDING
FATHERS – 
Arkæologen J.J.A. Wor-

saae (1821-1885) og zoo-

logen Japetus Steenstrup

(1813-1897) diskuterede

allerede for 150 år siden

neolitiseringen.



STØTTE 

Stipendier

Rejsestipendier til Det
Danske Institut i Damaskus
Målgruppe: Forskere, ph.d.- og

specialestuderende.

Støtte: Rejsestipendier på 

20.-30.000 kr. 

Periode: 2004.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse, cv og budget. Stu-

derende tillige en vejleder-

udtalelse. 

Sendes til: Stiles til Bestyrelsen og

sendes til dens formand, prof.

Kirsten Hastrup, Institut for

Antropologi, Københavns Uni-

versitet, Frederiksholms Kanal

4, 1220 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/12-03.

Fuldt opslag: www.damaskus.dk.

EU’s uddannelsesprogram
Leonardo 
Målgruppe: Lærere, vejledere,

elever og studerende inden for

de erhvervsrettede uddannel-

ser samt uddannelsesansvarlige

i virksomheder.

Støtte: Tilskud til praktik- og ud-

dannelsesophold i udlandet.

Den samlede økonomiske ram-

me er på over 8,5 mio. kr.  

Ansøgningsfrist: 13/2-04.

Yderligere oplysninger: 

www.ciriusonline.dk/leonardo.

European Young
Investigator Awards (EURYI)
Målgruppe: Der kan i DK søges

inden for alle fagområder.

Støtte: Formålet er at tiltrække

fremragende yngre forskere

fra hele verden til forskning i

Europa. Stipendiebeløbet er på

150.000-250.000 euro om året i

5 år. 

Ansøgning: Forskningsrådene

udvælger ni kandidater der

går videre til den endelige

konkurrence mellem alle fem-

ten landes kandidater. Mate-

riale findes på

www.forsk.dk/opslag/.

Ansøgningsfrist: 15/12-03.

Legater

Adjunkt, frk. Constance
Heides Mindelegat
Målgruppe: Kvindelige studeren-

de under den matematisk-fysi-

ske studieretning med det mål

at undervise i disse fag.

Støtte: 5 legatportioner a 7.000

kr. 

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater på www.ku.dk/-

sa/su-kontor/legat/. Angiv lega-

tets navn. 

Ansøgningsfrist: 18/12-03.

Yderligere oplysninger: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K.

Grosserer Oluf Olsens Legat
Målgruppe: Trængende medicin-

ske studerende ved KU.

Støtte: 2 legatportioner a 

15.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater der fås på

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

Angiv legatets navn. 

Ansøgningsfrist: 18/12-03

Yderligere oplysninger: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K.

Jacob Claes Vermehrens
Mindelegat
Målgruppe: Klassisk-sproglige

studenter som læser ved KU.

Støtte: 1 legatportion 3.000 kr.

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for Københavns univer-

sitets legater fra www.ku.dk/-

sa/su-kontor/legat/. Angiv lega-

tets navn. 

Ansøgningsfrist: 18/12-03.

Yderligere oplysninger: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Målgruppe: Lægevidenskabelige

studerende ved KU.

Støtte: 1 legatportion på 24.000

kr. Universitetets ansøgnings-

skema anvendes og kan printes

ud fra www.ku.dk under SU-

kontoret. 

Ansøgningsfrist: 10/12-03.

Yderligere oplysninger: Køben-

havns Universitet, SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Forskningsstøtte

Danmarks 
Grundforskningsfond 
Støtte: Indkaldelse af interesse-

tilkendegivelser fra alle områ-

der af dansk forskning med

henblik på støtte til eneståen-

de grundforskning. Danmarks

Grundforskningsfond ønsker at

satse på forskning der bryder

nye veje. Fonden er særligt in-

teresseret i ansøgninger fra

yngre forskere.

Ansøgningsfrist: 2/2-2004

Yderligere oplysninger: Se

www.dg.dk.

Eva og Robert Voss Hansens
Fond
Støtte: 5 legatportioner a 20.000

kr. til basal og klinisk forskning

inden for området

medikamentel behandling af

hjerte-, kredsløbs- og nyresyg-

domme. Forskningsprojekter

fra KU har fortrinsret. 

