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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Der sker store forandringer på universitetet for
tiden. Det er naturligvis noget der vil kunne
mærkes på de enkelte fag, institutter og fakul-

teter. Et af de meget synlige tegn er Det Humanisti-
ske Fakultets institutsammenlægninger som Konsi-
storium netop har godkendt. Sammenlægningerne
betyder at 22 institutter bliver til cirka syv. Og det er
blot den seneste af en lang række ændringer og til-
pasninger af Københavns Universitets struktur.

Det er længe siden at dette universitet var en sta-
bil, uforanderlig størrelse. I den tidlige historie

var universitetet en autonom grundpille i samfund-
et. Et sted hvor den højeste videnskab blomstrede,
og hvor et lille antal studerende fik lov til at tilegne
sig elitens kundskaber. I dag er universitetet en ak-
tør der indgår aktivt i samfundet og derfor også
præges af samfundsudvikling-
en. Den nye universitetslov
siger at vi skal “samarbejde
med det omgivende sam-
fund[...] for at fremme vækst,
velfærd og udvikling i samfun-
det”. I øvrigt er det lidt sjovt
rent sprogligt at sætte den skillelinje mellem univer-
sitetet og samfundet. Der burde nok snarere stå at vi
“som en del af samfundet skal fremme...” osv. 

Samfundet ændrer sig. Ny viden produceres og ef-
terspørges. Rammerne for hvordan denne viden

skabes og bæres ud i samfundet ændrer sig hele tid-
en. Det er en vigtig opgave at understøtte de miljøer
der skaber og formidler denne viden. Målet med æn-
dringerne i universitetets organisation er først og
fremmest at skabe de bedst mulige rammer for ker-
neopgaverne – forskning og undervisning – og at
sikre at forskningsresultaterne kan blive formidlet
og anvendt.

Den nye universitetslov indebærer en større grad
af selvstændighed for universiteterne – og der-

med også nye og flere opgaver. Det betyder blandt
andet at der bliver brug for en stærk og robust admi-
nistration, også på institutniveau. Den skal kunne
matche de krav der vil blive stillet, og den skal kun-
ne forvalte ressourcerne og understøtte forskning,
undervisning og vidensudveksling så effektivt som
muligt. 

Men ændringerne handler ikke kun om nye krav
– de handler lige så meget om nye muligheder.

Der er flere gode grunde til at give de enkelte fag-

miljøer videre rammer end hidtil. Det er en naturlig
følge af behovet for vidensdeling på tværs af gamle
faggrænser, og af de studerendes ønsker om at kun-
ne opbygge mere individuelle uddannelser.

Forandringerne i vores organisation skal ske i en
symbiose. Fra en forsknings- og undervisnings-

mæssig synsvinkel gælder det især om at skabe bedst
mulige udfoldelsesmuligheder for kreativitet og
fleksibilitet. Fra en administrativ synsvinkel er målet
robusthed og et professionelt administrativt miljø.
Tilsammen skal det sikre stærke faglige miljøer.

Det kan måske opfattes som om det især er et ydre
pres der skaber forandringerne. Et pres i form af

ny lov, ny bestyrelse og selveje. Men det er ikke rig-
tigt. Presset kommer lige så meget fra os selv. Fra

den viden vores
forskere produ-
cerer og som i sig
selv bryder fag-
grænser ned. Fra
vores studerende
som mere og me-

re bevæger sig på tværs af alle grænser. Og fra med-
arbejderne der bør kunne forvente sig systematik og
en arbejdsplads med mulighed for udvikling. Æn-
dringerne i institutstrukturen skal medvirke til at vi
som universitet kan møde den nye virkelighed.

Det er åbenlyst at store forandringer skaber rum
for uenighed, og langt fra alle berørte parter har

været helt enige om de ændringer som er blevet
foreslået. Der findes ingen færdige facitlister for
hvor stort et institut skal være eller hvordan fag-
grænser skal trækkes. Derfor er det vigtigt at foran-
dringerne sker i en åben diskussion med mulighed
for at tilkendegive og lytte til forskellige opfattelser.
Det er ganske enkelt nødvendigt for at de ansvarlige
kan træffe de beslutninger som er både vigtige og
komplicerede. 

Diskussionen om universitets fremtid er langt fra
slut – den er snarere lige begyndt. I rektoratet

ser vi frem til den videre proces. Målet må være at vi
får et universitet som er stærkere end før, både fag-
ligt og organisatorisk. ■

Se side 3

31. Årgang

Ny studenterformand

S K I F T E DAG – Maja Barfod Hørsving der
læser Folkesundhedsvidenskab, er på en or-
dinær generalforsamling blevet valgt til ny
formand for Forenede Studenterråd (FSR).
Hun afløser Mathilde Thornberg. I den an-
ledning er der reception den 8. december kl.
15.00 på Forenede Studenterråd, Fiolstræde
10. Her kan man også møde de nyvalgte med-
lemmer af FSR’s Præsidium, stud.scient.pol
Peter Dalby Larsen, stud.mag. Anne Wæhrens
og stud.mag. Vibe Skytte.

Videbegærlige kandidater

L I VS L ANG  L Æ R I NG – Kompetenceenheden sendte fredag 21.
november brev ud til samtlige kandidater uddannet fra KU siden
1954, i alt 52.000 mennesker. I brevet gør rektor Linda Nielsen op-
mærksom på den seneste satsning inden for efter- og videreuddan-
nelse. Brevet har fået rigtig mange til at besøge Kompetenceenhe-
dens hjemmeside og over 1.000 af dem har bestilt brochuren “Vi-
den til tiden – efter- og videreuddannelse.” 

Se mere på www.ku.dk/kompetence/.

Målrettet internet for teologer

E F F E K T I V T – Er man som teologisk forsker eller studerende ved
at løbe sur i internetsøgningen, er der hjælp at hente på www.teo-
logiportalen.dk. Navnet dækker over to forskellige portaler. Via
den ene kan man søge mere målrettet i Google end normalt fordi
der på forhånd er lagt forskellige afgrænsninger ind. I den anden
portal kan man søge i ressourcer der er udvalgt af fagfolk. Net-
stedet er blevet til i et samarbejde mellem blandt andet Det Kgl.
Bibliotek, Statsbiblioteket og Det Teologisk Fakultet på KU.

Billige studerende

S M Å P E NG E – Selv om Danmark hører til de lande i verden der
investerer mest i uddannelse, er det ikke universitetsuddannelser-
ne der trækker opad. En ny publikation fra Rektorkollegiet oplister
Finanslovens bevillinger pr. studerende ved mere end 200 uddan-
nelser. Langt de fleste universitetsuddannelser findes på listens
billigste tredjedel, og kun otte kommer op i den dyre halvdel. Det
koster fx 66.500 kr. om året at uddanne en tandklinikassistent. En
tandlægestuderende koster knap 12.000 kr. mindre.

Konference om IT og undervisning

D I G I TA LT – KUA lægger 27. januar lokaler til en konference om
it i fremtidens undervisning. Der vil være bidrag fra både uden-
landske gæsteforskere og repræsentanter for erhvervsliv og andre
aftagere af KU-kandidater. Samtidig offentliggøres en udredning
om emnet fra en arbejdsgruppe nedsat af rektoratet. Arbejdsgrup-
pen har blandt andet set på internationale erfaringer og interview-
et forskellige brugergrupper på KU. 

Kvalitetssikring af uddannelser

SELVEVALUERING – Københavns Universitet har besluttet at indgå
i en såkaldt auditering der gennemføres af Danmarks Evaluerings-
institut (EVA). Formålet er at opbygge en værktøjskasse som stu-
dienævnene, institutterne, fakulteterne og hele universitetet vil
kunne bruge i deres arbejde med at gøre uddannelserne endnu
bedre. Rektors Uddannelsesudvalg har nedsat en styregruppe med
prodekan Thorkild Damsgaard Olsen, Det Humanistiske Fakultet,
som formand. Projektet vil starte med nedsættelsen af et antal 
arbejdsgrupper fra hele universitetet som skal bidrage til en selv-
evalueringsrapport i løbet af foråret. 

»I dag er universitetet en aktør 
der indgår aktivt i samfundet og derfor 
også præges af samfundsudviklingen.«

Rettelse
I artiklen 'Lille spejl på væggen der', Universitetsavisen nr. 18, side 11 cite-

res den amerikanske professor Rocky Kolb. Det fremgår at Kolb er profes-

sor i astrologi. Det er naturligvis en fejl. Rocky Kolb er professor i astrono-

mi. Vi beklager.
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INST ITUTSAMMENLÆGNINGER ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Humanioras 22 institutter
skal lægges sammen til
syv på trods af modvilje

fra en række institutter. I over
et år har humanisterne disku-
teret institutsammenlægninger.
Før sommerferien blev der gen-
nemført tre frivillige sammen-
lægninger, men den 26. novem-
ber besluttede et overvejende
flertal i universitetets øverste
forsamling – konsistorium – at
sige ja til dekanatets plan om at
gå fra 22 til syv institutter. Uan-
set hvad institutterne måtte
mene.

»Ad den totale frivilligheds
vej kom vi ikke langt. Og efter
så lang tids diskussion var der
mange der mente at det var synd
hvis der ikke kom mere ud af
det. Men det har ikke været en
nem mosaik at få til at gå op når
både den faglige sammenhæng
og størrelsen skulle passe,« sag-
de dekan på Humaniora, John
Kuhlmann Madsen, på konsisto-
riums møde.

På de fem af universitetets
seks fakulteter er der i år ble-
vet ophævet institutgrænser.
Årsagen er at den nye univer-
sitetslov giver institutterne
langt mere økonomisk ansvar,

og det kræver større enheder. 
Især på Humaniora der har haft
fag på helt ned til to VIP’er (vi-
denskabeligt personale, red.),
har institutsammenlægning
været påkrævet. Men store fag
som Historie, Film- og Medievi-
denskab og Engelsk har været
afvisende overfor fusions-
planerne.

I Konsistorium virkede de fle-
ste dog positive overfor at pres-
se institutterne på Humaniora
til sammenlægninger. 

Lektor Jan Riis Flor fra Insti-
tut for Filosofi, Pædagogik og
Retorik mente dog ikke sagen
var så enkel som ved tidligere
fusioner hvor institutterne fri-
villigt er gået sammen.

»Der er helt klart en del in-
stitutter som ikke synes det er
en god ide. Deres spørgsmål ly-
der blandt andet: Hvorfor skal
vi partout have en størrelse på
50 VIP’er? Der har vist heller al-
drig været nogen dokumentati-
on for at det er den ideelle
størrelse. Men hvis det er nor-
men, hvad så med andre steder
på universitetet? Skal Antro-
pologi og Sociologi så også
lægges sammen for at nå op 
på den størrelse?« lød det fra
Jan Riis Flor der heller ikke
mente økonomien ved institut-

sammenlægninger var belyst
nok.

Østeuropa udenfor
Især på Østeuropainstituttet fø-
ler de ansatte og studerende sig
sat uden for døren. Det lille fu-
sionsvenlige institut er nemlig
blevet placeret udenfor resten
af det europæiske selskab som
består af Engelsk, Romansk,
Tysk og Nederlandsk på trods af
at Østeuropainstituttet dækker
over både moderne græsk, rus-
sisk og de øvrige slaviske sprog.

Østeuropainstituttet bliver i
stedet placeret sammen med
det nydannede Institut for Mel-
lemøstlige, Asiatiske og Eski-
mologiske studier og Religions-
historie som de mageligt nok
allerede bor i nærheden af.

I Østeuropas høringssvar
protesterer samtlige grupper af
studerende og ansatte højlydt.
Institutleder Lars Nørgaard
skriver blandt andet: »Vi finder
dekanatets forslag(...) kortsy-
net og dikteret af perspektiv-
løse administrative hensyn som
vil få fatale konsekvenser for
vores instituts position og ud-
viklingsmuligheder. (...) ...vi –
som det vel mest positive og
konstruktive af de fem euro-
pæiske sprogfag i denne sag –

mener os uacceptabelt tilside-
sat med dekanatets forslag som
vi er tæt på at betragte som et
overgreb på os og en nedvurde-
ring af vores fag.«

Også Institut for Mellemøstli-
ge, Asiatiske og Eskimologiske
Studier har svært ved at se
hvordan Østeuropa hører hjem-
me blandt fag der fokuserer på
ikke-europæiske sprog, kultu-
rer og samfund. Romansk Insti-
tut påpeger også problemet,
men med Østeuropainstituttets
ti VIP’er uden for det gode eu-
ropæiske selskab går dekana-
tets kabale smukt op i det magi-
ske mandskabstal 50. 

Det magiske tal
Og det magiske tal på 50 VIP’er
blev ivrigt diskuteret på konsi-
storiums møde.

»Det virker som om institut-
sammenlægningerne handler
mere om administration end
om fagligt fremsyn og styrkelse
af hele Humanioras position.
Når nogle skal presses sammen
som ikke ønsker det, så skal der
være en rigtig god grund til det;
ellers kommer det til at virke
konserverende,« sagde eksternt
medlem af konsistorium og for-
mand for Akademiet af Tekni-
ske Videnskaber, Torben Klein,

der mente kæden var hoppet af
når midlet blev til et mål i sig
selv.

Rektor Linda Nielsen mente
dog ikke at institutterne skulle
være på en bestemt størrelse.

»Jeg har tilfældigt nævnt en
størrelse på 50 VIP’er, men det
har ikke været noget mål. Jeg
synes dekanatets forslag lyder
interessant, og jeg tror ikke vi
finder en bedre løsning selv om
vi bliver ved med at snakke.«

John Kuhlmann Madsen af-
viste at administration eller et
bestemt tal er målet for fusio-
nerne. 

»Egentlig kunne institutterne
bringes sammen på stort set al-
le måder man har lyst til. Det
ville der sikkert også komme
noget godt ud af, men nu er vi
altså endt med denne her mo-
del.«

De studerende mente ikke at
det faglige havde så stor betyd-
ning for sammenlægningerne: 

»Fagligheden har intet med
institutterne at gøre. Studie-
nævnene bliver ved med at
være der, og fagligheden kan
sagtens fungere på tværs af in-
stitutter,« sagde Karina Heuer
Bach fra Forenede Studenter-
råd. ■

likl@adm.ku.dk

Det magiske tal på 50 ansatte bliver rettesnor for en fusion af Humanioras 
22 institutter til syv. For at den kabale kan gå op, må Østeuropainstituttet 
finde sig i at blive holdt uden for det øvrige europæiske selskab

Det nye 
Humaniora

Institut for Nordisk Filologi

lægges sammen med Institut

for Almen og Anvendt Sprog-

videnskab. (51,6 VIP)

Institut for Filosofi, Pædagogik

og Retorik lægges sammen

med Institut for Film- og 

Medievidenskab. (47,5 VIP)

Institut for Historie lægges

sammen med Institut for Ar-

kæologi og Etnologi samt In-

stitut for Græsk og Latin. (52,1

VIP)

Det nyligt sammenlagte Insti-

tut for Mellemøstlige, Asiati-

ske og Eskimologiske Studier

går sammen med Institut for

Religionshistorie og Østeuro-

painstituttet. (51,8 VIP)

Romansk Institut, Institut for

Tysk og Nederlandsk og En-

gelsk Institut lægges sammen.

(59 VIP)

Institut for Kunsthistorie, Insti-

tut for Teatervidenskab og

Dans samt Institut for Littera-

turvidenskab blev i juni sam-

menlagt til Institut for Kunst-

og Kulturvidenskab. Institut

for Musikvidenskab skal også

med her når de flytter til KUA.

(36 + 13,8 VIP)

Det Arnamagnæanske Institut,

Institut for Dansk Dialektforsk-

ning og Institut for Navne-

forskning blev i juni sammen-

lagt i Nordisk Forskningsinsti-

tut. (22,4 VIP)

Institut for Psykologi flytter i

2004 til Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet.

GYNGGANG – Først sagde

de nej. Men nu siger rektor og de-

kan: I skal. Institutterne på Huma-

niora bliver med fast hånd fusio-

neret fra 22 til syv.

Murene
falder
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Hvem bestemmer i fremtiden?
»Hvem skal i fremtiden afgøre hvilke fag der skal oprettes på Humanistisk Fakultet? Som

det utvivlsomt er dekanatet bekendt er alle sproginstitutter i krise pt., ikke bare i Dan-

mark. Nogle af de sprogfag som er i særlig alvorlig krise, vil antagelig blive nedlagt, sim-

pelthen fordi det er for dyrt at have undervisning i det pågældende fag ved alle eller flere

universiteter i landet.  Er en sådan faglig udtynding i fremtiden en universitets-, en fakul-

tets- eller institutbeslutning?« 

Citat fra høringssvar fra Engelsk Institut til dekanatet for Det Humanistiske Fakultet.
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Af Benedikte Ballund

Noget med formidling og
øh ja...noget med at
overskue et stort mate-

riale. 
Mens humanister godt kan

finde ud af at sige noget om
hvad de kan rent fagligt, har
mange sværere ved at forklare
hvad deres uddannelse rent
faktisk kan bruges til og hvad
de kan bidrage med på en ar-
bejdsplads. Med andre ord hvil-
ke kompetencer de er blevet
udstyret med i løbet af uddan-
nelsen.

