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På tirsdag starter Anders Fogh Rasmussen
grønthøsteren. Over 100 råd, nævn og
centre er allerede blevet fældet af Thors
hammer i regeringens korstog mod ‘eks-
perttyranniet’. Nu kommer turen til resten
af den offentlige sektor. Fyresedler er un-
derskrevet, og på universiteterne holder
man vejret: Skal vi beskæres med 200 mil-
lioner eller får vi et væksttilskud på 400
millioner?

LÆS SIDE 3 OM LØSE FINANSLOVSRYGTER

LÆS SIDE 4-5 OM STATSAUTORISERET VIDENSKONTROL

Et skævt universitet

I løbet af de sidste 25 år er kvindernes andel af de studerende på Københavns Universitet
steget markant. Underviserne er dog stadig mænd. De er i overtal i alle grupper af det
videnskabelige personale
LÆS MERE OM KØNSFORDELINGEN PÅ SIDE 6-7

Farvel fra Kjeld

Efter otte år på posten for-
lader Kjeld Møllgård kontoret
på Frue Plads for at hellige sig
hjerneforskningen. Han ser
tilbage på en rektorperiode
fuld af nybyggeri og kampe 
for at styrke demokratiet
LÆS INTERVIEWET 

PÅ SIDE 10-11
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KUMMENTAR

Efter otte år i rektorstolen er tiden kommet til at
sige farvel. I denne min sidste KUmmentar vil
jeg gerne benytte lejligheden til at pege på at

selv om meget er nået i form af faglige satsninger,
samarbejde over sundet, uddannelse og forskning,
bygninger og mursten, så er universitetet også me-
get andet og meget mere end en isoleret institution
der bare vokser og udvikler sine specialiserede fagli-
ge interesser.  

Universitetet er bestemt også et center i sam-
fundet der skal være med til at sætte sager på
dagsordenen der ellers kunne risikere at hen-

ligge i mørke. Vi arbejder ikke i et elfenbenstårn,
men søger at skabe et åndeligt frirum hvor menin-
ger brydes. Et gæstfrit, men også et kritisk rum for
udvikling og udveksling af viden og holdninger. Et
rum hvor såvel traditionelle som kontroversielle
synspunkter skal kunne fremføres, men aldrig føle
sig sikre. Censuren hos os skal ikke gå på hvem der
siger hvad, og hvad der bliver sagt, men på holdbar-
heden, forsvaret og argumentationen for det der si-
ges. Som jeg formulerede det i min sidste årsfestta-
le: »At tænke ret er stort, at tænke frit er større«.

Derfor har vi fx ikke bare haft satsninger for
forskernes skyld, men vi har opbygget
tværgående satsninger med åbning ud mod

offentligheden på felter af betydning for hele befolk-
ningen for at få kastet nyt og praktisk lys på disse
felter. Folkesundhed, bioteknologi, miljøforhold og
nord-syd-forholdet er nogle af de vigtige områder vi
har sat ind på. På disse felter spiller oparbejdelsen af
viden ikke bare en rolle for eksperterne. Universite-
tets eksperter skal – og på det punkt er jeg enig med
vor nye statsminister –  ikke moralisere og ikke dik-
tere hvad der er rigtigt eller forkert. Vores viden skal
derimod bidrage til at skabe baggrund for en kvalifi-
ceret debat så de der træffer beslutninger, kan gøre
det på et bedre og mere oplyst grundlag.

Iden ånd har vi derfor også med mellemrum slået
dørene op for så forskellige personer som Kosovas
præsident Rugova, den kinesiske dissident Wei

Jingshen, Dalai Lama og Japans kejserpar. Disse og
flere til har været inviteret til at mødes med vore
studenter og universitetets forskere og ledere, og
hvor det har været muligt også med befolkningen,
uanset om det for det hjemlige politiske system har
syntes bekvemt eller ej at denne platform har været
stillet til rådighed. Set fra universitetets side tæller
dialogen mere end at være politisk korrekt, og den
åndelige frihed forpligter også til at høre på ube-
kvemme synspunkter og holdninger.

Det er en udfordring i dag at fastholde universi-
tetet som et intellektuelt frirum for åben de-
bat i en tid hvor fokus meget er på effektivise-

ring, forretning og fakturering. Der er en aktuel fare
for at kun det der direkte honoreres, bliver gennem-
ført, og at udviklingens retning tages for givet, og
samfundets ligeså. I de politiske krav der stilles til
Universitetet, synes det som om det ind imellem
glemmes at universitetet også skal være et sted der
skal bidrage til at kvalificere en debat mellem men-
nesker og overhovedet gøre en sådan debat mulig og
meningsfuld, så netop disse overordnede spørgsmål
bliver debatteret i stedet for at blive taget for givet.

Det har nok så meget været det jeg synes har
været vigtigt at holde fast på i mine rektorår,
og det mener jeg fortsat vil være afgørende

fremover. Jeg siger nu farvel og tak for otte gode år.
Ordet farvel hænger sprogligt sammen med erfaring
hvor ordet erfare betyder at gennemvandre eller be-
vandre – på nutidigt sprog at have tilbagelagt en
længere strækning i et relativt uoverskueligt terræn
så ofte at evnen til at finde vej er til stede selv under
vanskelige forhold. Det er faldet i min lod at gå i
spidsen for Københavns Universitet i otte år hvor der
har været rig lejlighed til at gennemvandre ukendt
og uvejsomt terræn. Selv under disse vanskelige for-
hold står der klart at Københavns Universitet med
sine 522 år – sin erfaring helt fra Middelalderen – er
en organisation der har livskraft og forandrings-
potentiale i sig til mindst 500 nye udfordrende år.

Rektor nummer 256 takker nu af og giver kap-
pen og kæden videre til nummer 257, Linda
Nielsen. Ikke ansat til at lede og styre universi-

tetet på baggrund af eksperters eller smagsdomme-
res vurderinger, ikke bestemt til at skulle tjene be-
stemte politikeres synspunkter eller følge bestemte
personers vurderinger, men forpligtet på den ånd
der stedse hersker på Universitetet. Valgt hertil som
hendes 256 forgængere af en universitetsbefolkning
hvis engagement og samarbejde er helt afgørende
for at holde liv i og give kraft til den unikke instituti-
on Universitetet er.

Farvel og tak for otte gode år.  ■

Se også interview side 10-11.

KU NOTER ▼  

Af rektor Kjeld Møllgård
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Pionerer og 
prøveklude
NYE BACHELORER: Dan-
marks første 27 bachelorer i
Folkesundhedsvidenskab fik i
sidste uge overrakt deres eksa-
mensbeviser ved en reception på
Rigshospitalet. Dermed er
Københavns Universitet det
første i landet til at uddanne
fremtidens professionelle folke-
sundhedseksperter. Efter to års
videre uddannelse og en kandi-
datgrad kan de studerende ind-
tage job som for eksempel fore-
byggelseskonsulenter i det of-
fentlige eller i det private. Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab
fejrede ved samme lejlighed sin
treårs fødselsdag.

Ny prorektor på plads
UDEN KAMP: Rektor Linda Nielsen får Jørgen Olsen som nærmeste medar-
bejder når hun begynder på sit nye job den 1. februar. Det er blevet afgjort ef-
ter at Nanna Noe-Nygaard og Nils-Erik Fiehn har valgt at trække deres kandi-
datur til prorektorposten. På den måde er Jørgen Olsen blevet valgt som pro-
rektor uden afstemning. Han blev ikke valgt i første omgang da han manglede
sølle 1 procent af stemmerne i at opnå de magiske 40 procent der giver valg.

Andagtsfulde forelæsninger
AMEN: Københavns Universitet har besluttet at leje Bethesda Kirkesal på Is-
raels Plads, skriver Det Samfundsvidenskabelige Fakultets nyhedsbrev. Salen
har plads til omkring 450 tilhørere og er efter istandsættelse og installering
af moderne AV-udstyr omdannet til et brugbart auditorium. Kirkesalen tages
i brug den 1. februar og bruges dagligt fra kl. 8 til 16. Det nye auditorium skal
dække et mangeårigt behov for et undervisningslokale der kan rumme de
store hold på specielt jura- og økonomistudiet.

Emma Gad i laboratoriet
SIKKERHED: Studerende på feltarbejde i
laboratoriet risikerer ikke kun brandsår,
ætsninger eller indånding af giftige dampe.
Henslængte tasker og høje hæle er også på
listen over potentielle farer, men uheldene
kan undgås. Under mottoet “Sikkerhed på
alle planer” har Danske Universiteters Ar-
bejdsmiljøsamarbejde i samarbejde med
Novo Nordisk udarbejdet et nyt undervis-
ningsmateriale der skal lære 1. års stude-
rende at begå sig i laboratoriet.
Se materialet på www.ku.dk/arbejdsmiljo.

Nyt om Øresunds Universitetet
NYHEDSBREV: Hvis du savner nyt om Øresunds Universitetet som Køben-
havns Universitet er den del af, så er der nu mulighed for at komme på Øre-
sunds Universitetets mailingliste.
Send en mail til melander@oresund.lu.se.

Attentat på pluralismen
»Der er tale om et attentat på pluralismen og den faglige tyngde som enhver debat behøver for at vi alle sammen – og ikke

mindst politikerne selv – kan begå sig i den, og for at medierne kan hente baggrundsviden til den udfordrende og kritiske

journalistik der er den absolutte forudsætning for et velfungerende demokrati. Regeringens foragt for faglig viden skaber

en hidtil uset bekymring for udøvelsen af en uimodsagt magt.«

Mikael Rothstein om nedlæggelsen af råd og nævn, lektor, Københavns Universitet, Politiken 19. januar 2002.

Tak for otte gode år

UDSPRING – Anne-Kristine Prag, Henriette

Haase, Christina Schnohr og Mette Machon

er blandt de nyudsprungne bachelorer i

Folkesundhedsvidenskab.
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Af Richard Bisgaard

Titusindvis af offentligt an-
satte går weekenden i mø-
de med bange anelser. »Er

jeg en af dem der må stille mig
op i arbejdsløshedskøen for at
nedbringe ventelisterne til sy-
gehusene«, spørger de efter i
ugevis at have hørt rygter om
massive besparelser og afskedi-
gelser på det offentlige område.

Svaret får de på tirsdag når
regeringen i Folketinget frem-
lægger sit udkast til dette års fi-
nanslov. På forhånd ligger det
klart at der vil være rokeret om
på syv af de i alt 425 milliarder
kroner i budgettet i forhold til
den foregående regerings ud-
spil. Fem milliarder kroner her-
af er afsat til sygehuse, ældre,
barsel, erhvervspakke og forsk-
ning, mens stoppet for den tid-
ligere SR-regerings planer om
nye skatter koster to milliarder
kroner.

Hvilke områder der vil blive
ramt hvor meget af besparelser-
ne, er foreløbig bevaret som en
statshemmelighed. Selv om
statsadministrationen siden re-
geringens tiltrædelse i slutnin-
gen af november på det nærme-
ste har arbejdet under undta-
gelsestilstand, er der ikke slup-
pet noget ud fra regeringskon-
torerne om hvad der er under
opsejling. Alle ministre og de-
partementschefer har fået be-
sked om at holde tand for tunge
med risiko for i modsat fald selv
at blive ramt af Thors hammer. 

Som en højtstående kilde i
Undervisningsministeriet ud-
taler til Jyllandsposten, venter
regeringen bevidst med at præ-
sentere de meget omfattende
besparelser til offentliggørelsen
af den samlede finanslov den
29. januar for at tage hele skral-
det på én gang.

»Så vil protestbrølet blive så
stort at de enkelte områder ikke
kan høres. Hvis sparekravene
blev kendt ét for ét, ville det ud-
løse en lang serie af ramaskrig.«

Spindoktorer sætter 
dagsordenen
Nogle af besparelserne er dog
allerede kendt, nemlig dem
som regeringens nye stab af
spindoktorer taktisk har lækket
til udvalgte journalister med
henblik på at opsigtsvækkende
forsidehistorier sikrer befolk-
ningens forhåndsgodkendelse
af de forestående omlægninger.

Således står det klart at
ulandsbistanden vil blive beskå-
ret med 1,5 milliarder kroner,
ligesom udgifterne til flygtnin-
ge og indvandrere vil blive skå-
ret helt ind til benet af de inter-
nationale konventioner. Hvor
meget det giver, har regeringen
ikke kunnet fremlægge tal for.

Derimod har den næsten på
øre kunnet præsentere udbyttet
af nedlæggelsen af over 100 råd
og nævn, nemlig 345,7 millio-
ner kroner (se artikel side 4-5).

Den offentlige diskussion
herom er i sig selv et skoleek-
sempel på hvordan regeringen
via sine spindoktorer er i stand
til at sætte dagsordenen. Først
lækkes oplysninger om hvordan
formænd og medlemmer (ty-
pisk socialdemokrater) af ob-
skure nævn som ingen nogen-
sinde har hørt om, har mod-
taget store honorarer for aldrig
at mødes, dernæst præsenteres
hele pakken med nedlæggelser
af nævn og råd nøjagtig på det
tidspunkt hvor alles opmærk-
somhed er fokuseret på dom-
men over Thorsen og Trads.

Hvem bliver ramt 
af Thors hammer?
Ud over omlægningerne for syv

milliarder kroner, er der lagt op
til en årelang sparekur hvor sta-
ten ifølge Ritzau skal skære en
procent af udgifterne i år, tre
procent næste år, fem procent i
2004 og syv procent i 2005.
Ifølge Ugebrevet Mandag Mor-
gen er procentbesparelserne
sågar endnu højere, nemlig
henholdsvis tre, fem, syv og he-
le ni procent i 2005 i forhold til
bevillingen fra året før.

Ifølge presseforlydender har
statens topchefer allerede fået
ordre til at gøre fyresedlerne
klar til udgangen af januar så
besparelserne kan effektivise-
res hurtigst muligt. Statsmini-
ster Anders Fogh Rasmussen og
indenrigsminister Thor Peder-
sen afviser dog at der bliver tale
om massefyringer og voldsom-
me nedskæringer i den offent-
lige sektor. Rygterne herom er
blot led i den sædvanlige
skræmmekampagne fra rege-
ringens modstandere, siger de.

»Jeg ser det som et bevidst
forsøg på at fremstille den ny
regering som fjendtlig over for
de offentligt ansatte,« sagde
statsministeren således på et
pressemøde. Ifølge ham er der
blot tale om en omstilling af
den offentlige sektor hvor syge-
huse og ældre opprioriteres på
bekostning af andre områder.

Det har dog ikke været i stand
til at dæmpe gemytterne blandt
de 180.000 statsansatte i mini-
sterierne og ude i institutioner-
ne.

»Forsikringer om at besparel-
ser på over syv procent over fire
år ikke betyder afskedigelser,
virker ikke særligt overbevisen-
de – og da slet ikke på de ansat-
te i de råd og nævn som rege-
ringen har meddelt skal ned-
lægges,« siger formand for
Dansk Magisterforening Ingrid
Stage. Hun karakteriserer hem-

meligholdelsen af spareplaner-
ne som dårlig personalepolitik
og korstoget mod eksperttyran-
ni som ren hetz mod offentligt
ansatte. 

Samme toner lyder fra for-
manden for DJØF Sine Sunesen
der advarer om at regeringens
signaler rykker medlemmerne
tættere på et nej til en overens-
komstaftale.

»Regeringen må overbevise
vores medlemmer om at bespa-
relserne ikke koster stillinger el-
ler forringer lønnen for de an-
satte. Ellers stemmer til nej til et
overenskomstforlig,« siger han.

Modsatte meldinger 
om universiteter
Hvad angår regeringens planer
for forskningen, stritter meldin-
gerne i pressen i vidt forskellig
retning, lige fra besparelser på
100-200 millioner kroner til
øget tilførsel af flere hundrede
millioner kroner.

Senest har man i blandt an-
det Børsen kunnet læse at rege-
ringen vil afsætte 400 millioner
kroner kroner til forskningen
på næste års finanslov, og at det
skal følges op med et højere
ambitionsniveau næste år.
Samme melding står at læse i
Erhvervsbladet fra 22. januar
hvor videnskabsminister Helge
Sander i en af sine få udtalelser
oplyser at de ekstra penge for-
håbentligt kan finansieres via
de 3,8 milliarder kroner som
staten har fået ind fra salget af
de såkaldte UMTS-licenser. I alt
fald vil regeringen komme med
et oplæg til forhandlinger om
hvordan UMTS-pengene skal
bruges umiddelbart efter at fi-
nanslovsforslaget er fremlagt
på tirsdag.

Ifølge UMTS-forliget skal
partierne bag – det vil sige Ven-
stre, Konservative, Radikale,

Socialdemokratiet og SF – være
enige om anvendelsen af pen-
gene, ellers går de til at betale
af på statsgælden.

Intet tyder dog på at regerin-
gen vil få svært ved at indgå et
bredt forlig. Både R, S og SF er
positive overfor at bruge 400
millioner til forskning. SF’s
forskningspolitiske ordfører,
Anne Grethe Holmsgaard, me-
ner endda at regeringen burde
afsætte endnu flere midler.

»Under de tidligere forhand-
linger sagde vi at vi gerne ville
bruge 500 millioner kroner me-
re på forskning, og Venstre og
Konservative var ude med end-
nu højere bud. Derfor er det lidt
karrigt at regeringen nu kun vil
afsætte 400 millioner kroner,«
siger Anne Grethe Holmsgaard
og advarer mod at regeringen
bruger nogle af pengene til at
dække de generelle besparelser
på omkring 200 millioner kro-
ner som skal gennemføres på
universitetsområdet for at leve
op til skattestoppet.

»Der skal være tale om ekstra
midler der er målrettet til fri
forskning,« siger hun.

Samme budskab kommer fra
de radikale.

»Vi er helt med på at bruge
UMTS-midlerne til at give
forskningen et løft, men penge-
ne skal fortrinsvis gå til grund-
forskning frem for program-
forskning,« siger tidligere un-
dervisningsminister Margrethe
Vestager.

Lignende meldinger kommer
fra Socialdemokratiets teleord-
fører Thomas Agerskov. Her-
med er der lagt op til at regerin-
gens første større forlig hen
over midten måske bliver på
forskningsområdet.  ■

NYHEDSANALYSE ▼  

Går grønt-
høsteren
grassat?
Trods løfte om 400 millioner ekstra 
til forskning, er der næppe udsigt til
bedre vilkår for universiteterne i den
nye finanslov. De vil nemlig samtidig
blive ramt af regeringens grønthøster
der er indstillet til at skære syv procent
af de statslige udgifter over fire år

GALOPPERENDE GRØNTHØSTER –

Besparelserne i år er kun en spæd

begyndelse. Næste år skæres der

endnu dybere og i 2005 vil stats-

budgettet blive beskåret med he-

le syv procent.
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Besparelsestab
»Medarbejderne forlader allerede departementerne i en foruroligende

hast. Det er derfor ikke overraskende når Thor Pedersen varsler at be-

sparelserne kan ske ved naturlig afgang. Men hvis kvaliteteten af sags-

behandlingen bliver derefter, eller hvis det blot betyder at de mest at-

traktive medarbejdere forlader posten, har regeringen mere tabt end

vundet et af sine første politiske træk.«

Leder i Ugebrevet Mandag Morgen, nummer 2, 14. januar.
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Af Line Aarsland

Øjnene var lidt stirrende,
smilet mere end fast, men
budskabet var klart nok: 

»Vi behøver ikke eksperter og
smagsdommere til at bestemme
på vores vegne (...). Der er ten-
denser til et eksperttyranni som
risikerer at undertrykke den
frie folkelige debat,« fastslog
statsminister Anders Fogh
Rasmussen i sin nytårstale. 

Dermed havde han afpareret
de kritikere der 14 dage efter
kunne konstatere at han er
handlingens mand: 103 råd og
nævn blev således lagt i graven
mens andre blev sat på kasse-
eftersyns-listen. 

For regeringens sanering af
råd og nævn handler ikke om
den halve promille de sparer på
finansloven, men om at kon-
trollere viden. Derfor under-
lægges mere og mere forskning
regeringen ligesom den for-
søger at styre dagsordenen i
medierne ved at mistænkelig-
gøre eksperter og ansætte pro-

fessionelle medierådgivere i
ministerierne. Det siger profes-
sor i statskundskab Ove Kaj Pe-
dersen som underviser i relatio-
ner mellem stat og private in-
teresseorganisationer og blandt
andet har forfattet bogen Poli-
tisk Journalistik.

»I den danske befolkning er
der en høj grad af skepsis og af-
stand til viden, universiteter og
kloge hoveder. Og så lidt Jante.
Det spiller statsministeren helt
klart på. Formålet er at etablere
og styrke regeringens kontrol
over den politiske dagsorden og
at minimere eksperters positi-
on,« siger Ove Kaj Pedersen. 

Det er der ikke noget nyt i.
Ifølge Ove Kaj Pedersen har
skiftende regeringer de seneste
15 år arbejdet på at kontrollere
vidensdannelsen. 

