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Master for eliten?
På trods af høj brugerbetaling er der stor interes-
se for de nye masteruddannelser på Københavns
Universitet. De studerende frygter forringelser af
deres vilkår
TEMA SIDE 6-7

100 dage 
med Linda
Hun vil ikke bedømme sin egen indsats, men tror
nok at folk kan mærke hun er kommet til. Linda
Nielsen har rundet de 100 dage i rektorstolen
INTERVIEW SIDE 8-9

Ballade i Lund 
Misforståelse eller karaktermord? Meningerne er
delte i Sverige hvor Lunds Universitet er centrum
for en sag der har bragt universitetsverdenen op
af stolen
SIDE 11

Ny solidaritet
Solidariteten er ikke hvad den har været. Engang
var den et produkt af stærke følelsesmæssige fæl-
lesskaber eller kollektivt organiserede interesser.
I dag bygger solidaritet på borgernes evne til selv
at reflektere over deres moralske forpligtelser
VIDENSKABET SIDE 12-13

Med kroppen som indsats

Med den rette mængde
mod og tilpas høj smerte-

tærskel kan man tjene 
godt ved at stille kroppen 
til rådighed for forskning.

Mange medicinstuderende
forsøder tilværelsen 

som forsøgspersoner
SIDE 3 



KUMMENTAR

EU’s 6. rammeprogram for forskning og teknolo-
gisk udvikling er i nu den afsluttende beslut-
ningsproces. I programmet afsættes 16.270

mio. Euro eller mere end 120 mia. kroner til forsk-
ning i perioden fra 2002 til 2006. Midlerne vil kun-
ne søges fra efteråret 2002.

Indholdet ligger i forlængelse af de tidligere EU-
programmer, men der er en række nyskabelser hvor-
af de mest afgørende ligger i de instrumenter pro-
grammet skal gennemføres med. Integrerede Projek-
ter er store målrettede forskningsprojekter med op
til 14-16 partnere der involverer både forskningsin-
stitutioner og industrien. 

Networks of Excellence er store forskernetværk der
ifølge Kommissionen skal samle hele den forsk-
ningsmæssige ekspertise inden for et fagområde og
kan omfatte fra enkelte deltagere fra nogle få lande
til flere hundrede involverede forskere spredt på fle-
re lande.

De projekter der vil blive givet midler til i det 6.
rammeprogram, vil altså være væsentlig større

end det forskningsmiljøerne og universiteterne er
vant til fra de tidligere rammeprogrammer. 

Selv om Kommissionens udmeldinger om de kom-
mende projekters størrelse varierer, anslås det at
projekterne vil være i gennemsnit op til 10 gange
større end det kendes fra de tidligere rammepro-
grammer. Det vil i praksis sige 12-14 mio. kr. per
partner. Det bliver derfor projekter der vil kunne få
en betydelig indflydelse på det faglige miljø der del-
tager. 

Københavns Universitet har en stor interesse i at
være med i 6. rammeprogram. Dels fordi program-
met kommer til at sætte den forskningspolitiske
dagsorden i europæisk forskning over de kommende
år. Dels fordi deltagelse i de europæiske forsknings-
programmer tegner en vis målestok for kvaliteten og
relevansen af forskningen ved Universitetet. 

Endelig er Københavns Universitet en af de største
aktører i Øresunds Universitet og Øresund Science
Region hvis forskningsplan formuleret i fire platfor-
me for Bioteknonologi, Miljø, IT og Fødevarer er i
stor overensstemmelse med EU’s rammeprogram-
satsninger. Øresundsregionens forskningsmæssige
satsning skal også gerne kunne måles i europæisk
sammenhæng.

Iførste omgang har EU-Kommissionen nu indkaldt
Expressions of Interest med deadline den 7. juni

2002. Det er et fremskridt at forskningsmiljøerne så-
ledes får mulighed for at få indflydelse på hvad
forskningsmidlerne skal anvendes til. Men det stiller
også krav til miljøerne. Og ikke mindst bliver koor-
dinatorernes opgaver større. 

For at sikre deltagelse i EU’s 6. rammeprogram, er
det af afgørende betydning at de forskningsmiljøer
der ønsker at være koordinatorer i enten Integrerede
Projekter eller Networks of Excellence, får formule-
ret en interessetilkendegivelse inden den 7. juni. Og
hvis man ønsker at deltage i 6. rammeprogram, er
det under alle omstændigheder værdifuldt at kon-
takte sine europæiske samarbejdspartnere – aktuelle
eller potentielle – nu.

Deltagelse i 6. rammeprogram skal prioriteres og
understøttes. Rektoratet har derfor valgt at udsende
en opfordring til de faglige miljøer om at orientere
sig om mulighederne i rammeprogrammet og at
indsende interessetilkendegivelse. 

Efter denne dato kan der blive behov for direkte
støtte både til ansøgere og evt. kommende koor-

dinatorer ved Københavns Universitet. For at kende
behovet for støtte vil vi derfor gerne høre fra alle der
indsender en interessetilkendegivelse. Kontakt fa-
kulteterne eller Ledelsessekretariatet. Der kan også
blive tale om at samle potentielle ansøgere til et fæl-
les møde hvor behovet for understøttelse kan drøf-
tes og erfaringer kan udveksles. 

Overalt i Europa arbejdes der i disse uger hektisk
på at få sig positioneret til at få andel i EU’s forsk-
ningsmidler. Hidtil har Danmark hentet en andel
hjem der godt og vel modsvarer det der er bidraget
med. Med de nye redskaber kan det blive sværere
for de små lande uden store industrilokomotiver at
klare sig i konkurrencen. 

Kodeordet i 6. rammeprogram er kritisk masse.
Derfor er opbakningen i Øresund Science Region,
der bl.a. kan hjælpe med at finde partnere i industri-
en, af vigtig betydning. Det kræver visioner, støtte
fra institutionen og gode partnere at få succes i det
kommende rammeprogram. De tre elementer arbej-
der vi nu på at få til at spille sammen.  ■

Se www.ku.dk/led/forsk/ for nødvendige informa-
tioner og retningslinier for interessetilkendegivelser
inden 7. juni.
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Id-kort på læsesalen

KO N T RO L : Det Kongelige Bibliotek indfører fra den 15. maj læsesals id-
kort for at forbedre sikringen af de kostbare og sjældne værker der benyttes
på læsesale og centre på Det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen. Indførelsen af
id-kort er en følge af de tyverier som biblioteket har været udsat for sidste år.
Lånere skal for at få et kort udfylde en ansøgningsblanket på Læsesal Vest el-
ler den centerlæsesal der ønskes benyttet. Ansatte ved Københavns Universi-
tets institutter kan få udleveret læsesals id-kort ved henvendelse i udlånet.
Kortet udleveres straks hvis institutlånerkortet medbringes.
Læs mere på www.kb.dk.

Fortsat brug for sektorforskning

U N D E R S Ø G E L S E : I en ny gennemgang af sektorforskningen og dens insti-
tutioner konkluderer Danmarks Forskningsråd at der fortsat er behov for en
sektorforskning under de forskellige ministerier. Rådet peger på at sektor-
forskningen yder et væsentligt bidrag med anvendelsesorienteret forskning,
også på områder hvor de private virksomheder ikke er aktive, men hvor sam-
fundet alligevel har behov for at udvikle sig. Forskningsrådet stiller dog visse
krav til sektorforskningen generelt og anbefaler at flere institutioner skal af-
vikles og opgaverne i stedet lægges ind under fx et universitet. 
Sektorforskningens institutioner udfører opgaver som forskning, udvikling
og rådgivning på bestemte områder som de private virksomheder ikke dæk-
ker, og så er de typisk rådgivere for myndigheder. Blandt sektorforskningens
vigtige institutioner er Forskningscenter Risø, Danmarks Miljøundersøgelser
og Statens Seruminstitut.

Ingen muslimsk undergravende
virksomhed på KU

S I K K E R H E D : Efter anmodning fra Dansk Folkepartis Louise Frevert har
minister Helge Sander redegjort for sine overvejelser ‘med hensyn til at der er
muslimske undergravende grupper på Københavns Universitet.’ Ministeren
forklarer at Universitetets ledelse har foranstaltet en undersøgelse på alle fa-
kulteter og samtlige fag om hvorvidt man er stødt på opslag eller løbesedler
fra Al-Muhajiroun eller tilsvarende yderliggående organisationer. På Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor andelen af studerende med anden et-
nisk baggrund er størst, er samtlige opslagstavler gennemgået, og der er ikke
konstateret overtrædelser af reglen om at tavlerne ikke må anvendes til reli-
giøse eller politiske opslag. 

Sur karklud

K Ø K K E N VA N E R : Studerende er katastrofalt dårlige til at holde gode køk-
kenvaner og undgå salmonella og campylobacter når de tilbereder SU-menu-
en. En netop offentliggjort undersøgelse om unges køkkenvaner viser at mere
end hver femte af de unge mellem 18 og 26 år har oplevet at blive syge af den
mad de selv har lavet. Næsten hver tredje af de unge i samme aldersgruppe
skifter kun karkluden én gang om ugen eller sjældnere, og det selv om føde-
varemyndighederne anbefaler at den gamle ryger i vaskekurven dagligt. Re-
sultaterne fremgår af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 500 ude-
boende unge mellem 18 og 26 år. Undersøgelsen offentliggøres i forbindelse
Europa-Kommissionens fødevaresikkerhedskampagne 2002 der skal give for-
brugerne en større viden om fødevaresikkerhed.

Søg EU-forskningsmidler nu

Af Jørgen Olsen, prorektor

EU-milliarder til forskning
»Det lykkedes at få mindst 15 procent af midlerne til at gå til de små og mellemstore virksom-

heder. Det skal gerne sikre at Danmark også de næste fire år vil få omkring 4,5 mia. kr. i forsk-

ningsmidler fra EU.«

Videnskabsminister Helge Sander efter vedtagelsen af EU's rammeprogram til 

forskning på 120 milliarder kroner. Jyllands-Posten den 11. december 2001.
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Af David Højmark

På briksen ligger en stude-
rende. Slanger er fast-
spændt til kroppen, katetre

er sat i blodårerne, og en læge
er i færd med at fjerne dele af
hans muskelvæv. 

Han er ikke syg. Han er for-
søgsperson i et af de omkring
1.200 årlige medicinske forsøg
der ifølge Forskningsstyrelsen
finder sted inden for den dan-
ske forskerverden.

For en stor del af de medicin-
studerende på Panum Institut-
tet er deltagelse en hurtig vej til
lettjente penge. 

Andreas Lundh har læst ti se-
mestre og gætter på at han ind-
til videre har deltaget i omkring
20 forsøg.

Han forklarer årsagen til at
mange frivilligt udsætter deres
krop for smerte og andre for-
mer for bivirkninger med en
blanding af let tjente penge og
faglig nysgerrighed. Er man
heldig at komme med i de rette
forsøg, kan man tjene flere tu-
sinde kroner på sin deltagelse.

»Betalingen afhænger selv-
følgelig af forsøgets karakter,
men er man heldig kan man
godt komme op på at tjene om-
kring 5.000 kroner pr. seme-
ster. Derfor er det også attrak-
tivt at deltage. Somme tider så
meget at det ligefrem kan være
svært overhovedet at få plads
på et forsøgsprojekt,« siger han.

Tarzan-syndromet 
Han fortæller samtidig om en
vis form for prestige på medi-
cinstudiet i at have deltaget
som forsøgsperson.

»Man kan kalde det en slags
’Tarzan-syndrom.’ Der er kon-
kurrence i at have været med til

de mest vilde forsøg, for det
handler jo også om at overskri-
de nogle personlige grænser.
Lidt ligesom når man første
gang skal dissekere døde men-
nesker.«

I øjeblikket deltager han i et
allergiforsøg hvor han i tre
måneder skal spise piller med
græspollen.

»Der er ikke meget hard-core
over dét forsøg. Ikke ligesom de
såkaldte smerteforsøg.«

Under den slags forsøg er
krydderi et godt hjælpemiddel.
Især når det kommer ind under
huden på folk. 

»Chili er godt til at måle
smertesensorer, så et smerte-
forsøg med chili foregår ved at
man får det sprøjtet ind under
huden og dernæst forklarer
lægen hvor ondt det gør ud fra
en på forhånd bestemt skala.«

Andreas Lundh har selv med-
virket i lignende forsøg.

»I et forsøg med brandskader
fik jeg elektroder på det ene lår
så det blev varmet op til en vis
temperatur. Jeg skulle så for-
tælle hvor ondt det gjorde. Se-
nere skulle jeg sætte det andet
ben ned i en spand med isvand
og fortælle om det gjorde mere
ondt end at få brandskader. Det
gjorde det.« 

Information altafgørende
De medicinske forsøg i Dan-
mark godkendes på forhånd af
en af landets syv videnskabs-
etiske komitéer. Inden en for-
sker kan få lejlighed til at eks-
perimentere på andre menne-
sker, skal han beskrive forsøget
i detaljer for komitéen som så
vurderer om forsøget skal føres
ud i livet. 

Tidligere indenrigsminister
Britta Schall Holberg er i dag

medlem af Den Centrale Viden-
skabsetiske Komité.

»Det er ikke nok bare at sætte
et fornuftigt videnskabeligt for-
søg i gang. Det absolut vigtigste
er at forsøgspersonerne bliver
informeret. De skal vide præcis
hvad forsøget går ud på, hvil-
ken risiko der er og hvilke inter-
esser de involverede forskere
selv har i forsøget,« siger hun.

På det seneste møde havde
Den Centrale Videnskabsetiske
Komité et eksempel på en læge
som havde egen interesse i for-
søget fordi han selv ejer et af de
firmaer der deltager i det. Det
kan ifølge Britta Schall Holberg
være problematisk.

»Forsøgspersoner skal være
informerede om at en læge kan
høste senere økonomisk fordel
ved forsøget, for det kan jo
være en oplysning der kan få
stor betydning for deres inter-
esse i at medvirke. Det hænder
jævnligt at ansøgere får deres
papirer i hovedet igen og får at
vide at der skal laves om på in-
formationen så det bliver mere
specificeret hvad det hele dre-
jer sig om.«

Grænser for galskaben
Bo Chawes kender alt til infor-
mation om medicinske forsøg.
Han læser på niende semester
og hørte i starten af studiet til
blandt de mere travle forsøgs-
personer.

»I løbet af mine første fem se-
mestre tjente jeg vel op i
nærheden af 15.000 kroner i alt
på at være forsøgsperson. Da
man selv skal skrive det på selv-
angivelsen, kan det jo være ret
gode penge,« siger han med
henvisning til at ikke alle husk-
er at opgive indtægten til Told
& Skat. 

Efterhånden blev han dog
træt af de mange forsøg. Smer-
tefulde muskelprøver og slan-
ger i kroppen blev for kedeligt i
længden så da han begyndte at
tjene penge på andre måder,
stoppede han med at lave for-
søg.

»Mit kedeligste forsøg var
nok et hvor jeg i fire uger skulle
leve af en kost der bestod af 60
procent fedt i form af flødeha-
varti, sødmælk og den slags.
Det var skide besværligt og ret
tamt at komme igennem.«

Forsøget handlede om at fin-
de ud af hvad der skete ved høj
fedtindtagelse, men til stor
overraskelse for Bo Chawes tog
han ikke på i vægt under de fire
ugers pinsler.

»Faktisk tabte jeg mig, men
det hænger blandt andet sam-
men med at jeg samtidig dyrke-
de en del motion,« siger han. 

Ligesom de fleste andre for-
søgspersoner havde Bo Chawes
en grænse for hvad han ville
udsætte sin krop for. Forholds-
vis harmløse forsøg med at få
sat strøm til hjernen for at se
musklernes reaktion har ikke
generet ham, men indtagelse af
bestemte typer medicin tiltrak
ham ikke.

Tvangstanker afsløret
At medicinske forsøg kan føre
til resultater er Tom Bolwig et
eksempel på. Han er professor
på Rigshospitales psykiatriske
afdeling og en af landets føren-
de eksperter inden for behand-
ling af angst.

Mandag kunne flere af lan-
dets aviser fortælle hvordan
Tom Bolwig i samarbejde med
sin forskergruppe var nået frem
til nye resultater inden for
tvangstanker. Disse resultater

blev skabt ved hjælp af forsøgs-
personer fra Panum Instituttet.