Kigger de i deres studieord-

ning vil de typisk finde meget
om adgangskrav og fagligt ind-
hold, men hvordan kan det an-
vendes i praksis?

Det spørgsmål må A-kasser-
ne ofte hjælpe med når de ny-
uddannede søger råd og vejled-
ning.

»Vi møder en del dimittender
der ikke engang er i stand til at
sætte ord på generelle akade-
miske kompetencer som fx at
arbejde kritisk og selvstændigt,
behandle store stofmængder og
analysere og strukturere, og
endnu værre bliver det hvis de
skal pege på konkrete opgaver
de kan løse på en arbejdsplads,«

siger konsulent i Magistrenes 
A-kasse Holger Andersen. 

Men der er hjælp på vej. I
samarbejde med 30 af fakulte-
tets undervisere er Reformsek-
retariatet ved Det Humanistiske
Fakultet i gang med et projekt
der skal munde ud i en beskriv-
else af de kompetencer som den
enkelte uddannelse udstyrer de
studerende med. 

I øjeblikket laver tre arbejds-
grupper et oplæg på fakultets-
niveau. Det skal næste år danne
grundlag for at de enkelte fag
indarbejder kompetencebeskri-
velser i deres studieordninger.
Det gælder ikke kun for en ud-

dannelse som helhed. Hvert en-
kelt studieelement skal også
udstyres med kompetencemål.
Det skal altså være meget tyde-
ligere hvad man får ud af at for-
dybe sig et semester i Kierke-
gaards æstetik eller arbejderbe-
vægelsens historie.

Bedre eksamensbeviser
Det er en vigtig målsætning for
reformarbejdet at humanister-
ne får en bedre gennemslags-
kraft på arbejdsmarkedet. Det
er der i allerhøjeste grad også
brug for. Arbejdsmarkedsstyrel-
sen udgav for nylig en rapport
der forudså at der i 2010 vil

være et overskud på næsten
7.000 humanister. Hvis cand.-
mag.erne skal have noget at la-
ve i fremtiden, må de finde an-
dre arbejdspladser end de tra-
ditionelle.  

For en gymnasierektor rum-
mer et eksamensbevis traditio-
nelt set al den nødvendige in-
formation. Men for personale-
chefen i en privat virksomhed
kan det samme stykke papir
være temmelig intetsigende. 

At en kandidat har bestået et
studieelement med titlen se-
mantik eller filologisk kritik, gi-
ver ikke megen oplysning om
hvilke kompetencer vedkom-
mende egentlig er blevet udsty-
ret med. Kan ansøgeren arbejde
selvstændigt? Tilrettelægge en
struktur for sig selv og andre?
Kommunikere forståeligt med
andre befolkningsgrupper og
nationaliteter? Eller være le-
der? Og hvad er det egentlig for
en form for analyse han eller
hun kan stå for? De spørgsmål
skulle gerne blive nemmere at
besvare med de nye kompeten-
cebeskrivelser.  

»Planen er at det enten kom-
mer til at stå på selve eksa-
mensbeviset eller i studieord-
ningen, så den studerende selv
kan finde formuleringerne
frem når han eller hun skal
søge job,« siger Sven Herting
der leder Reformsekretariatet.

For at sikre at budskabet bli-
ver kommunikeret på en måde
så arbejdsgiverne faktisk kan
forstå det, er både Dansk Indu-
stri og Dansk Handel og Service
taget med på råd.

Mere mobilitet
Kompetencebeskrivelserne er
ikke kun et redskab til at søge
job og blive mere spiselig for
potentielle arbejdsgivere. De
skulle også gerne give bedre
muligheder for studerende der
gerne vil erstatte dele af deres
uddannelse med elementer fra
andre fag og universiteter i
Danmark. 

Reformsekretariatets arbejde
udspringer nemlig også af den
europæiske Bolognadeklarati-
on der blandt andet lægger
vægt på øget mobilitet. Det be-
tyder at uddannelsesinstitutio-
ner i resten af Europa er i gang
med lignende projekter. Og når
det faglige indhold ikke nød-
vendigvis er det samme alle ste-
der, er kompetencerne et godt
mål for om man fx har forud-
sætningerne for at følge et for-

løb på universitetet i Lund og
om udbyttet er hvad man for-
venter. Og samtidig bliver det
nemmere at finde ud af hvor-
dan det kan godskrives som en
del af uddannelsen.

»Vi har et stigende arbejde
med meritoverførsel. Kompe-
tencebeskrivelser baseret på
hvad de studerende kan, er
værdifulde når man skal tage
stilling til hvad der kan byttes
ud med hvad,« siger Gunner
Lind der er studieleder på Hi-
storie og formand for en af ar-
bejdsgrupperne.

Fagligheden ikke i fare
Kompetencer er noget andet
end faglige kvalifikationer.
Groft sagt kan man sige at kva-
lifikationer er den faglige basis,
mens kompetencer er evnen til
at anvende kvalifikationerne.

Svend Herting understreger
at de to aspekter skal gå hånd i
hånd. Det er ikke meningen at
humanisternes faglighed skal
drukne i en vag generalistpro-
fil. Kompetencearbejdet skal ta-
ge udgangspunkt i fagenes sub-
stans. Men det giver samtidig
mulighed for at se kritisk på om
studiet er skruet sammen på en
måde der sikrer at de ønskede
kompetencer faktisk opøves.
Det kræver et grundigt kig på
eksamensformer og pædago-
gik. 

»Det ligger fx ofte i luften at
humanister generelt har en for-
midlingskompetence, men på
mange fag er det ikke klart
hvordan de studerende egentlig
får den, og hvor den efter-
prøves«, siger Merete Riisager
der er fuldmægtig i Reform-
sekretariatet. 

Det kan løses ved at mundtlig
og skriftlig fremstilling vægtes
både i undervisningen og eksa-
menslokalet ligesom samar-
bejdskompetence kan udvikles
ved at gruppearbejde bliver et
krav. 

Når man griber ind i den må-
de studierne skal tænkes på,
kunne man måske frygte at un-
derviserne ville stejle over for
projektet, men det er ikke sket.  

»Jeg har været positivt over-
rasket over den engagerede må-
de de er gået ind i arbejdet på,
og det har medført et frugtbart
samarbejde på tværs af fage-
ne,« siger Svend Herting. ■

bbal@adm.ku.dk

KOMPETENCE ▼  

Fakta: 

Det Humanistiske Fakultets Re-

formsekretariat har eksisteret i

knap et år og har to primære

fokusområder: Kompetencepro-

jektet og en reform af studie-

strukturen som delvis udsprin-

ger af den nye universitetslov.

Kompetenceprojektets målsæt-

ninger er blandt andet at synlig-

gøre og tydeliggøre de hu-

manistiske kandidaters kompe-

tencer og at indgå i en udviklen-

de dialog med eksterne interes-

senter.

I øjeblikket er der nedsat tre ar-

bejdsgrupper bestående af un-

dervisere fra fakultetet. Grup-

perne er opdelt fagligt og cen-

treret omkring moderne frem-

medsprog, de musisk/æstetiske

fag og de såkaldte teoretiske

fag som dansk, historie og filo-

sofi. Deres arbejde skal danne

grundlag for det videre arbejde

ude på de enkelte fag. 

Rektoratet har støttet kompe-

tenceprojektet med 2,6 mio kro-

ner. Det er meningen at andre

fakulteter også skal kunne bru-

ge resultaterne fra Humaniora.

Arbejdet forventes at være en-

deligt afsluttet i 2005. Man kan

følge med på

www.hum.ku.dk/studiereform.

Hvad er det egentlig humanister kan? Et kompetenceprojekt
skal give svaret til gavn for både studerende og arbejdsgivere 

Slut med cand.hvad
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Sælg dig selv
»Noget af det vigtigste på det danske arbejdsmarked i dag er selvledelse og projektstyring,

og er der noget en specialestuderende har lært sig, så er det netop de to discipliner. Men jeg

gætter på at mange nyuddannede glemmer at reklamere for det når de søger job, og de kan

måske dårligt vurdere hvor dygtige de rent faktisk er blevet i løbet af studietiden.«

Rektor Linda Nielsen i Erhvervsbladet 13/11-2003.
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Af Benedikte Ballund

Den store kulørte fugl kig-
ger ned fra en reolhylde
på Angel Alzagas kontor.

Porcelænsuglen er det håndgri-
belige bevis på at han ved års-
festen kunne fejres som årets
underviser på KU. Indstillet af
studerende der har anbefalet
ham med ord som engageret,
tillidsfuld, struktureret og men-
neskelig, og fremhævet hans
store viden og gode teoretiske
ballast.

Selv mener han nu ikke at
prisen er givet specielt til ham.
Den er snarere en anerkendelse
af undervisningen på hele
spanskstudiet og den ordning
der betyder at de nye studeren-
de på første år knyttes til en be-
stemt lærer.

»Jeg modtager prisen som en
generel værdsætning af den un-
dervisning vi giver her, ikke ba-
re min egen. Jeg tror ikke der er
noget specielt ved mig som jeg
ikke kan se hos mine kolleger.
Men fordi jeg underviser på
første år og har været ansvarlig
for opbygningen af vores tutor-
ordning, er jeg et ansigt som de
nye studerende ser meget. Det
tror jeg er en del af forklarin-
gen på at jeg har fået prisen,«
lyder det beskedent fra den 58-
årige spanskfødte undervis-
ningsadjunkt.

Små børn og studerende
Angel Alzaga har undervist på
mange forskellige niveauer.
Han er uddannet i filosofi og
sociologi på universiteter i hen-
holdsvis Italien og Belgien og

kom til Danmark i midten af
70’erne. Ansat af det spanske
undervisningsministerium
skulle han undervise spanske
udvandrere og deres børn på
gymnasie- og universitetsni-
veau så de havde mulighed for
at vende tilbage til uddannel-
sessystemet i Spanien.  

Men inden sine universitets-
studier havde han allerede haft
en karriere bag katederet. Som
19-årig var han nyuddannet fol-
keskolelærer og rejste til Syda-
merika hvor han arbejdede seks
år på forskellige skoler.

»Nogle af erfaringerne fra
den undervisning der består i at
få små børn til at lære at læse,
kan man overføre til andre ni-
veauer. Der er behov for en vis
struktur. Du kan ikke komme
med alt for mange ord til et lille
barn, men du skal gøre det
sjovt nok til at det går igennem.
Men en gang imellem kan jeg
ikke lade være med at grine lidt
af mig selv. Hvis jeg ikke passer
på, kommer der nogle udtryk
eller nogle måder at henvende
mig til mine studerende som
minder lidt om dem jeg har
brugt over for små børn,« for-
tæller han. 

Men selv om det ikke nytter
at skælde de studerende ud for-
di de ikke har lavet deres lekti-
er, så er der alligevel fællestræk
uanset hvilket niveau man un-
derviser på. 

»Traditionelt har man tænkt
sig det lange uddannelsesforløb
som vores studerende gennem-
går som tredelt. På folkeskole-
niveau tager man sig af barnet
som person. Så kommer man i

gymnasiet hvor dannelsen er i
centrum, og så går man videre
til universitetet hvor det hand-
ler om viden. Den deling kan
være rigtig nok, men også på
gymnasie- og universitetsni-
veau er det vigtigt at man tager
sig af de studerende som perso-
ner,« siger han.

Sulten efter det specielle
En anden vigtig ingrediens i
god universitetsundervisning er
ifølge Angel Alzaga at læreren
sætter sig i de studerendes sted
og ser på sig selv med deres
øjne.

»De har nogle forventninger
og forudsætninger som man
skal erkende og anerkende når
man begynder at undervise. De
forventer et vist niveau. De
kommer her ikke bare for at få
nogle år til at gå så hurtigt som
muligt og så blive færdige. Du
skal komme med undervisning
der kalder på den sult efter no-
get specielt. 

Samtidig skal man vide at de
ikke altid er i stand til at forstå
alt det man gerne vil sige til
dem med det samme. Der kom-
mer en tid hvor de sandsynlig-
vis er i stand til at følge med i
det hele og en tid hvor de kan
diskutere med dig og måske på
nogle områder kender stoffet
bedre, men til at begynde med
er det nødvendigt at tænke me-
get over deres forudsætninger.«

Angel Alzaga har to faste un-
dervisningsområder på
spanskstudiet: Forholdet mel-
lem religion og kultur i spansk-
talende lande for overbygnings-
studerende og grammatik på

første år. Indholdsmæssigt lig-
ger det første hans hjerte nær-
mest og knytter sig til hans
egen faglige baggrund, men
han er også meget tiltrukket af
at formidle det spanske sprogs
opbygning.

»Der er noget struktureret
over det som de studerende og-
så godt kan lide. I starten tæn-
ker de måske at grammatik er
tørt, men jeg tror det er lykke-
des for mig at få dem til at føle
det som en udfordring, et
ukendt land. Efterhånden kan
de se hvordan de forskellige
ting hænger sammen og svarer
til hinanden, og det er en meget
tilfredsstillende følelse for dem
og dermed også for læreren.« 

En helt anden verden
Angel Alzaga kommer med eg-
ne ord fra en helt anden ver-
den. For eksempel gik han som
barn og ung i en skole hvor
præster og munke stod for un-
dervisningen der blandt andet
omfattede græsk, latin og filo-
sofi. Til gengæld betød Francos
styre at det var så som så med
undervisning i aktuelle poli-
tiske emner og elevernes kriti-
ske sans blev ikke udviklet. 
Alligevel tænker han med til-
fredshed tilbage på især de sid-
ste år på skolen og den ballast
som lærerne gav ham.   

»De fleste af dem havde en
fantastisk humanistisk bag-
grund. De havde gennemgået

en universitetsuddannelse, og
det var ikke  normalt for
præster dengang. Ganske vist
var de præget af deres religiøse
baggrund, men ikke så meget
at det gjorde noget, og de var
åbne over for den nye verden.
Jeg kan stadig huske at min lit-
teraturlærer kom med en af de
første Beatlesplader,« mindes
Angel Alzaga og understreger
at han stadig trækker på græsk-
undervisningen når han skal
undervise i grammatik.  

Men han har svært ved
præcist at sige hvordan hans
tidligere erfaringer som både
elev og lærer spiller med når
han i dag lærer fra sig på
spanskstudiet.

»Undervisning er midt på ve-
jen mellem kunst og teknik, og
så er det vanskeligt at vide om
det er en slags inspiration eller
noget man arbejder sig op til,«
lyder vurderingen fra årets Ha-
rald. ■

bbal@adm.ku.dk 

ÅRETS HARALD ▼  

ÅRETS FAG – Årets underviser, Angel Alzaga, mener at kåringen

gælder hans fag, spansk, og ikke hans person.

Mellem kunst 
og teknik
Han startede med at lære små 
sydamerikanske børn at læse. 
Nu gør han spanskstuderende 
klogere. Modtageren af årets 
Harald har været vidt omkring 
inden han havnede på KU
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Den gode vejviser
»Angel fortjener prisen fordi han åbner døre og tænder lys i en akade-

misk verden som med ham ved hånden bliver lettere og mere interes-

sant at færdes i.«

Fra studenternes anbefaling af Angel Alzaga.
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Af Stine Østergreen

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed,
Excellencer, Rektor, mine damer og
herrer.

Forenede Studenterråds tale ved sidste års-
fest beskrev universitetets situation som
værende under belejring. Ordene var møntet
på den universitetsreform som var tonet frem
efter et års diskussioner. En af de centrale
værdier der var i fare for at falde i kampens
hede, var universitetsdemokratiet.

Derfor hørte vi da også under sidste rektor-
valgkamp og under universitetslovsdebatten
et samlet universitet med tre rektorkandidater
og en flok dekaner i spidsen råbe op om at de-
mokrati er universitetets hjerteblod. At uni-
versitetet ikke kan sammenlignes med en pro-
duktionsvirksomhed, men tværtimod er et
sted hvor der udføres banebrydende grund-
forskning, dannes og uddannes mennesker.
Disse samfundsvigtige funktioner udføres
bedst når man skaber medejerskab hos hele
universitetsbefolkningen gennem inddragel-
se. 

Nu er der gået et år og universitetslovsrefor-
men er ved at være en realitet.Vi begynder at
kunne se hvad loven rent faktisk betyder for
universitetet. Og vi har desværre også erfaret
at ordet demokrati opfattes vidt forskelligt in-
ternt på universitetet.