Ansøgning: Sendes i 3 eks. Ved-

læg cv med publikationsliste,

projektbeskrivelse (maks. 5 s.)

samt budget for det ansøgte

beløb.

Ansøgningsfrist: Poststemplet

senest 5/12-03.

Yderligere oplysninger: Prof.,

dr.pharm. Sten Christnesen,

Farmakologisk Institut, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Pseudomonas aeruginosa chro-

mosomal b-lactamase in patients

with cystic fibrosis and chronic

lung infection. Mechanism of an-

tibiotic resistance and target of

the humoral immune response 

Doktorand: Oana Ciofu, MD,

Ph.D.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Niels Frimodt-Møller

og prof., overlæge, dr.med.

Hans Jørn Kolmos.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Hanne Colding,

tlf. 3532 7895 el. 3532 7898.

Tid: 5/12-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

o.ciofu@immi.ku.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Effects of highly active antiretro-

viral therapy among HIV-infected

patients: results from randomi-

sed and observational studies

Doktorand: Cand.med. Ole Kirk.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Henrik Toft

Sørensen og prof., overlæge,

dr.med. Bente Klarlund Peder-

sen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Niels

Høiby, tlf. 3532 7890 el. 3545

7788.  

Tid: 19/12-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.   

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Copen-

hagen HIV Programme 04,

Hvidovre Hospital, Kettegård

Allé 30, 2650 Hvidovre. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Ph.d.-forsvar

Teologi

Aufersteh’n ja aufersteh’n. Død

og evighed i musikken i tiden

1890-1920

Kandidat: Eva Maria Jensen.

Tid: 18/12-03, kl. 13.15.

Sted: Købmagergade 46, 1. sal,

Aud. 7.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Afdeling for Kirkehisto-

ries sekretariat, Købmager-

gade 44-46 senest 14 dage før

forsvaret.
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Biologi undersøger studiemiljø 
Indtil 15. december gennemføres en elektronisk spørgeskemaundersøgelse om biologistuderendes studie-

miljø. Formålet er at kortlægge hvor der er problemer, og resultatet skal bruges til at målrette indsatsen

for at forbedre studiemiljøet. Alle biologistuderende har modtaget et spørgeskema på deres KU e-post og

har dermed mulighed for at give deres mening til kende. Når undersøgelsen er afsluttet, vil der blive truk-

ket lod om 3x2 billetter til Planetariet.

Spørgsmål kan rettes til Arbejdsmiljøsektionen, Anette Tørning, tlf. 3532 2218.

Master i Sundhedsantropologi 
Ny åben uddannelse på Institut for Antropologi der belyser kulturelle og sociale aspekter af sygdom

og behandling og giver redskaber til at forstå sundhedssystemers prioritering, organisering og

udvikling. Masteren er en humanistisk/samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau der

består af 4 moduler som tages på deltid over 2 år med start i efteråret 2004. 

Læs mere på: www.sundhedsantropologi.dk.

Informationsmøder 

3. december 2003 og 4. marts 2004 kl. 15-17 på Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4,

lokale 308.

Kursus om Social og Kulturel Integration

På Institut for Antropologi kan du opøve analytiske redskaber til at arbejde med social og kulturel

integration og få indsigt i hvordan antropologien fra et tværkulturelt, komparativt perspektiv

begrebsliggør og analyserer sociale og kulturelle inklusions- og eksklusionsprocesser.

Underviser: Karen Fog Olwig

Undervisning: Forårssemestret 2004 (februar-juni)

Tidspunkt: Tirsdage 16.15-18.00

Ansøgningsfrist: 15. januar 2004. Tilmelding på hjemmesiden.

Læs mere på www.anthro.ku.dk.
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Sundhedsvidenskab

Characterization and modulation

of the innate immune response

during Pseudomonas aeruginosa

lung infection in patients with

cystic fibrosis. An experimental

and clinical study

Kandidat: Peter Østrup Jensen.

Tid: 1/12-03, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

pojensen@excite.com 

Humaniora

Studier i dansk antisemitisme

1930-1945. Brydninger i den

nationale selvforståelse

Kandidat: Sofie Lene Bak.