Ligesom mange andre forske-
re fandt Tom Bolwigs projekt-
gruppe sine forsøgspersoner
ved at sætte en annonce i de
medicinstuderendes ugeskrift
MOK, og efter medicinske for-
søg hvor studerende har fået
radioaktivt materiale i kroppen
og undersøgt hjernen i en scan-
ner, kan Tom Bolwig nu præ-
sentere ny viden på området.

»Vi ved nu meget præcist
hvor i hjernen tvangstanker op-
står. Takket være disse forsøg
hvor studerende har fungeret
som raske kontrolpersoner for
mennesker med tvangstanker,
er vi nået et stort skridt videre i
forskningen af denne type syg-
dom. Vi har simpelthen fundet
det præcise område i hjernen
for tvangstanker og kan derfor
meget nemmere komme men-
nesker med den type sygdom til
hjælp,« siger han.

Hverken Andreas Lundh eller
Bo Chawes deltog i disse for-
søg. Deres bidrag til forsknin-
gen har først og fremmest været
i forsøg der ikke krævede indta-
gelse af fremmede stoffer. Og
mens sidstnævnte er helt færdig
med at deltage i forsøg, har An-
dreas Lundh også sat stop for
en del af forsøgene.

»Under et forsøg fik jeg taget
otte prøver af muskelvæv. Det
var meget interessant at være
med til,  men nu har jeg prøvet
det og er derfor ikke i samme
grad villig til at påføre mig selv
den smerte. Derfor har jeg be-
sluttet ikke længere at have no-
get med muskelbiopsi at gøre,«
siger han. ■

dah@adm.ku.dk 

Med
kroppen

som
indsats

Forsøgspersoner søges
»Forsøget skal undersøge virkningen af EPO på omfanget af muskelska-

der efter såkaldt supramaksimalt arbejde på ergometercykel. Forsøget

er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité og Lægemid-

delstyrelsen. Deltagelse honoreres med i alt kr. 3000,-.«

Fra annonce i de medicinstuderendes ugeskrift, MOK, 8. maj 2002.

Udgifter til studiet kan lettes 
ved hjælp af en tilstrækkelig høj
smertetærskel. Mange medicin-
studerende tager et smut forbi 

forsøgslaboratoriet og stiller krop-
pen til rådighed for forskning

Fakta om 
medicinske 
forsøg

● Der bliver hvert år foretaget

omkring 1.200 medicinske for-

søg på mennesker i Danmark.

● Hvert forsøg skal godkendes af

en af landets syv regionale vi-

denskabsetiske komitéer, alle

med repræsentation af forskere

og lægfolk.

● Det videnskabsetiske komitésy-

stems primære opgave er at sik-

re beskyttelsen af forsøgsperso-

ner der deltager  biomedicinske

forskningsprojekter samtidig

med at der skabes mulighed for

udvikling af ny, værdifuld viden.

Endvidere skal systemet virke

for udbredelsen af kendskabet

til de etiske problemstillinger

der kan være forbundet med

den biomedicinske forskning.

● Ved klager over medicinske for-

søg kan der rettes henvendelse

til Den Centrale Videnskabs-

etiske Komité eller til Patient-

klagenævnet.

Kilde: Forskningsstyrelsen og Den

Centrale Videnskabsetiske Komité

FORSØGSKANINER – Bo

Chawes (tv) og Andreas Lundh

har prøvet en del. Strøm gennem

hjernen og brandsår på benene 

er blot nogle af de gener de to

studerende har fået påført i forsk-

ningens tjeneste.
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Af Line Aarsland

Små grupper af unge i ty-
verne ligger henslængt på
betonfliserne, Hof-flasker

hober sig op, hvide streger sti-
ger til vejrs fra designer-cigaret-
ter, og kærestepar nulrer fingre
mens solen råbager og brud-
stykker af højtaler-forvrænget
tekst gjalder ud på pladsen.

»Det er lidt 1. maj-agtigt,« si-
ger én. 

»Ja, og her er den socialde-
mokratiske kernevælger med
digtet ‘Sexshop’ skrevet til lej-
ligheden,« svarer en anden
råbende til de brudstykker af et
digt der flænger luften i samme
øjeblik:

»Når jeg er sulten på oplevel-
ser går jeg i Netto, jeg bliver op-
stemt når jeg ser sorte Terry...
Jeg bliver tager i røven i køen
til flaskeautomaten da...,« lyder
den messende stemme til-
hørende Frank Langmark. 

Der er ingen røde vindjakker
eller lidt for store maver her. Pi-
gerne er i sort, drengene lufter
forvaskede t-shirts og tynde,
hvide arme. 

For vi er ikke til 1. maj på
Fælleden, men til Peepshow Po-
esi foran hovedindgangen til
KUA.

32 digtere har indvilliget i at

lukke sig inde på skift i en
mandshøj, pink kasse og læse
op fra klokken ni om morgenen
til klokken 17 om eftermidda-
gen. Kun en enkelt beskuer ad
gangen kan kigge på gennem et
lille plysomkranset hul. Alle
kan til gengæld høre lyden som
forvrænges mere jo længere
væk man er.

»På et tidspunkt fik jeg øjen-
kontakt med én da jeg kiggede
ind i kassen. Det var som at få
stød. At være en lurer,« siger
Jesper Nielsen, 28 år, der udo-
ver at være en af de oplæsende
digtere også er initiativtager til
projektet og tredjeårs studeren-
de på Litteraturvidenskab hvis
studienævn har støttet projek-
tet med 2.000 kroner.

»Som pornostjernen er
nøgen i konkret forstand, er
digteren nøgen i billedlig for-
stand, ifølge mange menne-
skers romantiske forestilling
om poesien som et rum for det
ægte, ‘nøgne’ menneskes følel-
ser og lidenskab. Også fordi de
fleste vil sige at der er stor for-
skel på de to former for nøgen-
hed, er der noget grænseover-
skridende ved at blande dem
sammen. Det giver noget
særligt at rammen er én tilsku-
er ad gangen der kigger. Det er
pirrende og giver noget at tæn-

ke over,« siger Jesper Nielsen
med kunstnernavnet Sternberg. 

Som et dyr i ZOO
Selv om han selv fik øjenkon-
takt med en digter i kassen, er
en af pointerne ellers at digte-
ren ikke skal vide om han eller
hun bliver observeret eller ej.

»Ideen er at begrænse adgan-
gen til oplevelsen. I dag skal
der være så stor dækning og ad-
gang til tingene som overhove-
det muligt med kameravinkler
fra alle sider. Her kan kun én
person eksklusivt kigge ind i
noget der nærmest er privat,«
siger han.

Og det føles langt mere ud-
stillende at stille sig ind i kas-
sen end at stå på en scene, siger
25-årige Sofie Holten Hansen
der også læser litteraturviden-
skab.

»Jeg bemærkede ikke om no-
gen så på mig, det var lidt som
overvågning af dyr i Zoologisk
Have, men det føles ikke ubeha-
geligt som det kan gøre på en
scene. Alligevel kommer tilsku-
eren ind i intimsfæren her, man
er alene og føler sig alligevel ik-
ke alene, men nøgen og afklædt
som i et peepshow,« siger Sofie
Holten Hansen.

De andre omkring hende gri-
ner. 

»TV2 Lorry kom herud for at
høre om vi optrådte nøgne.
‘Hvor langt vil du gå?’, spurgte
de hele tiden. Rygtet havde
åbenbart gået at her ville være
32 nøgne digtere der læste op i
munden på hinanden,« siger
én. 

Sofie forklarer at det ikke
handler om at være nøgen, men
om at problematisere forholdet
mellem oplæseren og publi-
kum. Den skjulte digter stiller
også krav til modtageren.

»Publikum skal lytte på en
anden måde fordi de ikke har
digterens fremførsel som hjælp.
De hører måske bare brudstyk-
ker af en sætning, og det kan
være en appetitvækker til at gå
til digtoplæsninger.«

Klippet vækstlag
Ved middagstid er der cirka 30
tilskuere som alle sidder med
ansigtet vendt mod den lyserø-
de kasse som kunstneren An-
ders Krieger har lavet ved hjælp
af lyserød maling, en brugt øre-
varmer til peep-hullet og gaffa-
tape. 
De fleste forbipasserende
standser til gengæld end ikke
op. De skæver bare langt.  

»Det kræver mod at kigge ind
i peep-hullet. Mange tør ikke
stille sig foran kassen fordi de

er forlegne over at skulle stille
sig foran publikum,« siger Sofie
Holten Hansen.

»For tilskuerne kræver det
disciplin at stå der mere end 30
sekunder,« supplerer Jesper
Nielsen. 

Nogle af digterne som Lars
Bukdahl og Jens Blendstrup la-
ver vilde fagter og bruger hele
kroppen inde i kassen, andre
som MC Jabber står helt stille,
lænet op ad væggen og rabler
ordene af i en ‘stream of con-
sciousness’.

De 32 digtere er en blanding
af professionelle og amatører.
Mange har mødtes tidligere til
Poetry Slam, Øverste Kirurgi-
skes arrangementer på The Lab
eller Litterærcafe 141.

»Det er vækstlaget der er her
i dag,« siger Sofie Holten Han-
sen.

»Alle taler om vækstlaget.
Det lyder så grimt – som om det
er noget der skal klippes,« bry-
der én ind.

»Det bliver det helt automa-
tisk nu,« svarer en anden. 

Men ifølge Jesper Nielsen har
miljøet det faktisk meget godt i
øjeblikket.

»Der er ved at opstå en per-
formance-kultur i København
som er ret spændende. Poetry
Slam har fx tidligere været me-

get influeret af USA, men reg-
lerne er på vej til at blive for-
dansket nu, og det ændrer jo
teksterne en hel del,« siger
Jesper Nielsen. 

»Der sker også enormt man-
ge ting i det offentlige rum nu
som bryder med rutinen. På
Nørrebro er der Street Art, og
Byen Brænder-projektet inter-
venerer også i det offentlige
rum. Det hele bliver så nemt ru-
tine og hverdag og så er det
spændende at kunne give folk
et lille chok på vejen.« ■

liaa@adm.ku.dk

De 32 digtere er:
Vagn Remme, Anita Egelund,
Solveig Egebjerg, Thomas Ol-
drup, Brian Christensen, Martin
Glaz Serup, Lone Hørslev
Rasmussen, Kristina Krake, Lene
Frederiksen, Christian Yde Frost-
holm, Sofie Holten Hansen, Kri-
stiane Hauer, Rolf Stensig, Alex
Middleton, Michael Burgess, Ma-
rius Nørup Nielsen, Anders Søe-
gaard, Kasper Schulz, Frank
Langmack, Claus Ankersen, Isa-
bel Dreyer, Lars Bukdahl, Jens
Blendstrup, Bo Æ. Sørensen, Al-
lan Hammerlund, MC Jabber,
Maja Lucas, Niels Henrik Svarre
Nielsen, Jesper Wamsler, Lars-
Emil Woetmann Nielsen, T. S.
Høeg, Jexper Holmen, Sternberg.

Peepshow Poesi

Volapyk 
»Olsak dunre hin hun

vilka hartec kana – kana dun

pirtug pirtug tang

fole da du

i man sa hu

in fema burt

loj bryf graz

sømsa sum sum

jew jeq – jew jeq – nur fender insellåt«

1. vers af digtet Volapyk, skrevet af Allan Hammerlund 
og opført til Peepshow Poesi.

En pink kasse og 32 ‘nøgne’ digtere indtog pladsen foran KUA
for en dag og pirrede bornertheden

F
O

T
O

: 
S

Ø
R

E
N

 H
A

R
T

V
IG

Poesiens fuglebur med mere
Næste arrangement på The Lab ved Øverste Kirurgi-

ske bliver torsdag den 6. juni kl. 20 på Vesterbrogade

107B. Besøg ‘poesiens fuglebur på nettet’, 

www.poesi.dk, og læs mere om poetry slammer-kon-

kurrencerne på www.3point10.com.
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Selv om videnskabsminister
Helge Sander gang på
gang har bebudet at den

største reform af universiteter-
ne i flere hundrede år skal fore-
gå i tæt dialog med de involve-
rede parter, så er alt stille om-
kring ministeriet i Bredgade. Så
stille at selv det planlagte pres-
semøde efter at universiteterne
indleverede deres bud på en le-
delsesreform 1. maj, blev aflyst.

I øjeblikket forhandler de
Konservative og Venstre på de
indre linjer, og det er tvivlsomt
om der kommer nogle udmel-
dinger til offentligheden før ef-
ter sommerferien.

Men forskningsudvalget har
fået stillet i udsigt at de inden
sommerferien bliver præsente-
ret for principperne omkring de
fire reformer af ledelse, studie-
struktur, selveje og forskning.

Regeringens forligspartner,
Dansk Folkeparti, er endnu ikke
blevet inviteret til forhandling-
er, og forskningsordfører Jette
Jespersen har ikke set noget
konkret endnu.

»Vi har kun fået nogle luftige
tanker i forbifarten som bliver
trukket lidt frem og tilbage.
Derfor vil vi ikke lægge os fast
på noget før vi ser hvad de
kommer med. Vi skal ikke have
en ny DTU-model, men univer-
siteterne kan godt få større
selvstændighed på anden må-
de,« siger Jette Jespersen som i
øjeblikket forbereder sig til for-
handlingerne ved at holde mø-
der med forskellige interesse-
grupper som Danske Studeren-
des Fællesråd og Dansk Indu-
stri. 

»Vi vil have input fra alle si-
der før vi tager stilling. Heldig-

vis ser reformen ud til at kunne
påvirkes udefra af de involvere-
de parter,« siger hun.  

Enhedslistens forskningsord-
fører, Pernille Rosenkrantz-
Theil, frygter derimod at rege-
ringen venter med et udspil til
det er fikst og færdigt.

»Man kan godt have en sund
skepsis over for om de stude-
rende og ansatte på universite-
terne bliver involveret når man
har set hvor tæt de har holdt
kortene ind til kroppen med
lovforslag det sidste halve år,«
siger Rosenkrantz-Theil.

Tegn på opblødning 
Tidligere undervisningsmini-
ster Margrethe Vestager (RV)
ser til gengæld de sparsomme
udmeldinger fra videnskabsmi-
nister Helge Sander som et ud-
tryk for at regeringen er ved at
bløde op i forhold til de mest
bastante krav til universiteterne
fordi ministeren på sin turne
rundt til landets universiteter
har måttet sande at virkelig-
heden er mere kompleks end
det fremgår af regeringsgrund-
laget. 

Regeringen kan ikke bare
diktere selveje, eksterne ledel-
ser og større erhvervsretning af
universiteterne fra oven hvis
der ikke bliver skabt en politisk
vision for dem der skal gøre det
til virkelighed – heller ikke hvis
Helge Sander får held til at
samle et bredt politisk forlig.
Derfor går han nu ind for for-
skellige ledelsesmodeller til
universiteterne.

»Mennesker på universiteter-
ne lader sig ikke kommandere
rundt med. Der er forskningen
imod. Jeg tror det er ved at gå
op for Helge Sander hvordan
universiteter fungerer organisa-

torisk og at det kræver forskelli-
ge løsninger. Det er heller ikke
godt når ens første udspil bliver
modbevist af virkeligheden som
det er sket med Danmarks Tek-
niske Universitet,« siger Mar-
grethe Vestager med henvis-
ning til at det eneste universitet
med selveje i Danmark, Dan-
marks Tekniske Universitet
(DTU), mangler 50 millioner
kroner til at dække et under-
skud i budgettet.  

Af samme årsag har regerin-
gen også måttet tage luften ud
af de prøveballoner som Ven-
stres forskningsordfører, Hanne
Severinsen, har sendt ud i dags-
pressen i løbet af foråret, mener
Vestager.

Misforståede
udmeldinger
Hanne Severinsen bebudede
således først i dagbladet Infor-
mation at universiteterne frem-
over skulle have tre karriere-
spor rettet mod forskning, gym-
nasier og erhvervslivet. Der-
efter citerede Politiken hende
for at udlove en jobbonus til de
universiteter som er dygtige til
at mindske frafald og få deres
færdige kandidater i arbejde.

I dag siger Hanne Severinsen
til Universitetsavisen at ud-
meldingerne er taget helt ud af
deres sammenhænge.

»Hver gang jeg har sagt nogle
overordnede ting, har pressen
grebet fat i et lille hjørne. Fx er
ordet jobbonus opfundet af Po-
litiken på baggrund af nogle
overordnede betragtninger om
en bedre styring af universite-
terne. Lige siden har jeg været
forsigtig med at udtale mig,« si-
ger Hanne Severinsen.