Det er det denne årsfesttale handler om.

Aflysning af studentervalg
I et forsøg på at redde hvad reddes kunne, 
fik vi studerende overbevist et flertal af Folke-
tingets partier om at studienævnene med en
ligelig repræsentation af studerende og under-
visere var den bedst mulige sikring af uddan-
nelsernes kvalitet og stadige udvikling. Her
bevarede de ansatte og studerende demokra-
tisk indflydelse. Til gengæld måtte den samle-
de universitetsbefolkning erkende at det var
umuligt at overbevise de politiske partier om
at bevare demokratiet på institut og fakultets-
niveau.

Forligsparterne havde dog hørt en smule ef-
ter universitetsbefolkningens ønske om at le-
delsen skal lade sig vejlede af dem de skal le-
de. Man besluttede at indføre nogle upræcise
vendinger om at institutledere og dekaner
skal opbygge en organisation omkring sig af
studerende og ansatte der kan rådgive dem.
Det fik videnskabsministeren til at påstå at de-
mokratiet på universitetet på ingen måde ville
lide skade af reformen. En tolkning som ikke
engang alle forligspartierne var helt enige i,
og en tolkning vi allerede nu kan se ikke vil
holde i praksis.

Lovens første konsekvens for demokratiet
er at det for første gang siden halvfjerdserne
ikke har været muligt at afholde årlige studen-
tervalg. Vi får godt nok lov til at afholde
såkaldte suppleringsvalg til næste år, og vi
regner da også med at afholde valg til i hvert

fald halvdelen af de poster hvor der nu sidder
studenterrepræsentanter. Det har nok ikke
været politikernes mening at udvande demo-
kratiet så groft.

Mange af dem har nemlig talt om lovens go-
de hensigter og er kommet med lovord om
vigtigheden af demokrati på universitetet. Der
må altså være tale om en fejl, og lovsjusk eller
ej, så er aflysningen af valgene den første de-

ÅRSFEST ▼  

FOLKETS STEMME – Stine

Østergreen fra Forenede Studenter-

råd kom med en bøn til den nye 

bestyrelse om at skabe gode rammer

om fremtidens universitetsdemokrati 

Af Benedikte Ballund

Sidste år forsvandt lyset,
men denne gang gik alt ef-
ter planen til den traditi-

onsrige årsfest.
Rektor og dekaner var i stiveste
sorte silkepuds, og Dronning
Margrethe og Prins Henrik 
kastede royal glans over arran-
gementet.  

Linda Nielsen havde hentet
inspiration hos H.C. Andersen
da hun indledte talerrækken.
Temaet var universitetets vær-
dier. Og nok er Klods-Hans bå-
de omstillingsparat og fleksi-
bel, men hvor godt smager den
døde krage egentlig som han
serverer dyppet i pludder? Så

Eventyrlig årsfest
Ville Klods-Hans blive en god ph.d.studerende? Universitetets
værdier var i centrum til årsfesten. 
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er der mere substans i den gam-
le digters eventyr Klokken der
handler om den ægte søgen. 

»Det er ligesådan med even-
tyret om forskningen. Det kan
kun fortælles rigtigt hvis vi tør
vedgå at dets inderste værdi be-
står i søgen efter sandhed,« lød
det fra rektor. Hun understre-
gede også at når søgen efter
sandhed er det grundlæggende
for et universitet, så følger an-
dre værdier som åbenhed, tro-
værdighed og engagement na-
turligt med.

Professor Stig Hjarvard fra
Film- og Medievidenskab holdt
festforelæsningen der blandt
andet handlede om sandhedens
mulighed for at komme ud til
offentligheden.

Hjarvard satte fokus på over-
tro og videnskab i medierne, og
pointerede at oplysningstanke-
gangen ikke længere er ene-
rådende hos aviser, radio og tv-
stationer der har plads til både
forskere og åndemanere.

»På overfladen kan det se
vældig demokratisk ud, for alle
har naturligvis ret til at blive
hørt og i øvrigt tro hvad de vil.
Men prisen der betales for at 
alle føler sig tilpas i mediernes
blandede selskab af tro, overtro
og viden, viser sig i form af en
manglende respekt for faglig-
hed og saglighed«, sagde
Hjarvard. Men han understre-
gede at det er nødvendigt at
omstille sig til den nye virkelig-
hed.

Mange af universitetets valgte ledere har haft travlt med at vise omverdenen
at de kan være handlekraftige – og negligere studenter og ansatte

Mørket har sænket sig

»Videnskab er set med medi-
ernes øjne et råstof på linje med
politik,livsstil og overtro, som
kan anvendes til at sælge aviser
og skaffe seere. Denne udvik-
ling kan man måske begræde,
men medierne er blevet helt
centrale for opinionsdannelsen
i samfundet, og derfor har vi-
denskaben lige så lidt som poli-
tikere råd til at ignorere me-
dierne,« mente han. 

Traditionen tro blev musik-
ken leveret af MI22, Lille 
MUKO og Studenter-Sangfore-
ningen. ■

bbal@adm.ku.dk

STUDENTERTALE ▼  

En god historie
»Selvom religiøse tekster er fulde af nok så meget vås, har de det for-

trin at de rummer gode fortællinger der imødekommer menneskets

mentale og sansemæssige prædisposition for at tolke verden gennem

målrettede aktørers handlinger. Hvis videnskabelig formidling skal have

succes, må den derfor sørge for at bringe forklaringerne på en form og

en skala der imødekommer den menneskelige sansning og kognition.«

Professor Stig Hjarvard i sin forelæsning til årsfesten.

FESTTALER – Professor Stig

Hjarvard forelæste om videnskab

og overtro i et mediesamfund.

Universitetsavisen vil senere 

bringe talen som kronik i Viden-

skabet.
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mokratiske indskrænkning vi oplever som di-
rekte følge af den nye universitetslov. 

I handlekraftens navn
På trods af lovens indskrænkninger vil vi stu-
derende fortsat gøre alt for at universitetet
kan fungere så demokratisk som muligt. En
holdning vi indtil for nyligt troede vi delte
med resten af universitetet.  

Københavns Universitet har bevidst valgt at
strække overgangen til den nye lov så lang tid
som muligt. Det valgte vi ikke i bitter trods,
men for at forberede overgangen til den nye
lov bedst muligt. Den beslutning skulle også
give os tid til at vise den kommende bestyrelse
at universitetet under den nye lov fortsat kan
fungere demokratisk. Med demokratisk for-
stod vi studerende at der skal være åbne be-
slutningsprocesser der i videst muligt omfang
inddrager universitetsbefolkningen. 

Det var det vi troede at resten af universite-
tet var enige i.

Fejlagtigt troede vi nemlig at valgtalerne på
universitetet kunne tages mere bogstaveligt
end dem der bliver holdt udenfor universite-
tet. 

Men tingene er åbenbart vendt på hovedet
nu hvor de politiske partier ligefrem insisterer
på at overholde deres valgløfter. For på uni-
versitetet har mange valgte ledere igennem de
sidste fire måneder haft travlt med at vise om-
verden, at de kan være handlekraftige. 

Medaljer
Guldmedaljer blev overrakt til følgende: Tommy Bülow, Sofie Kluge, Keld Stehr Nielsen og

Mirja Birgitte Thaulow. Følgende syv fik sølvmedalje: Minna Ingeborg Arndal, Mette Marie

Hald Arslan, Sara Jørgensen, Maria Melchiors, Thomas Eske Rasmussen, Hans Thodsen og

Masafumi Yasunaga.

Æresdoktorer
Årets æresdoktorer blev fra venstre professor Hermann Deuser (teologi), professor Zena

Werb (medicin), professor Robert J. Gorlin (tandlægevidenskab), Thorsten Andersson (filo-

sofi), professor Harry Barkus Gray (naturvidenskab) og professor Richard Irwin Vane-

Wright (naturvidenskab).
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I den proces er åbenheden og inddragelsen
i beslutningsprocesserne alt for ofte gået fløj-
ten. 

Som sagt kræver den nye lov at dekaner og
institutledere opbygger en rådgivende organi-
sation omkring sig af studerende og ansatte.
Derfor har Konsistorium pålagt dekaner og in-
stitutledere at bevare de eksisterende organer
– altså fakultetsråd og institutbestyrelser –
indtil den kommende bestyrelse måtte beslut-
te noget andet.

Det skulle forhindre at lederne i en lovløs
overgangsperiode skulle udråbe sig selv til
enevældige herskere af den uoplyste slags.
Men mørket har alligevel sænket sig flere ste-
der. Her er der siden sommerferien ikke en-
gang blevet indkaldt til møder. Det vel at mær-
ke selv om konsistorium har forlangt at fakul-
tetsrådene blev inddraget i budgetlægningen.

Vi må konstatere at meget er blevet ofret i
handlekraftens navn. 

Forskellige demokratiopfattelser
Her er vi ved kernen i de forskellige demokra-
tiopfattelser på universitetet. Groft sagt for-
står mange valgte ledere åbenbart demokrati
som udelukkende værende valghandlingen
hvert fjerde år. Er man først valgt, skænkes
demokratiet ikke mange tanker. Jeg kan ikke
lade være med at bemærke at de selv samme
ledere for blot to år siden blev valgt til at ar-
bejde sammen med og over for demokratiske

forsamlinger. Ikke alene og bag lukkede døre. 
Vores opfattelse af begrebet demokrati er

bredere. Demokrati er ikke alene møder
blandt valgte repræsentanter. Åbenhed og
inddragelse i beslutningsprocesserne er langt
mere væsentlige elementer i et universitetsde-
mokrati end selve valghandlingen.

I den sammenhæng vil jeg gerne minde om
at vi i Forenede Studenterråd – også inden re-
geringens lovforslag – talte for ansatte ledere.
Ansatte ledere med ansvar over for demokra-
tisk valgte forsamlinger der kunne holde dem
fast på de vigtige, åbne beslutningsprocesser.

På et universitet må man nemlig kunne tåle
at lægge sine beslutningsforslag frem til of-
fentlig skue. Og man bør ligeledes være i
stand til at tage imod velbegrundede forslag
og indvendinger. Af alle steder klæder det ik-
ke et universitet at vigtige strategiske beslut-
ninger, som fx budgetlægning, tages bag luk-
kede døre for derefter at blive implementeret
uden begrundelser. Hvis ikke man på et uni-
versitet kan argumentere for sine beslutnin-
ger, ved jeg ikke hvor vi er henne. 

En bøn til bestyrelsen
Et billigt argument mod den åbne beslut-
ningsproces er at den kræver tid. Men jeg ud-
lover gerne en god flaske rødvin til den der
kan komme med bare et eksempel på en sag
af strategisk karakter som kræver en hurtig
beslutning! 

Det eksempel jeg har hørt fremført flest
gange, er den øgede internationale konkur-
rence om forskere og studerende. Og indrøm-
met: Det er en udfordring vi som universitet
skal tage op. 

Men for det første er der ikke tale om en ud-
fordring der er dukket op inden for de sidste
par måneder – ja ikke engang inden for de
sidste par år. Og for det andet – og her tør jeg
godt hæve indsatsen til en kasse god rødvin –
så bliver vi altså ikke vindere i den internatio-
nale konkurrence bare fordi vi har en strategi
klar i løbet af et par uger. Tværtimod vil vi i
det lange løb kun komme ud som vindere hvis
strategien er gennemtænkt og indarbejdet i
hele vores kultur på universitetet. Og hvis be-
slutninger skal grundfæstes i universitetets
kultur, kræver det at studerende og ansatte
føler medejerskab ved at have været inddraget
i beslutningsprocesserne.

Derfor vil jeg slutte af med en bøn til den
kommende bestyrelse: Lad være med at haste
strategiske beslutninger igennem. Bestyrel-
sens fornemmeste opgave er at skabe rammer
for demokrati og inddragelse. Demokrati på
universitetet er nemlig det der får universite-
tet til at hænge sammen. Det der får universi-
tetet til at fungere som et universitet. Det vi
må bevare hvis vi ønsker at fremme grund-
læggende værdier som nysgerrighed, trovær-
dighed, professionalisme, kvalitet og engage-
ment. ■

De higer og søger
»Jeg tror tiden er inde til at vi holder fast i at uanset hvor kompliceret begrebet sandhed

er blevet, så er og bliver dette begreb en umistelig del af fundamentet under universite-

tet. Selvfølgelig er vi ikke så naive at vi tror vi kan finde frem til en endegyldig sand-

hed.(...). Men vi ved også at uden forestillingen om sandhed, uden viljen til at søge sand-

hed, har det ikke mening at drive universitetsforskning og forskningsbaseret undervis-

ning.«

Rektor Linda Nielsen i sin tale til årsfesten
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Af Lise K. Lauridsen

Kvinders befrugtede æg
kan i dag bruges til forsk-
ning i hvordan celledelin-

gen foregår i den allertidligste
fase af menneskelivet. Den vi-
den kan måske en dag være
med til at redde liv.

Men hvornår begynder cel-
lerne at blive til et foster? Eks-
perimenterer forskerne med et
nyskabt menneskeliv? Og hvor
langt er skridtet så til klonede
mennesker?  

Spørgsmålene er store og
perspektiverne mange når sats-
ningsområdet BioCampus
søsættes. 

Bioteknologien har de sene-
ste tyve år skabt nye muligheder
inden for medicin og industriel
udvikling i en grad som få har
kunnet forudse. Og ingenting
tyder på at de bioteknologiske
landvindinger stopper her. 

På Københavns Universitet
ses den udvikling ved at mere
end 200 forskere i dag beskæf-
tiger sig med spørgsmål inden
for den brede vifte af forskning
der kaldes bioteknologi. 

Men den bioteknologiske
forsknings eksplosive udvikling

truer med at løbe fra det øvrige
samfund der ikke har nået at få
forståelse eller information nok
til at tage etisk og politisk stil-
ling til de store spørgsmål som
bioteknologien afføder.

Derfor er en af BioCampus
fremmeste opgaver at gøre de
humane, etiske, juridiske og
samfundsmæssige aspekter til
fast bestanddel af den biotek-
nologiske forskning på Køben-
havns Universitet. Og få bedre
forståelse for forskningens kon-
sekvenser indadtil og udadtil. 

Cellens underværker
Professor Bjørn Quistorff fra In-
stitut for Biomedicin og Gene-
tik på Panum Instituttet er le-
der af BioCampus’ styregruppe. 
For ham er samarbejdet mellem
de våde (natur/sund) og tørre
(samf/hum) fag nødvendigt for
at forberede samfundet på den
rivende udvikling som biotek-
nologien er inde i. Et eksempel
er forskningen i stamceller der
er et af de fire forskningsområ-
der i BioCampus. 

Stamceller er de celler der
opstår efter ægget og sædcellen
fusionerer i livmoderen eller 
reagensglasset. I starten af cel-
ledelingen er alle celler ens. Så

begynder cellerne at ændre sig
og blive til muskel-, hjerne- og
hårceller. Forskerne håber at de
ved at undersøge celledelingen
kan lære at styre cellernes dif-
ferentiering så man kan dyrke
nye celler, væv og organer. Dif-
ferentieringen af stamceller
kan på sigt også fortælle os om
fejludvikling i fostertilstanden
og være med til at helbrede syg-
domme som fx Parkinson og
sukkersyge. Men de kan i prin-
cippet også bruges til at lave
kopier af det menneske cellen
stammer fra.  

»De etiske problemer ved 
stamcelleforskningen er selv-
sagt massive. Hvornår går cel-
lerne fra at være moderens
ejendom til at blive barnets?
Hvornår er der tale om en
klump celler, og hvornår er cel-
lerne et foster? Diskussion er
ikke ny, men den bliver mere og
mere aktualiseret, jo længere vi
kommer med forskningen,« si-
ger Bjørn Quistorff.

Kontrol nødvendig 
Forskningen i livets begyndelse
kan for alvor trappes op nu. I
september blev det nemlig lov-
ligt at bruge de overskydende
befrugtede æg fra kunstig be-

frugtning til stamcelleforskning
i Danmark. Også de såkaldte
embryonalstamceller fra den
nyfødtes navlestreng og stam-
celler fra voksnes muskler og
organer må forskerne bruge.
Under nøje kontrol fra det vi-
denskabsetiske komitesystem,
vel at mærke. 

EU-Parlamentet har netop
vedtaget at støtte forskning i
stamceller med et beløb på 370
millioner kroner. Hvis forsk-
ningsprogrammet bliver god-
kendt i Ministerrådet, vil støt-
ten dog kun gå til lande hvor
stamcelleforskning er tilladt.
Udover Danmark gælder det
Storbritannien, Belgien, Hol-
land og de øvrige nordiske lan-
de.