Tid: 2/12-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst samt på

Institut for Historie.  

At lære gennem lidelsen. 

Om den antikke tragedies

forhold til det 5. århundredes

demokratiske offentlighed

Kandidat: Maj Skibstrup.

Tid: 12/12-03 kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst Amager

samt på Institut for Litteratur-

videnskab.  

Frihedens århundrede. 

Menneskelig selvforståelse i

oplysningstidens roman

Kandidat: Martin Hultén.

Tid: 15/12-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bib-

lioteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst samt på In-

stitut for Litteraturvidenskab.

Naturvidenskab

Exercise and work-related

musculoskeletal disorders in

neck, shoulders and low back 

Kandidat: Cand.scient. Mogens

Theisen Pedersen.

Tid: 26/11-03, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, Aud. 1.

Afhandlingen: Kan købes hos

boghandlere fra 26/11-03.

Mating System Evolution. 

In association with population

structure and inbreeding

Kandidat: Cand.scient. Lise Bach

Hansen.

Tid: 27/11-03, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.   

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Botanisk Centralbiblio-

tek, Sølvgade 83, opg. S. Få et

eksemplar hos Lise Bach Han-

sen, e-mail: lise@bot.ku.dk.

Ascaris lumbricoides infection

among pre-school children in

relation to the children´s defe-

cation and excreta disposal

behaviour in rural area of north-

eastern Tanzania 

Kandidat: Cand.scient. Robert

G.N. Ntakamulenga.

Tid: 28/11-03, kl. 13.00.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium (DBL), Jægersborg Allé 1

D, 2920 Charlottenlund.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på DBL.

Near Infrared properties of high

redshift clusters of galaxies

Kandidat: Cand.scient Sune Toft.

Tid: 1/12-03, kl. 10.30.

Sted: Auditoriet, Rockefeller

Komplekset, Juliane Maries Vej

30.

Afhandlingen: Se

www.astro.ku.dk/~toft/thesis.ps.
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DANSK ANTISEMITISME – Ph.d-forsvar den 2/12 'Studier i dansk antisemitisme 1930-1945. Brydnin-

ger i den nationale selvforståelse' ved Sofie Lene Bak.

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Ove Nathan memorial Lecture: 
Science and scientists in a complex world
Prof. Martin Rees, Cambridge University, UK

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Niels Bohr Institutet. Tilmelding til Henriette.Hansen@nbi.dk

Helliger hensigten midlet? 
Forbryderiske aspekter af den sovjetiske krigsførelse og besættel-
sespolitik under og efter den anden verdenskrig
Ph.d.-stud. Niels Bo Poulsen, DIIS

Tid: 25/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Danish Institute for International Studies, DIIS, Strandgade 56, Store Auditorium

Arr.: Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

The Translator as Spy 
– a reevaluation of the standard model of information transfer in
translation
Billy O’Shea

Tid: 25/11 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 25.0.28.

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

Formidling og formidlere: film som religiøs meddelelse
Lektor George Pattison, Aarhus Universitet

Tid: 1/12 kl. 20.00

Sted: Det teologisk Fakultet, Købmagergade 46, aud. 7

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Kan film som medium formidle fundamentale religiøse ideer og symboler uden at banalisere

dem? Efter nogle teoretiske bemærkninger og et kort blik på den katastrofale hjemmeside

‘Hollywood Jesus, Pop Culture from a Spiritual point of view’ (www.hollywoodjesus.com) vil

fokus være på menneskelige formidlere, såvel de åbenlyse – præster, helgener, troende – som

de skjulte – idioter, sindssyge, ulykkelige.

Her er det en filmscene fra ‘The King is Alive, dansk dogmefilm af Kristian Levring (red.)

Queer-teori
Lektor Dag Heede

Tid: 25/11 kl. 20.00-21.30

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: BLUS, www.blus.dk

The Future of the EU
Jørgen Ørstrøm Møller, Adjunct professor, Danish Ambassador to Singapore and New Zealand

Tid: 26/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Auditorium 2, Rosenborggade 15

Arr.: Jean Monnet Lectures, rvk@stud.ku.dk

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



Lars von Trier i Lund
Centrum för Danmarksstudier på Lunds Universitet arrangerer den 25. november paneldebat om

Lars von Trier. Deltagere er Vibeke Windeløv, Zentropa, Peter Schepelern, lektor i filmvidenskab på

KU, Jan Aghed, filmjournalist på Sydsvenska Dagbladet og Stig Björkman, filminstruktør og jour-

nalist. Sidstnævnte lavede bl.a. dokumentarfilmen Tranceformer – A portrait of Lars von Trier der

vises under debatmødet.