Det er ikke meningen at uni-
versitetet skal indrettes i tre

spor, understreger hun. Men ef-
ter et bredt bachelorniveau skal
det gøres nemmere at spore sig
ind på et karriereforløb på
overbygningen. Den nye studie-
strukturreformen på Naturvi-
denskab på Københavns Uni-
versitet er et godt eksempel på
regeringens tanker, siger hun.
For det handler om at gøre det
nemmere at kombinere fag på
tværs, at gøre bachelorgraden
direkte brugbar og lave større
professionsretning på overbyg-
ningen hvor det skal være nem-
mere at skifte retning.

Hanne Severinsen vil til
gengæld ikke kommentere
Københavns Universitets for-
slag til en ny ledelsesmodel
hvor universitetet ønsker at be-
vare en valgt rektor og en be-
styrelse uden eksternt flertal –
stik imod regeringsgrundlaget.

I stedet roser hun det store
arbejde Københavns Universitet
har lagt i ledelsesreformen.

»Det er også en af grundene

til at vi ikke er kommet med en
færdig universitetslov endnu,«
siger hun.

I er meget forsigtige med at
komme med udmeldinger?

»Vi ønsker at få en åben dis-
kussion, derfor vil vi nødigt ha-
ve at debatten går i selvsving
over fx jobbonus der ikke er
nedfældet ord på, men et be-
greb som Politiken har opfun-
det. Det er meget vigtigt at der
fortsat er debat omkring hvor-
dan vi får nogle mere spænden-
de universiteter,« siger Hanne
Severinsen.

Har I flere ideer som ikke er
kommet frem?

»Masser! Men det hele skal
helst komme samlet og ikke i
sådan nogle små drop som
pressen forstørrer til at være
det hele eller går i selvsving
over. Man kan stadig godt se i
regeringsgrundlaget hvad det
er for en vej vi vil gå.« ■

liaa@adm.ku.dk

Unireform 
på retræte?
Foråret har summet af rygter om de
forestående ændringer på universiteterne,
men nu er debatten helt lukket. 
Måske er regeringen ved at bløde op på 
en række områder

LÆRETID – Det er første gang at forskningsord-

fører for Dansk Folkeparti, Jette Jespersen, sidder i

Folketinget. Før det var hun selvstændig med et an-

tik- og kræmmermarked i Lemvig. Derfor forbereder

hun sig i øjeblikket til de kommende forhandlinger

om en ny universitetslov ved at mødes med stude-

rende, ansatte og arbejdsgiverorganisationer. 

UNIVERS ITETSLOV ▼  
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Høj universitetsautonomi
»Det er Københavns Universitets ønske at ændringer i universitetsloven

fører til en rammelov der i sin rummelighed muliggør at de forskellige uni-

versiteter kan have forskellige ledelsesstrukturer. Det er endvidere vigtigt at

der i en styrelseslov for universiteter med høj autonomi kun fastlægges de

overordnede strukturer og den øverste ledelse.«

Fra Københavns Universitets udspil til en ledelsesreform.
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Selv om det koster 120.000
kroner at blive master i
konfliktmægling fra

Københavns Universitet, har 
78 personer ansøgt om en af de
26 pladser på det første hold
der starter efter sommerferien,
mens 34 personer gerne vil
have en Master i Professions-
udvikling til en pris af 47.000
kroner. 

Dermed er de første af en
lang række efter- og videreud-
dannelser på Københavns Uni-
versitet blevet skudt godt i
gang, og Københavns Universi-
tet kommer nu på linje med de
øvrige videregående uddannel-
sesinstitutioner der længe har
udbudt masterforløb. 

Men de nye masteruddannel-
ser er ikke alene et brud med
gratisprincippet på universite-
tet, de kan også på længere sigt
være med til at forandre hele
universitetet. 

Masteruddannelser bliver
nemlig skræddersyet til at imø-
dekomme behov uden for mu-
rene i tæt samarbejde med afta-
gerne. Derudover er de tvær-
faglige masterforløb et opgør
med den hidtil fremherskende
fagkultur og fordrer nye under-
visningsformer der kan have en
afsmittende virkning på hele
Universitetet, fortæller Dorthy
Rasmussen fra Kompetenceen-
heden der står for planlægnin-
gen af efter- og videreuddan-
nelser på Københavns Universi-
tet. 

»Masteruddannelserne er et
opgør med den monofaglige

kultur vi har i Danmark. I de
fleste andre lande kan man
sammensætte sin uddannelse
mere bredt. Danske universite-
ter uddanner fx en geograf, en
økonom og så videre, men ude
på arbejdsmarkedet får man of-
te en position hvor ens egen
profession indgår som en
delmængde af det man skal la-
ve. Der er også brug for andre
fagligheder og ikke mindst for
at kunne forstå og arbejde sam-
men med andre fagprofiler for-
di hele virkeligheden er tvær-
faglig,« siger Dorthy Rasmus-
sen. 

Fremtidige konfliktmæglere
vil derfor blive undervist i
blandt andet psykologi, ledelse,
kommunikation og jura for at
blive i stand til at få stridende
parter til at mødes uden at no-
gen nødvendigvis får ret. 

Nye undervisningsformer
Men det er ikke kun de stude-
rende der skal lære noget. Også
underviserne kan drage nytte
af at de studerende har en an-
den uddannelse med sig i baga-
gen og mindst to års erhvervs-
erfaring. Ansøgningerne til Ma-
ster i Konfliktmægling afspejler
således næsten hele arbejds-
markedet: Fra de største danske
virksomheder, blandt andet et
medicinalfirma og et oliesel-
skab, over faglige organisatio-
ner og NGO’er til offentligt an-
satte som læger, pædagoger og
præster.

»Det er klart at det skal ud-
nyttes at man samler så meget
erhvervserfaring i et lokale. Der
skal opstå en synergi-effekt

mellem underviserens teoreti-
ske indgang og så al den viden
deltagerne repræsenterer med
deres erhvervserfaring. Det er
vigtigt at få i spil. Hver deltager
har ikke kun en faglig profil,
men også en personlig profil og
kompetencer som også skal
spille med. Det er det hele men-
neske man bruger i undervis-
ningen.«

Det kommer også Universite-
tet til gode, understreger Dor-
thy Rasmussen.

»Undervisningen skulle ger-
ne have en afsmittende virk-
ning. Når læreren får adgang til
al den her praksisviden, skal
det også bruges til at både
forskning og undervisning bli-
ver helt ajourført med virkelig-
heden.«

Konkret betyder det at lære-
ren skal tænke i nye måder at
undervise på. Fokus er på hvad
de studerende lærer i stedet for
på selve underviseren. Det kal-
des ‘workbased learning’ og gør
op med den traditionelle fore-
læsningsform hvor studerende
sidder på stolerækker og tager
passivt imod.

»Det kræver måske bare at
man sætter sig sammen rundt
om et bord. Samtidig vil de stu-
derendes egen dagligdag blive
inddraget med projekter og ca-
ses fra deres arbejdsplads. Det
vil være en dialogorienteret un-
dervisning. 

For eksempel vil man gen-
nem et firetimers forløb bruge
den første time til gennemgang
af stof, så kommer der en
gæsteforelæser i næste time, fx
en praktiker der deler sin er-

faring med de andre, og efter-
følgende bruger man de næste
timer til at sætte den praksis i
relation til det teoretiske stof og
ens egen virkelighed og erfarin-
ger.«

Matche samfundets
behov
Ideen bag masteruddannelser-
ne er at de skal udfylde huller i
den eksisterende uddannelses-
palet – også for at sikre at de
dyre efteruddannelser tiltræk-
ker studerende. Hver master er
derfor udviklet i tæt samarbej-
de med fokusgrupper og kom-
petencenetværk med repræsen-
tanter fra erhvervslivet, organi-
sationer og det offentlige. 

Samarbejdet med eksterne
har også været med til at mar-
kedsføre uddannelserne og få
dem sat på dagsordenen både
internt i virksomheder og i
dagspressen. Men hele Univer-
sitetet kan få glæde af det tætte
samarbejde med aftagerne, un-
derstreger Dorthy Rasmussen. 

»Universitetet vil gennem de
nye studerende få et stort kon-
taktnet på arbejdsmarkedet
som kan bidrage til den løben-
de ajourføring af alle uddannel-
serne. I det hele taget tror jeg
de nye masterkandidater vil bi-
drage til at forbedre omverde-
nens syn på os. Vi vil fremstå
mere dynamiske.« ■

liaa@adm.ku.dk
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Master-
uddannelser 
åbner Universitetet

Der er stor interesse for de nye 
masteruddannelser på Københavns
Universitet på trods af høj bruger-
betaling. Det kan være med til at 
forandre hele Universitetet og 
forbedre dets ry i omverdenen, 
mener initiativtagerne

VIDEREUDDANNELSE ▼  

FAKTA:

Hvert masterforløb svarer til et til halvandet årsværk og løber

over to år uden for normal arbejdstid.

Adgangskravet er som minimum en mellemlang videregåen-

de uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Brugerbetalingen ligger på mellem 50.000 – 120.000 kroner.

Københavns Universitet har allerede udbudt Master of Public

Health, Master of International Health og Master of African

Studies som har været målrettet en snæver modtagerkreds.

Nye masters:
Mange institutter er på vej med nye masterforløb, heriblandt:

Master i Europastudier der inddrager historie, økonomi, insti-

tutionsopbygning og EU-jura. 

Master i Integreret Planlægning bygger bro mellem arkitek-

tur, geografi, jura og økonomi så byplanlæggere i ministerier,

kommuner eller private udviklingsvirksomheder får en ud-

dannelse der er skræddersyet til deres funktion.

Master i Danskfagets Didaktik skal udover at videreuddanne

gymnasielærere give redskaber til at kursisterne kan være

med til at udvikle deres eget gymnasium.

Kompetenceenheden:
Kompetenceenheden blev oprettet for to år siden med en

særbevilling på fem millioner kroner direkte fra ministeriet i

forbindelse med voksen- og efterlønsreformen der trådte i

kraft i januar 2001, men fremover skal Universitetet selv beta-

le.

MESTERBEKLÆDNING – De nye masteruddannelser bestemmer 

selv om forløbet skal ende med hue og kappe. Her ses 40 nye Master of 

Business Administration (MBA) fra Handelshøjskolen i København.

Mere systematisk efteruddannelse
»Allerede nu mangler skønsmæssigt en tredjedel af arbejdsstyrken

så væsentlige kompetencer at de vil få svært ved at klare sig på

fremtidens arbejdsmarked. Der skal systematisk uddannelse til i et

hidtil ukendt omfang hvis dette tal ikke yderligere skal vokse

eksplosivt.«

Karen Retvig, sektorformand og IT-talsmand i HK. 

JydskeVestkysten den 8. maj 2002.
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Når de nye masterstude-
rende indtager Universi-
tetet efter sommerferien,

bliver det i de gode lokaler med
bløde stole og lette anretninger
og med Universitetets skarpeste
profiler som åndelige vejledere. 

Sådan udmaler Jens Bars-
lund Mikkelsen fra Forenede
Studenterråd skæmmebilledet
på at masterstuderende nu ind-
tager Universitetet. For selv om
studenterorganisationerne er
glade for muligheder for efter-
uddannelse, så stejler de over
at indføre brugerbetaling på
universiteterne. De frygter at
det betyder en opdeling i
første- og andenklasses stude-
rende fordi de nye betalingsstu-
derende skal have noget for
pengene. 

»Vi har jo et princip om at ud-
dannelser i Danmark er gratis,
og pludselig er der noget som

som ikke kun varer tre dage,
men heller ikke løber over to
år,« siger Niels Lykke Jensen,
afdelingschef i Akademikernes
Centralorganisation. 

Han mener ikke at man kan
komme uden om brugerbeta-
ling på efteruddannelse af aka-
demikere fordi der altid har
været egenbetaling i modsæt-
ning til kurser i AMU-regi som
er gratis.

»Der er i forvejen næsten fuld
brugerbetaling på hele områ-
det. Frit valg ville være ideelt,
men er ikke realistisk. Derudo-
ver er vi nået et godt stykke i et
vænne arbejdsgivere til at en
medarbejder koster noget ud-
over at stille et kontor til rådig-
hed hvis de skal have lyst til at
blive der.

Det ville være synd at bryde
med det princip selv om det for-
delingsmæssigt kan forekomme
urimeligt. Men en stor del af
den faglige kamp i dag er at sik-
re den enkeltes mulighed for
udvikling,« siger Niels Lykke
Jensen.

Formanden for Magisterfore-

ningen, Ingrid Stage, anser og-
så brugerbetaling for et nød-
vendigt onde, men mener at
staten både har en interesse i
og en forpligtelse til at opkvali-
ficere arbejdskraften – deri-
blandt at sørge for at arbejds-
løse får mulighed for at benytte
tilbuddene.

»Vores medlemmer har
stærkt behov for forskningsba-
serede efter- og videreuddan-
nelser på universitetet, men det
er ikke en master vi har efter-
spurgt. Der er mere brug for
korte moduler og kompetence-
givende kurser for akademikere
i ganske almindelige job. Der er
ikke mange der har tid til at ta-
ge en master ved siden af job-
bet. Det er kun eliten, de ledere
der bliver satset på fra firmaets
side. Til gengæld regner man
med at de så bliver i virksomhe-
den,« siger Ingrid Stage.

Små virksomheder har
ikke råd 
Merete Daniel Nielsen, chef-
konsulent i Dansk Handel og
Service, fremhæver Master i

Konfliktmægling som et eksem-
pel på et forløb der honorerer
de ting der er brug for fordi den
både er tværfaglig og anvende-
lig for en bred målgruppe. 

»Master i Konfliktmægling
viser at Universitetet er på ba-
nen, at de kan det her, men
Universitetet kan komme end-
nu længere hvis de også udby-
der korte kurser eller faglige
brush up,« siger Merete Daniel
Nielsen. 

En undersøgelse fra Handels-
kammeret viser at ni ud af ti
medarbejdere i virksomheder
med over 100 ansatte kommer
på efteruddannelse mens det
tilsvarende tal i virksomheder
med 0 – 10 ansatte er tre ud af
ti.

Den høje brugerbetaling er
nemlig ikke uproblematisk for
mindre firmaer, understreger
hun.

»Vores virksomheder lever af
at have den bedste og mest op-
daterede viden, og hvis en ar-
bejdsgiver vurderer at det er af-
gørende at få en medarbejder
efteruddannet, tror jeg godt at

Af Line Aarsland

De samme organisationer
som ofte kritiserer Uni-
versitetet for at være for

lukket, tager superlativerne i
brug når det gælder de nye ma-
steruddannelser: De er visio-
nære, spændende sammensat
og svarer til arbejdsmarkedets
behov. Både Dansk Handel og
Service og Dansk Industri roser
Københavns Universitet for at
satse så massivt på efteruddan-
nelse efter længe at have haltet
efter de andre videregående
uddannelser. 

Men både fagforeninger og
arbejdsgiverne frygter at den
høje brugerbetaling betyder at
masteruddannelser bliver for-
beholdt eliten. De efterlyser
derfor flere korte moduler og
undervisningsforløb i erkendel-
se af at brugerbetalingen kom-
mer man ikke udenom.

»Overraskende mange delta-
ger ikke i efter- og videreud-
dannelse fordi de ikke har råd
eller tid. Derfor er der brug for
flere kortere moduler og tilbud

bliver gjort til et luksusgode
man kan betale sig til. Det kan
ikke undgå at blive socialt
skævvridende i forhold til den
nuværende situation. Det går vi
ikke ind for,« siger Jens Bars-
lund Mikkelsen. 

Uddannelsespolitisk ordfører
for Danske Studerendes Fælles-
råd, Camilla Gregersen, deler
bekymringen. Til daglig læser
hun Socialvidenskab på Roskil-
de Universitetscenter hvor ma-
steruddannelserne allerede er
en realitet.

»Nogle steder fungerer ma-
steruddannelserne som en pen-
gemaskine, men selv om de tje-
ner penge til instituttet så går
der langt flere ressourcer til
masteruddannelserne og de får
en højere kvalitet. Masterud-
dannelserne har fået særlige lo-
kaler, de får altid de bedste vej-
ledere, og professorerne kom-
mer ned og underviser dem.
Det går ud over de almindelige

studerendes undervisning som
bliver forringet,« siger Camilla
Gregersen. 