Indtil 1985 blev det meste af
den lovgivning der ligger til
grund for velfærdsstaten lavet i
såkaldte kommissioner der var
bredt sammensat med repræ-
sentanter fra alle dele af sam-
fundet. Men fra 1985 begyndte

man at oprette videnscentre in-
de i ministerierne som kunne
lave oplæg til nye love. Samti-
dig blev der i stort mål tilført
ressourcer til sektorforsknings-
institutter som direkte er un-
derlagt ministeriel kontrol. 

Som et alternativ til de rege-
ringskontrollerede videnscen-
tre har regeringer i de sidste ty-
ve år oprettet en lang række råd
og nævn som fx Etisk Råd og
Det Danske Center for Menne-
skerettigheder der skulle tage
sig af de mere holdningsbasere-
de vidensområder og sikre at
de var uafhængige.

»Dags dato sker der det at
nogle af disse selvejende insti-
tutioner enten nedlægges eller
underlægges ministerens kon-
trol. Så ikke alene har ministe-
rierne i stigende grad udviklet
kontrol over sektorforsknings-
institutterne og egen videns-
dannelse, nu lægger man også
de selvejende ind under rege-
ringen. Dermed er Fogh-rege-
ringen gået en tand videre,« si-
ger Ove Kaj Pedersen. Ned-

læggelsen af råd og nævn er et
godt eksempel på at videnscen-
tre ikke længere er politisk uaf-
hængige, påpeger han.

»Når vidensdannelse kom-
mer under ministerkontrol, så
bliver den så politisk farvet at
en opposition eller ny regering
kan vælge at sætte spørgsmåls-
tegn ved dens objektivitet. Det
ser vi nu på miljøområdet hvor
man vil oprette et “Lomborg-in-
stitut” – sådan sætter man
spørgsmålstegn ved Danmarks
Miljøundersøgelsers objektivi-
tet,« siger han.

Styre medierne
Ifølge Ove Kaj Pedersen handler
det om at skabe yderligere kon-
trol med ekspertisen og på den
anden side også skabe kontrol
over den politiske dagsorden i
forhold til medierne. Derfor har
regeringen hyret et større antal
presserådgivere – ofte tidligere
Christiansborg-reportere fra de
store dagblade – som skal styre
informationsmængden. 

»Den nuværende regering til-

træder med den tidligere rege-
rings erfaring i baghovedet:
Forudsætningen for at føre po-
litik i Danmark er at man kan
kontrollere dagsordenen. Når
en minister udtaler noget, bli-
ver han jo ofte modsagt af en
ekspert i selvsamme artikel un-
der rubrikken: ‘Ekspert undsi-
ger ministeren’.« 

Oppositionen har også rea-
geret kraftigt på regeringens
nedskæringer. Tidligere uden-
rigsminister Mogens Lykketoft
sagde i forrige uge: »Hele
manøvren har et stænk af Mc-
Carthy, et dryp af Thatcher og
en god portion Rindal over sig:
Information, viden og menings-
påvirkning skal underlægges
regeringens og dens nærmeste
venners solide kontrol.« 

Tidligere Fødevareminister
Ritt Bjerregaard beklagede sig
også i et læserbrev i dagbladet
Information over at når hun
brugte sin ret som folketings-
medlem til at stille spørgsmål til
ministeren, så blev hun spist af
med ‘en sludder for en sladder’.

Danmarks smagsminister
Det handler om at kontrollere vidensdannelsen og den politiske dagsorden når
regeringen nedlægger råd og nævn og udnævner eksperter til smagsdommere 
og tyranner, siger eksperter

Den lille mand mod systemet
»Den omfattende sanering af råd og nævn indeholder de helt rigtige sig-

naler til den store gruppe af midtervælgere som man gerne vil have i tale

og som skal føle at den nye regering forstår hvordan de tænker. Det er den

lille mand mod systemerne, mod the establishment.«

Henrik Qvortrup i Ugebrevet Mandag Morgen den 14. januar 2002.

VIDENSKONTROL – »I den danske

befolkning er der stor skepsis og

afstand til viden, universiteter og

kloge hoveder. Og så lidt Jante.

Det spiller statsministeren på.

Formålet er at etablere og styrke

regeringens kontrol over den

politiske dagsorden og at mini-

mere eksperters position,« 

siger professor i Statskundskab

Ove Kaj Pedersen.
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Smagsdommere
Men Ove Kaj Pedersen mener
ikke at den pluralistiske debat
er truet, ligesom han understre-
ger at der ikke er tale om kon-
trol ved lov, altså en indskrænk-
ning af ytringsfriheden. 

»Det er helt klart at mere og
mere viden kommer under mi-
nisterkontrol, men det udeluk-
ker ikke at private eller univer-
siteterne kan producere mod-
viden. Fundamentalt set skal
pluralismen nok blive opret-
holdt, men det er helt klart at
magtbalancen kan ændre sig. 

Det kommer helt an på hvor-
dan de enkelte ministre bruger
disse videnscentre. Det viser
bare at kampen om kontrollen
over viden fortsætter,« under-
streger han og gør opmærksom
på at det er helt legitimt for en
regering at sige at de ikke vil
være med til at finansiere råd
som måske er oprettet i den
hensigt at påvirke befolkningen
i en bestemt retning.

»Det er at drive politik. Inden
for de holdningsprægede forsk-
ningsområder som etik, miljø og
ligestilling er det fuldkommen
umuligt at producere sandhed,
her producerer man indsigt i
holdninger. Det er de oprettet
til. Og det er dem Anders Fogh
Rasmussen kalder smagsdom-
mere,« siger Ove Kaj Pedersen. 

Medierne er langt hen ad ve-
jen også skyld i at eksperter er
blevet en udskældt race fordi
de udnævner folk til eksperter
som udtaler sig på basis af
holdninger frem for faglig ind-
sigt, understreger han.

Retorisk populisme
Også professor i kommunikati-
on Stig Hjarvard ser regerin-
gens udfald mod eksperter som
et opgør med den tidligere re-
gerings meningsmagere. 

»Når man nedlægger Public-
service Rådet er det lettere at
lave mediepolitik for eksem-
pel,« siger Hjarvard. Han ser ik-
ke den stigende brug af presse-
rådgivere som noget problem
hvis det handler om at formidle
et budskab bedre. Men han ad-
varer om populisme der bare
skal tækkes vælgerne.

»Det kedelige er hvis man be-
gynder at tilrettelægge politik-
ken efter hvad der er salgbart.
Når man legitimerer ned-
læggelsen af råd og nævn med
at befolkningen selv kan døm-
me, er det sådan en populistisk
retorik som de sikkert har fået
at vide vil sælge godt. Det sma-
ger af at man vil tækkes vælger-
ne, mere specifikt de segmenter
for hvem eksperter betyder at
de bliver sat ud af spillet eller
umyndiggjort. 

Fogh Rasmussen signalerer
hermed at de også tilgodeser
Dansk Folkeparti. Nogle kalder
det med et smart udtryk for vi-
densrindalisme, men det er da
det der ligger i det,« siger
Hjarvard. 

Han forudser at også Fogh
Rasmussens regering vil gøre
brug af lige så mange eksperter
som den tidligere regering.

»Dilemmaet er at vi lever i et
moderne samfund med utroligt
komplekse sammenhænge som
gør at der er mange eksperter
der skal rådgive om forskellige
specialiserede ting. På den an-
den side vil vi også gerne selv
alle sammen være myndige og
bruge den frisættelse som det
moderne samfund giver os. Det
skaber en indbygget spænding
mellem ekspertise og selvfor-
valtning,« siger Hjarvard.

Det liberale paradoks
Ove Kaj Pedersen understreger
at politikere ikke behøver at føl-
ge eksperternes råd – som når
regeringen vil stoppe moders-
målsundervisning eller sætte
farten op på motorvejene selv
om eksperter over hele linjen
fraråder det.

»Vores demokratiske system
bygger jo på at de folkevalgte
træffer beslutninger. Det er jo
enhver regerings ret at sige at
selv om alle eksperter anbefaler
sådan og sådan, så beslutter vi
politisk at gøre noget andet.
Hvis ikke vi er tilfredse med be-
slutningerne, må vi jo stemme
dem ud.«

Dog undrer det både Ove Kaj
Pedersen og Stig Hjarvard at
den øgede kontrol kommer fra
en regering der bekender sig til
liberalismen. 

»Det er da klart et ønske om
mere politisk kontrol og sty-
ring. I den forstand er det para-
doksalt at vi får en mere liberal-
konservativ regering der
lægger vægt på en mere direkte
statsstyring. Det er sådan et un-
derligt misforhold mellem de-
res ideologi og deres praksis,«
siger Hjarvard mens Ove Peder-
sen kalder det det store spørgs-
mål:

»Hvorfor følger ingen af de
regeringsdygtige partier i dag
den liberale model fra de angel-
saksiske lande hvor man styrker
universiteterne og dermed den
frie og uafhængige debat?«
spørger han og giver selv sva-
ret:

»Det er blevet meget klart at
det er vigtigt at kontrollere vi-
densproduktion som forudsæt-
ning for meningsdannelse. Vi-
den er jo blevet en vare, en res-
source som det er vigtigt at be-
sidde.«  ■

Statsrindalisme
»Der findes uden tvivl offentligt finansierede organer hvis virke er overflødigt. At sane-

re i dem kan virke meget fornuftigt. Men at kæde sådan en sanering sammen med en

generel mistænkeliggørelse af sagkyndige, er ikke en statsminister værdig. Det er stats-

rindalisme.«

Svend Andersen, professor, dr.theol. I Jyllandsposten den 19. januar 2002.

‘Hvis det er fakta, så benægter á fakta’

Sprogforskeren:
»Mindretalsbørn lærer dansk bedst ved at lære det gennem deres
modersmål. Derfor er modersmålsundervisning nyttig og vigtig.«
Det siger sprogeksperter i hele verden, herunder lektor på Institut
for Nordisk Filologi, Jens Normann Jørgensen. 
»Begrundelsen er at en veludviklet sproglig kompetence i det sprog
man lærer først, er den bedst tænkelige forudsætning for at tilegne

sig ny viden og nye færdigheder, herunder et andet sprog. Det har de fleste danske
politikere aldrig brudt sig om.« 

Da danske medier og politikere for halvandet år siden beskrev en californisk un-
dersøgelse der fandt at modersmålsundervisning er spildte kræfter, gjorde eksperter
anskrig, og undersøgelsen blev dementeret af det californiske undervisningsmini-
sterium. Men den optræder alligevel stadig i den danske undervisningsministers
argumentation. Den skal tjene som begrundelse for at modersmålsundervisningen
skal afskaffes, ligesom Udviklingscenteret for Tosprogede Børn, Unge og Voksne er
et af de nedlagte råd og nævn.

»Vi har sagt de her ting i tyve år og lige så længe har politikerne ignoreret det, så
for os er der ikke noget nyt i det. Det gør at vi ikke arbejder med politikere, men ar-
bejder med at uddanne lærere, studerende og befolkningen, for der er mange
mennesker der i daglig praksis lytter til hvad vi kan hjælpe dem med. Derfor giver
det alligevel mening at gøre som vi gør. Men som en der har tyve års erfaring i at få
sin sagkundskab ignoreret, kan jeg kun opfordre mine kolleger til at kridte skoene 
og stå imod,« siger Jens Normann Jørgensen. 

Kriminologen:
Når regeringen nu bebuder at vold og voldtægt skal straffes hår-
dere, hører man professor Flemming Balvig fra Det Juridiske
Fakultet forklare at strengere straffe enten ikke vil gøre nogen for-
skel eller direkte kan risikere at øge kriminaliteten.
Samme Balvig har også i årevis påvist at Danmark generelt er et af
de lande i verden der er mindst belemret med alvorlig kriminalitet
som fx drab. 

Selv om disse kommentarer ofte er på tværs af politiske programerklæringer, me-
ner Flemming Balvig ikke at hans og hans kollegers sagkundskab bliver fuldstændig
forbigået af politikerne. 
»Antallet af indsættelser i fængsler og arresthuse er i de sidste fire-fem år faldet
ganske drastisk i Danmark fordi man er begyndt oftere at anvende alternativer til
fængsel over for fx spritbilister samt fattige mennesker der ikke kan betale deres
bøde, fx narkomaner. Det er formentligt til dels et produkt af mange kriminologers
og strafferetseksperters forskningsmæssigt begrundede skepsis over for frihedsstraf 
i mange situationer,« siger Balvig og gør opmærksom på at det ikke altid er sådan at
strengere straffe betyder mere kriminalitet. 

»Hårdere straffe kan gøre en forskel for mange typer af rationelle forbrydelser, fx
inden for området trafik og økonomisk kriminalitet,« påpeger Balvig. Han ser
pressens ofte unuancerede fremstilling af ekspertudsagn som det store problem i
kontakten mellem eksperter og politikere.
»Den almene nedvurdering af ekspertviden som den nye regering udstråler, er dybt
betænkelig, men svaret er ikke at holde den fast på nogle alt for generaliserende
ekspertfremstillinger i pressen. Fokus må være på at udbygge en mere dybdegående
faglig kontakt der ikke blot bygger på dagspressen. Men her støder vi så på det vir-
keligt store problem: Den foreslåede nedlæggelse eller nedprioritering af en lang
række af de nævn, centre og udvalg der er og bør være grundstenene i en sådan
kontakt.«

Ulandsforskeren:
Ulandsbistanden bliver slanket med 1,7 milliarder. Det går både ud
over konkrete projekter og multilateralt samarbejde i FN-regi. Pro-
fessor Ib Bygbjerg på Institut for Folkesundhedsvidenskab har arbej-
det med udviklingslande i årevis, både i marken og herhjemme. Han
kalder beskæringen for fantastisk uklog, især set i lyset af at selv
indædte modstandere af udviklingsbistand som George W. Bush nu

har indset at den eneste måde man undgår en ny 11. september på er ved at afhjælpe
den globale ulighed – efter dansk forbillede. 

Men i stedet for at melde sig i eksperternes hylekor, vil Bygbjerg hellere tale et
konstruktivt sprog som politikerne kan forstå. Han forslår at erhvervslivet nu går ind
i konkrete støtteprojekter til tredje verdens lande og dermed udligner regeringens
besparelser.

»På tyve dage har regeringen solgt ud af tyve års markedsføring af Danmark som
et troværdigt og anerkendt land. Vi bliver nødt til at anvise regeringen andre måder
at gøre det på, fx ved at omlægge vores udviklingsbistand sådan at dem der har fået
det nemmere herhjemme i erhvervslivet, skal spytte lidt mere i kassen. Industrien
ved også hvor nødvendigt det er med et godt ry. Fx har en virksomhed som Novo for
længst taget initiativ til at oprette en fond på 500 millioner til ulandsarbejde,« siger
Ib Bygbjerg.



Kønsfordeling i antal

Professorer År 1996 1998 2000
Kvinder 13 22 28
Mænd 185 211 249

Lektorer År 1996 1998 2000
Kvinder 229 234 218
Mænd 771 776 740

Adjunkter År 1996 1998 2000
Kvinder 83 120 136
Mænd 176 198 167

Videnskabeligt År 1996 1998 2000
personale i alt Kvinder 325 376 382

Mænd 1132 1185 1156

Elevtal på Københavns Universitet fordelt på køn, 
oprundede tal i procent, udvalgte år

År 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Kvinder 55 55 54 53 52 52
Mænd 45 45 46 47 48 48

År 1991 1986 1981 1976
Kvinder 51 48 45 42
Mænd 49 52 55 58

Af Allan Helleskov Kleiner

På Københavns Universitet
er det oftest en mand der
står bag katederet. Af de

277 professorer som er tilknyt-
tet Københavns Universitet, er
249 – eller 90 procent – mænd,
viser den seneste oversigt over
personalet på Københavns Uni-
versitet. 

Selv om antallet af kvindeli-
ge professorer er mere end for-
doblet i løbet af de seneste fire
år, er kvinderne således stadig
klart i undertal. Der er i dag 28

kvindelige professorer på
Københavns Universitet. Det
betyder med andre ord at der
for hver kvindelige professor
findes ni mandlige.

At tilstræbe en mere proporti-
onal sammensætning er ikke ba-
re et spørgsmål om kønspolitik.

»Undersøgelser i forskellige
organisationer viser at en mere
ligelig fordeling af kønnene gi-
ver et bedre arbejdsmiljø. Og
personale med forskellig erfa-
ringsgrundlag giver en mere
dynamisk faglig udvikling,« si-
ger lektor Hanne Nexø Jensen

fra Institut for Statskundskab
på Københavns Universitet som
er med i det flerårige forsk-
ningsprojekt ‘Køn i den akade-
miske organisation’.

Lektorer og adjunkter
Også blandt det øvrige viden-
skabelige personale er der flest
mænd om end der er forskelle.

Blandt lektorerne er billedet
det samme som blandt profes-
sorerne – en klar overvægt af
mænd. For hver kvindelig lek-
tor findes der tre mandlige.

»Der er mange årsager til at
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Af Allan Helleskov Kleiner

Kvinderne står i kø for at gå
på Københavns Universi-
tet. Kvinderne har forøget

deres andel af studerende med
en tredjedel i løbet af de sene-
ste 25 år. Andelen af kvindelige
studerende er for andet år i
træk 55 procent, viser den se-
neste optælling af studerende
som Studieadministrationen og
Statistikkontoret på Køben-
havns Universitet har lavet.

Tallene dækker dog over sto-
re forskelle. På Humaniora er to
ud af tre studerende kvinder
mens det på Naturvidenskab er
omvendt – her er to ud af tre
studerende mænd. Kvinderne
er desuden i overtal på Teologi
og Sundhedsvidenskab.

Det er først i 90’erne at der er
kommet flere kvinder end
mænd på Københavns Universi-
tet. Efter tre år med lige mange
kvinder og mænd, var der i 1991
for første gang flere kvinder
end mænd under uddannelse
på Københavns Universitet, og
siden er andelen af kvindelige
studerende blevet stadig større.

»Kvinder begyndte for alvor
at komme på universiteterne i
60’erne. En af velfærdsstatens
ideer var at der skulle komme
flere sociale lag på universitetet.
Det har også medført at der er
kommet flere kvinder på univer-
sitetet,« siger lektor og kønsfor-
sker på Danmarks Pædagogiske
Universitet Susanne V. Knudsen.

Mænd kommer til orde
Selv om der er flere kvindelige
end mandlige studerende på
Københavns Universitet, mener

Susanne V. Knudsen at under-
visningsformen henvender sig
mere til mænd end kvinder.

»Jeg har fulgt undervisnin-
gen på universitetet flere gan-
ge, og det viser sig at mænd
kommer mere til orde end kvin-
der. Det skyldes at undervisnin-
gen er konflikt- og konfrontati-
onspræget. Mænd stiller
spørgsmål hvorimod kvinder
supplerer og bakker hinanden
op,« siger Susanne V. Knudsen.

Pæne piger
Det er også den oplevelse stud.
mag. Ulla Tilma har. Hun læser
Kunsthistorie på Københavns
Universitet.

»En af mine undervisere sag-
de engang at Kunsthistorie er
de pæne pigers fag. Og det har
han sådan set ret i. Kvinder er
ikke så gode til konfrontations-
timerne som mændene er, og
de siger ikke noget hvis de ikke
er helt sikre,« siger hun.

Undervisningen bliver mere
spændende når studerende bli-
ver blandet på tværs af kønnene.

»Da jeg læste i Skotland var
der flere mænd, og det åbnede
for flere diskussioner. Det synes
jeg mangler på hold med man-
ge kvinder,« siger Ulla Tilma.

Og måske er tiden inde til at
overveje nye undervisningsfor-
mer eller at revurdere gamle.
Underviserne burde overveje at
tage projektformen op igen og
gå væk fra den traditionelle
klasseundervisning.

»Der er kommet flere stude-
rende på universiteterne, og de
har mange forskellige baggrun-
de. Derfor kunne man overveje
om ikke der burde kigges på

projektformerne igen for på
den måde involvere de stude-
rende mere i undervisningen,«
siger kønsforsker Susanne V.
Knudsen.

Kønnet bestemmer
studieretning
Det er ikke overraskende sprog-
fagene der har tag i kvinderne.
På Fransk, Spansk og Italiensk
er otte ud af ti studerende kvin-
der. På Datalogi er situationen
anderledes. Dér er kun hver ti-
ende studerende kvinde, mens
det er lidt nemmere at få øje på
en kvindelig studerende på Fy-
sik hvor hver femte studerende
er kvinde.

Årsagen til den klare kønsop-
deling skal findes i folkeskolen
og gymnasiet.

»Jeg tror simpelthen at det
skyldes miljøpåvirkning. Vi væl-
ger de fag vi bliver opfordret til
at vælge. Kvinder bliver opfor-
dret til at søge sproguddannel-
serne, og mænd bliver opfor-
dret til at søge matematik- og
fysikuddannelserne. Det er der-
for vigtigt at lærerne og under-
viserne i folkeskolen og gymna-
siet ikke bare opfordrer elever-
ne til at søge en bestemt uddan-
nelse på baggrund af køn,« si-
ger Susanne V. Knudsen.