»De muligheder som stam-
celleforskning giver, kan vi da
ikke lade ligge. Eller kan vi? 
Reelt set kan man også bruge
æggene til at lave 64 ens
søskende. Det kan ikke lade sig
gøre endnu, men kloning er la-
vet på et får, og man ved i prin-
cippet hvad man skal gøre for
at lave mennesker. Det synes
jeg er meget skræmmende. Det
synes alle. Derfor bliver vi nødt
til at diskutere bioteknologien,
for vi befinder os på et forsk-

BIOTEKNOLOGI  ▼  

Det satser 
BioCampus på
Siden 1995 har Københavns Universitet haft bio-

teknologi som satsningsområde. Det nye BioCam-

pus står på skuldrene af det gamle Biotek-sats-

ningsområde. Fra det tidligere satsningsområde

er det især vægten på bioetik der føres et skridt

videre. Også arbejdet for etablering af et nyt Bio-

Center fortsætter i BioCampus. Da rektoratet sid-

ste år bad om forslag til nye satsningsområder,

drejede ni ud af atten forslag sig om molekylær-

biologisk og bioteknologisk forskning. De blev

grupperet under den samlende betegnelse Bio-

Campus. Specielt for BioCampus er at der satses

på egentlig tværfakultær forskning med bidrag

fra alle KU’s seks fakulteter.

Emneområder inden 
for forskning

1. Samspil mellem samfund, kultur og biotekno-

logi. Herunder etablering af et tværfagligt

Netværk for Biotekonologistudier bestående af

forskere fra alle seks fakulteter. 

2. Genom-baseret identitet, herunder nanotekno-

logiske metoder, genetisk fingeraftryk og ge-

netisk (risiko)profil.

3. Regenerativ biologi og medicin (vækst, cancer

og stamceller).

4. Livsstilsrelaterede folkesygdomme.

Strategiske mål

1. At initiere tværfakultære projektgrupper som

arbejder inden for de ovenfor udpegede em-

neområder, herunder etablere relevante fælles

core-faciliteter.

2. At styrke tværfakultære netværksdannelser og

stille forslag til rektorat og fakulteter om pro-

fessorater på det bioteknologiske område. At

koordinere KU’s bestræbelser på at nå visionen

for BioCentret.

3. At støtte iværksættelsen af en tværfakultær

molekylærbiologisk/biomedicinsk uddannelse

samt at undersøge mulighederne for andre til-

svarende uddannelsesinitiativer.

4. At etablere tværfakultære forskeruddannelses-

programmer og inddrage prægraduate aspek-

ter af forskeruddannelsen.

5. At fremme tværfakultært samarbejde og dia-

log via en aktiv formidlingsindsats.

6. At styrke universitetets placering i den offentli-

ge debat om bioteknologiske spørgsmål.

7. At øge den bevillingsmæssige bevågenhed på

området.

Kilde: Strategiplan for Københavns Universitets

Bioteknologiske satsning 2003-2008. 

www.ku.dk/satsningsomraader/biocampus

Serie om satsninger
Universitetsavisen har i de seneste par numre sat fokus på universitetets

tre satsningsområder som skal styrke det videnskabelige samarbejde på

tværs af fag og fakulteter. De tre områder er Religion og Sundhed (se

nr. 15), Krop og Bevidsthed (se nr. 17) og BioCampus.

Menneskets indre 

Skal vi bruge fosterceller til at helbrede syge? 
Vil vi vide hvilke sygdomme vores gener bærer i sig?
Forskerne i bioteknologi har fingrene nede i Vorherres
værktøjskasse; derfor er øget debat og tværfaglighed
et must for KU’s nye satsningsområde BioCampus
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 medicinskab
ningsfelt hvor det måske ville
være på sin plads at spørge:
Hvad må vi forske i?« 

For tredive år siden ville de
fleste forskere have råbt op ved
tanken om at indskrænke forsk-
ningsfriheden. Den tid er forbi,
mener Bjørn Quistorff.

»At gå ind og lave om på na-
turens skabelsesproces er ikke
værdineutralt. Muligheden for
at lave ulykker er reel hvis vi ik-
ke ved hvad vi har med at
gøre,« siger Bjørn Quistorff.

Ukendt terræn
Forskerne finder i øjeblikket ge-
netiske koder for fx skizofreni,
angst, astma, hjerteslag og se-
nest fedme gennem kortlæg-
ning af store befolkningsgrup-
per som på Island. Her har Gen-
forskningsfirmaet Decode de
sidste fem år haft rettighederne
til en database der omfatter
dna fra alle nulevende islænd-
inge – et af verdens mest gene-
tisk ensartede folk.

Selv om forskerne ikke er
nået særligt langt i forhold til at
forstå hvorfor det tilsyneladen-
de kun er en mindre del af
menneskets 40.000 gener der
kommer til udtryk, så kan selv
den viden forskerne allerede

har i dag have uheldige konse-
kvenser. 

Følgende står i BioCampus
strategiplan om genetisk identi-
tetsbestemmelse:

Derved vil en ny identitetsdi-
mension være tilføjet vores opfat-
telse og beskrivelse af andre væ-
sener inklusive os selv. Da den ge-
nome identitet desuden på utalli-
ge områder er grundlæggende
for individets egenskaber inde-
holder den genome information
både en nøgle til at forstå de
mest basale forhold i biologien,
men også et værktøj der kan bru-
ges og misbruges til forudsigelser
om individets skæbne fx mht.
sundhed, medicinsk behandling
og livsmuligheder.

Bjørn Quistorff har et oplagt
eksempel: 

»Hvis man kan få en genetisk
risikoprofil på hvordan en per-
sons helbred vil være om 20-30
år, så vil forsikringsselskaberne
vel kræve at få den information
udleveret. Så er det slut med at
tegne syge- og livsforsikringer
for personer med ‘dårlige’ gene-
tiske profiler.« 

At finde mønstrene på gener-
ne for høj intelligens eller lang
levetid er heller ikke urealistisk,
mener Bjørn Quistorff:

»Pludselig en dag dumper vi
ned i generne for ældningspro-
cessen eller intelligensen, og så
går spørgsmålet om de racehy-
giejniske undertoner i den ge-
netiske viden hen og bliver et
helt almindeligt krav fra kom-
mende forældre om at få ret til
sundere og mere intelligente
børn. Hvis vi er heldige, så har
vi taget den debat og fundet
frem til et etisk standpunkt in-
den muligheden for at foretage
sådanne valg bliver en realitet.«

Bjørn Quistorff håber på at
BioCampus kan være med til at
give debatten om bioteknologi
en tand mere indhold. Som et
af de få steder i det danske
samfund, kan universitetet
nemlig stille viden til rådighed
fra begge lejre. Her findes nog-
le af landets fremmeste biotek-
nologiske forskere og sam-
fundsforskere, humanister, juri-
ster og teologer der kan se ud-
viklingen kritisk i øjnene. 

»På den måde får vi for-
håbentlig også stillet vores eg-
ne fordomme til skue. Og det er
min tyrkertro at deler du viden
og analyser med politikere og
befolkning, så får du også en
mere sammenhængende debat
om hvad der rent faktisk fore-

går,« siger Bjørn Quistorff og
understreger at debatten også i
høj grad skal foregå indbyrdes
mellem biotek-forskerne.

Forskning i tværfaglighed
Forskere fra alle fakulteter skal
ikke bare arbejde sammen. For
første gang på Københavns Uni-
versitet skal der også forskes i
hvordan man arbejder sammen
på tværs af fakulteter og fag.

»Hvis du ser på videnskabs-
historien, så er der sket ekstra
mange nye opdagelser når for-
skerne har mødtes på randzo-
nen mellem deres fag. Vel har
vi vidst at der opstod spænden-
de ting når fysik mødte religion
eller biokemi mødte fysik. Men
nu forsøger vi systematisk at
koble det hele sammen. Der-
næst tager vi et skridt mere, la-
ver tværfaglige ph.d.-stipendier
og forsker i tværfaglighed,« for-
tæller Bjørn Quistorff.

Og hvem ved om filosofferne
så skal til at analysere dna? El-
ler genetikerne skal læse Kants
moralfilosofi? Spørgsmålene
diskuteres ivrigt i BioCampus. 

Men et er hvad der sker i lille
Danmark, noget andet er hvad
der sker ude i verden.

»Også der er tværfaglig viden

EU støtter stamcelleforskning
»Ifølge det britiske dagblad The Independent gælder (EU-støtten til forskning) både stam-

celler fra voksne, embryonale stamceller, stamceller som er til overs fra barnløshedsbe-

handling og stamceller der er fremkommet ved såkaldt terapeutisk kloning. Dermed har

Parlamentet besluttet at ophæve et forbud mod at anvende forskningsmidler fra EU til

stamcelleforskning.« 

Citat fra www.biotik.dk’s nyhedsbrev.

BIOFANTASI? – Blodet i den

nyfødtes navlestreng kan måske

blive fremtidens medicinskab.

Amerikanske forskere har påvist

at stamcellerne fra navlestrengen

kan udvikle sig til nerveceller. 

om bioteknologi på vej frem.
De fleste er dog stadig meget
pragmatiske og nøjes med en
lille lektion i etik sammen med
molekylærbiologien. På den
måde er BioCampus også vigtig
fordi vi gennem et etableret
samarbejde kan være med til at
påvirke andre forskere. Åben 
og grænseløs forskningsdebat
med kolleger er i virkeligheden
den allerbedste måde at holde
nogle af bioteknologiens muli-
ge Frankenstein-tendenser i ave
på,« siger Bjørn Quistorff. ■

likl@adm.ku.dk



op fra en digtsamling hvorefter de andre måben-
de spørger hvad dét var for noget. Digtet stam-
mer fra Ditlevsens Blinkende lygter (1947), men
da musene har ædt et stykke af forsiden, mangler
T’et i Tove Ditlevsens navn hvorfor han læser for-
fatternavnet op som Ove Ditlevsen. 

Kumpanerne er kritiske indtil gruppelederen –
spillet af Søren Pilmark – griber ind og sætter tin-
gene på plads: “Lad nu være (...) Det er en ud-
mærket bog. Faktisk så er Ove Ditlevsen en af vo-
res største digtere”. Ingen af dem kender Tove
Ditlevsen, men lederen lader som om han kender
Ove Ditlevsen. Vi – publikum i salen – griner af at
de ikke kender vores kulturarv hvorved vi be-
kræfter hinanden i at vi hører sammen fordi vi
kender kulturarven.

Indholdsmæssigt, klassifikatorisk og pragma-
tisk spiller det nationale således en stor rolle i fil-
mens verden. Film tager udgangspunkt i en nati-
onal kultur, handlingen udspiller sig i danske
omgivelser, skuespillerne er danske, og sproget
er som oftest dansk. 

Nok bliver film i stigende grad til som multina-

tionale produktioner, men de klassificeres allige-
vel nationalt ved ansøgning om støtte, ved delta-
gelse i festivaler og nominering ved prisuddelin-
ger. Pragmatisk i forhold til distribution, kritik og
reception er filmens rum i første omgang også
nationalt. Repremieren på tegnefilmen Valhalla
(Madsen, 1986) i 2003 blev fx promoveret under
sloganet “Det er dansk, det er dejligt!”.

Forestillet fællesskab
Det nationale eksisterer – ud over som territorial
forvaltningsmæssig kategori – også som et kon-
kret forestillet fællesskab som nationalismefor-
skeren Benedict Anderson har påpeget i bogen
Imagined Communities (1983). 

Anderson lægger vægt på at nationen er fore-
stillet da selv den mindste nations medlemmer
aldrig vil komme til at kende eller høre om, end-
sige møde, størstedelen af de andre medlemmer

af nationen. På trods heraf og på trods af forske
le i livsvilkår opfattes nationen af dens medlem
mer som en slags super-familie der forbinder nu
tidige generationer med tidligere og kommende

Det enkelte menneske ser således nationen
som noget uforanderligt og udødeligt. Et kon-
stant fænomen det enkelte individ er en del af,
og som giver det identitet og mening. En vvs-
mand fra København forventes således i et eller
andet omfang at identificere og solidarisere sig
med en fisker fra Hanstholm. Begge forventes a
dele en præference for det danske landshold, vi
interesse for dets skæbne ved EM og at bidrage 
nationens opretholdelse hvis den trues. 

I de udviklede velfærdsstater ses denne solida
risering i sin mest udtalte form gennem store
omfordelinger af den enkeltes indkomst til andr
medlemmer af nationen gennem skatteopkræv-
ning og ydelsesdistribution. Det betyder dog ikk
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Af Anders Toftgaard 
og Ian Halvdan Hawkesworth

I1990’erne og i de første år af det nye årtusinde
har danskerne på tv fulgt søndagsbegivenheder
som Taxa, Rejseholdet og Nikolaj og Julie.

Samtidig er de strømmet til biografen for at se
hits som Nattevagten (Bornedal, 1994), Festen
(Vinterberg, 1998), Den eneste ene (Bier, 1999),
Italiensk for begyndere (Scherfig, 2000) og El-
sker dig for evigt (Bier, 2002). Hvorfor mon?

Svaret er blandt andet at den berømte ‘store
danske samtidsroman’ har skiftet medie for nu at
udfolde sig på lærredet og på tv-skærmen. Pub-
likum ser deres dagligdags verden gengivet i fil-
mene.

I Elsker dig for evigt nikker man genkendende
til det danske hospitalsmiljø, i Let’s Get Lost (El-
mer, 1997) griner man over de yngre danske
kvinders cafésnak, og i Italiensk for begyndere
genkender man den modernistiske kirke i fornuf-
tige, gule parcelhusmursten, aftenskolelærerens
ulideligt pædagogiske stemme i et halvtomt loka-
le og fritidshabitterne i stadioncaféen.

Hvis man vil have en idé om hvad der optager
danskerne og hvilke forandringer der er sket i det
danske samfund inden for de seneste år, så er de
‘levende billeder af Danmark’ et godt sted at be-
gynde. Med antropologen Victor Turners ord er
det bedste sted at studere en kultur ‘in perform-
ance’. 

Filmene gengiver hver for sig dele af samtidens
virkelighed, mens de samtidig virker tilbage på
folks liv som fortællinger man kan spejle sig i og
handle ud fra. Mange filmskabere ser det da også
som en vigtig del af deres opgave at skabe por-
trætter af samtidens virkelighed – det vil i praksis
ofte sige ‘dagens Danmark’. 

Portræt af Danmark
Instruktøren Jesper W. Nielsen foreslog ved pre-
mieren på Okay i 2002 at man kunne begynde
med at skrive ‘Ej Blot Til Lyst’ på biografernes fa-
cader: “Jeg vil gerne holde et spejl op for publi-
kum, så vi kan se os selv og se hvordan vi er”. 

Da Nikolaj og Julie for nylig vandt den interna-
tionale Emmy-pris i kategorien ‘Bedste dramase-
rie’, udtalte tv-direktør Jørgen Ramskov til tv-
avisen: “Jeg bliver glad når vores dramatik er
med til at give mig en lille smule indsigt i hvor-
dan samfundet i Danmark ser ud”.

Thomas Vinterberg forsøgte ligeledes i Festen
at holde et spejl op for det danske publikum. I en

nyskabende billedstil fortæller filmen en univer-
sel historie, men historien er bundet op på de lo-
kale traditioner der knytter sig til en dansk fami-
liefest. Filmens indledning sætter det efterfølgen-
de familiedrama i en speciel ramme som under-
streger at filmen er et portræt af Danmark, og at
familien på mange måder bliver en metafor for
Danmark. 

I første scene ser vi hovedpersonen Christian
(Ulrich Thomsen) gå langs en gammel asfaltvej
indrammet af skønne gule marker. Mobiltelefon-
en ringer. Vi hører ham sige at han netop er fløjet
til landet. Han er altså udlandsdansker. Det viser
sig at Christian er en af mange gæster på vej til et
familieejet hotel for at fejre faderens 60 års fød-
selsdag. Den familiefest udvikler sig som bekendt
til en kamp mellem Christian og hans far.

Under samtalen i mobiltelefonen hører vi også
Christian sige: “Lige nu går jeg og kigger på mar-
kerne. Mit fædreland. Her er sgu smukt,” og i
samme øjeblik drejer kameraet ud over de smuk-
ke marker, og man ser et billede af det danske
landskab som man også finder hos guldalderma-
lerierne. 

Efterfølgende har Vinterberg fortalt at “Filmen
er et udtryk for det Danmark jeg bor i” og han
gav bevidst udtryk for at filmen skulle være et
portræt af Danmark der skulle vise småligheden
og det klaustrofobiske i det lille land Danmark. 