Hun er også bekymret for at
det bliver erhvervslivet der
kommer til at diktere nye ma-
stergrader.

»Det er en fantastisk ide at la-
ve efter- og videreuddannelse
til folk fra universitetet. Det har
manglet. Men det er problema-
tisk at det er bundet op på bru-
gerbetaling og hvad det med-
fører af erhvervsstyring. Hvem
vil fx lave en efteruddannelse
for folk der beskæftiger sig med
kønsforskning? Vi laver kun ef-
teruddannelse i de kategorier
hvor der er penge.« 

»Det skal også være muligt at
få efteruddannelse selv om
man ikke er i arbejde. Arbejds-
løse der har allermest brug for
nye kompetencer, har ikke sam-
me muligheder. Plus at din ar-
bejdsgiver måske ikke synes det
er en god ide. Du er simpelthen

afhængig af  at arbejdsgiveren
vil betale det. Det er en proble-
matisk situation.«

Vandtætte skodder
Jens Barslund Mikkelsen ser
også masteruddannelserne som
en undervisningsforretning.

»Hvis de skal være up to date
koster de utroligt mange penge
at udvikle, og det tager mange
år at hente dem hjem. Vi er og-
så interesseret i efteruddannel-
se og synes godt om kombinati-
onen af de snævre og brede for-
løb så den samlede uddannel-
sescocktail bliver mere varieret. 

Men vores uddannelser skal
ikke udhules endnu mere fordi
de skal finansiere efteruddan-
nelse. Der skal være vandtætte
skodder i økonomien så vi kan
se om det genererer et under-
skud,« siger han.  

Dorthy Rasmussen fra Kom-
petenceenheden på Køben-
havns Universitet forstår godt

bekymringen, men understre-
ger at masteruddannelserne
skal hvile i sig selv. Masterstu-
derende udløser et mindre tax-
ametertilskud, resten skal fi-
nansieres af brugerbetaling, og
der arbejdes på at lave en til to
‘fripladser’ per hold finansieret
af fonde. 

»Det er nærliggende at tro at
masterstuderende får det bed-
ste, men vi er ikke i gang med
at indrette nogle superlokaler.
Masteruddannelserne skal væ-
re et integreret i vores uddan-
nelsesportefølje, hverken mere
eller mindre,« siger Dorthy Ras-
mussen og medgiver at beta-
lingsstuderende forventer mere.

»Når man har betalt for en
uddannelse har man andre krav
og forventninger. Når man mø-
der op efter klokken 16 vil man
måske gerne have en kop kaffe,
men så har kantinen lukket. Vi
vil gerne give dem nogle or-
dentlige fysiske rammer. 

Undervisningsformen lægger
også op til lokaler der er indret-
tet anderledes, et kateder med
stolerækker er ikke det bedste
udgangspunkt for en ligeværdig
diskussion, men det kræver
måske bare at man sidder rundt
om et bord,« siger Dorthy
Rasmussen.  

De studerende er også util-
fredse med at efteruddannel-
serne på et årsværk giver en
mastertitel.

»I oversættelse svarer en ma-
ster jo til navnet på vores kandi-
datgrad, og i forvejen brokker
arbejdsgivere sig over at de ikke
kan finde rundt i uddannelser-
ne,« siger Jens Barslund. 

Men det tror Dorthy Rasmus-
sen ikke på. Ifølge hende har
langt de fleste arbejdsgivere
selv en videregående uddannel-
se og kender til systemet inde-
fra. ■

liaa@adm.ku.dk

Uni – nu med business class

Brugerbetaling – et nødvendigt onde

selv mindre virksomheder kan
få råd til det, måske med delvis
medfinansiering fra medarbej-
deren,« siger Merete Daniel
Nielsen. 

Dorthy Rasmussen fra Kom-
petenceenheden på KU mener
derimod at markedet for korte
efteruddannelser er udmærket
dækket.

»Vi har ingen intentioner om
at konkurrere med korte forløb.
Når man går ind på universite-
tet er det netop for at få forsk-
ningsbaseret undervisning. Det
vil vi ikke fravige, og det er van-
skeligt at tilbyde forskningsba-
seret undervisning på tre dage. 

Vores berettigelse på efterud-
dannelsesområdet er de store
forløb af mindst seks måneders
varighed hvor markedet er så
godt som tomt,« siger Dorthy
Rasmussen og peger på at bru-
geranalyser viser at potentielle
masterstuderende helst vil have
en mastergrad frem for kortere
forløb. Til gengæld vil de gerne
bruge to år af deres fritid på at
tage årsværket.

»Det pynter mere på CV’et

med en mastergrad end et tre-
dages kursus i Magisterloven.
Brugerne er også bange for at
de med kortere moduler vil bli-
ve spist af med korte forløb af
deres arbejdsgivere,« siger
Dorthy Rasmussen.

Direktør i Arbejdsmarkeds-
styrelsen, Lars Goldsmith,
påpeger at med den kompeten-
ceudvikling der er behov for i
samfundet, er der brug for at
staten engagerer sig i det.

»Hvis indførsel af brugerbe-
taling er et udtryk for at det of-
fentlige trækker sig, er det et
problem. Men hvis brugerbeta-
ling er et udtryk for ar man
øger de samlede midler der er
til rådighed, er det en anden
beslutning, for der er også brug
for at virksomhederne engage-
rer sig i den fortsatte kompe-
tenceudvikling,« siger Lars
Goldsmith og fremhæver at
uden brugerbetaling, var de
nye masteruddannelser ikke
blevet til noget. ■

liaa@adm.ku.dk

Selv om de nye efteruddannelser høster ros, advarer centrale organi-
sationer om at den høje brugerbetaling kan betyde at mastergraden 
kun bliver for eliten – de efterlyser derfor flere korte moduler 

De studerende frygter at masteruddannelserne forringer deres vilkår 
fordi betalingsstuderende skal have de bedste undervisere og faciliteter
så de får noget får pengene 

Kompetenceenhedens kompetencer
»Kompetenceenheden skal arbejde for at integrere efter- og videreuddannelse som en 

naturlig del af universitetets virksomhed med en særlig forpligtelse til også at efteruddan-

ne egne kandidater. Kompetenceenheden skal samordne de nye uddannelsesinitiativer og

fremme kvalitet, relevans, sammenhæng, fleksibilitet og volumen i udbuddet af efter- og

videreuddannelse på universitetet.«

Fra Kompetenceenhedens hjemmeside www.ku.dk/kompetence 

hvor man kan læse mere om kommende masteruddannelser.
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Af Richard Bisgaard

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var ik-
ke i tvivl om hvilken karakter han skulle ha-
ve for sine første 100 dage som regeringsle-

der. »Et rent ti-tal,« udtalte han vidt og bredt
med henvisning til alle de valgløfter han havde
indfriet.

Sådan er Linda Nielsen ikke. I denne uge run-
der hun de første 100 dage som regeringsleder
for landets største uddannelsesinstitution, men
at give sig selv karakter for indsatsen vil hun un-
der ingen omstændigheder.

»Det kunne jeg aldrig drømme om. Sådan er
jeg ikke indrettet. Det må du lade andre om. Jeg
har et mål at gå efter, jeg har et ønske om at gøre
en god indsats, men hvordan det lykkes – det er
jeg jo ikke velegnet til at bedømme.«

Indtil videre ser det dog ud til at være lykkedes
meget godt. Siden hun den 1. februar som den
første kvinde i universitetets historie overtog rek-
torposten efter Kjeld Møllgård, har hun ligget på
den anden side for at indfri hvad der var hendes
og prorektor Jørgen Olsens valgløfter, nemlig at
gøre universitetet mere synligt i offentligheden,
at forsvare universitetets værdier og at skabe
enighed internt om holdningen til den universi-
tetsreform som regeringen barsler med. 

At det er en større nød at knække end dem hun
tidligere har klaret som formand for etisk råd og
professor ved Det Juridiske Fakultet, lægger Lin-
da Nielsen ikke skjul på.

»Rektorjobbet er jo hver dag og hele dagen og
lange dage og mange overvejelser. Men jeg synes
faktisk det er sjovt og engagerende. Også besvær-
ligt, stort, overraskende hele tiden og sådan no-
get. Men grundlæggende er jeg faktisk glad for
det. Når folk kigger på mig og forventer at jeg vil
sige HJÆLP, så må jeg berolige og sige: Jamen,
jeg synes faktisk det er spændende. På en måde
kan jeg jo bedre lide at komme ind i en periode
hvor der sker meget, frem for en periode hvor
man bare sætter sig ned og siger: Sådan plejer vi.
Så det passer mit temperament meget godt. Jeg
kan bedre lide at have mange bolde i luften på en
gang frem for et mere stille job.«

Engagerende ledelse
Men tilbage til udgangsspørgsmålet: Hvordan be-
dømmer du selv din indsats?

»Jeg tror godt man kan mærke at der er kom-
met en ny rektor. Jeg håber i alt fald at når jeg si-
ger at jobbet er spændende, så afspejler det sig
også i den måde jeg håndterer rektorhvervet på.
Målet er at udøve det man kalder den engageren-

de ledelse. Universitetet er jo en ganske særlig in-
stitution der består af individualister og kreative
mennesker som nok kunne have fået et højere
lønnet job andre steder, men som bevidst har
valgt at være her på grund af den store grad af
frihed og selvbestemmelse i forhold til ens ar-
bejdsområde og ikke mindst en stor interesse in-
den for bestemte faglige felter som man gerne vil
være med til at udvikle. At være leder af sådan en
institution er derfor lidt specielt – man skal i alt
fald tage hensyn til at det er sådanne mennesker
som er her. 

Samtidig ønsker jeg at få politikerne i tale og
sikre nogle af de ressourcer som universitetet har
så hårdt brug for – og som det fremtidige sam-
fund ikke mindst har så hårdt brug for. 

Der er således en dobbelthed indadtil og udad-
til: Vi vil gerne samarbejde mere med erhvervsli-
vet, øge omverdenskontakten og hvad der ellers
forventes af os – men vi gør det med respekt for
universitetets basale værdier. Det er det som er
mit mål – og det håber jeg man fornemmer.«

Hvad er din bedste oplevelse som rektor hidtil?
»Jeg synes det bedste har været at opleve den

megen gejst der egentlig er herinde, både hos
forskerne, hos de studerende, hos de ansatte og
mine nære ansatte. Og så synes jeg også det har
været positivt at opleve at der er en spirende lyd-
hørhed i det politiske liv – både en forøget inter-
esse over for forskning og uddannelse som områ-
de og en spirende lydhørhed over for hvad vi be-

skæftiger os med. Og med god rette, vil jeg sige.
Grunden til at det er besværet værd er jo at jeg
faktisk mener det der med at fremtidens velfærd
ligger i vores hænder – sammen med nogle an-
dres hænder selvfølgelig.«

Betydningen af enighed
Hvad er så den værste oplevelse?

»Den værste oplevelse! Det skal jeg lige tænke
over... Altså, det var jo ikke rart allerede før vi be-
gyndte som rektorat at skulle ud og tale imod
store besparelser – men heldigvis landede det jo
godt. Det er heller ikke rart når man sidder i et
møde – som man jo nogen gange gør herinde –
og alle udtalelserne går i 27 retninger som man
godt kan se bliver vældigt svære at forene. 
Det er på en måde det værste. Men altså, det lø-
ser sig jo, på den måde at man jo så må få ender-
ne til at mødes så godt det nu kan lade sig gøre.
Heldigvis har jeg mødt meget stor samarbejds-
vilje og åbenhed på mange planer – også på kon-
sistorieplan,« siger Linda Nielsen og tænker på
det seneste konsistoriemøde hvor rektoratets ud-
kast til ny ledelsesreform blev vedtaget efter 
flere timers heftig diskussion (se Universitets-
avisen nummer 7). 

»Det er et udtryk for at vi kan fremstå som et
enigt og handlekraftigt universitet. Og det mener
jeg er fuldstændig afgørende for at vi kan få de
ressourcer, beføjelser og frihedsgrader som er
nødvendige for at vi kan udføre opgaverne. Der-

100 dage
med Linda
Linda Nielsen vil ikke give sig selv
karakter for de første 100 dage,
men tror nok at folk kan mærke
at der er kommet ny rektor på
Københavns Universitet

FØRSTE KVINDE – Linda Nielsen tiltrådte 1. februar som 

Københavns Universitets rektor nummer 257.
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»Når folk kigger på mig og forventer at
jeg vil sige HJÆLP, så må jeg berolige
og sige: Jamen, jeg synes faktisk det er
spændende. På en måde kan jeg jo
bedre lide at komme ind i en periode
hvor der sker meget, frem for en pe-
riode hvor man bare sætter sig ned og
siger: Sådan plejer vi.«

INTERVIEW ▼  

»Vi vil gerne samarbejde mere med er-
hvervslivet, øge omverdenskontakten
og hvad der ellers forventes af os –
men vi gør det med respekt for univer-
sitetets basale værdier. Det er det som
er mit mål – og det håber jeg man 
fornemmer.«

Valgløfter
– at sikre Københavns Universitets uafhængighed, troværdighed og selvstændighed og derfor 

– at fastholde en fagkyndig ledelse, valgt demokratisk af medarbejderne og ikke en ansat

rektor og en udpeget bestyrelse 

– at ledelsen synliggøres og styrkes på en måde som skaber tillid til KU og fremmer ansvarlig-

hed på tværs af fakulteterne. 

Fra Linda Nielsens og Jørgens Olsens valgoplæg til rektorvalget december 2001.
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for var jeg meget meget glad for at konsistorium
viste forståelse for at det var vigtigere at man
kunne finde frem til noget i enighed end at mani-
festere alle de ønsker man hver især havde. Det
vil jeg gerne kvittere meget for – at der har været
den samarbejdsvilje og forståelse.«  

Men hvorfor har det så stor betydning at give
indtryk af enighed udadtil når det er åbenlyst for
enhver at der er vidt forskellige standpunkter på
universitetet?

»Jeg tror det har en betydning. Selvfølgelig er
der forskellige standpunkter. Vi er 7.000 ansatte
og 35.000 studerende, og det ville da være fuld-
stændig sindssygt hvis ikke netop et universitet
havde forskellige meninger. Så det kan ikke kom-
me som en overraskelse for nogen. 

Men det vigtige i denne sammenhæng er jo at
vi også er en arbejdsplads og en institution som
engang imellem skal træffe nogle beslutninger
på god demokratisk vis om hvilken vej vi skal gå.
Og dér tror jeg det er vigtigt at vise at det kan vi
altså godt, selv om vi har ry for at være en insti-
tution som har svært ved at rykke sig. Hvis ikke
vi kan det, så er det netop at behovet for en stærk
mand kommer så udtalt frem – og det uanset
hvor fed en illusion det er.« 

Rektors magt
Hvor store muligheder har du som rektor for at
sætte din vilje igennem?

»Jamen, det kommer an på hvor mange kampe
jeg vil tage. Det er klart at for mig er etableringen
af et godt samarbejde i konsistorium den vigtig-
ste forudsætning for at komme videre. Men det
er også klart at der vil være sager hvor uenighe-
den er så stor at man bliver nødt til at skære igen-
nem – og at alle ikke vil være lige tilfredse med
alle ting.«

Brokker dekanerne sig for meget?
»Dekaner er helt naturligt optaget af at repræ-

sentere deres fakultet i konsistorium. De spørgs-
mål der behandles i konsistorium, er imidlertid
ofte spørgsmål der går ud over det enkelte fakul-
tets interesser, nemlig hvad der bør være det
samlede universitetets vej frem i forskellige
spørgsmål. Det er også baggrunden for at der ik-
ke skal være en automatik i at dekanerne skal
være i konsistorium. Det vigtige er at se på uni-
versitetet som en helhed – og det indebærer at
der også skal foretages en reel økonomisk priori-
tering i konsistorium.« 

Skal pengene fordeles på en anden måde end hid-
til mellem fakulteterne?

»Det er i alt fald noget der skal kunne drøftes.
Modellen med at det er noget man bare ikke

rører ved, den mener jeg ikke er holdbar.« 
Er det ikke lige nøjagtig hvad politikere og er-

hvervsfolk har kritiseret universitetet for i årevis?
»Jo, og den kritik er jeg enig i.«
Du vil måske i virkeligheden hellere være ansat

rektor end valgt?
»Nej, jeg foretrækker helt klart at være valgt.