Den 25. november kl. 18-21 på Kulturen i Lund. e-mail: hanne.sander@hist.lu.se.
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Sveriges reaktion på den ukrainske hungersnød
Johan Öhman, doctorand, Uppsala Universitet, Sverige

Tid: 27/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Danish Institute for International Studies, DIIS, Store Auditorium, Strandgade 56

Arr.: Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Hannah Arendt’s Political Thinking in the Mirror of her Portraits
Helgard Mahrdt

Tid: 27/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding til center@humanities.dk el. tlf. 3532

3920

Dansk sprogpolitik. Aktuelle og historiske perspektiver
Direktør Jørn Lund, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Tid: 27/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

‘I levende Live en høist farlig Person’
Forfatter, cand.scient. Flemming Chr. Nielsen

Tid: 27/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Gud i dag
Cand.theol. Niels Grønkjær

Tid: 27/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Er religion medfødt?
Lektor, cand.mag. Jeppe Sinding Jensen, Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tid: 27/11 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening c/o Institut for Religionshistorie

En kritisk indføring i centrale aspekter af Schopenhauers tænkning
Forskningsstipendiat Søren R. Fauth, Aarhus Universitet

Tid: 28/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Ny TB vaccine. En avanceret vaccine til en kompleks sygdom
Peter Andersen, SSI

Tid: 2/12 kl. 15.00

Sted: Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien

Stalin – midler og motiver. 
Om Stalins kontrol- og forvaltningssystem
Lektor Niels Erik Rosenfeldt, KU

Tid: 2/12 kl. 16.00-18.00

Sted: Danish Institute for International Studies, DIIS, Store Auditorium, Strandgade 56

Arr.: Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

A constitution for the European Union?
Marlene Wind, Ph.D., Associate Professor, Political Science, University of Copenhagen

Tid: 3/12 kl. 10.15-12.00

Sted: Auditorium 2, Rosenborggade 15

Arr.: Jean Monnet Lectures, rvk@stud.ku.dk

Fra ‘fornuftens list’ til ‘survival of superior defense’. 
En fremlæggelse af hovedtankerne i Dannelsens dialektik
Prof. Thomas Højrup, Institut for Arkæologi og Etnologi

Tid: 3/12 kl. 13.00-16.00

Sted: Vestergade 10, lok. Vester A 11

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik, E-mail: bernild@hum.ku.dk

Sex, Sects and Texts: 
Russian religious sectarians in Russian and other literatures
Alexander Etkind, Det Europæiske Universitet, Sankt Petersborg, Rusland

Tid: 28/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Snorresgade 17-19, 1. sal, lok. U5

Arr.: Københavns Universitets Østeuropainstitut, kyst@hum.ku.dk

Alexander Etkind er forfatter til flere monografier om russisk kulturhistorie, religionshistorie

og intellektuel historie i en bred kontekst. Siden hans første bog, Eros of the Impossible: The

History of Psychoanalysis in Russia (1993), har Etkind skabt debat både i og uden for Rusland.

Hans seneste bog, Fortolkning af Rejser: Rusland og Amerika i Travelogier og Intertekster

(2001), har skabt en polemik hvis dønninger ikke har lagt sig endnu. Studiet af russiske reli-

giøse tekster var emnet for Etkinds finske doktordisputats fra 1998, Pisk: Sekter, Litteratur og

Revolution.

På billedet demonstrerer 3.000 ortodokse russiske religiøse mod en privat tv-kanals visning af

‘The Last Temptation of Christ’ (red.)