Den indledende ramme henleder opmærksom-
heden på at filmen er et portræt af Danmark.
Christian har valgt eksilet for at slippe for fade-
ren og for at slippe fra fædrelandet. Alt – famili-
en, landskabet og fædrelandets traditioner – ser
så smukt ud ved første syn, men der viser sig at
være something rotten i Danmark.

Tove eller Ove 
I Blinkende lygter som er instrueret i 2000 af den
fremtrædende manuskriptforfatter Anders
Thomas Jensen, tematiseres den danske kultur-
arv på humoristisk vis. 

Det er en ironisk actionkomedie om en gruppe
storby-kriminelle der flygter fra København og
ender med at slå sig ned på landet i Jylland. De
giver sig til at restaurere en gammel kro og opda-
ger gradvis de ‘sande værdier’ i livet. Heriblandt
litteraturen.

Titlen spiller på en digtsamling af den berømte
danske forfatter Tove Ditlevsen som alle danske-
re kan forventes at have hørt om i skolen. På et
tidspunkt under restaureringen læser den ene af
forbryderne (Nikolaj Lie Kaas) grædende et digt

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.

Filmen er et godt sted at begynde hvis man vil have
indblik i hvad der optager danskerne i disse år

Nationale 
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at nationen er en stillestående enhed. Medlem-
skabskriterier og debatten om hvilke mål og vær-
dier nationen skal baseres på foregår til stadig-
hed. Med andre ord debatter om hvem ‘vi’ er,
hvor ‘vi’ kommer fra og hvor ‘vi’ er på vej hen.

Den britiske socialpsykolog Michael Billig har i
sin teori om ‘banal nationalisme’ videreført un-
dersøgelserne af det nationale som et forestillet
fællesskab. Den banale nationalisme skal forstås
som en betegnelse for den måde hvorpå moder-
ne samfund i dagligsproget og hverdagens små
detaljer reproducerer nationen. Billig lægger der-
ved vægt på at nationen og nationalismen i høj
grad er i live – også i de udviklede europæiske
lande. Den banale nationalisme er den nationa-
lisme som man ikke får øje på, men som gennem-
syrer hele samfundet: Det er den måde vi siger
‘vi’ på. Det er dronningens nytårstale, det er den
måde litteratur- og kunsthistorie skrives på, det

er nationalsangen om morgenen i nogle landes
skoler. 

Ifølge Billig er indbegrebet af banal nationalis-
me ikke den fane, der bliver svunget med liden-
skabelig iver; ”det er det flag, som hænger ube-
mærket på den offentlige bygning”. Han deler
således Turners fokus på at man ved at studere
symboler, billeder og fortællinger ‘in performan-
ce’ kan udlede noget om en given kultur. 

Påskønnelse af forskellighed
I kraft af sin folkelige gennemslagskraft er dansk
film et kunstnerisk produkt der med en stærkere
stemme end noget andet reflekterer over, repro-
ducerer og ændrer det nationale kulturelle ud-
tryk. 

Hvilke temaer har så været fremherskende i de
sidste 10-15 års filmproduktion? Når man tæn-
ker på den politiske debat, er det ikke overra-

skende at forholdet mellem det danske og det
fremmede bliver behandlet i mange film. 

I Festen bliver den hjemlige, smålige klaustro-
fobi fx gennemhullet af en udlandsdansker, en
antropolog og dennes sorte kæreste. Film som I
Kina spiser de hunde (Spang Olsen, 1999),
Pusher (Winding Refn, 1996), Valgaften (Jensen,
1998), Pizza King (Madsen, 1999), Et rigtigt
menneske (Sandgren, 2001) og Halalabad Blues
(Ryslinge, 2002) drejer sig alle om konflikter i
det ‘multikulturelle’ samfund. 

Kultursociologen Mehmet Ümit Necef påpeger
med en vis lettelse i sin artikel ‘De fremmede og
Det Onde’ at ‘de fremmede’ ikke er Det Onde i
dansk film. Snarere har de optrådt som kitsch,
indgået som et element i en æstetiseret vold eller
som et irritations- og fascinationselement i for-
hold til senmodernitetens selvforståelse gennem
især tvangsægteskabsproblematikken. 

Nu tyder meget imidlertid på at der sker en af-
kitschificering og en afvikling af pladderroman-
tik. Necef påviser en bevægelse mod normalise-
ring der finder sit udtryk i påskønnelse af for-
skellighed.

Nære relationer
Det fremmedes modsætning – det nære og det
kendte – spiller imidlertid en anderledes frem-
trædende rolle i de nye danske film. Der synes ik-
ke at herske udbredt frygt for at blive slået ned,
for en dødbringende virus eller for voldsom øko-
nomisk deroute som følge af fx arbejdsløshed. 

Hvis man via filmen prøver at identificere
hvad danskerne virkelig er bange for, er det sam-
menbruddet i de nære relationer. De nære relati-
oner er netop kendetegnet ved at man som indi-
vid selv er ansvarlig. 

Hvor vold og økonomisk deroute i et vist om-
fang betragtes som forhold samfundet har ansvar
for, er der ingen myndig tredjepart at skyde skyl-
den på hvis den er gal med privaten.

Filmene handler ikke om den store katastrofe –
om dommedag nu – men om dagligdagens Små
ulykker. Om jagten på Den eneste ene, der får en
til som Nikolaj og Julie at sige: Elsker dig for
evigt – og ikke bare have det Okay. 

Lykkes projektet ikke i velfærdssamfundets
snusfornuftige, men også leverpostejagtige omgi-
velser, kan man melde sig til Italiensk for begyn-
dere og finde sig selv og kærligheden i romantik-
kens hjemland, Italien. 

Selv i en actionkomedie som Blinkende lygter
bruges der tid på i sære flashbacks at skildre dys-

funktionelle familier der forklarer hvorfo
(anti-)helte er som de er. I Arven (Fly, 20
står den store tragedie netop i at hovedp
vælger magten og æren – og ikke konen 
kærligheden. 

At kærlighed og det nære spiller så sto
le, er ikke særegent for dansk film, men d
påfaldende at det nære drama fylder en 
tivt stor del af den samlede produktion. 

Cruisinghøjde
I en verden hvor der som følge af velfærd
generelt udbredte gode manerer er lille f
færde, kommer truslen og ulykken kun f
lernærmeste – og dig selv. 

Således har der på det seneste været m
hverdagsrealistiske filmdramaer om utro
københavnske børnefamilier i 30’erne. M
ne derfor frygte at det var 15 gode år der
dér. Men så dukker der andre typer film 
mere eksperimenterende form- og indho
sigt som fx Christoffer Boes film Reconst
(2003). Her bliver kærligheden ikke set s
som de faktiske, dagligdags begivenhede
mere som oplevelser, følelser og mentale
de. 

Sandheden er derfor nok nærmere at d
ske filmindustri nu efter en stejl opstigni
nået cruisinghøjde og simpelthen er lever
dygtig i mange forskellige genrer og stila
succeser og svipsere inklusiv.

Inden for de seneste 15-20 år er det ly
at få opbygget en internationaliseret dan
industri som har høstet anerkendelse i in
og udland. Den har frembragt fortælling
danskerne har taget til sig og kunnet bru
noget. 

I antologien Nationale spejlinger analy
række forfattere hvad der er foregået i de
år. Hvad der kommer til at ske i de komm
vil vise sig i biografens mørke. ■

Anders Toftgaard er mag.art. i Litteraturv
og ph.d.-stipendiat på Romansk Institut, K
Halvdan Hawkesworth er cand.scient.pol,
ekstern lektor ved Institut for Statskundsk
og arbejder i Finansministeriet.

Artiklen bygger på den netop udkomne an
Nationale spejlinger – Tendenser i ny dans
Museum Tusculanums Forlag 2003. Redig
Anders Toftgaard og Ian Halvdan Hawkes
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spejlinger

MAGT OG KÆRLIGHED – I Arven bliver den

unge Christoffer efter stærkt pres fra moderen ud-

nævnt til chef for den afdødes fars virksomhed. Han

vælger derfor magten og æren – og ikke konen og

kærligheden.

Dogme som salgstrick
»Såvel Trier som de øvrige danske nybølge-instruktører har i stigende grad tilnærmet sig

Hollywoods fortællemæssige mainstream. Publikumssucceser som Breaking the Waves, Fe-

sten, Mifunes sidste sang, Den eneste ene og Italiensk for begyndere er i en række hense-

ender som taget ud af de amerikanske lærebøger om filmfortælling.«

Torben Grodal, De bløde følelser. Filmfortællinger og den nye danske film, 

fra antologien Nationale Spejlinger. Tendenser i ny dansk film. 
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■ F INANSFLOV

Skamtidshistorie

Med bevillingen og ikke
mindst accepten af fire
millioner kroner til en

historisk fremstilling af Dan-
mark under Den kolde Krig har
regeringen, Dansk Folkeparti
og ledelsen af Syddansk Uni-
versitet i sig selv opnået at skri-
ve samtidshistorie.

Da bevillingen i virkelighe-
dens verden er et stykke bestil-
lingsarbejde, der som under-
søgelsesleder eksklusivt udpe-
ger den overvintrede koldkriger
par excellence, Bent Jensen,
som pudsigt nok netop hærger
på Syddansk Universitet, vil re-
sultatet af undersøgelsens ind-
hold på forhånd være renset for
enhver ubehagelig overraskelse
for magthaverne. Overraskel-
ser, der netop kendetegner den
slags fri forskningsaktivitet,
som universiteter verden over
har levet af og på siden deres
dannelse i den lyse middelal-
der.

Med den frådende koldkriger
Jensen ved det akademiske ror

vil undersøgelsen fremtræde
uden nogen karakter af histo-
risk tilbageblik. Han vil levere
et dugfrisk partindlæg med et
ufrivilligt indbygget snapshot af
det jensen’ske bevidsthedsliv
(hvilket jo så kan danne afsæt
for nye akademiske øvelser,
nok fortrinsvis på de psykologi-
ske fakulteter).

At regeringen og Dansk Fol-
keparti sover sammen, er ingen
hemmelighed og vel heller in-
gen skam i sig selv – det kan jo
blive småt for enhver.

Men at et universitet nu mel-
der sig til en ulystig trekant, er
dog en ny, om end lidet smag-
fuld, konstruktion.

Utilstedeligt 
Alma Mater er nu blevet en
gammel luder som pengestærke
mænd og kvinder kan opsøge
for at lette trykket bag ørerne,
men konsekvensen af Syddansk
Universitets accept af bestil-
lingsarbejdet er at universitets-
virksomhed fremover alene kan

anses for lovlig i det omfang
som man måtte legalisere pro-
stitution.

Lad mig formulere det kyske
ønske at rektorerne for landets
øvrige universiteter prompte
rydder kalenderen for at tæske
den fynske kollega på plads el-
ler udelukke ham fra det gode
selskab hvis han ikke vil holde
sig til sømmelighedens smalle
sti. Eller har et kollektivt hu-
kommelsestab mon udslettet
erindringen om at de universi-
tære dogmeregler er tusinde år
ældre end de von Trier’ske?

Danmark under Den kolde
Krig (som altså slet ikke er slut
– Jensen overgiver sig ikke før
Jesper Langballes Gud kalder
ham hjem) er et glimrende em-
ne at kaste sig over for faghisto-
rikere, til hvem jeg hermed ret-
ter opfordringen om snarest at
komme i gang, og det for den
løn I allerede får. 

I mellemtiden vil jeg melde
regeringen til rette EU-myndig-
hed for overtrædelse af regler-

ne om licitation af større, her
ideologiske, anlægsarbejder.
Bestillingsarbejdet er så gen-
nemskueligt at rigtig mange vil
kunne levere varen, og det
utvivlsomt til en meget billigere
penge. 

Jeg vil fx påtage mig at ud-
føre det beskidte arbejde gan-
ske gratis – det kræver jo trods
alt kun en sammenskrivning af
de allerede publicerede jense-
n’ske kloak-emissioner. Jeg for-
beholder mig bare ret til at afle-
vere slammet under pseudo-
nym. I modsætning til Syd-
dansk Universitet betyder navn
og rygte endnu noget for mig.
Man kunne måske kalde sig
‘Jensen’? ■

Cand.scient. Lau Hansen. 

■ HSU-KONFERENCE

Ikke i vinkel 

Hvad er samarbejdsudval-
genes rolle, og hvordan
skal den udfyldes? Det

var hovedtemaet kombineret
med universitetets værdier og
lønpolitik på den konference
Hovedsamarbejdsudvalget af-
holdt den 10. november. 

Indfriede konferencens op-
lægsholdere og deltagere det
valgte tema? Mit indtryk var at
det rent faktisk lykkedes ganske
udmærket. Men objektivt set er
jeg nok ikke den rette til alene
at give svaret på det. Og des-
værre havde vi ikke forberedt
en generel evaluering fra delta-
gerne så der på den måde kun-
ne fås en bredere fornemmelse
af om det lykkedes. Det mang-
lende evalueringsskema må vi
derfor have klar til brug på
fremtidige konferencer. 

Når vi efter konferencen så
læser Universitetsavisens omta-
le i nr. 18, må det konstateres at
hovedtemaet ikke trængte helt
igennem. Nu vil det være uri-

meligt at rejse kritik af den be-
vågenhed konferencen heldig-
vis har fået med den – på sin vis
– udmærkede artikel i Universi-
tetsavisen. Og mange tak for
den selv om jeg faktisk er blevet
fejlciteret i den samme artikel
der især drejede sig om den
kommende universitetsbesty-
relse og ikke specielt om samar-
bejdsudvalgenes rolle hvilket jo
var hovedtemaet. 

Selvfølgelig er forholdene og
problematikken omkring besty-
relsen og dennes rolle meget
væsentlige, men når konferen-
cens hovedpunkt var samar-
bejdsudvalgenes rolle, var det
derfor noget overraskende for
mig at den vinkel ikke fremstod
mere omfattende og tydeligere
i Universitetsavisens artikel.

Både de synspunkter og de
spørgsmål der blev fremsat på
konferencen og ikke mindst og-
så de svar der blev givet på de
rejste spørgsmål, er meget vig-
tige at få kommunikeret til uni-

versitetets ansatte. Derfor vil
det vel ikke være en urimelig
forventning at Universitetsavi-
sen i kommende udgaver også
vil bidrage med det uden at det
vil anfægte den journalistiske
frihed. 

På Hovedsamarbejdsudval-
gets hjemmeside vil forløbet af
konferencen med oplæg, over-
heads, debatindlæg og et op-
samlende referat forhåbentligt
snarest kunne lægges frem så
alle ansatte kan orientere sig. 

Derfor vil jeg gerne henvise
til blandt andet min indledning
på konferencen med min frem-
læggelse og vurdering af den
nye rolle samarbejdsudvalgene
vil have i forbindelse med den
nye universitetslov. ■

Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand i Hovedsamarbejdsudval-
get, HSU.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KU's julekort 2003
Årets julekort på KU ligger nu klar. Motivet er et nærbillede af den

flotte Apollon-statue i hovedbygningens vestibule, udført i 1843 af

H.W. Bissen (1798-1868). Billedet er taget af Heine Pedersen.

Julekortet kan afhentes på Indkøbskontoret i Nørregade. 

Prisen for afdelinger uden for Fællesadministrationen er 7 kr. pr. stk.  
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Priser

Niels Erik

Skakkebæk

Professor, dr.

med. og leder

af Rigshospita-

lets Klinik for

Vækst og Re-

produktion

Niels Erik Skakkebæk modtog 

20. november et beløb på knap

1,8 mio. kr. fra Svend Andersen

Fonden. Pengene gives til det

højt anerkendte forskerteam un-

der ledelse af Niels Erik Skakke-

bæk og skal især anvendes til et

projekt der har som mål at udvik-

le en nem og hurtig screenings-

metode for testikelkræft ud fra

en sædprøve. Foruden en nem

screeningsmetode skal pengene

også anvendes til fortsat forsk-

ning i basale og kliniske aspekter

af misdannelser i kønsorganer

hos drengebørn og testikelkræft.

Jacob

Rosenberg

Overlæge,

dr.med. på

Kirurgisk

gastroentero-

logisk afdeling

D, Amtssygehu-

set i Gentofte Jacob Rosenberg

har netop modtaget Lundbeck-

fondens Pris for Yngre Forskere i

2003. Prisen er på 150.000 kro-

ner, og Jacob Rosenberg tildeles

prisen som en anerkendelse af

sin fremragende forskning der

har bidraget til udvikling af skån-

somme operationer ved hjælp af

kikkert – også kaldet minimal in-

vasiv kirurgi.