Det er jo også det oplæg vi er kommet med – for-
di en valgt ledelse i højere grad har opbakning og
legitimitet i universitetsbefolkningen. Derimod
mener jeg sådan set ikke at det er afgørende om
man kommer indefra eller udefra. Man kan sag-
tens forestille sig at man vælger en kandidat fra
et andet universitet eller et andet job med de for-
nødne kompetencer som samtidig har opbakning
internt. 

Forestiller man sig derimod at posten bliver
besat efter stillingsopslag fra en bestyrelse og der
kommer en ny rektor ind udefra, skal denne først
bevise sine kvaliteter og opnå opbakning.

Mens en valgt leder automatisk retter sit blik
indad og nedad, vil en ansat snarere rette det ud-
ad og opad. Og det som kunne være min frygt er
at en ansat leder vil have frygtelig travlt med at
ændre tingene over night på en hel masse områ-
der for at vise dynamik og handlekraft – med det
resultat at man får gennemført noget som ikke er
gennemtænkt, holdbart eller ønskeligt for insti-
tutionen.« 

En meget aktiv regering
Hvad synes du om regeringen?

»Jeg synes den har været aktiv,« siger hun og
griner hjerteligt. 

»Og så vil jeg sige at Helge Sander som viden-
skabsminister har været lydhør, dels ved at tage
den her runde til universiteterne, og dels i dis-
kussioner om argumenter for det ene og det an-
det.«

Hvad tror du der kommer ud af de politiske for-
handlinger?

»Jeg tror der kommer en ny universitetslov til
efteråret. Det bliver formentlig en bred ramme-
lov som vil efterlade relativ stor rummelighed til
universiteterne. Man vil også anerkende forskel-
lighed på universiteterne med vide rammer for
selvbestemmelse på institut- og studienævnsni-
veau og til dels fakultetsniveau, gætter jeg. 

Og så er man glad for at universiteterne selv
bredt har udtrykt ønske om større ekstern indfly-
delse. Det jeg har sværest ved at gennemskue er
hvordan spørgsmålet om valgt kontra ansat le-
delse vil blive løst.«  ■

rjb@adm.ku.dk

»Det som kunne være min frygt er at en leder ansat af
det politiske niveau vil have frygtelig travlt med at
ændre tingene over night på en hel masse områder
for at vise dynamik og handlekraft – med det resultat
at man får gennemført noget som ikke er gennem-
tænkt, holdbart eller ønskeligt for institutionen.« 

Blå bog

Linda Nielsen er født 1952,

blev student i 1970 fra Metro-

politanskolen og fik juridisk

embedseksamen i 1976 og juri-

disk doktorgrad i 1993 fra

Københavns Universitet. 

1. februar 2002 blev hun

Københavns Universitets rek-

tor nr. 257. 

I årene 1976-1979 og 1983-

1985 arbejdede Linda Nielsen i

Boligministeriet, idet hun i

mellemperioden 1979-1983

påbegyndte sin videnskabelige

virksomhed som universitets-

stipendiat. I 1985 søgte hun

definitivt over i en universi-

tetskarriere, først som adjunkt

siden som lektor fra 1989-

1996, hvor hun blev udnævnt

til professor i retsvidenskab

ved Københavns Universitet. 

Det centrale fagområde har

været familieretten og igen-

nem de senere år tillige bioret-

ten, dvs. reguleringen af de

nye bioteknologier.

Udvalg

Ud over det videnskabelige ar-

bejde har Linda Nielsen været

medlem af en lang række ud-

valg og andre tilsvarende or-

ganer, herunder formand for

Justitsministeriets Ægtefælle-

pensionsudvalg og samme mi-

nisteriums Børnelovsudvalg

samt medlem af udvalget om

Politiets og Forsvarets Efterret-

ningstjeneste. Hertil kommer

formandskab for Etisk Råd og

for Pensionsmarkedsrådet.

Interne hverv på Københavns

Universitet har omfattet insti-

tutbestyrer for Retsvidenska-

beligt Institut C, studieleder

for jura, medlem af Det Juridi-

ske Fakultetsråd, Forsknings-

udvalget samt af  Koordine-

ringsgruppen for det tværfa-

kultære satsningsområde bio-

teknologi.

Internationalt

I international sammenhæng

er Linda Nielsen medlem af

EU’s Etikkomité EGE, der

rådgiver EU kommissionen

(European Group on Ethics in

Science and New Technologi-

es). Herudover benyttes hun af

EU som ekspert ved vurdering

af bioteknologiske forsknings-

projekter - juridiske, etiske og

samfundsmæssige aspekter og

af Europarådet i relation til en

række arbejdsgrupper. Hun er

medlem af bestyrelsen af In-

ternational Society of  Family

Law og står som arrangør af

en verdenskonference i år

2002 i København/Oslo. Ende-

lig er hun medlem af redak-

tionskomitéen for en række

danske og internationale tids-

skrifter.

Linda Nielsen tildeltes Marie

Løngaards Rejselegat i 1995 og

Tagea Brandts Rejselegat i

2001.
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Af Jesper Jürgensen 

Den 6. august sidste år sad
Jesper Clausen midt i
specialesumpen da tele-

fonen ringede med et tilbud
han ikke kunne sige nej til. 

Kunne tænke dig et job som
forskningsassistent i Thailand?,
sagde en stemme i den anden
ende. Stemmen tilhørte Dr. Mi-
chael J. Phillips, chef for forsk-
ningsprogrammet ‘Shrimp Far-
ming and the Environment’ i
Bangkok.

For Jesper Clausen, der er
cand.scient. i biologi fra Køben-
havns Universitet, kom opkal-
det som sendt fra himlen. Der
var kun få måneder tilbage in-
den han skulle være færdig, og
der var ikke blevet tid til mål-
rettet at søge de få opslåede
biologstillinger. Samtidig var
tilbuddet om at arbejde i udlan-
det realiseringen af en drøm
som han havde haft igennem
flere år.

Det tog derfor ikke Jesper
Clausen mange nanosekunder
at sige ja til at skifte udsigten til
arbejdsløshed hjemme i Dan-
mark ud med et job som forsk-
ningsassistent hos NACA, Net-
work of Aquaculture Centres in
Asia-Pacific i Bangkok. Forsk-
ningsprogrammet er et kon-
sortium mellem Verdensban-
ken, Verdens Naturfond, FAO
og NACA.

Michael J. Phillips havde kun
mødt Jesper Clausen ganske få
gange i Vietnam da han udførte
et feltstudie i forbindelse med
sit speciale om rejeakvakultur.

Han følte at Jesper var den ret-
te til jobbet.

»Det er lidt utroligt at få
sådan et tilbud, for jobsituatio-
nen ser mildest talt ret dårlig
ud. Da jeg begyndte at læse, tog
man 100 personer ekstra ind på
biologi, så der var pludselig
kamp om de gode stillinger,«
siger den 28-årige Jesper Clau-
sen, der netop har fået sin kon-
trakt med NACA fornyet med
endnu et halvt år.

Faglige udfordringer
Lysten til at arbejde i udlandet
handler for Jesper Clausen pri-
mært om faglige udfordringer,
men også det at arbejde med
folk fra andre kulturer tæller
højt. Fordele som eventuelle
økonomiske gevinster var der-
imod slet ikke inde i billedet da
han traf beslutningen.

»Min ide er ikke at blive rig,
men at udvikle mig fagligt og
specialisere mig i akvakultur.
Samtidig vil jeg godt gøre mig
klar til at arbejde i udlandet i
en længere periode. Det kvalifi-
cerer jeg mig til nu, og på den
måde er det et drømmejob,« si-
ger han. 

Jobbet hos NACA giver
Jesper Clausen cirka 12.000
kroner udbetalt om måneden
efter skat. Tager man de lavere
leveomkostninger i betragt-
ning, svarer det nogenlunde til
den løn en nyuddannet magi-
ster får i Danmark. Men ar-
bejdstiden i Thailand er noget
lidt andet. Det er ganske nor-
malt for Jesper at have en ar-
bejdsuge på mellem 50 og 60 ti-

mer, og så er han endda ikke en
af dem der arbejder mest på
centret.

»Det føles ikke hårdt at arbej-
de så mange timer, for hvad
skulle jeg ellers bruge tiden til.
Samtidig tager jeg det som en
kæmpe udfordring og suger til
mig.« 

Han føler sig også sikker på
at jobbet som biolog i Bangkok
rummer helt andre udfordrin-
ger end et job i Danmark ville
have gjort. 

»Hjemme ville jeg sandsyn-
ligvis have fået et generalist job
som biolog mens jeg her får
muligheden for at specialisere
mig. De største udfordringer
har derfor også været de rent
faglige,« siger Jesper Clausen,
der blev positivt overrasket
over niveauet blandt sine man-
ge asiatiske kolleger som kom-
mer fra så forskellige lande som
Thailand, Kina, Filippinerne og
Malaysia.

I begyndelsen af sin tid i
Bangkok var han derfor nødt til
at læse en del viden op.

»Jeg havde ikke troet at de
ville være så velkvalificerede,
men det er de. Selvfølgelig ved
jeg en del om de miljøpåvirk-
ninger der er i forbindelse med
rejeakvakultur, men mine kol-
legaer har en langt mere kon-
kret teknisk viden både inden
for rejefarming og biologi gene-
relt,« siger Jesper Clausen, der
har oplevet at hans uddannelse
og dermed forudsætninger har
vist sig at være mere generelle
og metodiske.

Han har ikke oplevet at der af

den grund er blevet set ned på
ham – tværtimod. 

»Der er en stor imødekom-
menhed fra mine kolleger. For
min brede baggrund gør at jeg
til tider husker på lidt andre
ting end lige at gro rejer. De
tanker og ideer som jeg kom-
mer med på de mindre tekniske
områder, bliver derfor vældig
godt modtaget. Så der kan også
være kvaliteter ved at være ge-
neralist.«

Arbejde tværfagligt
De sidste år inden Jesper Clau-
sen tog af sted, var han meget
fokuseret på det at skulle arbej-
de i udlandet. Det skinnede
igennem både i hans valg af
studiejob og kurser.

Han tog blandt andet et stu-
diejob i Udenrigsministreret og
fulgte kurset ‘Sustainable Land
Use and Natural Resource Ma-
nagement’, SLUSE, på engelsk.

Kurset var skabt mellem de tre
universiteter Københavns Uni-
versitet (KU), Roskilde Univer-
sitetscenter (RUC) og Den Kon-
gelige Veterinære Landbrugs-
højskole (KVL).

Kurset handlede blandt an-
det om bæredygtig udnyttelse
af naturressourcer i mellemind-
komstlande som for eksempel
Thailand og Malaysia. Det er
specielt det at arbejde med folk
fra andre kulturer der fascine-
rer Jesper Clausen. Han sam-
menligner det lidt med at arbej-
de tværfagligt. 

»På SLUSE arbejdede vi med
folk fra RUC og KVL. De pro-
blemstillinger og fordele der
var ved at arbejde på den må-
de, er lidt de samme som jeg
oplever i min tværkulturelle
dagligdag,« siger Jesper Clau-
sen.

Han tror også på at han ud
over at været blevet bedre til

engelsk, er bedre stillet når han
kommer hjem og skal søge job. 

»Godt nok vil jeg være mere
specialiseret, men det ser jeg
som en styrke. Og selv om det
kun er i Bangkok og ikke Nairo-
bi jeg har været, vil det at have
været ude jo signalere en vis
form for evne til at kunne om-
stille sig og arbejde i et travlt
internationalt miljø.«

»Men nu tager jeg et halvt år
mere her så må tiden vise hvad
der skal ske. Det sidste halve år
har jeg også ændret min hold-
ning til det at være udstatione-
ret. Tidligere var jeg ikke meget
for at arbejde i Afrika, men det
ligger ikke så langt væk nu, så
måske bliver mit næste job reje-
akvakultur i Mozambique,«
slutter han. ■

Jesper Jürgensen er freelance-
journalist

For Jesper Clausen er det en stor udfordring at have

kollegaer fra andre lande, for det tager længere tid

at opbygge sociale relationer. En af hans thailandske

kollegaer inviterede ham med til at fejre det thai-

landske nytår Songkran.

Biolog i Bangkok
Den nyuddannede biolog Jesper Clausen er taget 
til Thailand for at få udfordringer i sit første job 

FEDT JOB ▼  
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Af David Højmark

Bølgerne går højt på den
anden side af Øresund.
Beskyldninger om mands-

chauvinisme på den ene side og
favorisering af kvinder på den
anden flyver frem og tilbage
mellem parterne.

Hovedpersonen er Kristian
Gerner, professor i historie ved
Uppsala Universitet. Sammen
med fire andre professorer søg-
te han et ledigt professorat i hi-
storie på Lunds Universitet, og
da en komité af sagkyndige
havde gennemgået ansøgnin-
gerne, pegede de entydigt på
Kristian Gerner som den bedst
kvalificerede til stillingen. Men
så begyndte balladen.

For at opnå stillingen skulle
Kristian Gerner først gennemgå
en prøveforelæsning og et in-
terview med lærerforslagsnæv-
net. Her gav professoren et så
dårligt indtryk at nævnet stik
mod normal praksis valgte at
afvise de sagkyndiges råd om at
ansætte Kristian Gerner. Han
var dygtig nok både fagligt og
pædagogisk – men hans syn på
kvinder var tilsyneladende så
gammeldags at lærerforslags-
nævnet ikke kunne pege på
ham.

»Det var ikke så meget selve
svarene. Det var også måden
han svarede på,« siger Katja 
Wibell, de studerendes medlem
af lærerforslagsnævnet. Sam-
men med en ph.d.-studerende
deltog hun i interviewet af Kri-
stian Gerner. Et interview der
blandt andet skulle vise pro-
fessorens opfattelse af kvindeli-
ge studerendes evner og behov.

Hun beretter om en Kristian
Gerner der gav et indtryk af ik-
ke at tage interviewet alvorligt.

»Han var slet ikke interesse-
ret i at svare. Det var som om

han troede sig sikker på at få
stillingen og at han derfor ikke
behøvede svare på spørgsmål
fra studerende under inter-
viewet. Både jeg og den ph.d.-
studerende havde efter inter-
viewet en fornemmelse af at
han var ligeglad med de stude-
rende – især de kvindelige stu-
derende.«

Respektløs behandling
»Nævnet har fra starten ønsket
en kvinde på posten,« lyder sva-
ret fra Kristian Gerner. Han be-
retter om et 30 minutter langt
interview hvor han blev stillet
spørgsmål han allerede havde
gennemgået under prøvefore-
læsningen.

»Jeg følte det ikke særligt vig-
tigt at gennemgå de samme
ting jeg lige havde fortalt om
under forelæsningen. Derfor
svarede jeg kortfattet i formod-
ning om dén side af sagen var
klar,« siger han.

Kristian Gerner har siden
lærerforslagsnævnets afvisning
af ham fået opbakning fra man-
ge sider. Professorer i og uden
for Sverige har deltaget i debat-
ten, og flere af Kristian Gerners
tidligere studerende har kon-
taktet rektoren på Lunds Uni-
versitet for at markere deres
støtte til den vragede professor.

Den generelle opfattelse er at
lærerforslagsnævnet under in-
terviewet med Kristian Gerner
har misforstået hans opfattelse
af kvinder.

»Jeg har aldrig oplevet at han
skulle være negativt indstillet
over for kvinder. Han var meget
interesseret i de studerendes
vilkår, og han gav god vejled-
ning uden på nogen måde at ta-
ge hensyn til køn,« siger Cecile
Andrae som har haft Kristian
Gerner som vejleder på Uppsala
Universitet. Hun beskriver Kri-

stian Gerner som en åben og
fordomsfri person som hun ik-
ke tidligere har hørt negative
ytringer omkring.

Også kollegaerne på univer-
sitetet i Uppsala har protesteret.
Fakultetsnævnet har sendt et
brev til rektor Boel Flodgren
hvor de kritiserer lærerforslags-
nævnets fremgangsmåde på det
skarpeste. De kalder behandlin-
gen af ansøgerne for respektløs
og opfordrer rektor Boel Flod-
gren til at tage tydeligt afstand
fra lærerforslagsnævnets hand-
linger.

På samme måde har forskel-
lige professorer i Sverige mar-
keret deres støtte til Kristian
Gerner og udtrykt bekymring
for at fremtidens professorater
besættes ud fra politiske hold-
ninger snarere end videnskabe-
lige evner.