Det kan medføre at fakulte-
terne bliver kønsopdelte såle-
des at mændene studerer Na-
turvidenskab og kvinderne Hu-
maniora.

»Jeg mener at der skal være
en blanding af kønnene, så fa-
gene ikke begrænser sig til ét
køns erfaringer,« siger Susanne
V. Knudsen fra Danmarks
Pædagogiske Universitet.  ■

Kvinder vælger ligemænd

Ser man på uddannelsesbaggrund har 56 ud af 100 kvinder med en lang videregående uddannelse en æg-

temand med samme lange skoletid. Blandt 100 mænd med lang videregående uddannelse har kun 28 en ko-

ne med samme uddannelsesniveau.

Jyllands-Posten den 10. oktober 2001.

Kvindelig dominans på KU

Der er en ujævn fordeling af kønnene på Køben-
havns Universitet. På nogle sprogfag er otte ud af
ti studerende kvinder mens det kan være svært at
få øje på kvindelige studerende på de naturviden-
skabelige uddannelser

Københavns Universitet 
– en mandeloge?

Det er en klar overvægt af mænd blandt undervisere
og forskere på Københavns Universitet. De dominerer
alle grupper af det videnskabelige personale

KUNST OG

SPROG – Det er

især de såkald-

te bløde fag

der har tag i

kvinderne. På

Humaniora er

to ud af tre

studerende

kvinder.
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der er færre kvinder i den aka-
demiske verden. For at give et
eksempel så kan jeg nævne Hi-
storie. Det er jo ikke fordi at der
mangler kvindelige studerende,
men de bliver sorteret fra på vej
op gennem systemet. Det er for-
di der er færre stillinger inden
for den såkaldte bløde historie
som mange kvinder studerer.
Der er flere stillinger inden for
økonomisk og politisk historie
som flere mænd beskæftiger sig
med,« siger Hanne Nexø
Jensen.

Blandt adjunkterne er det
nemmere at få øje på kvinder-
ne. I løbet af de seneste fire år
er antallet af kvindelige adjunk-
ter steget med 60 procent,
mens mændenes andel er faldet
i samme periode. Men om det
vil medføre at flere kvinder vil
få en akademisk karriere, er
tvivlsomt – og det uanset at 40
procent af det videnskabelige
personale på Københavns Uni-
versitet vil gå på pension i løbet
af de næste ti år. Der har nemlig
altid været forholdsvis mange
kvinder blandt adjunkterne
uden at det har medført større

ændringer i kønsfordelingen
blandt det videnskabelige per-
sonale. Det skyldes blandt an-
det at gruppen af adjunkter er
lille, og derfor vil påvirkningen
fra den gruppe være tilsvaren-
de lille.

»I flere årtier er der blevet
talt om at der vil ske en udvik-
ling hen i mod en mere ligelig
fordeling af kønnene. Der er da
også sket en udvikling, men

den er langt fra så stor at der
for alvor er tale om et gennem-
brud,« siger lektor Hanne Nexø
Jensen.

Også blandt den sidste grup-
pe af videnskabeligt personale,
undervisnings- og forskningsas-
sistenter, dominerer mændene.
Siden 1996 har der været cirka
dobbelt så mange mænd som
kvinder i den gruppe.  ■

Af Allan Helleskov Kleiner

Danmark plejer normalt at
bryste sig af at ligge med
helt fremme i udviklin-

gen. Sådan er det bare ikke
med kønsfordelingen i den aka-
demiske verden. Her er Dan-
mark ikke noget forbillede for
andre europæiske lande, viser
en netop offentliggjort rapport
fra EU.

I undersøgelsen ligger Dan-
mark på en niende plads blandt
de 15 EU-lande når det gælder
kvinders andel af forskerstillin-
ger på universiteterne. Kun
hver femte professor, lektor og
adjunkt er kvinde. Danmark
når ikke engang op på gennem-
snittet for de 15 EU-lande hvor
hver fjerde forskerstilling be-
sættes af en kvinde. EU-topsco-
rerne findes lidt højere mod
nord, i Finland og Sverige. Her
er cirka hver tredje videnskabe-
lige medarbejder kvinde.

National handlingsplan
Danmarks placering er ikke no-
get der glæder direktøren for
Videnscenter for Ligestilling,
Karen Sjørup.

»Jeg var til stede da rappor-
ten blev offentliggjort, og jeg
fik et chok. Jeg gik og troede at
Danmark var meget godt med i
europæisk sammenhæng – og
så viser det sig at vi ligger un-
der gennemsnittet,« siger Karen
Sjørup som er tidligere prorek-
tor på Roskilde Universitetscen-
ter.

Hvis der skal flere kvinder
ind på universiteterne, ser Ka-
ren Sjørup kun en vej frem.

»Vi skal have en national
målsætning om kvinders andel
af det videnskabelige personale
som de har det i Sverige. Det er
det eneste der virker,« siger
hun.

I Sverige har målsætningen
karakter af positiv særbehand-
ling da et antal forskerstillinger
inden for forskellige forsknings-
områder er reserveret til kvin-
der. Karen Sjørup mener ikke

der skal være kønskvotering til
de enkelte stillinger da ingen
bryder sig om at blive kvoteret
ind. Hun så hellere at Danmark
fik en målsætning som er mere
langsigtet og som de enkelte in-
stitutter kan handle efter.

»Den kunne for eksempel si-
ge at 20 procent af professorer-
ne inden fem år skulle være
kvinder. Så skulle universiteter-
ne ud og rekruttere eller bringe
nogle i spil,« siger Karen
Sjørup.

Derfor behøver institutterne
ikke at slække på kravene til
ansøgerne, mener hun.

»Det er klart at det altid bør
være den bedst kvalificerede
kandidat der får jobbet. Proble-
met er at kvalitet ikke er så let
at måle, så derfor er der er
mange faktorer i spil når man
afgør hvem der er bedst kvalifi-
ceret.«

Få kvindelige ansøgere
Karen Sjørup er godt klar over
at universiteterne vil føle at en
målsætning vil være et angreb
på deres selvstyre og at univer-
siteterne hellere vil overlade
det til markedskræfterne at af-
gøre hvem der får stillingerne.

»Der kommer ofte kun en el-
ler to ansøgninger til en lektor-
stilling fordi det på forhånd me-
re eller mindre er afgjort hvem
der får stillingen. Og ofte falder
det ikke ansættelsesudvalgets
mænd ind at det kunne være en
kvinde. Derfor er der få kvinder
der gider at tage den kamp når
de alligevel ikke får stillingen.
Nederlaget er på den måde ble-
vet institutionaliseret,« siger
Karen Sjørup der ser den lave
kvindeandel som et klart bevis
på at markedskræfterne ikke
virker.

Det er seniorforsker ved Uni-
C, Danmarks IT-center for ud-
dannelse og forskning, Bertel
Ståhle ikke enig i. Han har gen-
nem årrække analyseret for-
skeransættelserne ved danske
universiteter og udgivet under-
søgelsen ‘Alder, køn og rekrut-

tering i dansk universitetsforsk-
ning’.

»Det er netop manglen på
kvindelige ansøgere til de op-
slåede stillinger der er et af de
alvorligste problemer i forsker-
rekrutteringen. Det er også den
umiddelbare forklaring på den
skæve kønsfordeling blandt ny-
ansatte forskere. Kvinderne får
ofte stillingerne når de søger
dem, men til alt for mange stil-
linger er der ikke nogen kvinde-
lig ansøger,« siger Bertel Ståhle.

Det betød i 1998-99 at seks
ud af ti stillinger gik direkte til
mænd uden konkurrence fra
kvindelige ansøgere. Til de stil-
linger hvor der var kvalificere-
de ansøgere af begge køn, fik
kvinderne tæt på halvdelen af
stillingerne,« siger han.

Undersøgelsen viser også at
tre ud af fire professorstillinger
gik direkte til mandlige ansøge-
re fordi der ikke var nogen kva-
lificerede kvindelige ansøgere.
For lektorstillingerne var det
næsten seks ud af ti stillinger.

Kvinderne klarer sig godt
Til de stillinger hvor der så er
en kvindelig ansøger, klarer
hun sig bedre end mændene –
den enlige kvindelige ansøger
får ofte stillingen foran flere
mænd.

»Kvindernes andel af samtli-
ge stillinger er ganske vist lidt
mindre end mændenes, men
det skal ses på baggrund af at
der til hver stilling i gennemsnit
kun var én kvalificeret kvinde-
lig ansøger mens antallet af
mandlige konkurrenter var tre
til fire,« siger Bertel Ståhle fra
Uni-C.

Hvorfor universiteternes for-
skerstillinger ikke ser ud til at
tiltrække kvinder svarende til
den voksende rekrutteringsba-
se af forskeruddannede kvin-
der, er stadig ikke tilstrækkeligt
undersøgt.

»Der mangler stadig en del
forskning på området,« siger
Bertel Ståhle.  ■

I den dårlige
halvdel
I EU-sammenhæng ligger kvindernes andel
af det videnskabelige personale på danske
universiteter i bunden. En undersøgelse viser
at Danmark må nøjes med en niende plads
blandt EU-landene

Kvinder vælger uddannelse
Kvinder dominerer – i hvert fald på de videregående uddannelser hvor

andelen af kvinder alt i alt er steget fra 51 til 56 procent i perioden

1990-98. Stigningen i antal kvinder er størst på de mellemlange uddan-

nelser hvor andelen er steget fra 56 til 65 procent fra 1990-98.

Politiken den 28. januar 2001.

MANDEJOB – De danske forskere og undervisere er mænd. Det er et fåtal af kvinder der får

en karriere i den akademiske verden.

Det videnskabelige personale

Professorer bliver som regel ansat i en tidsubestemt stilling.
En professor har som regel tidligere haft en stilling som
lektor.
Lektorer er fastansatte på universitetet og har både under-
visnings- og forskningsopgaver.
Adjunkter er yngre nyansatte undervisere som ansættes for
en treårig periode efter at have fuldført en uddannelse på
ph.d.-niveau. Efter de tre år vil en adjunkt typisk søge en
lektorstilling.
Undervisningsassistenter bliver typisk ansat for en kortere
periode og har ofte flere undervisningsjobs på forskellige
institutioner.
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Af David Højmark

Omsider lykkedes det. Ef-
ter to års slagsmål i ku-
lisserne er den nye afta-

le om pædagogikum faldet på
plads. Amtsrådsforeningen ac-
cepterede til sidst at bide i det
dyre æble og stå alene med ek-

straregningen på 65 millioner
kroner. Det betyder at 400 stu-
derende om året – mod 300 tid-
ligere – nu kan komme gennem
nåleøjet til pædagogikum, lige-
som de studerende nu får løn
under det toårige forløb. 

Lønnen er de studerende gla-
de for, men Jens Barslund Mik-

kelsen fra Forenede Studenter-
råd ved Københavns Universitet
ærgrer sig over at optaget ikke
blev endnu større.

»Det er så typisk at når man
endelig prøver at øge volumen,
så ender man alligevel med en
halvhjertet løsning. Når der nu
er dokumentation for at der vil
mangle 5.000 gymnasielærere
om ti år, er det ærgerligt at man
ikke tager et skridt mere,« siger
han og henviser til at aftalen i
første omgang lød på at øge op-
taget til 500, men blev formind-
sket med 100 da Amtsrådsfore-
ningen var utilfreds med at stå
alene med regningen. 

Plads til begejstring
Også Rektorforeningens for-
mand, Marianne Zibrandtsen,
mener at antallet af optagne
kunne være større.

»Optaget er ikke nok til at af-
hjælpe lærermanglen, men den
nye ordning er alligevel en til-
trængt fornyelse. Med dette
kommer vi på linje med andre
europæiske lande som har vide-
reuddannelse af kandidater,«
siger hun.

»Det er jo stadig en enorm
mængde der bliver afvist,«
påpeger Jens Barslund Mikkel-
sen og henviser til at antallet af
ansøgere til pædagogikum de
seneste år har svinget mellem
1.100 og 1.300. 

En tredje af parterne inden
for gymnasieområdet, formand
for Gymnasieskolernes Lærer-
forening Gorm Leschly, under-
streger at det ikke kan siges
med sikkerhed hvor mange
gymnasielærere der vil mangle
i de kommende år.

»Realiteten er at i den første
tiårs periode af dette årtusinde
vil halvdelen af lærerne forsvin-
de. Men prognoser er altid usik-
re, og en mulighed er også at
gøre det attraktivt for de nuvæ-
rende lærere at blive noget læn-
gere. Det vigtige er at ordnin-
gen er så god at man kan re-
kruttere,« siger Gorm Leschly. 

Alle parter er dog begejstre-
de over at kandidaterne nu får
80 procent af en gymnasielæ-
rers løn det første år i pædago-
gikum og fuld løn under det an-
det, hvor de tidligere skulle leve
af SU i det meste af perioden.

»Det er naturligvis en forbed-
ring at der nu er kommet løn.

At man rent faktisk får et rigtigt
arbejde og ikke bare skal starte
på en ny uddannelse. Jeg tror
også det vil hjælpe på rekrut-
teringsmulighederne at man
ikke bare tilbyder folk at kom-
me på SU,« siger Jens Barslund
Mikkelsen mens rektorforenin-
gens formand også er positiv
over for den højere løn til
pædagogikumstuderende. 

»Det eneste rigtige og rimeli-
ge er at de studerende kommer
ind på lønskalaen,« siger Mari-
anne Zibrandtsen.

Kandidater integreret 
på skolerne
Også indholdet i det nye pæda-
gogikum er ændret. Uddannel-
sen bliver nu på to år hvor den
tidligere var på 11 måneder, li-
gesom den bliver tilpasset den
enkelte kandidats behov så si-
defaget bliver en mere integre-
ret del af pædagogikum. 

»Samtidig er vejledningssitu-
ationen forbedret da alle vejle-
dere nu bliver uddannet til at
vejlede kommende gymnasie-
lærere. Desuden får kandida-
terne egne klasser i det meste
af et år, og det pres der tidligere
har været på at få en udtalelse i
løbet af fem måneder, er derfor
lettet meget,« siger lærerfore-
ningsformanden Gorm Leschly,
der forudser at de nye kandi-
dater bliver langt bedre inte-
grerede på gymnasierne når de
skal være der i det meste af to
år.

»De unge lærere kommer jo
til at bidrage til fornyelsen ude

på skolerne ved at være der så
længe at de kan gå ind i en lige-
værdig pædagogisk debat og di-
skutere den enkelte skoles
pædagogiske profil.«

Aftale tæt på 
at falde på gulvet
Den nye ordning har været to år
undervejs fordi slagsmålet om
regningen forhalede processen
voldsomt. Umiddelbart var
Amtsrådsforeningen ikke ind-
stillet på at klare byrden alene
og derfor blev optaget beskåret
med 100 om året. Men formand
for Amtsrådsforeningen, Kre-
sten Philipsen, mener godt at
de kan finde pengene. Også
selv om amterne i forvejen er
belastet af budgetoverskridelse.

»Det er selvfølgelig flere pen-
ge der skal findes, men når vi
snakker om 65 millioner kroner

på landsplan, så handler det jo
om tre millioner kroner om året
for amter af normal størrelse,«
siger han. 

»Vi var utilfredse med at Un-
dervisningsministeriet ikke vil-
le være med til at hjælpe os
med finansieringen. Vi havde
også et ønske om at finde nogle
af pengene inden for gymnasie-
området, men dér meddelte
sministeriet – efter at have talt
med de uddannelsespolitiske
ordførere i Folketinget – at det
ville de ikke være med til. Så
det var – for at sige det mildt –
en noget kompliceret affære
hvor vi opfattede det sådan til
sidst at enten måtte vi se at bli-
ve færdige eller også lade det
hele falde på gulvet,« siger Kre-
sten Philipsen. 

Den nye ordning træder i
kraft 1. august i år. ■

Nyt pædagogikum 
afhjælper ikke lærermangel
Selv om den nye pædagogikumordning ikke
optager det antal studerende mange havde
håbet på, mødes den med tilfredshed

LØNSOMT – Kandidater på

pædagogikum skal ikke

længere knokle med bud-

getter baseret på SU. Den

nye ordning sikrer dem

markant højere indtægt

end tidligere.
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Pædagogikum 2002 

Der kræves mere end blot en kandidatgrad for at kunne under-

vise på gymnasium, hf eller studenterkursus. Kandidater skal også

fuldføre og bestå et pædagogikum som styrker de teoretiske og

praktiske evner i de fag de skal undervise i.

Siden gymnasieloven fra 1903 har der været flere forskellige ord-

ninger. Den nuværende har eksisteret siden 1998 og afløses per 

1. august af en ny ordning med følgende hovedpunkter:

– Uddannelsen forlænges til to år med faglig supplering af side-

fag samt teori og praktik.

– Der søges lokalt i amterne hvor skolerne slår uddannelsesstillin-

ger op.

– Under hele forløbet er kandidaterne tilknyttet klasser.

– Kandidaterne aflønnes med 80 procent af en gymnasielærers

løn det første år og herefter med fuld løn.

PÆDAGOGIKUM ▼  
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Af Line Aarsland

Med et skævt smil kaldte
tidligere forskningsmi-
nister Jan Trøjborg

ham engang for universiteter-
nes svar på Christian d. 4., for
aldrig før har en rektor bygget
for så mange milliarder som
Kjeld Møllgård. 

Og aldrig før er der blevet la-
vet så store tværgående projek-
ter for at sætte handling bag or-
dene om at gøre Danmark føren-
de i det globale videnssamfund. 

Sådan lyder det når afgående
rektor Kjeld Møllgård i dag gør
status over de seneste otte år.

Han nåede dét han satte sig for
og mere til. Blot ville han ønske
at det også var gået op for omgi-
velserne hvor store forandringer
universitetet har gennemgået.

»Når jeg laver en smutter,
kan jeg godt få forsiden, men
når vi laver nye, tværgående
strukturer, nye styrelsesformer
eller et helt nyt universitet, så
skal vi kæmpe en uge for at få ti
linjer på side otte i Politiken. 

Det må være min egen skyld,
men jeg har desværre på for-
nemmelsen at journalister og
omverdenen tror at alle fakulte-
ter bekæmper hinanden, og at
vi stadig lever i middelalderen

og nægter at samarbejde med
det omgivende samfund fordi vi
har nok i os selv og tror vi er de
bedste i verden,« siger Kjeld
Møllgård. 

Intet kunne være mere for-
kert, mener han. Da han tiltråd-
te i 1994 lød der et ramaskrig
blandt de andre rektorer da
Kjeld Møllgård bebudede at
han nu ville arbejde for flere
penge til Københavns Universi-
tet for at omdanne det til et eli-
teuniversitet. Af samme grund
takkede han nej til posten som
formand for Rektorkollegiet der
til gengæld ikke ville vælge
ham fire år senere.

Bønner besvaret
Men siden er hans ‘stjerneuni-
versitet’ – som pressen døbte
det – blevet en realitet. Med
foreløbig otte danske og fire
svenske universiteter forenet
under paraplyen Øresunds
Universitetet med 135.000 stu-
derende, er det lykkedes at ska-
be rammerne for at regionens
bedste forskere kan samles i
tværgående forskningsplatfor-
me. Det vil betyde at hvert en-
kelt institut kan satse på det de
er bedst til og samtidig trække
på andre institutters kompe-
tence.

»Øresunds Universitetet var

svaret på mine bønner. I tæt
samarbejde med offentlige
myndigheder og erhvervslivet
har vi skabt de brede koncepter
for samarbejde på tværs af Øre-
sund og institutioner så vi her
får skabt en egentlig vidensre-
gion. Det er fantastisk vigtigt.
Alt tyder på at det er det tætte
samarbejde mellem universite-
ter, erhvervsliv og myndigheder
der skaber en positiv vækst-
spiral i den globale konkurren-
ce om at blive førende, videns-
baserede, økonomiske vækst-
centre.«

Medicon Valley Academy har
allerede fået sit eget liv, og om

cirka tre år står det nye BioCen-
ter på Tagensvej til en halv mil-
liard kroner færdigt. Her vil
knap 500 forskere blive samlet i
tværgående grupper – blandt
andet fra Molekylærbiologisk
Institut, det tværinstitutionelle
Biotech Research and Innova-
tion Center (BRIC) samt Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab,
H:S. Samtidig bliver der tilknyt-
tet en ny forskerpark med hen-
blik på et nært samarbejde med
biotekfirmaer. 

Møllgård taler indgående
med sin lavmælte stemme i
næsten en time om det nye Bio-
center der tydeligvis er et hjer-

Rektor på tværs
Han drømte om at lave et stjerneuniversitet, nedbryde faggrænser og mure.
Efter otte år som rektor mener Kjeld Møllgård at det meste er lykkedes – på
nær at sælge budskabet om hvad der rent faktisk er sket 

AFSKEDSINTERVIEW ▼  

FREMTID – Kjeld Møllgård glæder sig til at få mere tid til saxofonen og de gamle plader med Bob Dylan og Joan Baez.
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Afskedsreception
Rektor Kjeld Møllgård holder afskedsreception

torsdag den 31. januar 2002 kl. 14.00 i festsalen,

Frue Plads. Alle er velkomne.