Udnævnelser

Gertrud Pfister

Professor på

Institut for 

Idræt Gertrud

Pfister er blevet

valgt som for-

mand for Inter-

national Socio-

logy of Sport Assocation (ISSA)

med start januar 2004. ISSA der

blev grundlagt i 1965, er en para-

plyorganisation for stipendiater i

hele verden som er engageret i

idrætssociologi. ISSA er også en

forskningskomité under Interna-

tional Sociological Association

(ISA) og en officiel komité under

ICSSPE (The International Council

of Sport Science and Physical

Education). ISSA arbejder for at

fremme forskningen og under-

visningen i idræt, fremme kom-

munikationen og samarbejdet

mellem nationale og regionale

forskergrupper såvel som mellem

enkelte stipendiater.  

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra jan. til juni 2004.

(Evt. fra dec. 2003).

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Norsk K stud. 

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Hilde, tlf. 0047 9769

7684/0047 5152 4254, e-mail:

hildeschioetz@hotmail.com.

(Stor)København

Periode: Fra 1/1-04 el. hurtigst

muligt. 1 år, meget gerne 2.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk forsker med

familie, ikke-rygere.

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

vand, varme og el.

Kontakt: Annette B. Brandi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

(Stor)København

Periode: Fra 1/1-04 (evt. 15/1), for

1 meget gerne 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. 

Udstyr: Gerne møbleret, evt. del-

vist.

Beboer: Udenlandsk K forsker,

ikke-ryger.

Husleje: 3.5-4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Kontakt: Annette B. Brandi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/1 el. 1/2-04, for 1 el.

2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Beboere: Forskerpar, ikke-rygere,

ingen børn.

Husleje: 4.-6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Estela Esmerode, Geolo-

gisk Institut, tlf. 3532 2481 el.

2643 4987, e-mail:

estelav@geo.geol.ku.dk.

København/Frederiksberg

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

længere.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Svensk stud., ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: am.johansson@

home.se el. tlf. 2972 7979.

Frederiksberg/København

Periode: Fra 1/3-04. Min. 1/2 år,

gerne længere.

Størrelse: Min. 3-4 vær.

Udstyr: Umøbleret.

Beboere: 3 islandske K.

Husleje: Maks. 9.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Anders Isbrand, tlf.

2748 0898, e-mail:

isbrand@stud.ku.dk.

København/Frederiksberg

Periode: Fra ca. 1/1 til 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Hollandsk M ph.d.-stud.,

ikke-ryger.

Leje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 1318 el. 3295

2948.

Ydre Nørrebro/Bofællesskab

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Andelslejlighed, 69

kvm. byttes til part i bofælles-

skab/kollektiv med have. Lejlig-

heden koster 3.000 kr. pr. md.

inkl. el, varme og antenne.

Den nye husleje må ikke over-

stige 3.000 kr. pr. md. Andelen

koster omkring 150.000 kr.

Kontakt: Stine, tlf. 6095 3949.

Bolig udlejes

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, tlf. 2961 5247, 

e-mail: sas-mka@tiscali.dk.

Amager

Period: From 1/2 to 1/6-04.

Size: Apartment, 4 rooms, 101 sqm.

Equipment: Partly furnished,

shared with another person.

Rent: 4.000 kr. per month

Deposit: 5.000 kr.

Contact: Tlf. 2656 0307.

City

Period: From 1/2 to 1/7-04.

Size: Flat, 2 rooms, 85 sqm. 

Equipment: Fully furnished. Kitchen,

bath and laundry facilities.

Tenants: Ideal for couple or singles.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heating.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: mr_lemke@hot-

mail.com, tel. 2167 8274.

Østerbro

Period: From 1/1 to 1/6-04.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest professor.

Contact: Tel. 2972 2997.

Nørrebro

Period: From 1/2 to 1/7-04

(negotiable)

Size: Flat, 3 rooms, 98 sqm. 

Equipment: Fully furnished,

laundry, roof terrace.

Rent: 7.500 kr. per month.

Deposit: 15 000 kr.

Contact: E-mail: jedwards@

hum.ku.dk, tel. 3535 0805.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/1 til 1/5-04 (evt. til

1/7-04).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 62 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, herunder

adsl og kabel-tv. Vaskefacilite-

ter.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: E-mail: niklasfeilberg@

webspeed.dk, tlf. 6177 1197

Copenhagen

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

Size: Flat, 1 room, 54 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenants: Ideal for a couple or

single person, non-smokers

preferred. No animals. 

Rent: 6.500 kr. per month all incl.

with broadband internet and

cable tv.

Contact: Jenny Lauridsen, e-mail:

jennylauridsen@hotmail.com,

tel. 6076 7711 or 3257 8382.

Amager

Periode: Fra 15/2 til 15/6-04 (kan

forhandles).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 72

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskekælder,

gårdhave.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: E-mail:

maria_pi@hotmail.com.

Indre Østerbro

Periode: Fra 4/2 til 31/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 11/2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, elevator,

vask i kælder.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug

Kontakt: E-mail: ostri@jubiimail.dk.

Helsingør

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

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 92

kvm.
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og

bringes kun én gang. 

Deadline 10/12 for avis 20 der udkommer 19/12 

og deadline 12/1 for avis 1 der udkommer 23/1.

KRAKA-prisen 2004
Foreningen for Kønsforskning i Danmark indkalder hermed indstillinger til KRAKA-prisen 2004.

KRAKA-prisen er indstiftet af Foreningen for Kønsforskning i Danmark på baggrund af midler fra -

Else Høyrup og uddeles en gang årligt. Prisens formål er at inspirere til og fremme dansk kønsforsk-

ning. Prisen tildeles en studerende eller forsker for et aktuelt og nyskabende bidrag til kønsforsk-

ningen. Både opgaver, specialer, afhandlinger og andre videnskabelige publikationer kan komme i

betragtning. Det er ikke muligt at indstille sig selv. Prisen overrækkes ved foreningens årskonferen-

ce den 17. april 2004 og består af en pengegave. Prismodtageren er forpligtet til at holde et kort

foredrag ved overrækkelsen som sammen med prisbestyrelsens motivering og prisoverrækkerens

tale trykkes i tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning. 

Send det videnskabelige værk samt en begrundet indstilling i en konvolut mærket ‘KRAKA-prisen’

senest den 15/2-04 til seniorforsker, ph.d. Karen Klitgaard Povlsen, Danmarks humanistiske forsk-

ningscenter, Vimmelskaftet 41A, 2. 1161 Kbh. K.

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



Spillejob på MI-Jazz 2004!
MI-Jazz er Musikvidenskabeligt Instituts egen jazzfestival som er en del af Copenhagen Jazz Festival.

Jazzen syder på MI i dagene 8-10. juli hvor nye jazz-folk kan præsentere deres musik for offentligheden.

Udover muligheden for at spille, tilbyder MI-Jazz et mindre honorar. Send os en demo samt lidt informa-

tion om dig/jer selv hvis du/I vil spille på MI-Jazz. Deadline for indlevering af demo er den 13/2-04.

MI-Jazz, Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K, mi-jazz@hum.ku.dk.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. og 750

til el/varme.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail: ctb@ruc.dk, tlf.

2423 4038.

Brønshøj

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

Størrelse: Hus i 3 etager, 150 kvm.

Udstyr: Garage, have, vaskema-

skine og tørretumbler.

Beboere: Velegnet til familie.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Carsten Suhr Jacobsen,

e-mail: csj@geus.dk.

Østerbro

Period: From 1/2 to 1/6-04.

Size: Apartment, 3 rooms, 86 sqm.

Equipment: Fully furnished,

dishwasher, laundry facilities,

garden.

Tenants: 2 persons, non-smokers.

Rent: 8.000 kr. per month incl.

electricity, heating, water, adsl,

licens.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: Sebastian.karls-

son@kabelnettet.dk.

Frederiksberg 

Periode: Fra jan.-feb. til juli 2004.

Størrelse: 1 el. 2 vær. i 3-vær. lej-

lighed.

Udstyr: Gerne møbleret. Adgang

til køkken, toilet/bad, gård

med swimmingpool, tennis-

bane, træne-motionsrum og

vaskeri.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Hhv. 2.300/2.400 kr. pr.

værelse pr. md. inkl. alt.

Depositum: 1 måneds husleje.

Kontakt: E-mail:

tinadidriksen@hotmail.com, tlf.

2362 7509.

Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 53 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Stud., gæsteforsker el.

lign. Ikke-ryger.

Husleje: 3.100 kr. pr. md.

Kontakt: Lotte Fogh, tlf. 2874 0021,

e-mail: lofola@hotmail.com.

Holte

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

Størrelse: Rækkehus, 150 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug, ekskl. tlf.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Tlf: 3543 1627.

Hellerup

Periode: Fra 1/3 til 31/7-04.

Størrelse: Hus, 4 vær., 150 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, garage,

have, adsl.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

el, gas og vand.

Depositum: 10.000. kr.

Kontakt: Tlf. 3962 8476, e-mail:

eva@niederstebruch.com.

Indre Østerbro

Periode: Fra ca. 6/2 til 6/8-04.

Størrelse: 2 vær. i 3-vær. lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til bad, køkken, altan og vaske-

kælder.

Beboer: Ikke-ryger. 

Husleje: 4.400 kr. pr. md.

Depositum: 4.400 kr.

Kontakt: Sara Rasmussen, tlf.

2042 2090, e-mail:

sarsas@orangenet.dk.

Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed på

120 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

vand og varme.

Kontakt: Tlf. 3555 3135.

Frederiksberg

Periode: Snarest. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 4.200 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 2032 8272, e-mail:

hjalte.rasmussen@jur.ku.dk.

City

Period: From 2/1 to 5/4-04.

Size: Apartment, 75 sqm.

Equipment: Fully furnished,

washing machine.

Rent: 4.800 kr. per month incl.

electricity, excl. heating.

Contact: Tel. 3332 4254, e-mail:

lens@get2net.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/1-04 og 1 år frem.

Mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Umøbleret, tekøkken,

toilet og brusekabine.

Husleje: 3.850 kr. pr. md. inkl.

varme, el og bredbånd.

Depositum: 7.700 kr.

Kontakt: Stine, e-mail: Guld-

bergsgade909@hotmail.com.

Copenhagen

Period: From 1/1 to 31/12-05.

Rental period may be extended.

Size: Apartment, 105 sqm.

Equipment: Furnished. Internet

and tel.

Rent: 8.500 kr. per month.

Deposit: 25.500 kr.

Contact: Martin Maugustini, 

tel. 3332 6260, e-mail:

maugustini@hotmail.com. 

København NV

Periode: Snarest muligt og frem

til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 kvm.

Udstyr: Vaskemaskine, opvaske-

maskine, adsl og tv.

Husleje: 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Christine Gad, tlf. 2614

3749 el. 3295 3749.
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FORTSAT ...

Introduktion til litteratursøgning inden
for biologi og zoologi

Tid: 16/12 kl. 12.00-14.00

Sted: Kursuscentret, DNLB

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

Tilmelding på www.dnlb.dk 

Introduktion til Web of Science og Journal
Citation Reports

Tid: 16/12 kl. 14.30-16.00

Sted: Kursuscentret, DNLB

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

Tilmelding på www.dnlb.dk 

Juleafslutning i Trinitatis
Årets mulighed for at få sunget alle de julesalmer og -sange

du ellers vil brænde inde med. Gløgg og æbleskiver

Tid: 18/12 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1   

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis  

Multimedieudstilling i DR BYEN
Udstilling om Ørestad Nord der er et sandt sansebombarde-

ment af lys, lyd, interaktive computere, 3D visualiseringer,

modeller, plancher og meget andet

Tid: Hverdage kl. 9.00-15.30, søndage kl. 13-16

Sted: Ørestads Boulevard 19

Arr.: Ørestad Nord gruppen, tlf. 3520 8700

DET SKER

Julefrokost
Julen nærmer sig og eksamensforberedelserne tårner sig op.

Derfor er det tid til at glemme det meste og nyde bordets

glæder og møde andre studerende i samme situation

Tid: 12/12 kl. 13.00

Sted: St. Kannikestræde 8,1   

Arr.: Studentermenighederne. Tilmelding senest 11/12 til

Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, e-mail: cf@rundetaarn.dk.

Pris: 40 kr.  

Forebyggelse eller behandling af hiv/aids
i ressourcesvage lande
Foredrag og debat om hiv og aids-problematikken. Oplæg 

fra Læger uden Grænser, prof. i international sundhed Ib 

Bygbjerg og journalist Jesper Heldgård, WHO

Tid: 12/12 kl. 13.00-17.00

Sted: Rigshospitalet, aud. 1

Arr.: Students for International Public Health, SIPH

Dødehavsskrifterne og de antikke kilder
om essæerne
Lektor, ph.d. Bodil Ejrnæs: At oversætte Dødehavsskrifterne.

Prof., dr.theol. Mogens Müller: Skriften i Dødehavsskrifterne.

Ph.d.-stipendiat, cand.theol. Søren Holst: I kor med alle engle

Sognepræst, dr.theol. Jesper Høgenhaven: Visdom og visdom-

stekster i Qumran

Tid: 15/12 kl. 14.15-15.30

Sted: Købmagergade 44-46, aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese

Introduktion til CrossFire
Tid: 16/12 kl. 10.00-11.00

Sted: Kursuscentret, DNLB

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

Tilmelding på www.dnlb.dk

Forskning og profession: 
de praktiserende lægers faglige 
identitet i historisk lys

Tid: 10/12 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62 

Arr.: Forum for Tværfaglig Medicinhistorie. 

Søren Bak-Jensen, sbj@mhm.ku.dk

Forskningssseminar med oplæg af læge, adjunkt Nick

Nyland, Institut for Uddannelsesforskning, RUC og ph.d.-

stipendiat Astrid Pernille Jespersen, Institut for Arkæologi og

Etnologi, KU.

De praktiserende lægers status har ændret sig kraftigt i det

21. århundrede. I efterkrigstiden har almen praksis gen-

nemgået en professionaliseringsproces der i høj grad har

være baseret på at faget har fået en selvstændig identitet

som forskningsfag. Seminaret henvender sig til forskere og

studerende med interesse i et historisk perspektiv på sund-

hedsvæsnets struktur og funktion.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Kollegier

Elers Kollegium
Periode: Pr. 1/2-04 bliver to plad-

ser ledige.

Målgruppe: En studerende ved

det Teologiske fakultet og en

studerende af alle fag ved KU

el. DTU med 2 års beståede

studier. Evt. slægtninge af fun-

dator el. dennes hustru har

fortrinsret, vedlæg dokumen-

tation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumne-

pladser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22 kvm.

Til kollegiet hører bl.a. biblio-

tek, computerrum, sauna og

have med kroketbane. Der er

desuden tilknyttet enkelte

mindre legater.

Husleje: 1.170 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.755 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 2/1-04.

Yderligere oplysninger: Inspector

Collegii, tlf. 7730 9266 el. 7730

9263. 

Specialepladser

Specialeplads søges

Specialeplads, meget gerne

sammen med andre studeren-

de, søges hurtigst muligt af

dansk- og sociologistud.

Kontakt: E-mail: nana@cle-

mensen.dk, tlf. 6166 0825.

Specialpladser udlejes

Lokale, 24 kvm, på Nørrebro til 

1 el. 2 stud. på delebasis med 

2 musikere der øver torsdag

aften.

Udstyr: Adgang til kopimaskine,

toilet/bad, terrasse og kantine.

Husleje: 2.000 kr. pr. md. i alt.

Kontakt: Thomas, tlf. 4088 2617

(efter kl. 18), e-mail:

thomse@email.dk. 

STILLINGER

FAK-stillinger

Samfundvidenskab

Eksterne lektorater
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Almen Sociologi på den

sociologiske bacheloruddan-

nelse. Tilrettelægge og gen-

nemføre undervisning, forestå

evt. øvelsesrækker, yde op-

gavevejledning og deltage i

afvikling af de til fagområdet

hørende eksaminer og andre

evalueringer.

Omfang: Et el. flere 3-årige eks-

terne lektorater til besættelse

snarest muligt. Arbejdsforplig-

telsen omfatter min. 100 og

maks. 500 timer pr. undervis-

ningsår. Timetallet fastlægges

forud for hvert semesters

påbegyndelse. 

Ansøgning: Stiles til rektor. Ved-

læg publikationsliste med 

*-markering der angiver hvilke

arbejder ansøgeren ønsker at

påberåbe sig med henblik på

bedømmelsen af sine videnska-

belige kvalifikationer.

Sendes til: Studieleder Allan

Madsen, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/12-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Allan Madsen, Sociolo-

gisk Institut, tlf. 3532 3283.

Sundhedsvidenskab

Professorat MSO i retskemi
Sted: Retsmedicinsk Institut.

Indhold: 5-årigt professorat. Stil-

lingen indebærer forpligtelse

til forskning, undervisning og

forskningsledelse inden for

retskemi. Professoren ansættes

samtidig som afdelingsleder.