Construction’s preferences concerning how their argument slots are
filled. Results and implications of collostructional analysis
Stefan Gries, SDU

Tid: 26/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Naturfaglig kultur 
Henrik Busch, DPU

Tid: 26/11 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

Arr.: Naturfagsdidaktisk Seminar, NAFADISE, www.naturdidak.ku.dk

Den islamistiske udfordring for Saudi-Arabien
Cand.mag. et art. Henriette Korf, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 26/11 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, lok. U5, 1. sal

Arr.: Orientalsk Forum

Menneskets udviklingshistorie
Lektor Niels Bonde, Geologisk Institut og zoolog, ph.d. Bjarne Westergaard

Tid: 26/11 kl. 19.30

Sted: Auditorium A, Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15

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

Entre: 20 kr. for ikke-medlemmer

On the Earliest History of Paradise: 
Persian Gardens and Imperialism
Bruce Lincoln, professor, Ph.D., University of Chicago, USA

Tid: 26/11 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening c/o Institut for Religionshistorie
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Forsvar for den kristne tro
Thorkild Grosbøll

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Sognepræst Thorkild Grosbøll fremlægger hovedtankerne i sin debatvækkende bog ‘En sten i

skoen: Et essay om civilisation og kristendom’ (2003) hvor han flytter fokus fra det nedarvede

mytologiske verdensbillede til vores egen flimrende erfaringsverden. Arrangementet indledes

med en temagudstjeneste ved studenterpræst ved Humaniora, Hans Anker Jørgensen.

Doing Sport is doing Gender. Constructivist Approaches. 
Hhv. Disrupting Gender? A Cross-National Study of Female Soccer
Players’ Perceptions of Masculinity and Femininity
Prof. Gertrud Pfister, Institut for Idræt, KU hhv. prof. Kari Fasting, Norges Idrettshøjskole, Oslo

Tid: 5/12 kl. 10.00-12.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, HO3

Arr.: Sociologisk Institut

Terroristbegebet i amerikansk Mellemøstpolitik: 
Islam, sikkerhed og civilisation
Lars Erslev Andersen, Center for Mellemøststudier

Tid: 5/12 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Antropologi, Auditoriet

Arr.: Anja Kublitz

Free Will, Equality and Justice: Some Doubts
Prof. Saul Smilansky, Haifa Universitet, Israel

Tid: 5/12 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Abhidharma og fænomenologi
Ph.d. Harmut Buescher

Tid: 5/12 kl. 14.15-16.00

Sted: Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet på Instiut for Religionshistorie, haviv@fsr.dk

Literature in the Printing-House in Early Modern Europe
Prof. Roger Chartier, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France

Tid: 8/12 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Institut for Historie

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

Semantik, logiske relationer og paradigmer med særligt henblik på
de franske faseadverbier
Maj-Britt Mosegaard Hansen, KU

Tid: 3/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Quintus Sulpicius Maximus, poet, eleven years old
Prof. Kathleen Coleman, Harvard University, USA

Tid: 4/12 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Institut for Græsk og Latin

On Time and Space/In Space and Time: from Kant to Bakhtin
Prof. Charles Lock, Engelsk Institut, KU

Tid: 4/12 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Bachtinselskabet

Nile River: Challenges to Sustainable Development
Dr. Nail El-Khodari, Director of the Nile Basin Society, Toronto

Tid: 4/12 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Biodiversitet. Videns- og databaseret forvaltning
Prof. Casten Rahbek, Zoologisk Museum

Tid: 4/12 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Præster: identitet og autoritet 
– eller hvad den skingre stemme skjuler
Antropolog, ph.d. Cecilie Rubow

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/tf

Alle vil have bemærket at præster indimellem lyder underlige på prædikestolen, nærmest

skingert henførte eller højtidelige. Hvis de ikke lyder som sig selv, hvad er det så de lyder af?

Det er et af de spørgsmål som antropologen Cecilie Rubow er i færd med at undersøge i et

feltarbejdebaseret studie af præster i den danske folkekirke. Foredraget handler blandt andet

om stemmen, uddannelsen og de almindelige forventninger til hvad der gør en præst til en

præst.
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Af Lise K. Lauridsen

My Goodness, hvad har
jeg lavet?« siger Bir-
gitte og kigger på det

skæve strikketøj. Bodil kigger
op fra sin sorte ragsok og føler
undersøgende på lappen der
med tiden skal forvandle sig til
en ‘tyk sweater med lynlås’. 