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  1  . 2 0 0 2 11

tebarn, og fremviser billeder og
projektbeskrivelser.

Han er lige så glad for at det
lykkedes at få 1,6 milliard kro-
ner til at bygge et nyt ‘tiltrængt’
KUA i Ørestaden og for overta-
gelsen af Kommunehospitalet
der snart skal samle mange for-
skellige institutter under fælles-
navnet Institut for Sundhed og
Samfund. Møllgård nævner og-
så det tværgående satsnings-
område Nord/Syd under Cen-
ter for Afrikastudier som et ek-
sempel på en succeshistorie.

Ikke uden kampe
Den tværfaglige satsning har
dog ikke været uden kampe. 
Da Møllgård tiltrådte i 1994,
skulle han som den første rek-
tor administrere den nye Uni-
versitetslov fra 1993 som
gjorde op med den hidtidige
styrelseslov hvor dekanerne
forhandlede direkte med mini-
steriet om bevillinger – og hvor
rektor mere var ‘en slags pedel
der overvågede at tingene gik
reglementeret til’, som den tid-
ligere rektor Ove Nathan iro-
nisk formulerede det ved sin af-
gang. 

Den nye lov betød mere magt
til rektor og Konsistorium og
mindre til dekanerne der nu
skulle samarbejde på tværs.

»På Akropolis betyder søjler-
ne i Parthenon-templet intet
hver for sig, men sammen bæ-
rer de den tværgående sten-
bjælke, arkitraven, der holder
taget. Jeg prøvede at overbevi-
se dekaner og Konsistorium om
at sammenhængen og det tvær-
gående er fantastisk vigtigt. 

Da jeg var dekan på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, brugte jeg AIDS som et ek-
sempel på hvor nødvendigt det
er med samarbejde på tværs af
fagene. Jurister kan kortlægge
hvad man må og ikke må, øko-
nomer og demografer kan lave
fremskrivninger, teologerne

har erfaring med oplysningsar-
bejde i Afrika og molekylærbio-
loger skal lave vaccinerne. Det
er et eksempel på at de store
problemer her i verden som
AIDS, miljøkatastrofer eller for-
delingen i ulandene kun kan
løses ved at du tager engagere-
de forskere med forskellig bag-
grund og sætter dem sammen i
en task force.«

Men nogle dekaner ville ikke
umiddelbart finde sig i at miste
magt. Det var lige ved at koste
Møllgård rektor-mandatet ved
valget i 1997. Dekaner fra de
store fakulteter forsøgte at ind-
sætte den daværende dekan
ved Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Christian Hjorth-
Andersen, i en mindeværdig be-
skidt valgkamp. Alligevel vandt
Møllgård en overbevisende sejr
på sit program om ‘et samlet
universitet’ med mere demo-
krati i Konsistorium og åbning
af de centrale udvalg for meni-
ge lærere, TAP’er og studenter.  

Tværgående dekaner
Derfor ærgrer det Møllgård at
flere har kritiseret hans ledel-
sesreform her i efteråret som et
forsøg på at give magten tilbage
til dekanerne. Hensigten er den
modsatte, siger han.

»For at dekanerne kan føle et
reelt medansvar for det samle-
de universitet, skal de have en
tværgående funktion så de ikke
bare tænker på at skaffe så
mange penge som muligt til de-
res egne fakulteter. Derfor får
de enkelte dekaner nu et
tværgående ansvarsområde
som fx at sørge for at al forsk-
ning og uddannelse bliver kva-
litetsudviklet på hele universi-
tetet. 

Da de andre dekaner nok ik-
ke accepterer at en enkelt sid-
der på området, sørger de nok
for at besætte de rektorale ud-
valg tungt. Det betyder at ud-
valgene bliver meget handle-

kraftige og at tværfagligheden
bliver styrket.«

Samtidig er ledelsesreformen
en oprustning mod kravet om
eksterne bestyrelser. Universi-
teternes raison d’être er fri
forskning og akademisk uaf-
hængighed, forklarer Møllgård. 

»Hvis ikke universitetet er en
armslængde fra ministeriet, så
risikerer vi at havne i samme si-
tuation som DSB står i nu hvor
ministeriet både skal udpege
bestyrelsen og kontrollere den.
Det er noget rod. Og når det så
ikke kun handler om ‘tog til ti-
den’, men om hele forsknings-
friheden, så er det fuldstændigt
urimeligt,« siger Møllgård.

Viden finansierer velfærd
Til gengæld er det nye Ministe-
rium for Videnskab, Teknologi
og Udvikling nærmest skræd-
dersyet til de ideer Møllgård
har arbejdet med de seneste ot-
te år inden for natur- og sund-
hedsvidenskab.

»Vi har lavet masser af de
ting de efterspørger i ministeri-
et, men som ikke alle har hørt
om, fx Øresund Universitetet og
Øresund Science Region. Men
jeg er bange for at man ikke hu-
sker at det er fantastisk vigtigt
for den teknologiske innovation
at nogle kan jura, økonomi,
geografi, antropologi, psykolo-
gi og sprog. Man kunne forestil-
le sig at en bestyrelsesformand
udpeget af ministeren ville sige
at nogle af de humanistiske fag
er selvrealiseringsprojekter så
de studerende selv skal betale
for uddannelsen.

Alle taler om hvor vigtigt det
er med videnssamfundet. Alli-
gevel går pengene til ældre, sy-
gehuse, ventelister og barsels-
orlov fordi det er lettere at sæl-
ge til befolkningen. Man glem-
mer at det er ny viden og forsk-
ning der skal finansiere
velfærden.«

Siden 1998 er midlerne til

den frie forskning blevet udhu-
let med ca. 800 millioner, og
det går hårdt ud over kvalite-
ten, understreger Møllgård. Det
var kun fordi tidligere under-
visningsminister Ole Vig Jensen
(1993-1998) havde oprustet på
forskningsfronten at Birthe
Weiss i sommer kunne fremvise
en helt ny OECD-rapport der
sagde at dansk forskning var i
top.

»Det tager desværre nogle år
før man opdager at den gode
forskning er blevet for udsultet
fordi en forskningspublikation
er længe undervejs, måske fem
år. I OECD-rapporten var den
citerede forskning fra 1995-97.«

Ligesom Superman
Han har selv i 25 år forsket i
hjernens udvikling og er blevet
både doktor og professor på
kortlægningen af centralnerve-
systemet. Igennem en årrække
tog han charterfly til London

for at lave kejsersnit på gravide
får og undersøge hjernens ud-
vikling på fostret der derefter
kunne lægges tilbage i fårets
livmoder.   

Nu gælder det pungrotte- og
kængurufostre i Tasmanien i
Australien, for dem kan man
blot løfte ind og ud af pungen,
forklarer han entusiastisk mens
han fremviser billeder og artik-
ler i internationale tidsskrifter
der bærer hans navn. 

»Det her er grundforskning.
Men når man ved hvilke fakto-
rer der påvirker hjernens vækst
og får nervecellerne til at dele
sig og nerverne til at gro ud, så

lægger det op til mange ting.
Hen ad vejen kan det hjælpe
mennesker der sidder i køresto-
le fordi de har brækket nakken
som fx superman-skuespilleren
Christopher Reeve, eller måske
afhjælpe hjerneskader af for-
skellig art som Alzheimers eller
Parkinsons sygdom.«  

Beskidte valgkampe
Fordi forskningen stadig træk-
ker, besluttede han allerede for
et år siden at han ikke ville stil-
le op til en ny omgang som rek-
tor i en alder af 59 år. Og så
drømmer han om at bruge både
saxofonen og guitaren lidt me-
re end i de seneste otte år hvor
kun hans faste jazzband nytårs-
aften ikke er blevet svigtet. 

Også fordi datteren på 24 år
der læser spansk, og ægtefællen
gennem 32 år, Hanne,
gymnasielærer i fransk på Øre-
gård Gymnasium, ikke skulle
trækkes igennem endnu en be-

skidt valgkamp. 
»Som min direktør siger, bli-

ver jeg stærk i modvind, men
min familie bliver påvirket af
negative skriverier, og det øn-
sker jeg så vidt muligt ikke at
udsætte dem for.«

Han blev imidlertid overtalt
til at genopstille, men trak sig
igen efter en uheldig udtalelse
om prorektor Joan Conrad.

»Både bemærkningen og min
hensigt med den var af helt pri-
vat karakter. Jeg er ked af at
den blev trukket ud af sin op-
rindelige sammenhæng og be-
klager de konsekvenser den har
haft,« siger Møllgård der helst

vil lægge episoden bag sig. Men
ellers kan han ikke komme i
tanke om noget at fortryde. 

»Det har været en fantastisk
tid.«

I 1994 kom Møllgård også i
vælten da han blev beskyldt for
at have fusket med forsknings-
resultater tilbage i 1971 under
et forskningsophold på Berke-
ley Universitet. En anonym
brevskriver truede med at af-
sløre ‘fusket’ hvis ikke Møllgård
trak sig som rektor. Møllgård
valgte i stedet at tage kampen
åbent op og blev et halvt år
senere renset for alle insinua-
tioner af Udvalget Vedrørende
Videnskabelig Uredelighed.
Selv husker Møllgård bedst Ber-
keley som en fantastisk tid med
forskning i verdensklasse ak-
kompagneret af Paul Simon og
Joan Baez der jammede på
græsplænen mens Jimmi Hen-
drix øvede i sportshallen – den-
gang som nu med politifolk der
passede på studenterne. 

Oftest høster Kjeld Møllgård
pæne og begejstrede ord om sin
indsats som rektor internt på
universitetet. Et enkelt gentaget
kritikpunkt har været at han
var for dårlig til at profilere uni-
versitetet. Selv er han overbe-
vist om at kritikken forstummer
når Linda Nielsen tager over
om en uge.

»Med sin fantastisk udad-
vendte og meget herlige, enga-
gerede facon skal hun nok få
folk til at lytte. Jeg har prøvet,
men er ikke trængt særligt godt
igennem, medgiver jeg. Projek-
terne er for store til at de kan
serveres i en sætning i et fjern-
synsindslag.« 

Møllgård selv håber at efter-
tiden husker ham for at han
samlede universitet og startede
tværgående satsningsområder. 

»Hvis eftertiden ser mig som
en kompetent koncept- eller
måske ideskaber, så er det
godt!«  ■

»Alle taler om hvor vigtigt det er med videnssamfundet.
Alligevel går pengene til ældre, sygehuse, ventelister og
barselsorlov fordi det er lettere at sælge til befolkningen.
Man glemmer at det er ny viden og forskning der skal
finansiere velfærden.«

»Når jeg laver en smutter, kan jeg godt få forsiden,
men når vi laver nye, tværgående strukturer, 

nye styrelsesformer eller et helt nyt universitet, 
så skal vi kæmpe en uge for at få ti linjer på 

side otte i Politiken.«

POMP OG PRAGT – Rektorjobbet indebærer også mange formelle pligter.
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Af Hilde Hylland Uhlving

Mandag den 7. januar
blev Marcos Salazar
dette års første offer

for højreorienterede dødspa-
truljers terrorkampagne på Co-
lombias universiteter. Marcos
der var studenterleder i den
colombianske studenterorgani-
sation ACEU (Asociación Co-
lombiana de Estudiantes Uni-
versitarios), blev skudt ned for
øjnene af sin kæreste og deres
to børn. ACEU er overbevist om
at det er paramilitære styrker
der står bag drabet. 

Marcos Salazar var de stude-
rendes repræsentant i Universi-
tetsrådet ved Nariño-universi-
tetet hvor han læste til civilin-
geniør. Han og hans familie
havde i længere tid modtaget
trusler på grund af hans politi-
ske aktiviteter. Truslerne var
anmeldt til det colombianske
indenrigsministerium, og Mar-
cos havde allerede i august sid-
ste år bedt om beskyttelse fra
myndighederne uden at der var
sket noget.

Mordet på Marcos føjer sig ind
i en række af drab på politisk ak-
tive studerende, lærere og univer-
sitetsansatte i det borgerkrigs-
ramte Colombia. I landet som
ynder at kalde sig ‘Latinameri-
kas ældste demokrati’, risikerer
oppositionspolitikere, faglige
tillidsfolk, menneskerettigheds-
forkæmpere og studenteraktivi-
ster at blive likvideret uden at
myndighederne griber ind.

Dødspatruljernes hærgen på
universiteterne gør at stadig fær-
re tør hæve stemmen mod rege-
ringens privatiseringspolitik,
mod korruption i universitetsle-
delsen, og for en politisk løsning
på den borgerkrig som har pla-
get Colombia i snart 40 år.

Dødspatruljerne 
går på universitet
I de seneste år er det blevet me-
re og mere almindeligt at para-
militære dødspatruljer slår til
inde på universiteterne. Flere
steder, blandt andet ved Uni-
versidad del Atlantico i Baran-
quilla, ved Universidad de
Antioquia i Medellín og ved
universitetet i Córdoba, har de
ekstremt højreorienterede
dødspatruljer offentliggjort
dødslister med navne på kendte
studenteraktivister. 

Dødspatruljerne er tilsluttet

paraplyorganisationen AUC
(Autodefensas Unidas de Col-
ombia) der sætter lighedstegn
mellem protester mod regerin-
gens hårdhændede neoliberale
politik og sympati for de ven-
streorienterede oprørsbevægel-
ser i landet.

AUC er oprettet af rige gods-
ejere og højtstående militær-
folk der bruger dødspatruljerne
til at klare det beskidte arbejde
i borgerkrigen. Menneskerettig-
hedsgrupper har gentagne gan-
ge dokumenteret at dødspatrul-
jerne opererer i gensidig for-
ståelse med Colombias militær
og politi, hvilket også forklarer
hvorfor denne type mord stort
set aldrig opklares.

Den 27. februar 1999 udsend-
te en gruppe som kaldte sig ‘Død
over kommunisterne og bygue-
rillaen i Córdoba’ (MCUSC) et
opråb der erklærede ni navn-
givne studerende som paramili-
tære mål. Det blev påstået at
studenterne arbejdede under
dække i studenterråd og -net-
værk, og at deres virksomhed i
virkeligheden blev styret af
guerillagrupperne ‘Den Natio-
nale Befrielseshær’ (ELN) og
‘Colombias Væbnede Revolutio-
nære Styrker’ (FARC).

Joaquín var en af de stude-
rende hvis navn stod på listen. 
I april forrige år lykkedes det
ham at undslippe til Sverige ef-

ter at have levet næsten et år
under jorden i hovedstaden
Bogotá. 24-årige Marlys de la
Ossa var ikke lige så heldig.
Hun blev myrdet af de parami-
litære i maj 2000. Hendes ‘for-
brydelse’ var at kritisere univer-
sitetsledelsen for korruption.
Da hun blev dræbt var hun gra-
vid i femte måned.

I løbet af de seneste år har
over 50 studerende alene fra
Córdoba-Universitetet været
nødt til at flygte. Mange tager
til Bogotá, hvor de må starte
forfra på et nyt liv langt væk fra
familie og venner, og hvor mu-
lighederne for at fortsætte uni-
versitetsstudierne er små. Og
frygten følger med i bagagen.

Borgerkrig uden ende
Borgerkrigen i Colombia har en
snart 40 år lang historie og er
en konflikt med mange ansig-
ter. I den væbnede konflikt står
på den ene side de USA-støtte-
de regeringsstyrker og de para-
militære dødspatruljer. På den
anden side står landets to
største venstreorienterede op-
rørsbevægelser FARC og ELN. 

Til trods for årelange freds-
samtaler er der ingenting som
tyder på at krigen snart vil få en
ende. Tværtimod foregår der
for øjeblikket en optrapning af
krigen, blandt andet som følge
af det amerikanske projekt Plan

Colombia. Som et led i planen
har USA bevilget 1,3 milliarder
dollars til såkaldt narkotikabe-
kæmpelse i Colombia hvoraf 
80 procent er blevet benyttet til
at træne og opruste det colom-
bianske politi og militær.

I de seneste ti år er 35.000
colombianere blevet dræbt i
krigen og i nærheden af to mil-
lioner er drevet på flugt. Til
trods for at Colombia er et af de
rigeste lande i Latinamerika, le-
ver over halvdelen af befolknin-
gen i den yderste fattigdom.
Ifølge det colombianske LO står
omkring halvdelen af arbejds-
styrken uden rigtigt arbejde.

De seneste år har den colom-
bianske regering gennemført
en hårdhændet privatiserings-
politik, især på sundheds- og
uddannelsesområdet. Hensig-
ten har blandt andet været at
leve op til Verdensbanken og
IMF’s strukturtilpasningspro-
gram og ‘gøre staten mere ef-
fektiv og udbytterig’ (Verdens-
bankens information fra 1997).
I dag er omkring 70 procent af
de 200 colombianske universi-
teter private. Det hænger sam-
men med den omstridte uddan-
nelsesreform fra 1992 som gav
større autonomi til universite-
terne og samtidigt gjorde det
lettere at åbne nye universiteter. 

Skåret ud i pap kan man sige
at alt hvad der behøves for at

starte et universitet i Colombia,
er et lokale og et skilt hvor der
står ‘Universidad’. Det har ført
til en opblomstring af private
universiteter med enorme kva-
litetsforskelle. Ifølge officielle
statistikker har cirka 67 procent
af underviserne lavere uddan-
nelse end kandidatniveau, og
over halvdelen har mindre end
fem års arbejdserfaring.

Studenterorganisationen
ACEU påpeger at der som følge
af privatisering af uddannelser-
ne er færre unge – især færre
piger – der fuldfører grundsko-
le og videregående uddannel-
ser fordi forældrene ikke har
råd til skolepenge, bøger og
uniform. 

Den store forskel på under-
visningsniveauet i de offentlige
og private skoler gør at de der
har gået på de dyre privatskoler
af høj kvalitet, står stærkere ved
optagelsesprøverne til såvel of-
fentlige som private universite-
ter. Af dem som kommer ind på
universiteterne, er det kun tre
ud af ti som fuldfører. Dårlig
økonomi er en af hovedårsager-
ne til at så mange falder fra. For
at få studielån kræves en øko-
nomisk garanti – en garanti
som de fattigste familier umu-
ligt kan stille.

Modige studenter-
aktivister
Når man taler med unge fra pri-
vate universiteter, kan man
nogle gange få fornemmelsen
af at de lever fuldstændigt ube-
rørt af den politiske, sociale og
væbnede konflikt som hærger
landet. 

»Det vi ser i amerikanske po-
litiserier, er langt mere alvorligt
end hvad der sker her i Colom-
bia. Her føler jeg mig tryg,« for-
talte Valentina fra det private
Universidad del Norte i Baran-
quilla. 

Sådan en udtalelse står i
skærende kontrast til virkelig-
heden ved mange af de offent-
lige universiteter hvor optøjer,
trusler og vold er en del af

hverdagen for mange studeren-
de. Volden har ikke berørt de
private universiteter i samme
grad. En af årsagerne er at tra-
ditionen for at organisere sig er
svagere.

Studenterorganisering har
gennem hele Colombias histo-
rie tiltrukket sig opmærksom-
hed fra de civile myndigheder
og militæret såvel som fra de
paramilitære gruppers side.

Senest den 7. november i fjor
var der voldsomme optøjer på
det offentlige Universidad Na-
cional i Bogotá i forbindelse
med studenterprotester mod de
fortsatte privatiseringer af
sundhed og uddannelse og
mod ‘fup-demokratiet’. Politi og
militær svarede igen med vold,
og den 21-årige medicinstude-
rende Carlos Giovanni Blanco
Leguizamon blev dræbt. De
dræbende skud blev affyret af
politifolk der stod uden for uni-
versitetsområdet og skød gen-
nem hegnet som omgiver uni-
versitetet, og som betyder: ‘Po-
liti og militær – ingen adgang’.

Studenteraktivisterne i Co-
lombia ved hvad de risikerer. 
Alligevel er det nogen som tør
hæve stemmen mod den ud-
bredte korruption og for bedre
kvalitet i undervisningen – og
som tør stille spørgsmålstegn
ved regeringens politik og de
store sociale og politiske uret-
færdigheder som findes i Co-
lombia. ■

Hilde Hylland Uhlving studerer
medicin ved Københavns Univer-
sitet. Hun er aktiv i solidaritets-
organisationen Internationalt
Forum der samarbejder med den
colombianske studenterbevægelse.

Norsk Studentunion, Sosiali-
stisk Ungdom i Norge og den co-
lombianske studenterorganisa-
tion ACEU har udarbejdet en
rapport om dødspatruljernes
angreb på colombianske stu-
derende. Rapporten kan fås hos
Internationalt Forum, e-mail:
if@cikadenet.dk.