Selv de fire øvrige ansøgere
til professoratet har kritiseret
lærerforslagsnævnet og har i et
brev til rektor Boel Flodgren
protesteret over fremgangsmå-
den.

Hemmeligt notat
Alligevel kan Kristian Gerner
ikke vide sig sikker på posten.
Rektoren har valgt ikke at udta-
le sig før alle kortene ligger på
bordet så hun kan træffe den
endelige beslutning. Og imens
fortsætter debatten og beskyld-
ningerne mellem parterne.

Afsløringen af et internt no-
tat til lærerforslagsnævnets
medlemmer fra dets formand,
humanistdekan Inger Lövkro-
na, har bragt sindene yderlige-
re i kog. I notatet forklares
hvordan nævnet kunne undgå
at pege på Kristian Gerner og i
stedet få en kvinde ansat. Man
skulle sørge for at valget stod
mellem to af de øvrige ansøge-
re – en kvinde og en mand der

efter de sagkyndiges mening
var lige kvalificerede. Dermed
kunne man påberåbe sig retten
til at ansætte den kvindelige
professor ud fra universitetets
officielle målsætning om at op-
nå ligevægt mellem kvinder og
mænd blandt det videnskabeli-
ge personale.

Afsløringen har kun øget an-
klagerne mod lærerforslags-
nævnet, og i den svenske presse
har angrebene været hårde.

Alligevel fastholder de stude-
rendes repræsentant i lærerfor-
slagsnævnet at tingene er fore-
gået efter bogen.

»Der er mange misforståelser
i denne sag. En af dem er at vi
fra starten har forsøgt at undgå
Kristian Gerner. Det har vi ik-
ke,« siger Katja Wibell. 

»Om vi har taget fejl i vurde-
ringen af Kristian Gerner, er en
anden sag. Jeg synes selvfølge-
lig at vi har taget det rigtige
valg, men man kan i hvert fald
ikke beskylde os for at handle
mod spillereglerne,« siger hun
og får støtte fra formanden for
de studerendes organisation på
Lunds Universitet.

»Ud fra hvad jeg kender til
interviewet, kan jeg kun sige at
jeg støtter lærerforslagsnæv-
nets beslutning. Vi mener at
man godt kan vælge at ansætte
en professor ud fra andre detal-
jer end de rent faglige. Det
handler jo også om at kunne
samarbejde med kollegaer og
vejlede de studerende. Derfor
skal indtrykkene under et inter-
view veje tungt i beslutningen
om hvem der skal ansættes,« si-
ger Kristina Thorsbro fra Lunds
Universitets Studentkårer.

Dramaet fortsætter
Bolden ligger nu hos rektor Bo-
el Flodgren. I disse dage ventes
hun at tage den endelige be-

slutning for eller imod Kristian
Gerner. 

Ingen tør lægge hovedet på
blokken med et gæt på hvad
dramaet ender med. Men
spørgsmålet er måske også om
det overhovedet slutter når rek-
toren har truffet sit valg.

Vælger hun at støtte lærerfor-
slagsnævnets vedtagelse, vil
harmen i den akademiske ver-
den vokse yderligere og pludse-
lig også ramme den rektor der
forlader sin post senere i år. 

Ender hun med at pege på
Kristian Gerner, vil Det Huma-
nistiske Fakultet på Lunds Uni-
versitet få et nyt ansigt i sit vi-
denskabelige personale. Et an-
sigt der tilhører en mand som
dekanen helst så udskiftet med
en kvinde.

Hovedpersonen selv er dog
på ingen måde nervøs med ud-
sigten til at en ansættelse på
Lunds Universitet – det univer-
sitet hvor han for 18 år siden
tog sin doktorgrad. Klimaet
omkring hans person skræm-
mer ham ikke væk fra stillin-
gen.

»Man skal også tænke på at
hvis rektor vælger at ansætte
mig, får det konsekvenser for
lærerforslagsnævnet,« siger
han.

Dermed er der lagt op til fort-
sat ballade på Lunds Universi-
tet. ■

dah@adm.ku.dk 

HINSIDAN ▼  

I CENTRUM – Professor Kri-

stian Gerner er manden i centrum

for den store ballade på Lunds

Universitet. En mand med gam-

meldags kvindesyn, mener nogle.

Misforstået og fordomsfri, mener

andre. Rektor Boel Flodgren afgør

nu om Kristian Gerner har en

fremtid på Lunds Universitet.

Smagsdommere
»Vi finder det særdeles alvorligt at det universitet som i sin egen strate-

giske plan påstår at ‘al virksomhed bedrives med respekt for argument

og saglighed’ accepterer forekomsten af meningsdomstole.«

Protestbrev til rektor Boel Flodgren, 

underskrevet af 25 professorer ved Lunds Universitet.
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Ballade 
i Lund
Misforståelse eller karaktermord?
Meningerne er delte i Sverige
hvor Lunds Universitet er centrum
for sag der har bragt universitets-
verdenen op af stolen
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Af Søren Juul

Solidariteten er ikke hvad den har været. Selv
om arbejderklassens politiske og faglige or-
ganisationer også i år var ude at lufte de rø-

de faner første maj, opfatter størstedelen af be-
folkningen sceneriet som et levn fra en svunden
tid med helt anderledes klassemodsætninger end
i dag. Antallet af deltagere i demonstrationerne
var da også begrænset i sammenligning med det
antal borgere der tilbragte dagen i sommerhuset
eller i haven. Byggemarkederne fordobler deres
omsætning første maj hvor kampen mod ukrud-
tet tilsyneladende prioriteres højere end kampen
mod udbytterklassen. 

Solidaritet er imidlertid ikke et gammeldags
fænomen som tiden er løbet fra. I lighed med
mange klassiske og moderne sociologer opfatter
jeg solidaritet som forudsætningen for  sam-
fundsmæssig sammenhængskraft. Det er lige så
afgørende i dag som for hundrede år siden. 

Uden solidaritet der kan forene enkeltindivi-
der i en gruppe, vil det være umuligt for dem at
udvikle kollektive mål og koordinere deres be-
stræbelser. Uden solidaritet mellem grupper der
er forskellige og stræber efter forskellige mål, vil
det være vanskeligt at skabe et fælles samfund
som ikke er baseret på rå magt. 

I min bog Modernitet, velfærd og solidaritet – en
undersøgelse af danskernes moralske forpligtelser
opfatter jeg solidaritet som et overbegreb for for-
skellige former for moralsk forpligtethed mellem
mennesker der er afhængige af hinanden, knytte-
de til hinanden eller identificerer sig med hinan-
den – et bånd der integrerer dem som medlem-
mer af et fællesskab. 

Helt grundlæggende drejer solidaritet sig om
anerkendelse af de moralske forpligtelser der føl-
ger af forbundetheden med et andet menneske,
en gruppe eller et samfund. 

Den solidaritet som tiden er ved at overhale,
var en klasseintern solidaritet mellem ‘os herne-
de’ overfor ‘dem deroppe’ – det ubrydelige sam-
menhold mellem kollektivt organiserede med-
lemmer af en social klasse der stod skulder ved
skulder i kampen for hvad de opfattede som de-
res legitime interesser. Gør din pligt, og kræv din
ret var en moral som medlemmerne af arbejder-
klassen fik ind med modermælken. 

Refleksiv solidaritet
I nutidens senmoderne velfærdssamfund er indu-
strisamfundets skillelinier, som primært var for-
årsaget af klassebaggrund, ikke forsvundet, men
de er blevet mere udviskede, og nye skillelinier
relateret til blandt andet køn, alder og etnicitet
gør det sociale landskab mere komplekst. 

Opfattelsen af en modsætning mellem ‘os’ og
‘dem’ er vanskelig at opretholde i et langt mere
differentieret samfund hvor identitet og social
skæbne ikke på samme måde som tidligere er for-

udbestemt, hvor mange af de opgaver der tidlige-
re blev varetaget af familien, er blevet overtaget
af velfærdsstaten, og hvor opløsningen af traditi-
onelle meningsgivende fællesskaber har skabt
nye betingelser for solidaritet.  

Politisk kommer forandringerne blandt andet
til udtryk ved at Socialdemokratiet har fået pro-
blemer med at fastholde vælgertilslutningen. Ar-
bejderbevægelsen har imidlertid ikke patent på
solidaritetsbegrebet. Solidariteten udspiller sig
på mange arenaer og ændrer sig med den histori-
ske udvikling. 

I min bog har jeg blandt andet fundet inspira-
tion hos den amerikanske sociolog Jodi Dean der
argumenterer for at der i det senmoderne sam-
fund er en bevægelse fra ‘affektionelle’ solidari-
tetsformer (baseret på følelser) og ‘konventionel-
le’ solidaritetsformer (baseret på interesser) i ret-
ning af en ‘refleksiv’ solidaritet, defineret som en
ansvarlig orientering hos den enkelte borger. 

Den refleksive solidaritet overskrider ifølge De-
an de begrænsninger der knytter sig til tidligere
solidaritetsformer og bygger på moderne menne-
skers evne til at forholde sig eftertænksomt til
verden omkring sig. 

Det er ifølge Dean en solidaritet der ikke inde-
bærer individets underordning under fællesska-
bets normer og ikke er begrænset til medlemmer-
ne af gruppen. Den omfatter principielt alle med-
lemmer af et universelt kommunikativt fælles-
skab.

Generelt underbygger min bog tesen om en be-
vægelse i retning af en mere refleksiv solidaritet.
Den anfægter imidlertid at der skulle være
grundlag for Deans uforbeholdne optimisme. 

Det empiriske grundlag er en survey-under-
søgelse med et repræsentativt udsnit af den voks-
ne danske befolkning og 48 kvalitative interview.
Metodekombinationen har i mange tilfælde gjort
det muligt at overskride det umiddelbart forelig-
gende og identificere bagvedliggende betyd-
ningsstrukturer og værdiforandringer. 

Forældre bedre end deres rygte
Bogen belyser solidariteten på mange forskellige
arenaer og niveauer. Når det gælder den helt
nære solidaritet mellem forældre og børn, viser
den at det medieskabte billede af en generation
af isolerede gamle der svigtes af deres børn, er
misvisende. 

VIDENSKABET
SOCIOLOGI

Tidligere var solidaritet et produkt af stærke følelsesmæssige fælles-
skaber eller kollektivt organiserede interesser. I dag bygger solidaritet
på borgernes evne til selv at reflektere over deres moralske forpligtelser

Nye solidaritetsformer
og samfundets 
sammen-
hængskraft
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Langt de fleste erklærer sig villige til at hjælpe
og gør det også i praksis. Det betyder ikke at de
er villige til at påtage sig alle omsorgsmæssige og
forsørgelsesmæssige opgaver og i den udstræk-
ning der er et velfungerende offentligt system,
trækker de på det. Det offentlige system opfattes
imidlertid som en aflastning og ikke som noget
der fritager borgerne for at hjælpe personligt.

Der er heller ikke tale om at moderne forældre
systematisk nedprioriterer deres børn i forhold
til karriere og arbejdsliv sådan som bekymrede
samfundsforskere har påstået. Min undersøgelse
viser tværtimod at de fleste kæmper en heroisk
kamp for at forene kravene på arbejdspladsen
med hensynet til den opvoksende generation. 

Dårlig samvittighed er et udbredt træk. Den
dårlige samvittighed er dog næppe bevis på en
moralsk krise i familierne. Snarere er den et pro-
dukt af en kultur der opfatter børnene som en
opgave og som en gave. Så præcist formulerer en
46-årig arbejdsmand det:

»...en gang imellem kan man måske godt være
så træt når man kommer hjem at man ikke rigtig
gider, men det er som om børnene kan mærke
det på en, og så må man jo tage sig selv i nakken
og sige: jamen børnene kan sgu da ikke gøre for
at det har været en lang dag på arbejdet.« 

Kunne man forestille sig en 46-årig arbejds-
mand sige sådan for 75 år siden? 

Der er under ingen omstændigheder grund til
at idyllisere gamle dage. Dengang var der ikke
bare mere faste rammer om familielivet. Den-
gang skulle børn være usynlige mens vi i dag op-
drager dem til at være selvstændige, kreative og
ansvarlige. 

Det er en myte at superindividualistiske værdi-
er dominerer i børneopdragelsen. Jeg har spurgt
et repræsentativt udsnit af danske forældre hvil-
ken egenskab de synes det er allervigtigst at de-
res børn lærer, og individualistiske dyder som
‘selvstændighed, selvtillid og social kompetence’
er ikke det de fleste først kommer i tanke om.
Langt flere nævner solidariske egenskaber som
‘ærlighed’ og ‘social forståelse, ansvarlighed og
tolerance’ (se tabel 1).

Der er imidlertid en markant forskel på de op-
dragelsesidealer der dominerer i arbejderklassen
og i den bedst uddannede middelklasse. Middel-
klassen lægger mest vægt på abstrakte solidari-
ske egenskaber som social forståelse, ansvarlig-
hed og tolerance. 

Arbejderklassen understreger især vigtigheden
af ærlighed (at man til enhver tid må kunne reg-
ne med hinanden). Jeg tolker forskellene som et
udtryk for at især middelklassen er bærer af en
refleksiv solidaritet mens arbejderklassen er
bærer af en mere horisontal (eller konventionel)
solidaritet. Dette antydes af mange andre sam-
menhænge i undersøgelsen. 

Stand-by-solidaritet
Ikke mindst venskaber er i dag et refleksivt pro-
jekt for den enkelte. Refleksive venskaber er
imidlertid ikke overfladiske og tømt for indhold
således som kommunitaristiske sociologer har
påstået. Tværtimod drejer de sig i høj grad om fø-
lelser og forpligtelser. 

Moderne venskaber tjener imidlertid intet an-
det formål end deres eget og fortsætter kun så
længe parterne anser dem for at være personligt
givende. Det indebærer, som blandt andet An-
thony Giddens gør opmærksom på, en større
skrøbelighed end fællesskaber af ældre type der
udsprang af en given social livsverden. 

Netop fordi moderne venskaber er valgfælles-
skaber, indebærer de større frihed og flere mulig-
heder for ressourcestærke borgere. For de res-
sourcesvage der har svært ved at vælge eller risi-
kerer at blive valgt fra, indebærer de større
sårbarhed.

Naboskabssolidariteten er generelt begrænset i
sammenligning med den solidaritet der viser sig i
selvvalgte sociale relationer. Ikke desto mindre
findes der i mange boligområder en vis ‘stand-by-
solidaritet’ som viser sig ved almindelig opmærk-
somhed på de omkringboendes behov. 

Stand-by-solidariteten omfatter imidlertid ikke
dårligt stillede og utilpassede mennesker. Der er
klare grænser for hvem danskerne ønsker at bo
dør om dør med, og den personlige solidaritet
med fx narkomaner og flygtninge ligger generelt
på et lille sted. 

Det er muligvis ikke nyt, men det anfægter at
den refleksive solidaritet skulle være åben og
ubegrænset. Hvis solidaritet i stigende grad er et
spørgsmål om en ansvarlig orientering hos re-
fleksive borgere, er der tværtimod en risiko for at
de mest ‘uspiselige’, som det er vanskeligt at
identificere sig med, lades i stikken.

Faner og fagforeninger
Hvis der er noget der i en dansk sammenhæng er
blevet forbundet med solidaritet, er det arbejder-
bevægelsens evne til at byde markedsgørelsen af
de sociale relationer trods. Også når det gælder
fagforeninger og arbejdsliv, underbygger undersø-
gelsen imidlertid tesen om en bevægelse i solida-
ritetsformerne. 

Hermed være ikke sagt at solidariteten på ar-
bejdspladserne er helt uden klassemæssigt
grundlag. Langt de fleste er medlem af den fagli-
ge organisation der repræsenterer dem ikke bare
fordi det kan betale sig, men også fordi det er no-
get man bør være.  Der er imidlertid store alders-
betingede forskelle, og undersøgelsen bekræfter
andre undersøgelser der har vist at unge har et
relativt afslappet forhold til fagforeningerne og
‘de røde faner’. 

Det er ikke ensbetydende med at de unge er
usolidariske og egoistiske, men det underbygger
at fagbevægelsen som kollektiv modkultur til det
borgerlige samfund er blevet svækket. Svækkel-
sen er imidlertid ikke ensbetydende med fravær
af solidaritet, og på de fleste arbejdspladser fin-
des der en refleksiv hverdagssolidaritet. 