»Du er kommet til at strikke
den forkerte vej, men det ser
man ikke når den er blevet va-
sket,« siger den uddannede
håndarbejdslærer til Birgitte
der er ved at være færdig på
medicinstudiet.

15-20 strikkende og snakken-
de damer mellem 20 og 80 år
har fundet ind i den tidligere
varmestue midt mellem Skt.
Hans Torvs smarte cafeer. Her
er spejle, cafe latte og blåbær-
tærte erstattet af grafik af Jesu
levned, maskinkaffe og ko-
kosmakroner. Bag strikkeca-
feen Den Røde Tråd står Lise 
Lotz der arbejder for studenter-
præsten på Natur og Sund.

»Jeg ville gerne lave et af-
bræk for de studerende i en
hverdag hvor de knokler med
deres hoveder i tide og utide.
Så kunne vi selvfølgelig udbyde
yoga eller meditation, men at
strikke er så dejlig håndfast. 
Du får en sweater eller en sok
ud af det, og så får du for-
håbentlig også stresset af og
snakket med nogle mennesker
du ellers ikke ville møde. Her er
vi fælles om noget. Det er ikke
til at vide hvad der sker, men
hvis den åndelige kontakt ikke
opstår, så får du i hvert fald en
hjemmelavet sweater med
hjem,« siger Lise Lotz der synes
det er blevet mere stuerent at
strikke i dag end for tyve år si-

den hvor alt der var købt fær-
digt, var godt.

Nørdet
Det kan være at det er blevet
lidt hype at strikke, men de fle-
ste af pigerne om bordet føler
sig lidt nørdede, når de siger de
skal på strikkecafe.

»Folk kigger lidt mærkeligt
på mig når jeg siger jeg skal ud
og strikke, men jeg synes det er
hyggeligt at møde folk i forskel-
lige aldre og sætte mit eget

præg på det jeg laver,« siger Li-
se Dürr der læser teologi.

»Min kæreste tror jeg keder
mig lidt fordi jeg kommer her,«
griner Birgitte Langelund der
med veninden Ulla bare gerne
ville gå til et eller andet sammen.

»Det er inspirerende at kom-
me her, for man har lidt en ten-
dens til at glemme at der eksi-
sterer andre mennesker der
tænker anderledes og har helt
andre livsvilkår end dem man
lige omgås,« siger Ulla Eriksen.

Og så bliver der snakket. Ind-
imellem højlydt og storgrinen-
de. Til tider taler kun én strik-
ker intenst. Som det lokale me-
nighedsrådsmedlem Birthe
Søndergaard på omkring de 70
der fortæller om den Bob Dylan-
koncert hun var til for nylig.

Myoser
»Åh nej.« Så er skaden sket.
Birthes unge sidedame har
strikket forkert.

»Min mormor synes jeg er

håbløs til at strikke,« siger hun
til Birthe der roser eftermidda-
gens kreation: »Jeg synes nu
det er en rigtig flot strikkeprøve
du har lavet.«

Om det ligefrem er afstres-
sende at strikke, er Birgitte Lan-
gelund ikke så sikker på. Hun er
nybegynder og sidder dybt kon-
centreret med skuldrene oppe
om ørerne og prøver at strikke
forkert i den modsatte retning.

»Jeg tror jeg får myoser af
det her,« sukker Birgitte. 

Lise Dürr giver hende ret.
Selv om hun en erfaren strik-
ker, så er strikkeopskrifter sta-
dig en del sværere at tyde end
Guds tegn. Men så er de garve-
de strikkedamer der til at redde
trådene ud.

Eftermiddagens strikkere
kan dog blive enige om én ting.
Man bliver helt afhængig. ■

likl@adm.ku.dk

Strikkecafeen Den Røde Tråd,
torsdage 15.30-17.30, Skt. Hans
Torv. Sidste gang før jul 11/12.

På pinde 
Bare en pind til. Og så lige en til. Deres udsendte blev lidt afhængig efter to timers kaffe, kage og
knitren med strikkepindene på studenterpræstens strikkecafe

HØNSE-
STRIK – Der

bliver kaglet

igennem når

unge og ældre

mødes på strik-

kecafeen Den

Røde Tråd.
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