Blodig terror på 
Colombias universiteter
Over 40 colombianske studerende blev myrdet på grund af deres studenter-
politiske aktiviteter i fjor

UDLAND ▼  

MUERTE – Demonstranter foran Universidad Nacional, Colombia med

plakaten af en forsvunden kvindelig studerende. Flere hundrede stu-

derende dannede ved denne demonstration i oktober 1997 en kæde af

mennesker hele vejen omkring universitetet. De protesterede mod

kidnapningen af to medstuderende der formentlig var taget til fange

af en af højrefløjens dødspatruljer eller af statens sikkerhedsstyrker.
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Kleine Freie Universität
T YSKL AND: Berlins nye røde koalition har luftet planer
om en lukning af den medicinske uddannelse ved Freie
Universität i Berlin og en omdannelse af uddannelses- og
forskningshospitalet Benjamin Franklin til et almindeligt
lokalsygehus. Lukningen er tænkt som et led i saneringen
af byens dårlige økonomi og vil betyde at mange hundrede
undervisere og forskere vil miste deres arbejde. Planerne
har rejst en storm af protester fra blandt andet det tyske
rektorkollegium, HRK. Kollegiets talsmand, Klaus Landfri-
ed, udtaler at en lukning betyder tab af en vigtig byggesten
i hovedstadens fremtidige økonomiske udvikling. Han pe-
ger også på at forskningsklinikken hver dag tiltrækker eks-
terne midler i et omfang der svarer til 500 arbejdspladser.
Læs mere på: 

www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,176556,00.html.

Ringe studentereksamen
T YSKL AND: En undersøgelse blandt tyske professorer
viser at kun hver tiende betragter studentereksamen, das
Abitur, som en tilstrækkelig basis for universitetsstudier.
Frem for alt er de utilfredse med gymnasiernes store
valgfrihed som betyder at studenterne kommer til univer-
siteterne med meget varierende fagkundskaber. I dag er
tysk, matematik og fremmedsprog obligatoriske fag, men
gennem taktiske valg kan man undgå et af fagene, og det
er ofte matematikken der ryger. Professorerne anbefaler 
at man i stedet gør fem fag obligatoriske.
Læs mere på: 

www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,176556,00.html. 

Demokrati forringer kvalitet
STORBRITANNIEN: Hvis ikke politikerne tager affære, vil landet i løbet
af nogle årtier opleve franske tilstande. Sådan lyder budskabet i en aktuel
artikel i britiske The Times. Ifølge artiklen vil franske universiteter få store
problemer på grund af uddannelsernes demokratisering der har betydet sti-
gende tilstrømning og udhulede basisbevillinger. Man peger på at Frankrig
allerede for længe siden nåede den rekrutteringsprocent af en årgang som
briterne stræber efter og at det i Frankrig har betydet overfyldte auditorier
og forringet undervisning. Mange af de franske studerende som indskrives,
tager aldrig nogen eksamen, og de der faktisk tager en toårig grunduddan-
nelse, har sjældent lyse udsigter på arbejdsmarkedet. Flere af de franske
talsmænd som avisen har interviewet, siger at briterne må foregribe disse
begivenheders gang inden de gennemfører den planlagte ekspansion af den
højere uddannelse.
Læs mere på: www.thetimes.co.uk/article/0,,65-2002026541,00.html.  

Suveræne universiteter
USA: Forslaget om at højere uddannelse skal indgå i  verdenshandelsorganisationens ‘Generel
Agreement on Trades in services’, GATS, kommer oprindeligt fra amerikansk hold og det har
vakt en del uro i andre lande, ikke mindst i Europa. Nu har modstanden mod forslaget vokset sig
stor, også i USA. Ifølge tidsskriftet The Chronicle of Higher Education har flere amerikanske uni-
versitetsorganisationer sluttet sig til modstanderne. Man mener at initiativet frem for alt vil
gavne de kommercielle uddannelsesordninger der beskæftiger sig med forskellige former for
fjernuddannelse, og vil slå en kile ind mellem offentlige og private universiteter i USA. Blandt
kritikerne findes mægtige organistaioner som American Council on Education og Council for
Higher Education Accreditation. De retter blandt andet deres kritik mod det amerikanske han-
delsministerium og dets uddannelsesrådgivere, The National Committee for International Trade
in Education og dets chef Marjorie Peace Lenn. Ifølge GATS-modstanderne kan den føderale
regering ikke give forskrifter for hvad de suveræne delstater skal mene.
Læs mere på: http://chronicle.com/free/v48/i19/19a03301.htm.

INTERNATIONALT NYT ▼  
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Bjarne Lundager Jensen

Diskussionen om universi-
teternes fremtid og
forskningens betydning

for samfundet er blevet kraftigt
intensiveret i de seneste år. De i
alt 11 danske universiteter bli-
ver selvsagt endnu mere cen-
trale aktører i et samfund hvor
stadig flere lever af at produce-
re, sælge og bruge ny viden. 

I de sidste 30 år er universite-
tet på godt og ondt blevet et
såkaldt masseuniversitet. An-
tallet af studerende er i samme
periode vokset fra ca. 30.000 til
næsten 100.000. Og universite-
tet har som sådan en række nye
forpligtelser over for mange for-
skellige unge der skal blive til
noget på et uforudsigeligt job-
marked. Flere og flere beslut-
ningstagere i både den private
og offentlige sektor er afhæn-
gige af forskningsresultater og
ny viden hos medarbejderne. 

Samtidig kan studerende og
virksomheder indhente ny vi-
den på et mere og mere globalt
videnmarked hvor konkurren-
cen mellem universiteterne for
alvor er gået ind. Kampen står
om de bedste studerende, de
bedste forskere, de bedste virk-
somhedskontakter og de mest
optimale finansieringsrammer. 

Alene i Europa findes der
500 universiteter, 5.000 fakul-
teter og 50.000 institutter hvor
virksomhederne og de stude-
rende kan shoppe efter den
bedste forsknings- og uddan-
nelseskvalitet. Hvordan klarer

de danske universiteter denne
konkurrence?

Danske universiteter leverer
rigtig mange dygtige og velfun-
gerende kandidater både til
den private og den offentlige
sektor. Når det gælder forsknin-
gen, er der god grund til at
være stolt over det høje interna-
tionale niveau på især en række
naturvidenskabelige, medicin-
ske og tekniske fag. Og der er
ikke mindst en stigende velvilje
over for samarbejde og viden-
udveksling med erhvervslivet.
Sådan skal det gerne blive ved
med at være, men det kræver at
universitetet gentænker sin
samfundsmæssige rolle og be-
tydning. 

Mytologer og
instrumentalister
Til trods for disse flotte resulta-
ter står universiteterne i en sær-
deles vanskelig situation med
nye udfordringer med modsat-
rettede forventninger fra stude-
rende, virksomheder, borgere
og politikere. 

I de sidste 20-30 år er der op-
stået et tillidsbrud mellem det
politiske system og universiteter-
ne. Det har ledt til en øget poli-
tisk styring op gennem 1990’er-
ne – blandt andet gennem øge-
de eksterne midler til forskning
og taxameterstyring af uddan-
nelserne. Det har på mange må-
der været en nødvendig proces,
men det er ikke en hensigts-
mæssig vej at fortsætte ad. 

Men hvorfor er det så van-
skeligt at få debatten på ret

kurs? Det skyldes blandt andet
at der er to stærke trosretninger
på banen der efter min bedste
overbevisning har næsten lige
meget uret.   

Den ene trosretning kan vi
lidt uvenligt kalde ‘mytologer-
ne’. De er repræsenteret af for-
skere på først og fremmest
Københavns Universitet og Aar-
hus Universitet, i forskningsrå-
dene og ikke mindst i kredse
omkring Magisterforeningen
der lever af  systematisk at
overlevere myten til nye med-
lemmer. Myten drejer sig om
forskningens historiske uaf-
hængighed og frihed for enhver
indblanding udefra.

Den anden trosretning kan vi
kalde ‘instrumentalisterne’. De
består af embedsmænd og
forskningspolitikere samt diver-
se mindre interesseorganisatio-
ner. De opfatter universitetet og
forskningen som et instrument
eller et redskab for samfundet
eller Folketingets interesser. De
vil groft sagt have forskning for
folket og ønsker gennem en
strammere økonomisk styring
at gennemtvinge forandringer
internt på universitetet.

Hvert finansår kæmper de to
trosretninger om at få mest mu-
lig indflydelse på hvor mange
flere penge universiteterne har
fortjent og ikke mindst under
hvilke politiske betingelser
checken fra regeringen skal ud-
skrives.

Langsomt men sikkert vinder
‘instrumentalisterne’ år efter år
ind på ‘mytologerne’ og ind-
skrænker dermed universitetets
selvforvaltning. Kampen er uli-
ge og pinefuld og skaber stadig
større psykologisk afstand mel-
lem universiteterne og politi-
kerne.  

Det er en forkert udvikling.
Alle borgere og virksomheder
har en legitim interesse i det
modsatte, nemlig at universite-
terne og politikerne kommer i

en meget tættere dialog om de
samfundsmæssige udfordringer
som forskerne skal hjælpe til
med at løse. En dialog der vel at
mærke ikke skal baseres på et
klientforhold, men på en sam-
tale mellem ligeværdige og uaf-
hængige parter.

Udfordrerne
Heldigvis eksisterer der en
tredje gruppe, nemlig ‘realister-
ne’ som kæmper en sej kamp
med og mod ‘mytologerne’. 
De består af en gruppe studie-
ledere, dekaner og forskere,
særligt de unge, som har rejst
verden rundt med deres forsk-
ning og oplevet at der findes

flere gode måder at lede et uni-
versitet på. 

Det er måder hvor kvaliteten
af forskningen ikke falder,
tværtimod. Og hvor de demo-
kratiske processer på universi-
teterne ikke afskaffes, men bru-
ges mere produktivt. De har er-
kendt at de samfundsøkonomi-
ske forhold i samfundet har æn-
dret sig og at hvis man vil have
penge til forskning skal man,
for at konkurrere med samfun-
dets øvrige udgifter, kunne sæt-
te sin forskning ind i en sam-
fundsmæssig og politisk rele-
vant kontekst. Det er dem uni-
versiteterne skal satse på.

Det bør med realisterne som
bannerførere kunne blive et
fælles mål for alle parter at
reducere den politiske styring
af universiteterne. Universi-
teterne skal have bedre mulig-
hed for at igangsætte nye ini-
tiativer, nedlægge områder,
opbygge selvstændige faglige
profiler mv. 

Målet er friere, selvstændige
og mere politisk ansvarlige uni-
versiteter. Spørgsmålet er om
en organisatorisk status som
selvejende institution med eks-
terne bestyrelser vil gøre uni-
versiteterne mere lydhøre over
for omverdenens behov. Det er,

som adskillige debattører har
påpeget i flere kronikker, et
åbent spørgsmål. Under alle
omstændigheder kan vi godt
blive enige om at organisati-
onsændringer ikke løser alle
problemer. 

Tillid til frihed
Større frihed til universiteterne
forudsætter at omverdenen har
tillid til at universiteterne løfter
opgaverne på en ansvarlig må-
de. En sådan tillid hænger ulø-
seligt sammen med en styrkelse
af universiteternes ledelse og
organisation. Handlekraftige
ledelses- og organisationsfor-
mer er vigtige forudsætninger

for at universiteterne kan møde
fremtidens udfordringer.

Det handler naturligvis ikke
bare om at have patent på den
rigtige organisation. Det hand-
ler snarere om at formulere et
nyt sæt af værdier for universi-
teternes mål som kan gøre op
med indgroede myter.

Dette er forudsætningen for
at universiteterne selv kan
påtage sig ansvaret for at prio-
ritere mellem hvad der er god
og dårlig forskning og ikke
mindst hvilke forskningsområ-
der der har større eller mindre
samfundsmæssig betydning.
Det sidste er det helt afgørende
hvis det nogensinde skal lykkes
universiteterne at løfte dette
ansvar af politikernes skuldre. 

Med andre ord: Hvis univer-
siteterne reelt ønsker øget fri-
hed fra politisk styring må de
tage sagen i egen hånd og defi-
nere sig selv som ansvarlige
moderne samfundsinstitutio-
ner. Det kræver et opgør med
den myte at videnskaben er til
for sin egen skyld og en aner-
kendelse af at forskning er en
social aktivitet på lige fod med
andre i samfundet. 

Myterne fortæller at viden-
skaben ingen grænser kender,
at den eksisterer for sin egen

skyld, at den er sand, rationel
og objektiv (her tænkes særligt
på “science”, altså den naturvi-
denskabelige, sundhedsviden-
skabelige og tekniske forsk-
ning), at dens opdagelser ikke
kan forudses og ikke mindst at
videnskaben er politisk neutral. 

Myten fører endvidere frem
til den konklusion at alt er lige
godt og at kun videnskaben
selv kan og skal bestemme kur-
sen og retningen på forsknin-
gen. Den frie forskning er et af
de slagord som ofte anvendes
af ‘mytologerne’ i den forsk-
ningspolitiske debat. 

Ingen har dog mig bekendt
nogensinde været i stand til at
definere hvad det er forsknin-
gen skal være fri for? De smuk-
ke ord hjælper til gengæld med
at understøtte forestillingen om
at videnskaben er til for sin
egen skyld og at videnskaben
ikke er ansvarlig for at skabe vi-
den der har til formål at blive
omsat i samfundet. 

Resultatet er et lukket kreds-
løb hvor videnskabens indre lo-
gik står over for samfundets lo-
gik og hvor universiteterne som
konsekvens, frivilligt eller ufri-
villigt, bliver isoleret i samfun-
det hvilket er en skam. 

I praksis er videnskaben ikke
nødvendigvis god, den er ofte
usand og den har jævnligt me-
get betydelige politiske konse-
kvenser. Derfor har universite-
terne en uhyre vigtig rolle at
spille som den kompetente
oversætter af forskningsresulta-
ters betydning og konsekvens
for samfundet og dets borgere.

Der er behov for at se den de-
mokratiske virkelighed i øjne-
ne. Det er således nødvendigt
at den enkelte forsker anerken-
der at forskningen er et sam-
fundsanliggende der er under-
lagt samfundsøkonomiske be-
tragtninger og fordelingsnøg-
ler, og at forskerne undergraver
deres eget universitets mulig-
hed for selvstændighed hvis ik-
ke de medvirker til at nedbryde
myten. For samfundets svar på
manglende politisk og sam-
fundsmæssig ansvarlighed vil
altid være øget styring og regu-
lering.

VIDENSKABET
UNIVERSITETSSTYREFORM

“Det er nødvendigt at den enkelte forsker anerkender at forskningen er
et samfundsanliggende der er underlagt samfundsøkonomiske betragt-
ninger og fordelingsnøgler.”

Det langtidsholdbare
universitet
Hvis universiteterne reelt ønsker øget frihed fra politisk styring må
de tage sagen i egen hånd og definere sig selv som ansvarlige
moderne samfundsinstitutioner
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Social robust viden
Hvad er der det så for et alterna-
tivt værdisæt der på længere sigt
kan være med til at afmytologi-
sere det moderne universitet?
Det er naturligvis et meget van-
skeligt spørgsmål at besvare. 

I den internationale debat
om universiteternes fremtid er
det nok Michael Gibbons intro-
duktion af begrebet ‘social ro-
bust viden’ som kommer tættest
på at indkredse en form for svar
eller måske nærmere en vision
(for en nærmere introduktion
på dansk, se forskningsdirektør
Ove Poulsens artikel revitalise-
ring af naturvidenskabelig dan-
nelse i tidsskriftet Uddannelse
nr. 3, 2001.)

Social robust viden er et vi-
denbegreb med flere facetter.
Social robust videnproduktion

er forskning som ikke står ale-
ne, men som forholder sig be-
vidst til blandt andet etiske,
miljømæssige og økonomiske
konsekvenser. 

I vidensamfundet er forsk-
ningen ikke kun leverandør af
input til samfundet, men en in-
tegreret aktivitet. Social robust
viden forudsætter et klassisk vi-
denskabeligt fundament, men
dette fundament skal samtidig
inddrage problemer der har ty-
delige samfundsmæssige di-
mensioner. 

Bekæmpelse af BSE er et ak-
tuelt eksempel hvor løsningen
ud over et solidt biokemisk vi-
denskabeligt grundlag også
skal indeholde overvejelser om
en fremtidig etisk holdbar fod-
ring af dyr, et tværgående sam-
arbejde med de epidemiologer

der følger eventuel smitte af
sygdommen Creutzfeld-Jacobs
til mennesker. 

Historien er netop at de re-
spektive forskere hver for sig
kan anbefale løsninger. Men de

kan ikke stå alene. De må dele
deres  viden med andre aktører
og derigennem skabe robuste
løsninger. Forskere, myndighe-
der og virksomheder er med
andre ord ofte dybt involveret i
etableringen af holdbare
løsninger for samfundet.   

Det er måske bedst at illu-

strere visionen om det sociale
robuste universitet ved at tage
afsæt i den evige diskussion om
forskernes ansvar for at formid-
le forskningsresultater. Mange
forskere er sky over for medier-

ne. De fleste udenforstående
kan hurtigt blive enige om at
mange forskere er for dårlige til
både den folkelige formidling
og til at oversætte de politiske
konsekvenser af deres viden om
natur og teknik. 

Dette har flere forskningsmi-
nistre med rette kritiseret i de

taler jeg har hørt igennem de
seneste par år. Det er så for-
færdeligt banalt at enes om at
offentligheden skal have et
bedre indblik i videnskabens
spændende verden. 

I forhold til forståelse af be-
grebet om social robust viden
er det også et udtryk for viden-
skabens selviscenesættelse at
offentligheden skal forstå vi-
denskaben og at videnskaben
intet kan lære af en tovejskom-
munikation med samfundet og
dets interessenter. 

Omstilling nedefra
Det er Peter Sandøe og Gitte
Meyers fortjeneste at der er
kommet fokus på denne blind-
gyde blandt andet via artikler i
denne avis.

Det er nemlig lige så vigtigt
at videnskabens udøvere, den
enkelte forsker, bliver bedre til
at forstå hvilke problemer der
optager samfundet og hvordan
vedkommendes egen forskning
spiller sammen med samfun-
dets dagsorden. 

Man kan let forveksle det so-
cialt robuste videnbegreb med
en instrumentalistisk forsk-
ningsforståelse. Det er imidler-
tid ikke rigtigt. Pointen er at
universiteterne som institutio-
ner skal tage instrumentet i
egen hånd. Det er en vision om
forskningens rolle som univer-
siteternes medarbejdere, ledere
og bestyrelse skal gå sammen
om at formulere i samspil med
eksterne parter.  

Disse visioner kan give politi-
kere, borgere og virksomheder
en vished for at universiteterne
forstår og respekterer de udfor-
dringer som samfundet tumler
med. Ikke sådan at forstå at
man skal love løsninger. Det er
naturligvis umuligt, men at
man har en løbende diskussion
om hvilke opgaver der bliver
op- og nedprioriteret. Kun på
den måde kan forskningsverde-
nen på længere sigt blive frita-
get for øget styring. 

En øget uafhængighed for
universiteter og forskningsin-
stitutioner betyder også at fag-
lige prioriteringer skal kunne
følges op af handling uden at
gå tiggergang til staten om fle-
re midler.   

Omstillingen skal således
først og fremmest komme nede-
fra og kræver store forandrin-
ger. Det vil tage tid, men det er
værd at vente på. Vi har nemlig
brug for forskere og universi-
teter der kan og vil selv. Det får
vi alle sammen den mest lang-
tidsholdbare, socialt robuste
viden ud af på længere sigt. ■

Bjarne Lundager Jensen er forsk-
ningschef i Dansk Industri.

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at ud-

stille det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med

mellemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen

per e-mail.  

“Myterne fortæller at videnskaben ingen grænser kender, at den eksiste-
rer for sin egen skyld, at den er sand, rationel, at dens opdagelser ikke
kan forudses og ikke mindst at videnskaben er politisk neutral.”
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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.DEBAT ▼  

SYNSPUNKT

Sprogfagenes 
nye rolle

Fremmedsprogsfagene på universiteterne står i en paradoksal situati-
on. På den ene side er der både et stigende samfundsmæssigt behov
for fremmedsproglige kompetencer og stor interesse for at studere

sprog blandt de unge. På den anden side oplever universiteternes frem-
medsprogsuddannelser vigende søgning og økonomiske nedskæringer. 

Hvad er der galt, og hvad kan vi gøre ved det? Den problematik ligger
til grund for Danmarks Humanistiske Forskningscenters internationale
konference Changing Philologies om sprogfagenes fremtid på universite-
terne den 8-9. februar – se annoncen side 22. 

At interessen for sprogstudier ikke er svækket blandt de unge kan ses
af at Handelshøjskolernes nye sproglige kombinationsuddannelser boo-
mer i disse år og når søgningen til universiteternes uddannelser samtidig
er vigende, må man spørge sig selv hvorfor. 

En nærliggende årsag kunne være at vi ikke har været gode nok til at
synliggøre hvordan et humanistisk perspektiv på de aktuelle sprogrelate-
rede problemstillinger ville tage sig ud.  Fremmedsprogene på universite-
terne tilbyder studier der kombinerer opbygningen af den sproglige kom-
petence med både kulturforståelse, historisk indsigt og en almen kritisk
kompetence, men alt for ofte kommer denne profil til at stå i skyggen af
en langt mere traditionel sprogfagsprofil der hænger sammen med fage-
nes historie.