De kvalitative interview anfægter imidlertid at
denne skulle udgøre et socialt netværk som også
omfatter de svageste. På de fleste arbejdspladser
hersker der en stærk funktionsduelighedsnorm
som udgør en effektiv grænse for hvem der kan
være på arbejdspladsen. 

Den sociale forståelse, som i hvert fald middel-
klasseforældre lægger vægt på når de opdrager
deres børn, rækker altså ikke så langt når det dre-
jer sig om mennesker der er skæve og anderledes
og ikke lever op til almindelige normer for det
gode liv.

Et statsligt anliggende
Der skal dog ikke herske tvivl om at det store
flertal principielt mener at det danske samfund
skal hjælpe dårligt stillede mennesker, herunder
flygtninge der er forfulgte i deres hjemlande. 

De færreste er imidlertid interesserede i at få
problemerne tæt ind på livet, og ansvaret for at
hjælpe sårbare medborgere opfattes først og
fremmest som et anliggende for det offentlige. 

Spørgsmålet er om de svagestes problemer kan
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løses af velfærdsstatens institutionaliserede soli-
daritetssystemer. Må hjælpen til den svage ikke
bygge på en ansigt-til-ansigt-relation hvor den
svage borger føler sig anerkendt som menneske –
altså som en person med en vis værdi eller vær-
dighed? Og kan en sådan anerkendelse, som er
kernen i solidaritet på det personlige plan, sluses
ind i de velfærdsstatslige institutioner? 

Hvor det sociale arbejde i mange henseender
fungerer effektivt overfor problemer der kan
løses af standardiserede ekspertsystemer, er det
mere tvivlsomt når løsningerne forudsætter om-
sorg og medmenneskelighed.

Derfor er det problematisk når borgerne i så
høj grad overlader ansvaret for de svageste til
velfærdsstaten. Det sætter spørgsmålstegn ved de
sidste 20-30 års integrationspolitik hvor målet
har været afinstitutionalisering og integration af
snart sagt alle dårligt stillede befolkningsgrup-
per. 

Hvis der ikke er den fornødne solidaritet i det
civilsamfund som disse mennesker søges integre-
ret i, er det ikke mærkeligt at integrationsopga-
ven undertiden synes uoverkommelig. 

Uden at forfalde til nostalgiske forestillinger
om ‘gode gamle dage’, mener jeg derfor det er
berettiget at civilsamfundsdiskussionen har fået
en central placering i moderne sociologi. Hvis vi
vil undgå et mere polariseret samfund, er det af-
gørende at styrke civilsamfundet og borgernes
personlige ansvarlighed. 

Det indebærer ikke at velfærdsstaten trækker
sig tilbage. Snarere indebærer det en diskussion
af hvordan staten aktivt kan bidrage til at skabe
et stærkere og mere rummeligt civilsamfund.

Smuldrende sammenhænge
Min undersøgelse underbygger ikke uden videre
skræmmebilledet af en mægtig offentlig sektor
der har undermineret civilsamfundet og den per-
sonlige solidaritet. Den viser imidlertid at delta-
gelsen i foreninger der stræber efter overordnede
politiske mål, er begrænset og at de politiske del-
tagelsesformer er blevet individualiserede og
tilfældige.  

Den eneste politiske aktivitet som en større an-
del af borgerne (45 procent) udfører i løbet af et
år, er at undlade at købe bestemte varer af politi-
ske grunde eller af hensyn til miljøet (se tabel 2).

Flere af mine informanter har i de kvalitative
interview efterlyst et større kollektivt projekt der
kan give udviklingen retning. Mange giver ud-

tryk for manglende interesse for politik fordi de
ikke føler at de har mulighed for at gøre sig gæl-
dende i en større sammenhæng.  

Således underbygger interviewene Habermas’
tese om et demokratisk underskud i befolknin-
gen. Det eneste man reelt kan gøre, er at handle
spontant og individualistisk. Også i det senmo-
derne samfund er der efter min opfattelse brug
for moraldannende sociale fællesskaber der kan
fungere som vejvisere for refleksive individer. 

Uden sådanne fællesskaber er det vanskeligt at
se hvad der skulle generere moralske bånd mel-
lem mennesker og binde dem til samfundet. Det
er på den baggrund jeg betvivler at de individua-
liserede deltagelsesformer kan skabe integration
og samfundsmæssig sammenhængskraft.

Talrige undersøgelser har ganske vist doku-
menteret fortsat stærk opbakning bag velfærds-
staten i befolkningen. Opbakningen er imidlertid
mindre entydig end det fremgår af mange polito-
logiske holdningsundersøgelser. 

Der er stort set enighed om rimeligheden af en
række basale velfærdsstatslige ydelser (offentlige
sygehuse, ældreomsorg, undervisning og dagin-
stitutioner for børn). Tilfredsheden er imidlertid
behersket, og den store andel der går ind for me-
re brugerbetaling og privatisering, vidner om at
mange trods alt oplever at det offentliges ansvar
er gået for vidt. 

Allermest tankevækkende er det måske at un-
ge i højere grad end ældre har et afslappet for-
hold til økonomisk ulighed. Det antyder en be-
vægelse væk fra 1960’ernes og 1970’ernes lig-
heds- og omfordelingsideologi.

Alt dette ser jeg som et muligt brud med efter-
krigstidens velfærdsideologi- og politik. Man skal
derfor være forsigtig med at tage borgernes erk-
lærede støtte til velfærdsstaten til indtægt for sta-
bilitet. 

Neden under overfladen er der sket afgørende
skift i de værdier og identiteter der historisk har
givet støtten til velfærdsstaten mening. Den fort-
satte opbakning er derfor usikker og vil afhænge
af refleksive borgeres oplevelse af at de velfærds-
statslige løsninger er gode løsninger som imøde-
kommer deres behov. ■

Søren Juul er lektor ved Institut for Samfundsvi-
denskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universi-
tetscenter. Hans bog: ‘Modernitet, velfærd og soli-
daritet – en undersøgelse af danskernes moralske
forpligtelser’ er netop udgivet på Hans Reitzels For-
lag.

Tabel 1 

Hvilke egenskaber danske forældre synes det er allervigtigst at lære deres børn (først nævnte egenskab).

1997. Procent.  

I alt

Ærlighed 40

Social forståelse/ansvarlighed/tolerance 26

Selvstændighed/selvtillid/social kompetence 17

Disciplin/velopdragenhed/arbejdsomhed... 12

Andet 5

I alt 100

Procentbasis 951

Tabel 2

Andel der inden for de sidste 12 måneder har deltaget i forskellige politiske aktiviteter. 1997. Procent.

Undladt at købe bestemte varer af politiske grunde eller af hensyn til miljøet 45

Skrevet under på politisk eller anden underskriftsindsamling 15

Deltaget i borgergruppe el. lignende* 8

Skrevet et læserbrev el. lignende 6

Været til møde i politisk forening eller parti 6

Været til møde i politiske bevægelser uden for partierne 4

Deltaget i politisk eller anden offentlig demonstration 4

Procentbasis 1299

* Hermed menes en gruppe der søger at påvirke lokale politikere, fx til at oprette en stillevej, bevare små sygehuse 

eller oprette institutioner for børn og gamle.

EN SLAPPER – De unges afslappede forhold til fx

fagbevægelsen er ikke ensbetydende med at de er

usolidariske og egoistiske. På de fleste arbejdsplad-

ser findes der en refleksiv hverdagssolidaritet.
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Idet seneste nummer af Universitetsavi-
sen, nr. 7, 2002, kan man læse at den tra-
ditionelle industri favoriseres på bekost-

ning af de videnbaserede virksomheder.
Man kan ofte blive klogere af at læse Uni-

versitetsavisen.
Derfor ærgrer det mig at avisen kommer

til at tegne et billede hvor humanistiske og
samfundsvidenskabelige kompetencer bli-
ver beskrevet som stående i modsætning til
de naturvidenskabelige og tekniske kompe-
tencer. Nogle taler meget højt for et ver-
densbillede hvor de bløde kompetencer er
det eneste der dur i fremtiden, hvilket bety-
der at de hårde fag er gammeldags og der-
med yt. 

Og når DI slår til lyd for at vi bør stimule-
re interessen for natur og teknik blandt un-
ge betyder det samtidig at de humanistiske
fag ikke er noget værd. Nej og atter nej. Det
betyder det ikke.

Realiteten er at virksomhederne efter-
spørger mange forskellige typer af medar-
bejdere, fag og kompetencer. Virksomhe-
derne og dermed samfundet har behov for
mange forskellige kompetencer, både hårde
og bløde, det vil sige det er både/og – ikke
enten/eller! 

Debatten om hvorvidt man skal satse på
det ene eller det andet, er et forsøg på at
grave grøfter i uddannelsesdebatten og
støbe kuglerne til en ny skyttegravskrig
mellem fakulteterne. En krig som vil bombe
universiteterne tilbage i tiden og blot be-
kræfte det politiske system i at man på uni-
versiteterne er mere interesseret i at bekri-
ge hinanden end at føre universitetet ind i
det 21. århundrede.

Outsourcing
I den videnbaserede økonomi er det et me-
get markant træk at virksomhederne i sti-
gende grad outsourcer dele af F&U-, kom-
munikations- og værdikædens forskellige
led til kompetente og højt specialiserede
rådgivnings- og konsulentfirmaer for at op-
timere brugen af virksomhedens ressour-
cer.

Denne udvikling ses tydeligt i statistik-
kerne. Der har siden 1995 været en vækst
inden for forretningsservice i BFI (brutto-
værditilvæksten i faste priser) på 7,7 pro-
cent og en vækst i beskæftigelsen på 6,7
procent.

Derfor har formanden for Det Humanisti-
ske Forskningsråd, professor Poul Holm,
også ret i at det er paradoksalt at væksten i
forretningsserviceområdet ikke er støttet af
en tilsvarende forskning i området på uni-
versiteterne. 

Tendensen med outsourcing ses særligt i
fremstillingsindustrien og den offentlige
sektor hvor virksomhederne i stigende grad
vælger at outsource udviklingsopgaver in-
den for management, kommunikation og IT
i stedet for at holde alle funktioner in hou-
se. Der er altså tale om en stigende speciali-
sering i industrien som har givet anledning
til vækst inden for forretningsservice.

Der er således et gensidigt afhængig-
hedsforhold mellem de forskellige dele af
den videnbaserede økonomi. Det er måske
her værd at bemærke at 37 procent af DI’s
medlemsvirksomheder definerer sig selv
som servicevirksomheder.

Job i servicevirksomhederne
Erhvervsministeriet har i rapporten ‘Viden-
service i vækst’(2000) opgjort beskæftigel-
sen i den private forretningsservice til cirka
130.000 ansatte.

Blandt de beskæftigelsesmæssigt tunge
grupper finder man ‘Teknisk rådgivning’ og
‘IT-service’ som er store aftagere af
ingeniører og naturvidenskabeligt uddan-
nede. Det er således langt fra alene indu-
strien som aftager ingeniører og naturvi-
denskabelige kandidater.

Det er samtidig en positiv og spændende
udvikling at kandidater fra humanistiske og
samfundsvidenskabelige uddannelser i sti-
gende grad finder vej til jobs i forretnings-
service hvor deres kompetencer er særligt
efterspurgte. Desværre er efterspørgslen ik-
ke steget i samme grad som søgningen til
studierne hvilket har medført konstant re-
lativ høj arbejdsløshed. 

Hårdt og blødt
Hvad er det for hyperkomplekse kompeten-
cer som de producerende virksomheder be-
taler store summer for at få adgang til?

Humanisterne og de samfundsvidenska-
belige medarbejdere er formidlere og over-
sættere af ny viden inden for psykologi,
kommunikation, medievidenskab, ledelse
og organisation m.m. Kravene om at beher-
ske grundlæggende akademiske redskaber

og fag er stadig de samme. Men der er et
stigende behov for entreprenørship. Der er
behov for medarbejdere der kan omsætte
teori til praksis – ikke bare analysemagere
eller symbolanalytikere, om man vil.

Navision A/S er et eksempel på en soft-
warevirksomhed hvor man med succes har
kombineret hårde og bløde kompetencer.
Deres succes skyldes blandt andet at de har
haft held med at kapsle deres service og vi-
den ind i software der kan masseproduce-
res med høj markedspris af virksomheden
til følge.

Der er behov for folk der kan arbejde som
højt specialiserede fortolkere og ‘anvende-
re’ der oversætter den nyeste humanistiske
og samfundsvidenskabelige forskning til
konkrete kommunikationsstrategier, til op-
bygning af bedre ledelsesstrategier og deri-
gennem styrker mange forskellige typer af
virksomheder og brancher. 

Virksomhederne har behov for at få ad-
gang til den nyeste viden inden for humani-
ora og samfundsvidenskab – hvad enten
det er gennem et videnformidlingsfirma,
som dem vi har diskuteret ovenfor, eller
ved direkte samarbejde med universiteter-
ne.

Og den direkte adgang opnås blandt an-
det gennem ansættelse af kandidaterne.
Virksomhederne rekrutterer derfor i stigen-
de grad fra de samfundsvidenskabelige og
humanistiske uddannelser i meget bred for-
stand. 

Rundbordssamtale
På universiteterne foregår der en engageret
debat om hvordan man styrker erhvervsori-
enteringen – ikke mindst på de humanisti-
ske uddannelser. Det er en spændende ud-
vikling og proces som vi ønsker at bidrage
positivt til.

Det er vel at mærke en debat der tager
udgangspunkt i den komplekse virkelighed
der er ude i den videnbaserede økonomi. 

Derfor har vi inviteret alle landets huma-
nistiske dekaner til en rundbordssamtale
ultimo maj 2002 om humanisternes rolle
som drivkraft i den globale videnøkonomi
hvor vi skal finde og styrke fremtidens sam-
arbejdsflader mellem virksomheder og uni-
versiteter inden for det humanistiske fag-
område. Det bliver vi alle forhåbentlig klo-
gere af. ■

De hyperkomplekse 
kompetencer i 
vidensamfundet

Af forskningschef 

Bjarne Lundager Jensen,

Dansk Industri

Dansk Industri vil undgå skyttegravskrig på 
universiteterne og melder at virksomhederne 
har brug for både hårde og bløde kompetencer
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Hyra: Maks. kr. 7.500 pr. mån.

Kontakta: Adam Arvidsson, tlf.

3834 2543 el. 3532 8124, 

e-post: arvidsson@hum.ku.dk.

Copenhagen City

Period: Immediately and for one

year.

Size: Two rooms or smaller pri-

vate apartment.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Two Indian guest resear-

chers.

Contact: Anjana, tel. 3532 7485,

e-mail:

neelswan@hotmail.com.

København

Periode: Fra ca. 15/6 til 15/12-02.

Størrelse: 2 vær. el. 2 mindre lej-

ligheder. Eget toilet og bad, 

sove- og opholdsvær. samt

køkken.

Beboer: Yngre ph.d.-stud. fra

Uganda (engelsktalende).

Beboer: Yngre ph.d.-stud. fra

Tanzania (engelsktalende).

Husleje: Kr. 3-4.000 pr. md.

Kontakt: Louis A. Hansen, tlf.

3532 1031 el. 2165 5025, prof.

Jon Fjeldså, tlf. 3532 1023, el.

prof. Ib Friis, tlf. 3532 2197.

Copenhagen or surroundings

Period: From mid May/June 2002,

preferably open end.

Size: Apartment, 1-3 rooms.

Equipment: Own kitchen and

bathroom/shower.

Tenant: Ph.D.-student, non-

smoker. 

Rent: Max. kr. 4.500 per month.

Contact: E-mail: spo@geus.dk.

København og omegn

Periode: Fra 1/8-02 til 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret, eget bad +

køkken.

Beboer: Norsk gæstestuderende

med ægtefælle og barn.

Kontakt: Idun Røseth, 

tlf. +47 4120 0462, e-mail: 

idunro@stud.ntnu.no.

København

Periode: Fra 1/8 el. 15/8 til 

31/10-02.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Norsk gæsteprofessor

med ægtefælle.

Husleje: Maks. kr. 10.000 pr. md.

Kontakt: Jesper Larsen, Institut

for Psykologi, tlf. 3532 8752, 

e-mail:

Jesper.Larsen@psy.ku.dk.

København og omegn

Periode: Pr. 1/7-02 el. hurtigst

muligt og gerne for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret.