Efter udløbet af ansættelses-

perioden overgår man til varig

ansættelse og aflønning som

afdelingsleder ved Retskemisk

Afdeling.  

Til besættelse: 1/5-04 el. snarest

derefter

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk el. kon-

takt Fakultetet, tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Morling, tlf. 3532

6110. 

Lektor i
sundhedskommunikation
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Internatio-

nal Sundhed.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, publicering i sund-

hedskommunikation.

Omfang: Halv tid. Til besættelse

pr. 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt institut-

leder Erik Lykke Mortensen, tlf.

3532 7039 el. Fakultetssekre-

tariatet, tlf. 3532 7048.

Ekstern lektor i Medicinsk
Videnskabsteori
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori.

Indhold: Medicinsk videnskabs-

teori inden for området klinisk

beslutningsteori og forsknings-

metodologi. Tilrettelægge og

gennemføre undervisning af

medicinstuderende på 6. og 8.

semester i klinisk beslutnings-

teori og forskningsmetodologi,

herunder forelæsning og til-

rettelæggelse og gennemførel-

se af dertil hørende eksaminer

mv.

Omfang: Stillingen er 3-årig og

til besættelse 1/2-04. Arbejds-

forpligtelsen er min. 100 og

maks. 500 timer pr. undervis-

ningsår. 

Ansøgningsfrist: 19/12-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Peter Rossel, tlf.

3532 7934, e-mail:

p.rossel@medphil.ku.dk.

Eksterne lektorer i
Medicinsk Videnskabsteori
Sted: Afdeling for Medicinsk

Videnskabsteori, Institut for

Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning i medicinsk etik,

medicinsk videnskabsteori og

medicinsk filosofi på lægeud-

dannelsen og uddannelsen i

folkesundhedsvidenskab. Hold-

undervisning, opgave- og

projektvejledning samt delta-

gelse i gennemførelse af de til

kurserne hørende eksaminer

mv.

Omfang: 2 treårige stillinger er

ledige til besættelse pr. 1/2-04.

Arbejdsforpligtelsen er min.

100 og maks. 500 timer pr.

undervisningsår. 

Ansøgningsfrist 19/12-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Peter Rossel, tlf.

3532 7934, e-mail:

p.rossel@medphil.ku.dk.

Undervisningsassistenter 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 

a) Undervisningsassistenter til

Medicinsk Videnskabsteori på

8. semester. Undervisningen er

koncentreret omkring klinisk

betonede emner, klinisk meto-

delære, forskningsmetodologi

og etik. Lærebog er Henrik R.
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Georg Brandes 
– en transmissionsfigur 

Georg Brandes Skolen afholder kursus 
i perioden fra 15. til 18. december på KUA.

Georg Brandes’ indsats kan ses som en transmissionsvirksomhed hvorved han ledte ‘hovedstrømnin-

ger’ fra udlandet til Danmark og ‘bistrømme’ fra Danmark til udlandet. Hovedspørgsmålet er hvor-

dan Georg Brandes – gennem tilslutning eller afstandtagen – har bestemt litteraturvidenskabens

udvikling i Skandinavien i 1900-tallet. Det er desuden en hensigt at samle så mange som muligt af

de Brandes-stipendiater der findes rundt om i Europa og USA. Herved vil den nyere Brandes-forsk-

ning blive inddraget i kurset, og der vil kunne etableres et Brandes-netværk.

Se det fulde program med alle forelæsere, og tilmeld dig på www.hum.ku.dk/georgbrandes/.

Internt seminar 
Internt seminar betyder at Studieadministrationen, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K lukker kl. 15.00 torsdag den 11. december.

Prisopgaver

Historie

Historie a: En undersøgelse af samspillet mellem jødisk etnicitet og romersk imperiemagt i

det første og andet århundrede efter Kristus.

Historie b: En undersøgelse af de socioøkonomiske omkostninger og følgevirkninger af

kirkebyggeri og -udsmykning i Danmark fra 1100 til 1600.

Økonomisk historie: Fysiokratisme i den danske helstat.

Samtidshistorie: Danmarks ulandspolitik ca. 1960 -1973.

Se i øvrigt www.ku.dk/led/Prisopgaver.



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

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

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

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899. 

Wulff & Peter C. Gøtzsche: 

Rationel Klinik. 4. udg. 

b) Undervisningsassistenter til

Medicinsk Videnskabsteori på

6. semester. Undervisningen er

koncentreret omkring klinisk

betonede emner, klinisk meto-

delære, forskningsmetodologi

og etik samt sygdomsbegrebet.

Lærebog er Henrik R. Wulff &

Peter Gøtzsche: Rationel Klinik

4. udg. og udvalgte kapitler af

Henrik R. Wulff, Stig Andur 

Pedersen og Raben Rosenberg:

Medicinsk Filosofi. Munks-

gaard, 1990.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurserne

i Medicinsk Videnskabsteori, vil

blive foretrukket.

Omfang: Forårssemesteret 2004.

18 konfrontationstimer.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og oplys om 

hovedstilling haves. 

Sendes til: Studiesekretær 

Cathrine Simonsen, Afd. for

Medicinsk Videnskabsteori, 

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 19/12-03.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Instruktorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk

Institut.

Indhold: Et antal stillinger som

timelønnede instruktorer i

fagene Anatomi, Dissektion,

Cellebiologi, samt Grundkursus

i basal humanbiologi.

Omfang: Forårssemesteret 2004. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www:mai.ku.dk/instrukto-

rer el. udleveres ved henven-

delsen på MAI.

Sendes til: E-mail:

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

misk Institut, Undervisningsaf-

delingen, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 5/1-04.

Humaniora

Professorat i Pædagogik
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Faget pædagogik på KU

er overvejende en teoretisk di-

sciplin der som sit emne har

pædagogisk praksis i alle dens

udformninger.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Joan Conrad, tlf. 3532 8865,

e-mail: conrad@hum.ku.dk.

Lektorat i Forhistorisk
arkæologi
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Eksamination, admini-

stration og undervisning på

alle niveauer på faget forhisto-

risk arkæologi.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 2/2-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/stillin-

ger el. kontakt Det Humanisti-

ske Fakultetssekretariat, tlf.

3532 8087.

Yderligere oplysninger: Lektor

Ulla Lund Hansen, tlf. 3532

4104, e-mail:

ulhansen@hum.ku.dk.

Lektorat i litteraturhistorie
Sted: Institut for Kunst- og kul-

turvidenskab.

Indhold: Litteratur inden for pe-

rioden fra omkring 1600-1800.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/3-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/-

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234, e-mail:

bogh@hum.ku.dk.

Adjunktur i sprogpsykologi
Sted: Institut for Almen og

Anvendt Sprogvidenskab.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 20/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekretari-

at, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nina Grønnum, tlf. 3532

8663, e-mail: ng@cphling.dk.

Adjunktur i Historie 
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Særligt henblik på mid-

delalderens historie.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 15/1-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/-

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, tlf.

3532 8275, e-mail

frandsen@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Sted: Musikvidenskabelig Institut.

Indhold: Tilrettelæggelse og va-

retagelse af projektkursus i

musiketnologi BA samt kursus

inden for et musiketnologisk

emne KA.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Sted: Musikvidenskabelig Institut.

Indhold: Tilrettelæggelse og va-

retagelse af kursus i bigband-

arrangement KA.

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Morten Michelsen, tlf.

3532 3791, e-mail:

momich@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Instruktorer
Sted: Kemisk Institut.

Indhold/Kvalifikationer: Ansøge-

re skal have bestået kurser sva-

rende til mindst 3 års kemistu-

dier. Ansøgere der har deltaget

i eller påtænker at deltage i

den instruktorworkshop, der

afholdes af Center for Natur-

fagenes Didaktik, eller tilsva-

rende kurser på andre institu-

tioner, vil blive foretrukket.

Omfang: Instruktorater på 100

timer til besættelse 1/2-04.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Kemistudienævnets kontor,

lokale B 204. 

Ansøgningsfrist: 5/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Stephan P. A. Sauer, tlf. 3532

0268, e-mail: sauer@kiku.dk.

Instruktorer 
Sted: Studienævn for Matema-

tiske fag.

Indhold: Kurserne FM 0-S, FM 1B,

FM 2B, Mat 2AL, 2DD, 2OK,

3AN, 3GE, 3MI, F1, Y, YY, 2SS,

Stat 0B, 1TS, 1B, 2B, Investe-

rings- og finansieringsteori, 

Mikroøkonomi, flerniveauplan-

lægning samt Økonomi 1. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

og supplerende oplysninger

kan fås hos studienævnets se-

kretærer, Universitetsparken 5,

2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 12/12-03, kl. 13.00. 

Instruktorer til Datalogi 
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Førstedelskurserne i for-

året 2004.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

findes på www.diku.dk/under-

visning/ efter 1/12 el. fås ved

henvendelse til Ruth E.

Schlüter, Studienævnet M010,

Datalogisk Institut, Universitet-

sparken 1, 2100 Kbh. Ø, e-mail:

snaevn@diku.dk. 

Ansøgningsfrist: 17/12-03, kl. 15.00. 

Fuldt opslag: Se

www.diku.dk/undervisning/ el.

www.ku.dk/led/stillinger/.

Undervisningsassistenter 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 

a) Undervisningsassistenter til

Medicinsk Videnskabsteori på

8. semester. Undervisningen er

koncentreret omkring klinisk

betonede emner, klinisk meto-

delære, forskningsmetodologi

og etik. Lærebog er Henrik 

R. Wulff & Peter C. Gøtzsche:

Rationel Klinik. 4. udg. 

b) Undervisningsassistenter til

Medicinsk Videnskabsteori på

6. semester. Undervisningen er

koncentreret omkring klinisk

betonede emner, klinisk meto-

delære, forskningsmetodologi

og etik samt sygdomsbegrebet.

Lærebog er Henrik R. Wulff &

Peter Gøtzsche: Rationel Klinik

4. udg. og udvalgte kapitler af

Henrik R. Wulff, Stig Andur Pe-

dersen og Raben Rosenberg:

Medicinsk Filosofi. Munks-

gaard, 1990.

Kvalifikationer: Ansøgere som

selv har gennemgået kurserne

i Medicinsk Videnskabsteori, vil

blive foretrukket.

Omfang: Forårssemesteret 2004.

18 konfrontationstimer.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og oplys om ho-

vedstilling haves. 

Sendes til: Studiesekretær Cathri-

ne Simonsen, Afd. for Medi-

cinsk Videnskabsteori, Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 19/12-03.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

TAP-stillinger

Afdelingstandlæge
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Omfatter klinisk og teo-

retisk undervisning inden for

fagområdet samt avanceret

patientbehandling.

Omfang: 20 timer/uge uden for

skolens ferier efter aftale.

Ansøgningsfrist: 19/12-03. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/stillinger.

Kuratorassistent
Sted: Zoologisk Museum, afde-

ling for marine invertebrater.

Indhold: Forvaltning af videnska-

belige samlinger, laboratoriear-

bejde, arbejde med databaser.

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/12-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/led/-

stillinger el. www.zmuc.ku.dk/-

commonweb/Job/jobs.html.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsbestyrer Danny Eibye-Ja-

cobsen, tlf. 3532 1115, e-mail:

dejacobsen@zmuc.ku.dk.

Studievejleder
Sted: Religionsfagene.

Indhold: Rådgive og vejlede stu-

derende om studierelevante

sager, tilrettelægge introdukti-

oner for nye studerende m.v. 

Kvalifikationer: Studerende ved

religionsfagene, gerne med er-

faring fra tutorvirke, studie-

nævnsarbejde el.lign. 

Omfang: Min. 59 timer pr. seme-

ster til besættelse 15/1-04 el.

umiddelbart derefter. Som

udgangspunkt for en toårig

periode.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Religionsfagene, Insti-

tut for Religionshistorie, Artil-

lerivej 86, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 15/12-03. 

Yderligere oplysninger: Studie-

vejlederne Joel Haviv og Helle

Søgaard (tirsdage og fredage

kl. 10-13 på instituttet) el.

studieleder Mikael Rothstein,

tlf. 3538960, e-mail: m.roth-

stein@hum.ku.dk.

Faglig vejleder 
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af

såvel potentielle som ordinære

studerende. Vejledning om de

teologiske bachelor- og kandi-

datuddannelsers indhold og

opbygning, herunder studie-

og eksamensordning, dispensa-

tionsmuligheder, optagelse,

studieophold i udlandet, gene-

relle SU-regler m.m. Deltagelse

i studiestartsprogram.

Kvalifikationer: Studerende på

den teologiske overbygnings-

/kandidatuddannelse.

Omfang: 8 timer/uge i perioden

fra 1/2-04 til 30/3-05.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Det Teo-

logiske Fakultet, Købmagerga-

de 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/1-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3660/3606.

Studievejleder 
Sted: Studievejledningen ved In-

stitut for Psykologi.

Omfang: 10-15 timer/uge til be-

sættelse primo januar 2004. 

Ansøgningsfrist: 12/12-03, kl. 12.00.

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

stillinger/ el. kontakt Signe

Bech, tlf. 3532 8684.

International
Studenterkoordinator
Sted: Det Humanistiske Fakultet. 

Indhold: Oprettelse af mentor-

netværk på Humaniora, opret-

telse og opdatering af hjem-

meside for udenlandske stude-

rende, koordinering og igang-

sættelse af introarrangemen-

ter og oplysningsmøder samt

vejledning af internationale

studerende. 

Kvalifikationer: Humaniorastude-

rende.

Omfang: Stillingen er toårig. Ca. 15

timer/uge til besættelse snarest.

Ansøgning sendes til: Det Huma-

nistiske Fakultet, Studiekonto-

ret, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 10/12-03, kl. 12.00.

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

stillinger – studentermedhjælp. 

Yderligere oplysninger: Birgitte

Søgaard Andersen, e-mail:

bsa@fak.hum.ku.dk el. Peder

Flyvbjerg, e-mail: pef@fak.-

hum.ku.dk, tlf. 3532 8065.

Klinikassistentelever 
Sted: Kliniksektionen, Tandlæge-

skolen.

Indhold: Elevplads i et stort hus

med alle specialer. 

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgning: Vedlæg kopier af ek-

samensbeviser, udtalelser m.m.

Sendes til: Afdelingsleder Susanne

Nielsen, København Tandlæge-

skole, Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 12/12-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Charlotte

Hegelund, Etage 2, tlf. 3532

6950 el. oversygeplejerske Erik

Ravn, Kirurgisk Afdeling, tlf.

3532 6920.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

STØTTE

Stipendier

Carlsbergfondets engelske
stipendier ved Cambridge
University 
Støtte: Følgende stipendier kan

søges: Carlsberg-Clare Hall Visi-

ting Fellowship, Carlsberg Visi-

ting Research Fellowship ved

Lucy Cavendish, Carlsberg Fel-

lowship ved Churchill College

og Carlsberg Studentship ved

Churchill College.  

Ansøgning: Carlsbergfondets

ansøgningsskema skal anven-

des. Skemaet fås på www.carls-

bergfondet.dk. Ikke i elektro-

nisk form. Indsendes på en-

gelsk i 6 eks.

Sendes til: Carlsbergfondet, H.C.

Andersens Boulevard 35, 1553

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/12-2003.

The Madison Viking WAA/
Viking Summer School
Scholarship til University of
Wisconsin-Madison
Målgruppe: Dansk statsborger på

21-27 år som studerer ved en

højere læreanstalt og har gen-

nemført min. et års studier.

Støtte: Stipendiets værdi er ca.

8.000 USD der dækker omkost-

ninger til rejse, studieafgift,

kost og logi samt lommepenge

i begrænset omfang.

Periode: Fra 14/6 til 6/8-04.

Ansøgning: På engelsk (maks. 2 s.) 

Ansøgningsfrist: 30/1-04.

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ning, cv, eksamensbeviser og

eventuelle anbefalinger sendes

med almindelig post til The

Brittingham Viking Organizati-

on, Denmark, c/o Michael Sei-

bæk, Teglvænget 6, 2920 Char-

lottenlund. Ansøgning og cv

sendes pr. e-mail til:

rikwin2@hotmail.com.

Legater

Herboms Legat for
Botanikstuderende
Målgruppe: Studerende med spe-

ciale i botanik på Det Naturvi-

denskabelige Fakultet.

Støtte: Til bogindkøb der direkte

er nødvendigt for specialet.

Ansøgning: Skal indeholde prio-

riteret og prissat bogliste;

cpr.nr., privatadresse, tlf. nr.,

reg.nr. og kontonr. Ansøgning

skal attesteres af vejleder el.

forskningsgruppeleder. 

Ansøgningsfrist: 12/12-03.

Yderligere oplysninger: Herboms

Legat, Botanisk Institut, Øster

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K,

att.: Marianne Philipp.