Nye tider
Fremmedsprogsfagene som de betydelige universitetsfag vi kender i dag,
blev oprettet med indførelsen af skoleembedseksamen i starten af det ty-
vende århundrede. 

Det var formålet at uddanne gymnasielærere i engelsk, tysk og fransk
til gymnasieskolen, og fagene blev opbygget i den filologiske tradition
med vægt på sprog- og litteraturstudierne. 

Videnskabsteoretisk var det positivismen og den hermeneutiske tradi-
tion som var fremherskende, og filologiens discipliner blev holdt sam-
men af nationalromantiske forestillinger om sammenhængen mellem
sprog og nation. 

Udviklingen i den sidste del af det tyvende århundrede har imidlertid
ændret sprogfagenes faglige placering inden for det humanistiske viden-
skabsfelt på en række områder uden at uddannelserne for alvor har skif-
tet karakter i overensstemmelse hermed. 

Lad os blot nævne forhold som den øgede økonomiske og politiske glo-
balisering, informationsteknologiens gennemslag, den gennemgribende
teoretisering af de humanistiske videnskaber samt ændringen i studen-
termateriale og aftagerorganisationer for de humanistiske studier. Alt
dette er forhold som vi skal tage højde for i den fremtidige udvikling.

Humanistisk nødvendighed
Hvis de aktuelle tendenser i retning af øget globalisering kulturelt skal
modsvares af et reelt globalt udsyn og en øget interkulturel forståelse –
uden dog at tage form af snæversynet anglofon provinsialisme – så vil
det være nødvendigt at placere en humanistisk tilgang til dette problem-
felt centralt i fremtidens samlede uddannelsesudbud. 

I dette arbejde vil de fremmedsproglige kompetencer udgøre en nød-
vendig forudsætning for at oparbejde den kulturelle indsigt som igen kan
muliggøre reel kommunikation og interkulturel forståelse.  

Det er derfor nødvendigt at diskutere problematikken omkring sprog-
fagenes faglige identitet i lyset af det traditionelle filologiske videnskabs-
paradigmes sammenbrud. 

Det fremstår med andre ord som en aktuelt presserende opgave at ud-
vikle en faglig identitet og profil for sprogfagene som kan erstatte både
den traditionelle filologis romantiske indebyrd og den efterfølgende teo-
retiske disciplinopsplitning af filologiens helhedssyn. 

På konferencen vil de udfordringer sprogfagene står over for blive
præsenteret af en række hjemlige og internationale forskere, ligesom for-
skellige løsningsstrategier og bud på hvordan forskellige tværfaglige til-
gange kan bringes i anvendelse vil blive diskuteret. ■

Kære Linda Nielsen. Tillykke med at du er
blevet valgt som ny rektor for Københavns
Universitet. Jeg havde gerne stemt på dig

hvis ellers jeg havde haft mulighed for det, men
som undervisningsassistent havde jeg i lighed
med universitetets andre løstansatte lærere ikke
stemmeret ved rektorvalget. 

Efter snart 10 års kontinuerlig ansættelse hav-
de jeg ikke den indflydelse på min egen arbejds-
plads som selv en nyimmatrikuleret rus der
muligvis aldrig har sat sine ben på universitetet,
besidder. Det vil jeg ikke lægge skjul på at jeg op-
lever som en stor uret!

Vi bliver flere
Jeg vil derfor her tillade mig at forespørge hvor-
dan du ser på det faktum at en så overvældende
del af universitetets lærerstab på denne måde
effektivt bliver holdt uden for enhver indflydelse
på væsentlige områder af universitetets politik og
følgelig på egne arbejdsforhold. 

Det er jo ikke længere nogen hemmelighed at
en endog meget stor del af undervisningen på
mange institutter afholdes af løst ansatte lærere,
og jeg vil på denne baggrund mene at også vi
burde være både kvalificerede og berettigede til
at gøre vor indflydelse gældende i så afgørende
spørgsmål som nu valget af en ny rektor.
Påfaldende demokratiske kan de nuværende for-
hold vist i hvert fald ikke siges at være. Jeg har
desuden vanskeligt ved at indse hvem der skulle
kunne have gavn af at udelukke os fra den indfly-
delse som alene vores antal kunne tilsige.

Ruder konge regerer
Gamle folk “på egnen” fortæller at universitetets

Birthe Hoffmann, Institut 

for Tysk og Nederlandsk og 

Hans Lauge Hansen, 

Romansk Institut

■ ÅBENT BREV T IL  L INDA NIELSEN

Giv stemme til løstansatte
valglov stammer helt tilbage fra en tid hvor løst
ansat var noget man var i en kortere periode før
man blev rykket op i en fast stilling. 

Men som tingene siden har udviklet sig således
at mange nu tilbringer både ti, tyve og tredive år
(i praksis ofte et helt arbejdsliv!) som løst ansatte,
var det måske på tide at man i samarbejde med
den nyoprettede forening af dvip’er på KUA tog
universitetets åbenlyse diskrimination af os hvad
angår både ansættelsesforhold, løn, pension og
politisk indflydelse, op til grundig revision. 

Og hvorfor ikke begynde med valgloven så vi
måske som en begyndelse – på lige fod med alle
andre – kunne deltage i den demokratiske proces
på Københavns Universitet.
Morten Hjelt, undervisningsassistent ved Musik-
videnskabeligt Institut siden 1991.

Svar
Nu er jeg jo ikke tiltrådt som rektor endnu, og jeg
har derfor ikke haft lejlighed til at dyrke spørgs-
målet nærmere, men jeg synes du peger på en
relevant problemstilling. Jeg forstår godt din
frustration når din tilknytning til universitetet
har været så tæt og langvarig. Også på andre
punkter giver de nuværende valgregler anled-
ning til nogle overvejelser. Det vil derfor være
naturligt at tage spørgsmålet om deltidslærerne
op til overvejelse i denne forbindelse. Hvis vi
altså får lov til fortsat at have valg med afgøren-
de medarbejderindflydelse på Københavns Uni-
versitet, hvilket vi jo håber på og kæmper for.
Linda Nielsen, nyvalgt rektor.
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Gæsteprofessorer ▼

Vice-chancellor Susan Bassnett, University of Warwick 

Københavns Universitet får fornemt besøg fra

England i februar. Susan Bassnett er vice-chan-

cellor ved Warwick Universitet og professor ved

Center for Translation and Comparative Cul-

tural Studies som hun selv stiftede for næsten

20 år siden. Susan Bassnett har skrevet mere

end 20 bøger, og hendes Translation Studies er

blevet et af de vigtigste opslagsværker inden for oversættelses-

videnskab. Hun er fast skribent ved flere nationale dagblade i

England hvor hendes ugentlige klumme om uddannelse i The In-

dependent især har stor indflydelse. Hendes seneste bog, Exchan-

ging Lives, (2001) er en samling af egne digte og oversættelser.

Gennem hele sit virke har professor Bassnett arbejdet på at

højne vor bevidsthed om oversættelse. Hun har altid interesseret

sig for de problemer der går ud over det rent lingvistiske og har

konsekvent bekæmpet den rutine hvor man studerer oversættel-

se som en abstrakt erstatning af kildesprog med målsprog. Det

man bør undersøge, er processen, konteksten, betingelserne for

oversættelsen. Vigtigst er dog den kulturelle dimension. At over-

sætte er aldrig blot at bære en tekst over en sproglig-kulturel

grænse. At oversætte er at rejse i det ukendte, at genspejle sig

selv i en anden, at konstruere en kultur og et verdensbillede som

hverken er fuldt identisk med ‘kilde’ eller med ‘mål’, men er no-

get helt tredje der ligger imellem. 

Susan Bassnett deltager i kongressen Changing Philologies 

8.-9. februar på Den Sorte Diamant og kan opleves tirsdag 

12. februar på Københavns Universitet – se listen over særlige

forelæsninger s. 23. 

Tiltrædelser ▼

Dr.jur. Carsten Henrichsen

– er udnævnt som professor i forvaltningsret

ved Det Juridiske Fakultet den 15. december.

Carsten Henrichsens forskning har hovedsage-

ligt været centreret om offentligretlige og her-

under især forvaltningsretlige og forvaltnings-

mæssige forhold i øvrigt. Henrichsen har end-

videre bestridt en lang række administrative hverv ved de retsvi-

denskabelige institutter, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

og Det Juridiske Fakultet, senest som formand for Det Juridiske

Studienævn og studieleder for den juridiske uddannelse ved

Københavns Universitet.

Dr.phil. Klaus Bruhn Jensen

– er tiltrådt som professor ved Institut for Film-

og Medievidenskab den 1. januar. Klaus Bruhn

Jensen har en stor international produktion

bag sig især inden for brugen og modtagelsen

af tv-nyheder. Hans bog The Social Semiotics of

Mass Communication (1995) er et anerkendt

værk oversat til flere sprog. Jensen sidder desuden i redaktionen

af flere internationale tidsskrifter ligesom han har ledet mange

større nationale og internationale forskningsprojekter bl.a. det

nationale projekt som førte til udgivelsen af Dansk Mediehisto-

rie 1-3 (1996-97) og det store tværfaglige projekt Den billed-

skabte virkelighed (1995-99).

● NAVNE

Nye penne på Universitetsavisen ▼

Line Aarsland

- er journalist fra Roskilde Universitetscenter og

har tidligere læst på Københavns Universitet

hvorfra hun har en bachelorgrad i engelsk og

tyrkisk. Hun har tidligere arbejdet på dagbladet

Information. Line er vikar for Lise K. Lauridsen

der er på barsel.

David Højmark

- er Universitetsavisens nye journalistpraktikant.

David har en fortid som historiestuderende på

Aalborg Universitet, lærervikar i folkeskolen og

er nu under uddannelse på Danmarks Journa-

listhøjskole.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● BOLIGER

Boliger søges ▼

Indre København

Periode: Fra 1/4 til 15/9-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, køkken, vaskema-

skine. 

Beboere: Gæsteforsker med

hustru. 

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9 til 31/12-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, køkken, vaskema-

skine. 

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Nær Universitetsparken

Periode: Pr. 1/3-02 for min. 1 år.

Størrelse: 2-3 vær. med eget toi-

let og bad, soveværelse samt

opholdsrum og køkken.

Beboer: M tysk forskningsad-

junkt, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Bruno Walter, tlf. 3532

1051 el. 3811 3816, e-mail:

BAWalther@zmuc.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/2 til 1/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 1 stort el. 2

små vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad og

køkken.

Beboer: Studerende par fra Bar-

celona.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 2623 3733, e-mail:

xrl3@hotmail.com 

København og omegn

Periode: Pr. 1/3-02 for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboer: K svensk forsknings-

adjunkt, ikke-ryger.

Kontakt: Charlotta, tlf. 3967 4943

el. 4443 7538, e-mail:

sgfr@mfi.ku.dk.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Islandsk forsker med

mand og barn.

Kontakt: Gudrún Thórhallsdóttir,

tlf. +354 525 4027 el. +354 552

2127, e-mail: gth@hi.is.

København/Nørrebro

Periode: Fremleje.

Størrelse: Lejlighed, 2-4 vær.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 2684 6212.

København og omegn

Periode: Fra 15/2 til 14/5-02.

Størrelse: Lille lejlighed el. værelse.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Kinesisk M gæsteforsker,

ikke-ryger.

Kontakt: Tlf. 3532 0262, e-mail:

pjm@kiku.dk.

Boliger udlejes ▼

Frederiksberg/City

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, 22 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og vaskemaskine. Evt. delt IS-

DN-abonnement med apparat.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md.

Depositum: Kr. 6.000.

Kontakt: Anne, tlf. 3331 1594.

Frederiksberg/City

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, 15 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og vaskmaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.200 pr. md.

Depositum: Kr. 2.200.

Kontakt: E-mail: kwe@carlbro.dk.

Nørrebro

Periode: Pr. 1/3-02 for 6 md. el.

efter aftale.

Størrelse: Værelse, ca. 20 kvm. 

Udstyr: Adgang til bad og spise-

køkken.

Beboer: Gæsteunderviser el.lign.

Husleje: Kr. 2.900 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3585 4065 el. 2615

4065.

København/Søborg

Periode: Fra medio februar til ca.

1/5-02, evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

have. 

Beboer: Gæsteforsker el. stude-

rende.

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. ekskl. el.

Depositum: Kr. 3.500.

Kontakt: Tlf. 2652 8095, e-mail:

a_schomacker@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 4/2 til 30/6-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 55 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, internet-

adgang.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: E-mail:

mg@geogr.ku.dk.

Christianshavn

Period: From 1 February to 1

August 2002.

Size: Apartment, 3 rooms. 

Copenhagen City

Size: Flat, one/two rooms, willing

to share.

Equipment: Furnished.

Tenant: Two Indian guest

researchers.

Contact: Anjana, tel. 3532 7485,

e-mail: neelswan@hotmail.com.

Frederiksberg/Østerbro/City

Periode: Fra 1/2 til 1/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad og

vaskemaskine.

Beboer: Tysk forsker med familie.

Husleje: Maks. kr. 7.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 4418 el. 3532

4411, e-mail: Wolfgang.

Eggert@econ.ku.dk el. 

Grethe.Mark@econ.ku.dk.

København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed el. vær.

Beboer: Portugisisk adjunkt ved

Økonomisk Institut. 

Kontakt: Helene Bie Lilleør, tlf.

5151 2920 el. Joao Ejarque, e-

mail: joao.ejarque@econ.ku.dk.

København

Periode: Min. 1 år fra 1/4-02.

Størrelse: Lejlighed, ca. 3 vær.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Frederik og Katrine, tlf.

3535 3308, 2673 3532 el. 2063

1265.

København

Periode: Pr. 2/2-02.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: Tysk M gæsteforsker.

Kontakt: Tlf. 2749 5786, e-mail:

schoenbm@gmx.de.

Copenhagen

Period: From mid-March or April

2002 for up to 3 years.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenants: Australian couple.

Contact: David Nash, tel. 3532

1328 or 2371 8973, 

e-mail: DRNash@zi.ku.dk.

København

Periode: Snarest, senest fra 1/4

t.o.m. 1/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. Evt.

mulighed for bytte med lejlig-

hed i Stockholm.

Beboere: Svensk gæsteforsker-

par, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf. 3582 6049, e-mail:

jonas.nordin@historia.su.se.

København

Periode: Pr. 1/2-02 for ca. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Møbleret, køkken,

bad/toilet.

Beboer: 2 gæsteforskere, ikke-ry-

gere.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

Depositum: Maks. kr. 6.000.

Kontakt: Sekretær E. Uhrenfeldt,

IMBG, afd. B, Panum Institut-

tet, tlf. 3532 7761, 

e-mail: else@imbg.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/5 til 31/7-02, begge

datoer er fleksible.

Equipment: (Partly) furnished if

desired. Balcony, elevator, yard

with playground, all modern

amenities.  

Rent: Kr. 7.800 per month excl.

heating, electricity, water.

Deposit: Kr. 15.600. 

Contact: Tel. 3295 3215 or 4053

5740.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2 til 30/4-02

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 108

kvm. Kan evt. deles af to per-

soner.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske- og

opvaskemaskine, terrasse.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md. inkl. el,

varme og vand.

Depositum: Kr. 16.000.

Kontakt: Mikael, tlf. 4677 4126

el. 3811 1071, 

e-mail: mbs@dalgashave.dk.

Christianshavn

Period: From 15/2 to 7/8-02.

Size: 2 Rooms, 50 sqm.

Equipment: Furnished, bathroom

and kitchen, access to washing

facilities.

Rent: Kr. 6.500 per month, excl.

electricity and heating.

Deposit: Kr. 13.000.

Contact: Tel. 2491 1383, e-mail:

jensen1422@yahoo.dk.

Indre Østerbro v. Park

Periode: Fra 1/2 til 1/9-02.

Størrelse: 2 vær., 56 kvm.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: Kr. 18.000.

Kontakt: Tlf. 2628 3060.

Copenhagen V

Period: From 1 February 2002.

Size: Room, 12 sqm. and one sha-

red living room.

Equipment: Fully furnished, bath-

room, and kitchen.

Tenant: Researcher or student

(age 22-32), non-smoker.

Rent: Kr. 2.800 pr. md.

Deposit: Kr. 5.600.

Contact: Tel. 3322 2629, e-mail:

raphikidk@yahoo.com.

Enghave Plads

Periode: Fra 9/2 til medio juli

2002.

Størrelse: Lejlighed, 21/2 vær., 70

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken og bad.

Beboer: Gæsteforsker el.lign., ik-

ke-ryger.

Husleje: Kr. 5.700 pr. md. alt inkl.

ekskl. telefonsamtaler.

Depositum: Kr. 5.700.

Kontakt: E-mail: 

leliseravn@hotmail.com.

København N 

Periode: Fra 1/2 til 1/9-02.

Størrelse: Værelse, 15 kvm., i stor

delelejlighed.

Udstyr: (Delvist) møbleret. Ad-

gang til fælles stue, spisekøk-

ken samt bad/toilet.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. alt inkl. 

Depositum: 2-3 måneders leje.

Kontakt: Gobind, tlf. 2872 3275,

e-mail: gobind@ofir.dk.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Kan du ikke få studier og økonomi til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem end studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller er usikker på hvordan du bedst benytter

den SU du har til rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk hvor du fortæller hvad du vil tale med

SØ-vejlederen om – så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejledere på dit studie hvis du har generelle

spørgsmål omkring SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør hvis man

vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen el-

ler lignende.

Pristildelinger ▼

Professor, dr.med. Niels E. Skakkebæk

– modtog 17. december en donation fra Svend

Andersen Fonden på to mio. kr. Niels E. Skak-

kebæk der er leder af Rigshospitalets Klinik for

Vækst og Reproduktion, modtager pengene til

sin forskning i hormonforstyrrende stoffer i

miljøet og deres mulige sammenhæng med

hormonrelaterede sygdomme som testikelkræft, misdannelser i

penis og faldende sædkvalitet.

Professor Bengt Saltin

– modtager den olympiske hæderspris IOC

Olympic Prize on Sport Sciences for 2002. Med

prisen følger 500.000 dollar – godt fire mio.

kroner. Prisen kaldes også den lille Nobelpris

og anses for at være den mest ærefulde inden

for forskning i motion, sundhed og sygdoms-

forebyggelse. Prisen vil blive overrakt ved de olympiske vinter-

leje i Salt Lake City i februar 2002. Bengt Saltin der er leder af

Center for Muskelforskning på Rigshospitalet, modtager prisen

for sine banebrydende undersøgelser af bl.a. hvad der sker i

musklerne under træning. Bengt Saltin kan træffes på tlf. 3545

7621 (tors. 10-14 og fre. 9-14) el. e-mail: cmrc@rh.dk.

Professor, dr.med. Olaf B. Paulson

– har netop modtaget Niels A. Lassens Fondens

hæderspris på 25.000 kr. Olaf B. Paulson har si-

den 1976 været overlæge på Rigshospitalet

hvor han i dag leder et stort forskerteam i den

neurobiologiske forskningsenhed som beskæf-

tiger sig med hjernens funktion og fysiologi.

Prismodtageren har gennem 31 år haft et tæt

forskningssamarbejde med fondens navngiver, professor og

overlæge, dr.med. Niels A. Lassen som frem til sin død i 1997 var

en af Danmarks førende forskere i hjernens funktioner. 

Sammen har Niels A. Lassen og Olaf B. Paulson udgivet i alt 81

publikationer.

Legattildelinger ▼

Kong Christian IX og Dronning

Louises Jubilæumslegat 

– blev tildelt to legatmodtage-

re fra Panum Instituttet den 

27. november. På billedet ses

læge, ph.d. Milena Penkowa

fra Medicinsk Anatomisk Insti-

tut og professor Elisabeth Bock

fra Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik. 



Gentofte

Periode: Pr. 1/4-02.

Størrelse: Værelse, 25 kvm., med

egen indgang. 

Udstyr: Adgang til spisekøkken

og bad. 

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. inkl. a

conto varme, el, gas og kabel

tv. 

Depositum: Kr. 7.000.

Beboer: Rolig studerende, ikke-

ryger.

Kontakt: Nana M. Hansen, tlf.

3332 1228. 

Frederiksberg

Periode: Fra 15/2 til 15/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 41 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet, bad og kabel tv

Husleje: Kr. 3.550 pr. md.

Depositum: Kr. 3.000.

Kontakt: Tlf. 3323 7950, e-mail:

o.g@get2net.dk.

Vesterbro

Periode: Snarest og til 31/7-02 m.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 59

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let, køkken. Gård og billigt

fællesvaskeri. Evt. cykel.

Beboer: Gæsteforsker el. lign. Ik-

ke-ryger.

Husleje: Kr. 4.800 pr. md. inkl.

forbrug, ekskl. evt. telefon.

Depositum: Kr. 9.600.

Kontakt: Tlf. 3583 7651.

Hvidovre/København SV

Period: From 1/3 to 1/8-02.

Size: House, 3 bedrooms and 1 li-

ving room, 150 sqm.

Equipment: Fully furnished,

kitchen, 2 bathrooms.

Rent: Kr. 6.500 per month excl.

electricity, heating, water and

telephone.

Deposit: Kr. 13.000. 

Contact: Mette, tel. 3649 8852, 

e-mail:

melamola@zipmail.com.br.

Kollegier ▼

Regensen

Periode: Pr. 1/2-02 og i løbet af

foråret bliver et antal kollegie-

værelser ledige på Regensen,

St. Kannikestræde 2.

Målgruppe: Studerende med ek-

saminer svarende til 2 års nor-

meret studietid ved universite-

tet el. DTU. Eksaminerne må

være bestået med min. 8 i gen-

nemsnit. Der lægges vægt på

ansøgerens sociale og økono-

miske forhold. Særlige opta-

gelsesberettigede er grønlæn-

dere og færinger der kan tilde-

les regensplads direkte efter

bestået studentereksamen og

som studerende ved andre

højere læreranstalter.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl.

tlf.ab. samt kr. 75 pr. md. til

div. fællesudgifter.

Ansøgningsskema sendes til: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/1-02.

Elers’ Kollegium

Periode: Pr. 1/2-02 bliver en alum-

neplads ledig. Der er tilknyttet

enkelte mindre legater.

Målgruppe: En filologistuderen-

de på Københavns Universitet

med min. to års bestået nor-

meret studietid. Eventuelle

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret.

Størrelse: Vær. på ml. 9 og 22 kvm.

Udstyr: Til kollegiet hører bl.a.

bibliotek, sauna og have med

kroketbane. 

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. samt

månedligt bidrag til kollegie-

kassen på kr. 100.

Ansøgning: Benyt ‘Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier’ der fås

på Stipendiekontoret. Vedlæg

skriftlig motivation for opta-

gelse på kollegiet og evt. do-

kumentation for slægtsforhold

til fundator.

Sendes til: Stipendiekontoret.

Ansøgningsfrist: 4/2-02.

Yderligere oplysninger: Kontakt

inspector collegii, tlf. 7730 9270.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Professorat i socialt arbejde
Genopslag

Sted: Forskningsprofessoratet op-

slås på Sociologisk Institut, KU

samt AKF, Amternes og Kom-

munernes Forskningsinstitut

som led i en etablering af et

konsortium til fremme af net-

værksopbygning og forskning i

socialt arbejde.

Indhold: Igangsætning, gennem-

førelse og formidling af forsk-

ning i praktisk socialt arbejde;

vejledning af forskerstuderen-

de der arbejder inden for

forskningsområdet; faglig le-

delse af større forskningspro-

jekter; opbygning af forsker-

netværk; udbygning af inter-

nationalt forskningssamarbej-

de; skabe overblik over forsk-

ningsfeltet; sikre vidensformid-

ling og opbygge samarbejdsre-

lationer til de sociale uddan-

nelsessteder.

Kvalifikationer: Dokumentation

af en høj grad af original vi-

denskabelig produktion på in-

ternationalt niveau. Erfaring

med forskningsledelse og evne

til at videreudvikle fagområdet

foretrækkes. 

Omfang: 4 år.

Ansøgning: J.nr. 201-211-17/01-

2511.

Ansøgningsfrist: 24/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat i Føtal
Medicin 
Sted: Klinisk Institut for Gynæ-

kologi, Obstetrik og Pædiatri

med tilhørende overlægestil-

ling i H:S og ved Amager Ho-

spital med tjeneste ved Rigs-

hospitalet. 

Indhold: Forskning og udvikling

af fagområdet, prægraduat

undervisning, forskeruddan-

nelse, bedømmelsesarbejder,

publicering/ videnskabelig for-

midling, patientbehandling

m.v. Det er en forudsætning

for ansættelsen at der opnås

ansættelse i begge dele af stil-

lingen. Det er derfor en betin-

gelse at ansøgeren indsender

både en ansøgning til Fakulte-

tet (professordelen) og en

ansøgning til Rigshospitalet

(overlægedelen). 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 28/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645. Det fuldstændige over-

lægeopslag kan ses på

www.rigshospitalet.dk el. fås

ved henv. til Rigshospitalets

Personalekontor, tlf. 3545

6482.

Dyrlæge
Sted: Afdelingen for eksperimen-

tel Medicin, Panum Instituttet.

Indhold: Forsøgsdyrfaglige op-

gaver, mikrobiologisk sund-

hedskontrol, hygiejne, rådgiv-

ning om forsøgsdyrsygdomme,

projektassistance og konsu-

lentbistand.

Kvalifikationer: Erfaring fra arbej-

de med forsøgsdyr specielt vedr.

infektionssygdomme. Godt

kendskab til diagnostisk bakte-

riologi, serologi og hygiejne.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 15/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Henrik

Bo Hansen, tlf. 3532 7376 el.

Hans-J. Skovgaard Jensen, tlf.

3532 7374.

Videreuddannelse i Ortodonti
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Fire videreuddannelses-

stillinger i ortodonti.

Uddannelsen der er heltids og

af 3 års varighed, foregår på

Afdeling for Ortodonti, Tand-

lægeskolen, i et samarbejde

med Sundhedsministeriet. For-

udsætningen for at begynde

på videreuddannelse i orto-

donti er at ansøgeren har væ-

ret beskæftiget i min. 2 år

fuldtids med praktisk klinisk

odontologi hvoraf mindst 1 år

fuldtids skal have været med

børnetandpleje.

Til besættelse. 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 5/3-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt fungerende afdelings-

leder Inger Kjær, tlf. 3532

6674, e-mail: ik@odont.ku.dk

el. afdelingssekretær Lisbeth

Madsen, tlf. 3532 6670, e-mail:

lvm@odont.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Instruktorater
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Instruktortimer i Gen-

teknologi og Cellebiologi, la-

boratorieøvelser.

Kvalifikationer: Studerende der

har bestået faget el. lign. i det

søgte instruktorat.

Omfang: Forårssemestret 2002.

Ansøgning: Att.: Lise Riis.

Ansøgningsfrist: 4/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Per Am-

strup Pedersen, tlf. 3532 1667

(genteknologi), Klavs Hendil,

tlf. 3532 1729 (cellebiologi).

Instruktorer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Zoologisk Institut.

Indhold: Undervisning i faget

Zoologisk Form og Funktion,

Biologi 1. 

Omfang: Tre stillinger a 18 timers

undervisning fra 5/3-02 til me-

dio maj.

Ansøgning: Mrk. kuverten “form

og funktion”. 

Sendes til: Åse Jespersen, Afd. for

Zoomorfologi, Universitetspar-

ken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/2-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Åse

Jespersen, tlf. 3532 1243, 

e-mail: ajespersen@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Retsgenetiker 
Sted: Retsmed. Institut, Afd. for

Retsgenetik.

Indhold: DNA-undersøgelser.

Kvalifikationer: Ph.d.-grad el. tilsv.

Ansøgningsfrist: 31/01-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent/lægesekretær
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

patologisk Afd.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se og erfaring, god til dansk og

engelsk. Fortrolig med Office-

pakken, Microsoft, kendskab

til lægelatin.

Ansøgningsfrist: 28/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/Laboratorietekni-
ker – vikariat
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

kemisk Afd.

Indhold: Analyse af prøver for

indhold af aktuelle stoffer,

vedligeholdelse af apparatur

og optimering af anvendte

metoder.

Omfang: 37 timer/uge i perioden

1/2-02 – 31/1-03. 

Ansøgningsfrist: 11/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Studiekontoret, Det Juri-

diske Fakultet.

Indhold: Ekspedition, personlig

vejledning af studerende, sags-

behandling og arrangementer.

Kvalifikationer: Jurastuderende.

Til besættelse: 1/2-02 

Omfang: Ca. 15 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Gitte Kor-

num, Studiekontoret-JURA, St.

Kannikestræde 11, st., 1169

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/studerende/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: Gitte

Kornum, tlf. 3532 2626.

● ØVRIGE 
STILLINGER

PR- og informationsmed-
arbejder
Sted: Studenterhuset ved Køben-

havns Universitet.

Indhold: Ekstern og intern PR; kon-

takt til sponsorer; fundraising

samt div. kontor-funktioner.

Kvalifikationer: Musik- og kul-

turinteresseret med flair for

layout, visuel kommunikation

og erfaring med Photoshop,

Quark el. lign.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Studenter-

huset, Købmagergade 52, 1150

Kbh. K. Mærk kuverten “PR-

ansvarlig”.

● PH.D. -
STIPENDIER

Molekylærbiologisk Forsk-
ningsprojekt 
Sted: Colotech A/S’s Proteinlabo-

ratorium ved Klinisk Biokemisk

Afdeling, Amtssygehuset i

Glostrup og Københavns Uni-

versitet. 

Indhold: Arbejde med Ciphergen

Biosystems A/S Protein Chip

Technology (Biology System II);

Analyse af biobankmateriale

(vævsprøver fra cancerpatien-

ter og raske individer) m.h.p.

identifikation af biomarkører

(proteiner), evt. i samarbejde

med eksternt biomarker disco-

very center; statistisk behand-

ling af resultater.

Kvalifikationer: Cand.scient. (bio-

kemi, biologi el. humanbiolo-

gi), cand.polyt. (biokemi) el.

cand.med. Erfaring med mole-

kylær biologi og genetiske

analyser er en fordel, men in-

gen betingelse.

Til besættelse: Efter aftale i 2002. 

Ansøgning sendes til: Prof.,

dr.med. Steen Gammeltoft, Kli-

nisk Biokemisk afdeling, Amts-

sygehuset i Glostrup, 2600 Glo-

strup, e-mail: 

sg@dcb-glostrup.dk. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

modtages indtil stillingen er

besat. Gennemgang af ansøg-

ninger begynder 1/2-02. 

Yderligere oplysninger: Steen

Gammeltoft, Klinisk Biokemisk

afdeling, tlf. 4323 2455 el.

4068 2130, e-mail: 

sg@dcb-glostrup.dk.

● STIPENDIER

Forskningsstipendier ved
Danmarks Humanistiske
Forskningscenter
Målgruppe: Ansøgere forudsæt-

tes at være på seniorforskerni-

veau, men behøver ikke at

være fastansatte. Forskere fra

alle videnskabelige hovedom-

råder og forskningsmiljøer kan

søge når projektbeskrivelsen

tager udgangspunkt i en hu-

manistisk, teologisk el. kultur-

videnskabelig problemstilling.
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Sund dekan-reception

I anledning af dekanskiftet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der reception for afgående dekan Hans Hultborn samt prodekaner In-

ger Kjær og Niels Juel Christensen og tiltrædende dekan Ralf Hemmingsen samt prodekaner Birgitte Nauntofte og Ulla Wewer. Receptionen

finder sted 30. januar kl. 14-16 på pladsen foran Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Feriefonden i Paris

Feriefonden har lejet en lille lejlighed centralt i Paris; rue Made-

moiselle i 15. arrondissement. Lejligheden består af et sove-

værelse med dobbeltseng, en lille stue med amerikansk køkken

og badeværelse med badekar. I stuen er der tillige en sovesofa

med plads til to personer. Der er dyner og puder til 4 personer,

man medbringer sengelinned, viskestykker og håndklæder og

står selv for rengøringen inden afrejsen. Lejligheden er til dis-

position fra midten af marts og året ud. Man sørger selv for

rejsen, og lejligheden koster 3.000 kr. pr. uge (søndag-søndag),

1.720 kr. for søndag-torsdag og 1.290 kr. for torsdag-søndag.

Feriefonden tager imod bestillinger fra mandag den 28. januar.

I første omgang modtages bestillinger t.o.m. uge 19. Fra uge

20 foregår tildelingen ved lodtrækning, se Universitetsavisen 

d. 7. februar. Nærmere information fås ved henvendelse til

Feriefonden, tlf. 3532 2791 (kl. 12.30-14.30. Onsdag lukket.)
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Centeret vil kunne huse et el.

to gruppeprojekter a maks. tre

personer. 

Støtte: Der er 18 stipendier til be-

sættelse.

Periode: Et år med tiltrædelse

1/9-02.

Ansøgning: Skema fås på

www.humanities.dk el. ved

henv. til Ingrid Wass, tlf. 3532

3920. Sendes i 10 eks. vedlagt

projektbeskrivelse inkl. tids-

plan (maks. 5 s.); CV; publika-

tionsliste.

Sendes til: Danmarks Humanisti-

ske Forskningscenter, Vimmel-

skaftet 41A, 2., 1161 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Uddeling: Svar senest 1/4-02.

Yderligere oplysninger: Direktør,

dr.phil. Birgitte Possing, e-mail:

bpo@humanities.dk el. besty-

relsesformand, chefredaktør,

dr.phil. Anne Knudsen, e-mail:

akn@weekendavisen.dk.

Humanity in Action
Target group: HIA seeks Fellows

of all backgrounds and selects

them on the basis of academic

achievement and interest in

human rights and minority

issues. 

Support: HIA Summer Program

and Tom Lantos/Humanity in

Action Capitol Hill Internship.

HIA pays the expenses related

to the HIA Summer programs

in the United States and Euro-

pe. The HIA Foundation is

devoted to the study and

betterment of human rights

and specifically the relation-

ship between the majority and

minority populations in Den-

mark, Germany, The Nether-

lands and, to a lesser extent,

the United States.

Period: From 28 May to 3 July,

2002 and October 13-30, 2002. 

Applications: Application forms

are available on 

www.humanityinaction.org.

Deadline for applications: 

18 February 2002.

Additional information:

www.humanityinaction.org,

HIA Denmark, tel. 3295 4440,

e-mail: lotte.lund@mail.dk.

Kræftens Bekæmpelse
Det Læge og Naturviden-
skabelige Udvalg
Støtte: Til forskere til rejser 

(ekskl. løn). Scholarstipendier

gives i f.m. udførelse af et

forskningsprojekt inden for

eksperimentel, klinisk og epi-

demiologisk kræftforskning.

Stipendiet kan søges i op til 12

md. og er på kr. 6.500 pr. md. 

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.cancer.dk el. på tlf.

3525 7259/3525 7258.

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11, inden kl. 16.00. 

Uddeling: Hhv. ult. marts, juni,

september og december.

Kræftens Bekæmpelse
Det Psykosociale Forsk-
ningsudvalg
Støtte: Scolarstipendier gives til

studerende til et projekt inden

for forskningsområdet: Psyko-

sociale aspekter ved kræft. Sti-

pendiet kan søges i op til 12

md. og er på kr. 6.500 pr. md.

Inden for samme forsknings-

område kan forskere søge støt-

te til rejser under 1 md. varig-

hed (ekskl. løn).

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.cancer.dk, klik me-

re information el. tlf. 3525

7259/3525 7258.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Postdoc-stipendier til tek-
nisk og naturvidenskabelig
forskning
Målgruppe: Primært danske for-

skere fra Københavns Univer-

sitet, Aarhus Universitet, Dan-

marks Tekniske Universitet,

Danmarks Farmaceutiske Høj-

skole, Den Kgl. Veterinær og

Landbohøjskole, Syddansk Uni-

versitet og Ålborg Universitet. 

Støtte: Via en gave fra Villum

Kann Rasmussen Fonden er et

antal postdoc-stipendier til ud-

deling. Stipendierne tildeles

for op til et år til forskere med

en ph.d.-grad som planlægger

fortsat forskning ved et andet

inden- eller udenlandsk forsk-

ningssted. Forskningsstipendi-

erne omfatter løn samt et be-

løb på op til kr. 50.000 til

dækning af div. omkostninger. 

Ansøgning: Indehl. en beskrivelse

af den påtænkte forskning,

sted/institution for forsknin-

gens udførelse samt en påteg-

ning om institutionens accept

af værtskab for projektet. Pro-

jektbeskrivelsen bør også inde-

holde planer for formidling af

resultaterne. Vedlæg desuden

et CV med angivelse af faglige

aktiviteter og eksaminer, en

publikationsliste, kopi af rele-

vante eksamensbeviser samt

op til 5 publikationer som bi-

lag. Ved projektets afslutning

aflægges rapport om projek-

tets forløb, resultater og for-

midling. 

Sendes til: Administrationen,

DTU, Bygning 101 A, 2800

Lyngby.

Mrk. Stipendiat fra Villum

Kann Rasmussen Fonden og

sendes i 4 eks.  

Ansøgningsfrist: 8/3-02, kl. 12.00.

Stipendier til studierejser 
til Færøerne
Målgruppe: Studerende el. unge

forskere (ikke færinger) der i

forbindelse med deres studier

el. projekt vil foretage studie-

rejse til Færøerne. 

Støtte: I alt kr. 35.000 til uddeling

som 5-7 stipendier. Projektet

skal have relation til færøske

forhold, og ansøgeren skal un-

der opholdet være tilknyttet

Færøernes Universitet el. en

færøsk institution der samar-

bejder med dette.

Ansøgning: Skema fås på

www.setur.fo/nytt.html. Skal

vedlægges anbefaling el. udta-

lelse fra universitet el. institut.

Sendes til: Fródskaparsetur

Føroya, J.C. Svabos gøta 14,

Postbox 272, FO- 110 Tórshavn,

Færøerne.

Ansøgningsfrist: 15/3-02.

Yderligere oplysninger: Tlf. +298

31 5302, fax +298 31 8929.

Støtte til gæsteforelæsere 
– foredrag om kræftrelate-
rede emner
Støtte: Økonomisk støtte til de

videnskabelige selskabers af-

holdelse af åbne møder til

dækning af udgifter i f.m.

udenlandsk foredragsholders

forelæsning om kræftrelevan-

te emner.

Periode: 2002.

Ansøgning: Indehl. budget for

foredragsholderens udgifter i

f.m. rejse og ophold; oplysnin-

ger om mødets samlede bud-

get; kort beskrivelse af fore-

dragets indhold herunder en

specificering af cancerrelevan-

sen i foredraget. Ansøgningen

sendes i 4 eks. i god tid før mø-

dets afholdelse.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11, inden kl. 16.00.

Støtte til højt specialiseret
kræftrelateret efteruddan-
nelse
Støtte: Kr. 200.000 til længereva-

rende studieophold af onkolo-

gisk relevans for speciallæger i

en spearheadfunktion. Gives

fortrinsvis til studierejser

m.h.p. indlæring af nye teknik-

ker, behandlinger etc. som ikke

kan læres i Danmark. I særlige

tilfælde ydes støtte til delta-

gelse i højt specialiserede vide-

regående kurser. Kravet om

speciallægeuddannelse kan af-

viges hvis speciel begrundelse

foreligger.

Periode: 2002.

Ansøgning: Indehl. budget. Sen-

des i 5 eks.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: Behandles

løbende.

Gigtforeningen
Støtte: Et forskningsstipendium

er til besættelse pr. 1/5-02 el.

snarest derefter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.gigtforeningen.dk el.

ved henvendelse til Marianne

Pagels, tlf. 3977 8000.

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 14/2-02, kl.

12.00.

Uddelingen: Svar ult. marts 2002.

Det Danske Institut i Rom –
ophold og stipendier
Målgruppe: Forskere inden for

alle grene af videnskaben og

kunstnere inden for alle kunst-

arter. Stipendierne er fortrins-

vis for ansøgere der ønsker op

til 5 md. om efteråret og 6 md.

om foråret. Ophold på under 2

md. kan tildeles efter særlig

motivering. Fastansatte vil nor-

malt ikke komme i betragtning

til stipendier. 

Støtte: Fra Dronning Ingrids Ro-

merske Fond vil et beløb være

til rådighed til uddeling af sti-

pendier til studieophold på

Det Danske Institut i Rom. Sti-

pendierne udgør p.t. kr. 7.500

pr. md. samt kr. 4.000 til rejsen.

Det er også muligt at søge om

ophold på instituttet uden sti-

pendium. Det må af ansøgnin-

gen klart fremgå om der søges

om ophold med stipendium el-

ler kun om ophold. 

Periode: I perioden fra 1/9-02 til

31/1-03.

Ansøgning: Intet skema. For pro-

cedure henvises til instituttets

hjemmeside. Sendes med post

senest 1 uge før ansøgningsfri-

stens udløb, pr. fax el. e-mail

(med attached file). 

Sendes til: Accademia di Dani-

marca, Via Omero 18, I-00197

Roma, Italy.

Ansøgningsfrist: 15/2-02, kl.

12.00.

Uddeling: Svar ca. 8 uger fra

ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger:

www.dkinst-rom.dk, tlf. (0039)

0632 65 931, fax: (0039) 0632

22 717, e-mail:

accademia@dkinst-rom.org.

● LEGATER

Danmark-Amerika Fondet &
Fulbright Kommissionen
Støtte: Danmark-Amerika Fon-

dets Legater til Danske Stats-

borgeres Studieophold i USA;

Danmark-Amerika Fondets

Amerikanske Legater; Dan-

mark-Amerika Fondets danske

Virksomhedslegater samt

Fulbright Kommissionens

Tilskudslegater. 