Novozymes Rejselegat  
Målgruppe: Studerende fra alle

danske universiteter. 

Støtte: I samarbejde mellem

Københavns Universitet, Biotec

instituttet i Bangkok og No-

vozymes A/S gives op til 5 na-

turvidenskabelige (biologi eller

lignende) studerende (3. år el-

ler længere) et rejselegat (1-3

mdr.) til studier i biodversitet i

Thailand i foråret 2004. 

Ansøgning: Ca. 1 s. plus relevan-

te bilag.

Sendes til Lene Lange, Novozymes,

Smørmosevej 25, 2880 Bagsværd. 

Ansøgningsfrist: 15/12-03.  

Fuldt opslag: www.novozymes.com

Forskningsstøtte

Julie von Müllens Fond
Støtte: Et beløb til rådighed for

en el. flere danske forskere der

beskæftiger sig med konkrete

forskningsopgaver der forud-

sætter ophold i udlandet.

Ansøgning: Vedlæg oplysning

om uddannelse, forskningspro-

jekt, rejsens formål, overslag

over udgifter og angiv ansøg-

ningsbeløb.

Ansøgningsfrist: 2/2-04.

Yderligere oplysninger: Det Kon-

gelige Danske Videnskabernes

Selskab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Renal structure and function in

type 2 diabetic patients with or

without diabetic nephropathy

Doktorand: Cand.med. Per K.

Christensen.  

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Carl Erik

Mogensen og adj. prof., over-

læge, dr.med. Svend Strand-

gaard.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Klaus

Ølgaard, tlf. 3532 2130.  

Tid: 8/1-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Afhandlingen: Fås ved

henvendelse til forfatteren,

Dyrehavevej 3, 4672 Klippinge,

e-mail: pkc@novonordisk.com.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Contraction-induced modulation

of sympathetic vasoconstriction

in human skeletal muscle

Kandidat: Jaya Birgitte Rosen-

meier.

Tid: 12/12 kl. 14.00.

Sted: Konferencerum 93, Rigsho-

spitalet, Juliane Maries Vej 20.   

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

java@dadlnet.dk.

Early life exposure and risk of al-

lergy. Epidemiological studies

based on Danish Birth Cohorts 

Kandidat: Christine Stabell Benn. 

Tid: 15/12 kl. 14.00.

Sted: Foredragssalen, Statens Se-

rum Institut, Artillerivej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, tlf. 3268

8354, e-mail: cb@ssi.dk.

Secretory phospholipase A2 as a

possible intercellular message of

synaptic signalling and neuronal

cell death 

Kandidat: Miriam Kolko.

Tid: 16/12 kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved

henvendelse til forfatteren, tlf.

3532 6083.

Locked Nucleic Acid (LNA) as 

cancer-therapeutic agent 

Kandidat: Jan Stenvang Jepsen.

Tid: 17/12 kl. 13.30.

Sted: Mødelokale 4.1, Kræftens

Bekæmpelse, Strandboulevar-

den 49.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jsj@cancer.dk, tlf. 3525 7322.
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SU-selvbetjening?
SUstyrelsen åbnede i juli 2002 et selvbetjeningssystem ‘minSU’. Du skal have ‘Den fælles pinkode’ for

at få adgang til selvbetjeningssystemet. Du kan læse mere om selvbetjeningssystemet og anskaffelse

af pinkoden på www.su.dk. Med pinkoden kan du selv tjekke din SU, søge støtte, vælge støtte fra,

søge studielån, ændre kontonummer eller sluttidspunkt for uddannelsen. ‘minSU’ er åben døgnet

rundt.

Studielån
Hvis du har fået tilbudt studielån i 2003 og endnu ikke har benyttet lånetilbuddet, gør SU-kontoret

opmærksom på at SUstyrelsen skal have dit gældsbrev i underskrevet stand senest den 20/12-03, hvis

du vil udnytte lånetilbuddet. 

Sørg for at bestille en kopi af dit gældsbrev i god tid hvis du har mistet det. Du kan bestille kopien

på ‘minSU’. Gør det hurtigst muligt og helst inden 9/12, så du kan nå at få det nye gældsbrev senest

i uge 50. Ellers kan du ikke nå at sende/aflevere det til SUstyrelsen inden den 20/12-2003.

Støtteåret 2004
Ansøgningsskema er tilgængelig på www.su.dk. Skemaet skal sendes/afleveres til SU-kontoret.

SUstyrelsen sender støttemeddelelser for 2004 ud i uge 49 og 50. 

Søg SU til 
kandidatuddannelsen
Regner du med at blive bachelor i januar 2004 og fortsætte på kandidatuddannelsen fra februar

2004, skal du søge om SU til kandidatuddannelsen. Da kandidatuddannelsen i SU-sammenhæng be-

tragtes som en ny uddannelse, skal du udfylde minimum felt 3-7 og 10, inden du godkender din

ansøgning på “minSU”. Du kan også udfylde et ansøgningsskema (minimum felt 1-7 og 10) på

www.su.dk, skrive det ud, underskrive det og sende/aflevere det til SU-kontoret.  

Du skal selv sørge for at få ændret din indskrivning fra bachelor- til kandidatuddannelse i universite-

tets indskrivningssystem. Henvend dig til Studie- og eksamenskontoret på dit fakultet for ændring

af indskrivning. 

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis er indskrevet på en kandidatuddannelse selv om du er

tilmeldt kursusfag, udvalgte fag eller andre kurser/eksaminer på en kandidatuddannelse.

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K. Telefon 3314 1536. Daglig ekspeditionstid 10-15.
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Rør dig hos USG
Er du til boldspil, østens teknikker eller friluftsture, er der stadig man-

ge ledige pladser på USGs forskellige idrætshold. Lige nu er det ledige

pladser på alle hold. I det nye år reduceres deltagergebyret for resten

af sæsonen, så du kun skal betale 55 procent af den oprindelige pris.

Surf ind på www.usg.dk, og tilmeld dig det hold der passer dig. 
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Consuetudines Lundenses 
– lundakanikernas levnadsregel vid 1100-talets början
Anna Minara Ciardi, doktorand, Lunds Universitet, Sverige

Tid: 8/12 kl. 12.00-13.00

Sted: Institut for græsk og latin, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

SuPAR as a novel prognostic marker for serious infectious diseases
Jesper Eugen-Olsen, Hvidovre Hospital

Tid: 9/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Hvad er en god avisoversættelse?
Redaktionel oversætter Niels Ivar Larsen, Information

Tid: 9/12 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 25.0.28

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

Ironi som reklamestrategi: 
hvorfor er danske reklamer blevet så underlige?
Lars Pynt Andersen, CBS

Tid: 9/12 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Lars Pynt Andersen er cand.mag. i retorik og forsker i reklame ved Institut for afsætnings-

økonomi på Handelshøjskolen i København. Han har bl.a. publiceret ‘Ironic Branding? 

The concept of Ironic Selling Propositions in Danish TV-ads’, ‘Conceptualising Television

Advertising’, ‘Reklamens form og indhold – en introduktion’ samt en række bidrag til bogen

‘Forstå verden: Politisk journalistik for fremtiden’.

Psychology of Religion as a Challenge and Contribution to
Theology
Prof. David Wulff, Wheaton College, MA, USA

Tid: 10/12 kl. 10.15-12.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 3. sal, aud. 11

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi og Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede

Den slaviske og baltiske accentmobilitets historie
Ph.d.-stipendiat Thomas Olander

Tid: 10/12 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttets Forskningsudvalg

Komplekse prædikater
Michael Herslund, CBS

Tid: 10/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

F O T O :  L A R S  P Y N T  A N D E R S E N

Tissue Inhibitor of Metallopro-

teinases 1 in Colorectal Cancer 

Kandidat: Mads Nikolaj Holten-

Andersen.

Tid: 18/12 kl. 13.00.

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num Instituttet

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

cb@ssi.dk

White coat hypertension 

– 10 års follow-up 

Kandidat: Pia Helene Gustavsen.  

Tid: 19/12 kl. 14.00

Sted: Foredragssalen, Storstrøm-

mens Sygehus   

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

hass@mail1.stofanet.dk. 

Kvaliteten af præhospital

indsats. Et års evaluering af

ambulancetjenesten i Frederiks-

borg Amt 

Kandidat: Rikke Borre Jacobsen.

Tid: 19/12 kl. 14.00.

Sted: Amtsgården, lok. H2, Fre-

deriksborg Amt, Kongensvæn-

ge 2, 3400 Hillerød.

Afhandlingen: Fås på

www.0531.dk (forskning) eller

ved henvendelse til forfatte-

ren, e-mail: rvb@dadlnet.dk. 

Glucagon-Like Peptide-1 and re-

lated intestinal peptides in pigs:

regulation, effects, interactions

and local degradation 

Kandidat: Lene Hansen.

Tid: 19/12 kl. 14.30.

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, MFI,

12.2.20, Panum Instituttet, 

e-mail: leha@mfi.ku.dk.

Childhood hospitalisations in a

West African City

Community-based studies on risk

factors for hospitalisation,

acute and post hospitalisation

mortality and long term sur-

vival among children admitted

to the paediatric ward, Hospi-

tal national Simao, Bissau,

Guinea-Bissau  

Kandidat: Jens Veirum.

Tid: 22/12 kl. 14.00

Sted: Foredragssalen, bygn. 43,

Statens Serum Institut.   

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

jens.mich@dadlnet.dk. 

DNA damage and defense gene

expression after oxidative stress

induced by X-rays and diesel

exhaust particles

Kandidat: Lotte Risom.

Tid: 15/1 kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Dam Auditoriet.   

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

lotte.risom@farmakol.ku.dk.  

Naturvidenskab

Morphodynamics of af spit-plat-

form in the Danish Wadden Sea

Kandidat: Niels Vinther.  

Tid: 11/12 kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Aud. B,

3. sal.   

Holocene hydrographic changes

in Greenland coastal waters. Re-

constructing environmental

change from sub-fossil and con-

temporary diatoms

Kandidat: Karin Gutfelt-Jensen.

Tid: 16/12 kl. 13.15.

Sted: Aud. B, Geografisk Institut,

Øster Voldgade 10.

Pollen based quantitative esti-

mation of land cover. Relations-

hips between pollen sedimenta-

tion in lakes and land cover as

seen on historical maps in Den-

mark AD 1800

Kandidat: Anne Birgitte Nielsen. 

Tid: 17/12 kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Aud B,

3. sal.   

FORTSAT ...
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Gymnasiereformen og naturfagene
Claus Michelsen, DIG, Syddansk Universitet

Tid: 10/12 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

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

Perspectives for Research in Europe in the Future
Bruno Hansen, Copenhagen

Tid: 10/12 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Political and Cultural Brokerage in Early Modern Europe
Badeloch Noldus, Universiteit Leiden, Tyskland

Tid: 11/12 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Historie, lok. 16-1-114

Arr.: Sektionen for 16.-18. århundredes historie

Applied aspects of cognitive psychology in sport psychology
Dr. Kaivo Thomson, Tallinn Pedagogical University, Estland

Tid: 11/12, kl. 14.00-15.30

Sted: Institut for Idræt, Nørre Alle 53, Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt, Reinhard Stelter, rstelter@ifi.ku.dk

En korsvej i oldtidens Syrien
Jesper Eidem, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 11/12 kl. 15.15

Sted: Snorresgade 17-19, 1.sal, lok. U3

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet

The subject of a game (Gadamer)
Rudolf Bernet, Department of Philosophy, Katholieke Unversiteit, Belgien

Tid: 11/12 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Pidgins: Fra Nordkap til Sydhavet
Peter Bakker

Tid: 11/12 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

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

tlf. 3532 3920

Händels Messias – set fra dirigentpodiet
Dirigent Michael Bojesen

Tid: 11/12 kl. 19.30

Sted: Esajaskirkens krypt, Malmøgade 14

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Paramoderne patos?
Cand.mag. Morten Kyndrup

Tid: 11/12 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H

Arr.: Studenterkredsen 

Enté: 25 kr. for ikke-medlemmer

Den monastiske krop i et fænomenologisk og kognitionsteoretisk
perspektiv
Oluf Schönbeck, Institut for Religionshistorie

Tid: 11/12 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening c/o Institut for Religionshistorie

Fraseologi og tekstlingvistik
Ph.d.-stipendiat Ken Farø og lektor Lisbeth Falster Jakobsen

Tid: 12/12 kl. 11.00-12.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Mozarts opera seria-reception
Post-doc-stud. Jette Barnholdt Hansen

Tid: 12/12 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Fornemmelse for forskning – i bred forstand
Jens F. Rehfeld, Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet

Tid: 16/12 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Nogle refleksioner ved læsning af en Thomas Højrup-tekst 
– med Thomas Højrups genmæle
Johannes Møllgaard

Tid: 17/12 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1. sal, aud. 1.1. De der ikke har nøgle-

kort, skal ringe på hos sekretær

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

Naturlig epistemologi – dens sproglige kodning af epistemisk
betydning i tværlingvistisk perspektiv
Kasper Boye, KU

Tid: 17/12 kl. 14.00-16.00

Sted: Det nye KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

New Trends in Sport: Activities in the Urban Public. 
Challenge Days, Ciclovia, Skater Nights and Atuzas
Prof.Dr. Jürgen Palm

Tid: 17/12 kl. 13.30-15.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store aud

Arr.: Institut for Idræt

Jürgen Palm is Professor of Sport Sociology, President of TAFISA (Trim and Fitness Interna-

tional Sport for all Association) and advisor to the World Health Organisation. He has done

research in the fields of System Change, Voluntarism, Adult Socialisation, Sport Economics and

has more than 250 publications. Also he has been the innovator of sport programs: Traditional

Games, National and International Campaigns, Meeting Point Program and Sport for All

Festivals.
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Postbesørget blad
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Af Gry Gaihede (gul westernstøvlet med fryns)

»Det er svært at koncentrere sig om at
læse i Juridisk Laboratorium, fordi
næsten alle kvindelige jurastuderen-
de bruger høje hæle, som larmer helt
forfærdeligt når de spadserer gennem
læsesalen,« kan man læse i Nyheds-
brevet Jura fra november 2003. Det er

fagets mandlige studerende der be-
sværer sig over larmen i de nye evalu-
eringer. 

Og der er langt imellem de flade
sko på Jura, konkluderer Bagsidens
udsendte efter et besøg i Studie-
stræde. Vi har mødt nogle af de høje

Juras hælige haller
Trip. Trap. Klank. Klik. Gånk. En kakofonisk støj fra studinernes stiletter gør 
det svært at koncentrere sig om at læse i de dertil indrettede sale i Jurahuset

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

Luksussigøjner
Miriam Erlich-Eriksen, Misse kaldet

23 år. Læser jura på 4. år.

Morgenfruefarvede slippers i satin med

en overdådighed af sølvfarvede paillet-

ter. Et perfekt match til buksens cerise

nuance. 

Fundet i Nice.

Højde: 7 cm.

»Jeg kunne ikke drømme om at gå i
flade sko. Må jeg godt sige noget til
det om larmen i læsesalene? Folks
mobiler ringer i ét væk, og folk glem-
mer at dæmpe sig når de snakker.
Det er da tusind gange værre.«

Postpunk
Liza Pallesen 

23 år. Læser jura på 1. år.

Punket sort sandal med sølvspænde og

syninger i kontrastfarve i næsvis kombi-

nation med benvarmere i sort rib. 

Fundet i Magasin i Aalborg.

Højde: 21⁄2 cm.

»Piger på Jura går med hæle fordi det
er feminint og smart. Og det er da
vigtigt. Benvarmerne dæmper ikke
lyden.«

Dyreprint
Anja Rosenkilde-Hansen 

28 år. Læser jura på 6. år.

Dristig slingback i imiteret leopard. Der-

til netstrømpe og buks i mørk denim.  

Fundet i Købmagergade.

Højde: 2 cm.

»Jeg skal til fest bagefter.«

Knæhøj
Trine Lykke Loughran 

25 år. Læser jura på 1. år.

Uartige ravnesorte knælange stiletstøv-

ler med lynlås.

Fundet i New York.

Højde: 5 cm.

»Mine ben ser lidt korte ud i de her 
jeans, ellers.«

Minushæl
Danielle Ezer

21 år. Læser jura på 1. år.

Baileys-farvet støvlet i ruskind med dra-

peringseffekt.

Fundet hos Isabel Kristensen.

Højde: 0 cm.

»Jeg er ikke så god til at gå på høje
hæle. Og netop nu er der så mange
fede støvler på markedet uden hæl.«

hæle under angreb, og vi kan godt
forstå hvis en enkelt hanlig stud.jur.
føler sig distraheret. Vi iler med at
henvise alle fodfetichister til Jura
med et forsvar for de høje hæle

gbg@adm.ku.dk