Periode: 2002-2003.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

oplysninger om legaterne fås

ved indsendelse af kort beskri-

velse af USA-opholdets læng-

de, niveau og indhold samt op-

lysning om navn, alder og ud-

dannelse. Medsend en franke-

ret A4-kuvert (250 g.)

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet & Fulbright Kommissio-

nen, Fiolstræde 24, 3., 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/4-02, kl.

12.00.

Hotelejer Anders Månsson
og Hustru Hanne Månssons
Mindelegat
Målgruppe: Dygtige, ubemidlede

studerende som under de

første års studier har vist flid

og gode evner. 

Støtte: 90 legatportioner a kr.

10.000 fortrinsvis til rejser i stu-

dieøjemed.

Periode: 2002.

Ansøgning: Ansøgningsskema til

Københavns Universitets lega-

ter kan fås på SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 2., 1171 Kbh. K.

Sendes til: SU-kontoret på oven-

stående adresse.

Ansøgningsfrist: 18/2-02.

Julie von Müllens Fond 
Støtte: Årligt ca. kr. 350.000 til

uddeling til en el. flere danske

forskere der beskæftiger sig

med konkrete forskningsopga-

ver hvis løsning forudsætter et

længere ophold i udlandet.

Ansøgning: Indehl. udførlige op-

lysninger om uddannelse,

forskningsprojekt, formål med

rejsen, overslag over udgifter

og angivelse af det ansøgte

beløb.

Sendes til: Det Kgl. Danske

Videnskabernes Selskab, H.C.

Andersens Boulevard 35, 1553

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 18/3-02.

Uddeling: Forsommeren 2002.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af lærere i
den danske folkeskole
Målgruppe: Enker efter lærere i

folkeskolen som ved sygdom
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Besættelsestidscirklen – ny studiecirkel om besættelsestiden 

Studerende ved Institut for Historie har taget initiativ til denne stu-
diecirkel. Det er formålet at besættelsestidscirklen skal blive et fo-
rum hvor studerende og andre interesserede kan mødes under uof-
ficielle former og diskutere besættelsestiden såvel som fortællingen
om denne. Arrangementerne begynder med et oplæg med efter-
følgende debat, og arrangørerne har lagt op til at oplægsholderne
fortæller om metodiske, tekniske og praktiske problemstillinger i
deres arbejde med besættelsestidshistorien.
Program for forårssemestret:

5. februar: Hans Kirchhoff: Samarbejde og tilpasning
19. februar: Esben Kjeldbæk: Sabotage/BOPA 
5. marts: Peter Birkelund: Modstand 
18. marts: Ditlev Tamm: Retsopgøret 
9. april: Joachim Lund: De økonomiske forhold under krigen
23. april: Mark Mau fortæller om sit speciale: Økonomiske forbin-
delser mellem Tyskland og Danmark under krigen 
7. maj: Anette Warring: Krigens efterliv og overlevering – den kollektive erindring

Alle arrangementer finder sted på Københavns Universitet Amager, lok. 6.1.48 kl. 16.00 præcis og
varer ca. 45 min. Der er gratis adgang. For yderligere oplysninger, se www.histud.ku.dk eller kontakt 
e-mail: besaettelsescirkel@histud.ku.dk.
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el. på anden måde er vanske-

ligt stillede; ugifte børn, for-

trinsvis døtre, af lærere i folke-

skolen når den af forældrene

der er lærer, er død, og børne-

ne har behov for økonomisk

støtte.

Ansøgning: Skema er obligato-

risk og fås ved henv. til Køben-

havns stifts bispekontor, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K, tlf. 3393

3508 – 235 (tir.-fre. kl. 9-15).

Oplys målgruppe. Ansøgnin-

gen skal indehl. skoleforvalt-

ningens påtegning samt oplys-

ning om kvalifikationer.

Sendes til: Københavns stifts

bispekontor, se ovenstående

adresse.

Ansøgningsfrist: 15/3-02.

Understøttelsesfonden for
enker og børn af præster i
folkekirken
Målgruppe: Enker efter præster i

folkekirken som ved sygdom

el. på anden måde er særlig

vanskeligt stillede el. som har

behov for midlertidig økono-

misk bistand; børn af præster i

folkekirken når den af foræl-

drene der er præst, er død, og

børnene har behov for økono-

misk støtte; børn af præster i

folkekirken til hjælp til påbe-

gyndt længere varende under-

visning, studier el. anden ud-

dannelse.

Ansøgning: Skema er obligato-

risk og fås ved henv. Køben-

havns stifts bispekontor, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K., tlf. 3393

3508 – 235 (tir.-fre. kl. 9-15).

Oplys målgruppe.

Sendes til: Københavns stifts

bispekontor, se ovenstående

adresse.

Ansøgningsfrist: 15/3-02.

● FORSKNINGS-
PRISER

Ny teknologi for blinde
Målgruppe: Enkeltpersoner, virk-

somheder og organisationer. 

Prisen der giver blinde og syns-

handicappede bedre livskvali-

tet og muligheder, uddeles af

O.N.C.E. og er på i alt kr. 2,2

mio. Den gives til forskning in-

den for IT, telekommunikation

og bioteknologi. Se www.on-

ce.es/I+D/.

Ansøgningsfrist: 31/3-02.

Uddeling: Inden 30/6-02.

Yderligere oplysninger: Gitte

Winther, Burson-Marsteller, tlf.

3332 7878, e-mail: 

gitte_winther@dk.bm.com.

● KURSER

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 7/2-02, kl. 13.15-16.15 og

13/2-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Københavns Universitet

Amager.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Kurser med fokus på
udviklingslande
Indhold: Health in Emergencies

Tid: 7/3-02.

Indhold: HIV/AIDS, Prevention,

Control, Care and Advocacy.

Tid: 5/4-02.

Sted: Panum Instituttet.

Sprog: Engelsk.

Pris. Kr. 10.000.

Ansøgningsfrist: 18/2-02.

Arrangør: Afdelingen for Inter-

national Sundhed, Københavns

Universitet, 

www.pubhealth.ku.dk/mih/

mih.html.

Yderligere oplysninger: Birgitte

Gantriis, tlf. 3532 7634, e-mail:

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk.

Ph.d.-kurser ▼

Today’s research training –
tomorrow’s scientific
quality
Contents: Scientific theory, philo-

sophy and ethics, scientific

communication and project

management.

Time: 7 – 14 June 2002.

Venue: Outside Tartu.

Organizer: NorFA, www.norfa.no

/_img/First_announcement.pdf.

● MØDER

Nutidens børns seksualitet
Hertoft eftermiddag 

Oplægsholder: Gideon Zlotnik.

Indhold: Natur og miljø stjæler

børnenes tid – deres biologiske

udvikling går stærkt mens den

omgivende kultur har travlt.

Den fysiske kønsmodenhed går

hurtigere mens barndommen

skrumper. De kulturelle påvirk-

ninger er overvældende mens

de voksne er tidspressede. De

seksuelle grænser smuldrer

mens grænseoverskridelserne

stiger. Piger og drenge belastes

på forskellig måde, og der er

på flere områder behov for at

slå bremserne i.

Tid: 31/1-02, kl. 16.00.

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk

afd. O`s Auditorium, Borgm.

Jensens Allé 55, opg. 61 a.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Changing Philologies
Indhold: ‘Interdisciplinary confe-

rence on the profile of modern

language studies’. Oplægs-

holdere fra danske og uden-

landske universiteter.

Tid: 8 – 9/2-02, kl. 10-16.30.

Sted: Den Sorte Diamant, Søren

Kierkegaards Plads 1, Blixen

Salen.

Tilmelding: 25/2-02 el. snarest

derefter på tlf. 3532 3920 el. 

e-mail: center@humanities.dk.

Arrangør: Danmarks Humanis-

tiske Forskningscenter,

www.humanities.dk.

The Untranslatable
Conference

Contents: Everyone knows such

linguistic legends about un-

translatability as the Danish

‘hygge’ and the numerous

Inuit words for snow; it is a

standing cliché within cultural

and linguistic studies to claim

that a foreign idiom cannot be

rendered in any other lan-

guage. This notion of the un-

translatable is central to any

discussion of translation and

will be the subject of papers

presented by scholars from va-

rious disciplines: philosophy,

English studies, Russian studies.

Speakers: Kirill Postoutenko, Uni-

versity of Southern California

og Adam Diderichsen, Jon

Kyst, Svetlana Klimenko, Char-

les Lock, all KU.

Time: 15/2-02, kl. 15-19.

Venue: KUA, lok. 15.1.32.

Organizer: Engelsk Institut, Jon

Kyst, e-mail: kyst@hum.ku.dk.

Krigsseminar
Foredragsholdere: Kirsten Grubb

Jensen, Vincent Gabrielsen,

Sten Ebbesen, Adam Schwartz,

Hannemarie Ragn-Jensen, Bent

Christensen, Flemming Splids-

boel Hansen, Kjeld Hillingsøe,

Bjørn Møller, Jens Østergård

Pedersen og Peter Schepelern.

Tid: 15 – 16/3-02.

Sted: KUA, lok. 8.1.13.

Arrangør: Studenterforeningen

Phrontisterium v. Inst. for

græsk og latin,

www.igl.ku.dk/PHRONTEN.

Education Siberia-2002
Contents: Education Siberia is #1

Russia`s Educational Forum and

10th International Exhibition

of Educational and Training

Means, Information and Com-

munication Technologies, Scien-

tific Research, Innovations and

Educational Technologies. The

exhibition gathers together

professors, aspiring students

and other representatives of

the educational sphere. Of spe-

cial importance is the fact of

rising interest in international

education among undergradu-

ate and graduate students.

Time: 26 – 29/3-02.

Venue: Siberia.

Organizer: International Exhi-

bition Center Siberian Fair, In-

ternational Project Manager, 

Mr. Denis Pogozhev, 

www.sibfair.com.

15th Nordic CBF Symposium
Time: 2- 3/5-02.

Venue: Scanticon Comwell, 

Snekkersten, Denmark.

Deadline for submission of ab-

stracts: 1/2-02.

Organizer: Neurobiology Re-

search Unit, Rigshospitalet,

www.nru.dk/meetings.

Additional information: Dorte

Givard, Neurobiological Re-

search Unit, 9201, Rigshospita-

let, Copenhagen, tel. +45 3545

6712, e-mail: dorthe@nru.dk. 

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Charlotte Astrid Russell

Titel: Alloreactivity and the Pre-

dictive Value of Anti-Recipient

Specific Interleukin 2 Produc-

ing Helper T Lymphocyte Pre-

cursor Frequencies for Allo-

reactivity after Bone Marrow

Transplantation.

Officielle opponenter: Docent,

dr.med. Mogens H. Claësson og

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Hans E. Johnsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Arne Svejgaard,

klinisk immunologisk afdeling,

Rigshospitalet, tlf. 3545 7630

før afhandlingen.

Tid: 22/2-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Aud. I.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Sigridsvej 15, 2900

Hellerup. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henv. til Fa-

kultetssekretariatet.

Naturvidenskab ▼

Peter Vestergaard

Titel: Vegetations- og jordbunds-

studier på danske strandenge –

en sammenfattende redegø-

relse for tidligere studier.

Officielle opponenter: Prof. Ger-

mund Tyler og Direktør Arne

Jensen.

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding inden forsvarets begyn-

delse hos lederen af forsvaret.

Tid: 15/2-02, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, o.g., An-

neksauditorium A.

Yderligere oplysninger: Dispu-

tatsen fås ved henv. til Peter

Vestergaard, e-mail:

peterv@bot.ku.dk. Indstillingen

fås ved henv. til Det Naturvi-

denskabelige Fakultet, tlf. 3532

4256, e-mail: gin@adm.ku.dk.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Mag.scient. Peter Fini Henriques

Titel: Peace without Reconcilia-

tion: War, Peace and Experien-

ce among the Iteso of East

Uganda. 

Tid: 8/2-02, kl. 14.00.

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.,

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen vil kunne købes inden

forsvaret ved henv. til institut-

tets reception, tlf. 3532 3468.

Cand.scient.pol. 

Jørgen Staun Poulsen

Titel: Mellem Kantiansk patriotis-

me og politisk romantik – Det

tyske stats- og nationsbegereb

i to århundreder.

Tid: 8/2-02, kl. 15.00.

Sted: Nørregade 10, opg. C, 

Udvalgsværelse 3.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes i Kvikskran-

ken på Institut for Statskund-

skab for 100 kr.

Sundhedsvidenskab ▼

Dr. Noëline Razanamihaja

Titel: Oral health of adults in

Madagascar – sociocultural

approach.

Tid: 30/1-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til Afd. for

Samfundsodontologi, Odonto-

logisk Institut, Birgit Holten,

tlf. 3532 6792.

Læge Kim Werther

Titel: Detection and characteriza-

tion of disseminated carcinoma

cells in patients with colorectal

cancer.

Tid: 8/2-02, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Kette-

gårds Alle, 2650 Hvidovre, aud.

3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til sekre-

tær Henriette Veje, Kirurgisk

afsnit 435, Hvidovre Hospital.

Thomas Bull Andersen    

Titel: Sudden loading and Sta-

bility of the Spine.

Tid: 8/2-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, e-mail: 

tbull_andersen@hotmail.com.

Tandlæge Steen Jørgen Skov

Titel: Den danske befolknings

strålebelastning ved dento-

maksillofaciale røntgenunder-

søgelser

Tid: 14/2-02, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Johs. V. Jensens Allé 48,

4. tv, 2000 Frederiksberg.

Anne Romstad    

Titel: Mutationsanalyse af pati-

enter med defekter I syntesen

eller regenerationen af tetra-

hydrobiopterin.

Tid: 15/2-02, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

d. V´s Vej 11, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, John F. Kennedy Insti-

tuttet, Gl. Landevej 7, 2600

Glostrup.

Naturvidenskab ▼

Susanne Lund Jensen

Titel: POLONAISE’97 Seismic

structure of the crust and up-

permost mantle in the Trans

European Suture Zone.

Tid: 15/2-02, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan ses hos Ian Reid,

vær. 03-1-351, ØV 10.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Tiltrædelsesforelæsning
Prof. Olaf Nielsen

Tid: 25/1 kl. 14.00

Sted: Gothersgade 140, Botanisk Auditorium

Arr.: Molekylærbiologisk Institut

Reproductive Physiology
Prof., PhD. David F. Albertini and prof., PhD. Eric Overstrom, both from Tufts University, MA, USA 

Tid: 29/1 kl. 15.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 2

Arr.: August Krogh Institutet og Laboratoriet for Reproductions Biology, Rigshospitalet

David F. Albertini will talk about how communication with somatic cells establishes oocyte developmental

potential and Eric Overstrom about spindle and cytoplast dynamics in somatic cell cloning.

Kierkegaard – selvets ulykke og lykke
Lektor, mag.art. Niels Thomassen

Tid: 31/1 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, pt@sk.ku.dk

Tiltrædelsesforelæsning: Fakulteternes strid 3 
– Medierne, humaniora og den tværfaglige vending
Prof., dr.phil. Klaus Bruhn Jensen, Institut for Film- og Medievidenskab

Tid: 1/2 kl. 13.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab

Der er reception på instituttet fra kl. 14.

Tiltrædelsesforelæsning: Hvad er det værd at vide om Paulus lige nu?
Dr.theol. Troels Engberg-Pedersen, Institut for Bibelsk Eksegese

Tid: 1/2 kl. 14.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, www.teol.ku.dk/ibe

Tiltrædelsesforelæsning: The Roots and Routes of Sociology
Prof. Ron Eyerman

Tid: 5/2 kl. 15.00

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen

Arr.: Sociologisk Institut

Efter forelæsningen vil der blive serveret en forfriskning.

Africa and the War against Terrorism
Prof. Paul Richard, University of Wageningen, Holland

Tid: 7/2 kl. 15.00-17.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4., seminarrummet

Arr.: Center for Afrikastudier

Tiltrædelsesforelæsning: Udfordringen fra Fædrene – motiver og 
konflikter i middelalderens reception af Augustins tolkning af 
Treenigheden
Prof. Lauge O. Nielsen

Tid: 8/2 kl. 14.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Institut for Kirkehistorie

Translating Times, Translating Places
Prof. Susan Bassnett, University of Warwick

Tid: 12/2 kl. 15.00

Sted: KUA, lok. 16.1.23

Arr.: Engelsk Institut, Center for Oversættelsesvidenskab, Svetlana Klimenko, sklimen@hum.ku.dk 
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The Holy Icon and its Body. The Paradox of the Representation
Lektor Nicoletta Isar

Tid: 4/2 kl. 20.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Kældercaféen, Købmagergade 44, o.g.

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Entré: Kr. 40, stud. dog kr. 20

Selskabet for Kunst og Kristendom arrangerer fire foredrag i foråret der hver på deres måde tema-

tiserer forholdet mellem billedet og det guddommelige i Øst og i Vest, i billedkunst og poesi, i teologi

og filosofi. Foredragene annonceres i Universitetsavisen.

På billedet ses en russisk ortodoks kvinde med et ikon af den sidste russiske zar, Nikolaj II. Disse or-

todokse katolikker ønsker zaren kanoniseret. (red.)



Af Allan Helleskov Kleiner

Større overarme, stramme-
re mave og fastere bagdel.
Sådan ser den fremtidige

medarbejder på Panum sand-
synligvis ud. Det sundhedsvi-
denskabelige personale har
nemlig fået et motionscenter.
Siden åbningen af motionscen-
tret har Motionsforeningens
postkasse været så fuld af ind-
meldelsesblanketter at forenin-
gen har været nødt til at lukke
for flere medlemmer da cente-
ret kun er lavet til 400 medlem-
mer. Der er nu 420 medlem-
mer, og folk der ønsker at blive
medlemmer kommer på en
venteliste.

Stor opbakning
Den store interesse viste sig al-
lerede ved åbningen mandag
den 7. januar. Så langt øjet rak-
te stod det forventningsfulde,
hvidklædte personale i kø, ivri-
ge efter at komme ind og se det
nye motionscenter.

En uge senere er tilstrømnin-
gen mere normal. I motions-
rummet er fem motionister i
gang med at træne. Der er en
bemærkelsesværdig lugt i mo-
tionscenteret. Lugten kommer
fra den sorte gummibelægning
der dækker gulvet. Fra højtaler-
ne lyder der dæmpet dansk mu-
sik mens motionisterne river og
flår i motionsapparaterne. Met-
te Marie Berg sidder og puster
ud efter fem minutters kamp
mod romaskinen.

»Jeg kommer typisk i centret
to gange om ugen for at koble
af. Vi går som regel tre – fem
stykker fra Farmakologisk Insti-
tut herned,« siger hun stakån-
det.

Kimen til det nye motions-
center som nu er spiret frem i
Panums kælder blev lagt for år
tilbage.

»Fakultetets Hovedsamar-
bejdsudvalg fik i 1994 et brev
fra en ansat som foreslog at Fa-
kultetet skulle lave et motions-
center. Siden har tanken vokset
sig større og større, og pludse-
lig var der så opbakning til ide-
en,« fortæller Motionsforenin-
gens formand Ingrid Kryhl-
mand som normalt viser ledel-
sen sine muskler i egenskab af
tillidsmand for HK’erne.

Social gevinst
Motionscentret har kostet en
million kroner som Motionsfor-
eningen har lånt af Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.
Det er planen at centret skal be-
tales tilbage over fire år. Hvis
Motionsforeningen kan tiltræk-
ke bare en brøkdel af det perso-
nale der stod som sild i en tøn-
de til åbningen, så bliver det ik-
ke Fakultetets i forvejen
slunkne pengekasse motions-
foreningen kommer til at slan-
ke, men medarbejderne.

»Vi håber at der er mange på
Panum der vil benytte centeret.
På den måde vil vi også komme
til at lære hinanden bedre at
kende. Vi vil få et bedre socialt

samvær – og så naturligvis også
større muskler,« griner for-
mand Ingrid Kryhlmand.

Og der skulle være rig mulig-
hed for at få større muskler. For
der mangler ikke noget i det
nye center. Der er løbebånd,
trædemøller, motionscykler,
utallige håndvægte samt en
række andre maskiner. Der er
også tilknyttet en fysioterapeut

som kan hjælpe medlemmerne
med at lave et individuelt
træningsprogram. Det har Met-
te Marie Berg dog ikke benyttet
sig af.

»Jeg kender de fleste af ma-
skinerne i forvejen. Det er kun
få hvor jeg har brug for lidt
hjælp, men så er der nogle for-
klaringer på maskinerne som
jeg kan bruge.« ■

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Panum trimmes

Medarbejderne på Panum 
har fået deres eget motionscenter

TRAVLHED – Der var trængsel

ved “torturinstrumenterne” da

Motionsforeningen på Panum

slog dørene op til det nye mo-

tionscenter.

Medlemsskab
Det er kun personalet på Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet der kan blive medlemmer

af Motionsforeningen. Et medlemskab koster

90 kroner om måneden. 

Kontakt Britt Winkel på telefon 353-27859 el-

ler via e-mail britt@immi.ku.dk.

Åbningstider
Motionscenteret er døgnåbent. Medlemmer-

ne får adgang til centret via det personlige

adgangskort til Panum.
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