14 Un i v e r s i t e t s av i s e n  8  . 2 0 0 2



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Beboer: K italiensk forskningsad-

junkt, ikke-ryger.

Kontakt: Lektor Preben Juul 

Møller, tlf. 3532 0262 el. 

tlf. 3532 0263, e-mail:

pjm@kiku.dk.

København Ø/N/V/S

Periode: Pr. 1/7-02 for min. 6 md.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ung fransk K gæstefor-

sker, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Tlf. 3525 7613 el. 

3538 3954, e-mail:

amoros@cancer.dk.

Boliger udlejes ▼

Virum

Periode: Fra 1/7-02 og for 1 år.

Størrelse: Rækkehus i 2 plan, 

120 kvm., 60 kvm. kælder.

Husleje: Kr. 13.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 4585 8677, e-mail:

jir@dadlnet.dk.

Nørrebro

Period: From 1 July until 1 Sep-

tember 2002

Size: Apartment, 2 rooms, 

60 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, toilet/bathroom,

washing machine.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Rent: Kr. 5.000 per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit: Kr. 7.000.

Contact: E-mail: 

kathansen@hotmail.com, 

tel. 2023 7432.

Rungsted

Periode: Fra 1/8-02 til 1/8-03.

Størrelse: Villa, 224 kvm., stor 

have, strandadgang, garage til

to biler.

Husleje: Kr. 20.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 2630 6070 el. 

e-mail: ninatejs@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/6 til 31/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 65 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Møbleret og med altan.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3834 2754.

København City

Periode: Fra 1/6 til 31/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 170 kvm. 

Udstyr: Møbleret og med altan.

Husleje: Kr. 12.000 pr. md. 

Kontakt: Adam Simonsen, 

tlf. 3313 9339, e-mail: 

adamerik@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 15/12-02, evt.

1/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: dck@it-c.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 31/12-02.

Størrelse: 2 vær., ca. 30 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, op- og

vaskemaskine samt tørre-

tumbler.

Beboer: Gæsteforsker el. lign, 

ikke-ryger foretrækkes.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md. inkl. el,

gas, varme, tlf. og kabel-tv.

Depositum: Kr. 5.000.

Kontakt: E-mail: 

stinebk@worldonline.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 til 1/11-02. 

Størrelse: Lejlighed 11⁄2 vær., 

43 kvm., eget bad og køkken.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md. inkl.

varme, ekskl. gas og el. 

Kontakt: Tlf. 3539 3207, e-mail:

rikke_c@hotmail.com

Frederiksberg

Period: From 1/6 to 15/9-02,

other arrangements can be

made.

Size: Apartment, 3 rooms, 86 sqm.

Equipment: Fully furnished, fully

equipped kitchen, cable-tv+

video, washing machine.

Rent: Kr. 8.000 per month.

Deposit: Kr. 10.000.

Contact: Tel. 3887 0898, e-mail:

gerdie@get2net.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning på min. 2 af

grundfags- og tilvalgskurserne

på europæisk og almen etno-

logi samt det nye tilvalg i

museologi, se studieordninger

på www.ku.dk/etnologi.

Til besættelse: 1/9-02.

Omfang: Et antal stillinger a 1 år.

Ansøgning sendes til: Institut for

Arkæologi og Etnologi, Att.:

Studieleder Tine Damsholt,

Vandkunsten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.ku.dk/led/stillinger.

Adjunktstillinger 
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Et el. flere adjunkturer i

økonomisk teori el. dennes an-

vendelser el. statistik med sam-

fundsvidenskabeligt sigte (j.nr.

201-222-24/02-2211) samt et

adjunktur i udviklingsøkonomi

(j.nr. 201-222-25/02-2211). Til

stillingerne er knyttet under-

visningsforpligtelse ved økono-

mistudiet, matematik-økono-

mistudiet og evt. andre uddan-

nelsesopgaver knyttet til fag-

området.

Kvalifikationer: Svarende til

ph.d.-niveau.

Omfang: Stillingerne er treårige.

Ansøgningsfrist: 13/6-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for anøgning, se

www.ku.dk/led/stillinger/ 

el. kontakt Edda Geil, 

tlf. 3532 3016, e-mail: 

edda.geil@econ.ku.dk.

Amanuensis
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Generel antropologi:

Sociokulturelle aspekter på 

1.-2. semester inkl. holdunder-

visning, organisering af fælles-

timer samt vejledning og op-

gaveretning i et begrænset

omfang.

Kvalifikationer: Dokumenterede

kvalifikationer svarende til en

kandidatgrad i antropologi.

Til besættelse: Pr. 1/8-02.

Omfang: 2 år.

Ansøgning: Stiles til rektor for

Københavns Universitet.

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, St. Kanni-

kestræde 13, 1169  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Ulla Andersen,

tlf. 3532 3467 el. Studieleder

Birgitte Refslund Sørensen, 

tlf. 3532 3463.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektorstilling/
adjunktstilling
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Klinisk Oral Fysiologi, 

Anatomi, Patologi & Medicin.

Indhold: Forskning og undervis-

ning samt klinisk odontologi-

ske funktioner inden for afde-

lingens fagområder. Overve-

jende undervisningsforpligtel-

se i oral anatomi, forpligtelse

til publicering/videnskabelig

formidling samt deltagelse i

udvikling af afdelingens fag-

områder og kliniske og admini-

strative funktioner. 

Kvalifikationer: Teoretisk viden

og forskningserfaring inden

for et el. flere af afdelingens

fagområder. Særlig vægt på

baggrund i oral biologiske og

klinisk odontologiske problem-

stillinger samt ansøgerens

forskningspotentiale.

Omfang: Adjunktstillingen er be-

grænset til 3 år.

Ansøgningsfrist: 20/8-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Stig Hjarvard ny professor på Film- og

Medievidenskab

Stig Hjarvard, f. 1960. blev ph.d. i Medie-

videnskab 1994 og var 1995-2001 lektor ved

Institut for Film- og Medievidenskab hvor

han nu er blevet professor pr. 1/1-02. Stig

Hjarvard har ydet en stor indsats inden for

især forskningen i nyhedsmedier og journa-

listik og i medier og globalisering, bl.a. som dansk koordinator af

det internationale forskningsprojekt ‘International News Flows’

og som leder af det SHF-finansierede forskningsprogram ‘Global

Media Cultures’ (1999-2001). Han er også en flittigt brugt ekspert

i medierne og udgav som konsulent for Statsministeriets Medie-

udvalg (1995-96) to rapporter: Nyhedsmediernes rolle i det politi-

ske demokrati (1995) og Grænseløse medier – nye sociale fælles-

skaber? (1996). Han har desuden udgivet vægtige værker som fx

Internationale TV-nyheder (1995), Tv-nyheder i konkurrence

(1999) og News in a Globalized Society (2001). 

Stig Hjarvard holder tiltrædelsesforelæsning den 24. maj 

(se side 19) og efter forelæsningen er der reception i instituttets

lokaler.

Jubilæer ▼

Lektor Viggo Brun har 25 års jubilæum

I den anledning holder Asien-instituttet reception den 31. maj,

kl. 16.00 i Leifsgade 33 på 5. sal. Af hensyn til arrangementet 

bedes tilmelding ske til Sekretariatet, tlf. 3532 8822, e-mail:

asia@hum.ku.dk, senest den 27. maj.

Bliv mentor for en udenlandsk studerende

Det internationale Kontor søger danske mentorer til de udenlandske studerende der skal studere 

ved Københavns Universitet til efteråret. De studerende ankommer i august og lige omkring seme-

sterstart i september, og der er brug for nye mentorer.

Som mentor får du til opgave at afhente den udenlandske studerende i lufthavnen eller på bane-

gården og følge vedkommende til den danske bolig. Desuden skal du være behjælpelig med div.

praktiske ting, fx anskaffelse af cpr.-nr., opholdstilladelse, osv. Det internationale Kontor hjælper

med alle relevante adresser og telefonnumre. Hvad du derudover ønsker af foretage dig med den

studerende, er helt op til dig.

Som mentor har du mulighed for at træne sprog, knytte kontakt til unge universitetsstuderende 

fra andre lande og få indsigt i hvad det vil sige at være international studerende.

Ved nogle institutter er der nu så mange studerende og mentorer at der etableres mentorgrupper.

Mentorgrupperne giver yderligere mulighed for at lære andre studerende at kende ved dit eget 

institut – hør mere herom ved henvendelse.

Kontakt Det internationale Kontor, Heidi Tüchsen, Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, e-mail:

htu@adm.ku.dk, tlf. 3532 3896.

Udnævnelser ▼

Lars Vedel Kessing, Rigshospitalet, 

ansat som forskningsprofessor 

Overlæge og dr.med. Lars Vedel Kessing,

Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet, er den 1.

april ansat som forskningsprofessor ved

Københavns Universitet samt Rigshospitalet.

Professoratet, der er finansieret af Lund-

beckfonden, har til hensigt at styrke forsk-

ningen i de såkaldte affektive sygdomme som tidligere gik under

betegnelsen maniodepressive lidelser. Kessing har de senere år

forsket i netop depressioner og manier. Han har stået i spidsen

for undersøgelser på Psykiatrisk Klinik på Rigshospitalet der viser

at de svære affektive sygdomme er progressive af natur. Lars

Vedel Kessing har også medvirket til undersøgelser som tyder på

at hvis en depression eller mani ikke behandles, øges varigheden

af de efterfølgende depressioner og manier. 

Lars Vedel Kessing holder sin tiltrædelsesforelæsning den 21. juni

på Rigshospitalet og kan træffes på tlf. 3545 6237, e-mail:

lars.kessing@rh.dk.
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Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Almen

Medicin.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af lægestuderen-

de i almen medicin.

Til besættelse: 1/8-02.

Omfang: Indtil 8 treårige ekster-

ne lektorater med et timetal

på min. 100 og maks. 500 ti-

mer/undervisningsår. Timetal-

let fastlægges forud for hvert

semesters påbegyndelse. 

Ansøgningsfrist: 28/5-02, 

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.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Fortrinsvis ved øvelser 

i fagene biofysik og fysiologi.

Omfang: Et antal stillinger. 

Ansøgning sendes til: Studie-

sekretariatet for fysiologi,

Panum Instituttet, MFI 12.6.8.,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

sekretær, Therese Lylloff, 

tlf. 3532 7502.

Instruktorer
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Kursusundervisning i 

fagene Anatomi, Dissektion,

Cellebiologi samt Grundkursus

i basal humanbiologi.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2002.

Omfang: Et antal stillinger som

timelønnede instruktorer.

Ansøgning: Skema og nærmere

stillingsbeskrivelse fås ved hen-

vendelse til Anatomisk Institut,

tlf. 3532 7213.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/5-02, 

kl. 12.00.

Humaniora ▼

Ekstern lektor
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Undervisning i Skriftlig

formidling på grunduddannel-

sen i retorik.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævn for retorik, Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl.12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Charlotte Jørgensen, 

tlf. 3532 8878.

Amanuensisstilling 
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Undervisning fortrinsvis

på grunduddannelsen i euro-

pæisk etnologi. 

Kvalifikationer: Amanuensen skal

kunne deltage i administration

og selvstændig tilrettelæggel-

se af undervisningsforløb. 

Til besættelse: 1/8-02, evt. med 

2 års  forlængelse.

Ansøgningsfrist: 31/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Tine Damsholt, 

tlf. 3532 8427.

Instruktorer/
undervisningsassistenter
Sted: Asien-instituttet.

Indhold/omfang: 2 instruktorer i

japansk I; 1 undervisningsassi-

stent i koreansk II; 1 undervis-

ningsassistent i Thai I; 1 under-

visningsassistent i Thai; 1 un-

dervisningsassistent i Indone-

sisk I.

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af

fornøden bevilling

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Et antal stillinger som

undervisningsassistent i fagene

Sang; Klaver; Brugsklaver/

Hørelære og Elementær ryt-

misk træning.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

pædagogisk erfaring. Ved be-

dømmelsen lægges vægt på

ansøgernes forudsætninger for

at indgå i et fagligt miljø hvor

praktisk-musikalske og teore-

tisk-historiske discipliner sam-

virker.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2002. 

Ansøgningsfrist: 20/6-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

lederen, Musikvidenskabeligt

Institut, Klerkegade 2, 

1308 Kbh. K. 

Naturvidenskab ▼

Professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents: To strengthen the re-

search and education within

the field of glacial and perigla-

cial geomorphology with focus

on glacial landscape responses

to global change. Special 

attention to organizing a mo-

dern contribution of Danish

landscape geomorphology to

the study programs at the In-

stitute. The aim is to integrate

the existing expertise in diffe-

rent fields of geomorphology

and GIS, currently present at

the Institute and cooperating

institutions within the Geo-

center Copenhagen, and to

promote links with relevant

courses in physical and human

geography.

Qualifications: A high degree of

documented scientific produc-

tion at an international level

including a contribution to

further development of the

subject area. Importance is also

attached to the assessment of

the applicant’s conduct of re-

search management and any

other managerial functions

and teaching qualifications.

For further reference please

consult the present Ministerial

Circular on Job structure.

Period of employment: From

September 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

11 June 2002 at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger or the Personal

Office, tel. +45 3532 2645.

Associate professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents/qualifications: Teaching

and research activities relating

to hydrology, soils and hydro-

geochemical cycling. The appli-

cant must have proven compe-

tence in studies of processes in

the vadose zone controlling

fluxes and exchanges between

the terrestrial systems and the

atmosphere and hydrosphere.

Experience of both theoretical

and empirical work including

field work in hydrogeochemi-

cal cycling and flux measure-

ments is required. Research

must be broadly based and

comply with the following key-

words from the institutes 

action programme: Carbon 

dynamics and influence of 

carbon and gas to processes in

the vadose zone; Climate, geo-

morphology and environmen-

tal problems in the north 

Atlantic region; Pedology and

nutrient circulation and is 

expected to contribute new

impulses to this research. 

Documented scientific produc-

tion at an international level.

Period of employment: From

September 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

11 June 2002 at noon.

Full announcement:

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger or the Personal

Office, tel. +45 3532 2645.

Bioanalytiker/laborant
Sted: Institut for Molekylær Pato-

logi.

Indhold: Forskningsrelateret ar-

bejde i en mindre forsknings-

gruppe der udfører eksperi-

mentel kræftforskning. Det

undersøgte materiale omfatter

tumor- og stamcellekulturer,

vævsekstrakter og specielle dy-

reeksperimentelle modeller.

Til besættelse: Snarest muligt. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse og tidligere

ansættelse.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Teilumbygningen, Institut

for Molekylær Patologi, Att.:

Lektor, dr.med. Paul Kristjan-

sen, Frederik den 5’s Vej 11,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/6-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Paul Kristjansen, tlf. 3532 6006,

e-mail: paulk@pai.ku.dk. 

Instruktorer
Under forudsætning

af fornøden bevilling

Sted: Biologisk Institut, Plante-

fysiologisk afd.

Indhold: Instruktorer i plantefy-

siologi ved øvelsesundervisnin-

gen i Biologi 2 samt plante-

dyrkning og forberedelse til

visse af øvelserne.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2002.

Omfang: I alt 170 konfronta-

tionstimer i efterårssemestret

2002. Undervisning alle efter-

middage samt torsdag og fre-

dag formiddage i 10 af seme-

strets uger. 

Ansøgning sendes til: Plantefy-

siologisk afdeling, Øster Fari-

magsgade 2A, 1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 31/5-02, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Henning

Frost-Christensen, Plantefysio-

logisk afd., tlf. 3532 2127, 

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

Instruktorer til Datalogi 
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Undervisning på 1.

delskurserne: Datalogi 0 GA,

Datalogi 1E, Datalogi 2A, Data-

logi V-kurserne, Konkret Mate-

matik, Matematik og Bereg-

ninger samt Multimedietekno-

logi. 

Omfang: Efterår 2002.

Ansøgning: Skema fås på

www.diku.dk/teaching/ el. ved

henvendelse til Ruth E.

Schlüter, Studienævnet, M 010. 

Ansøgningsfrist: 19/6-02,  

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.diku.dk/teaching/ el.

www.ku.dk/led/stillinger/.

Instruktorer
Sted: Kemisk Institut.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Omfang: Et antal stillinger.

Ansøgning: Skema fås på Kemi-

studienævnets kontor, lokale 

B 204.

Ansøgningsfrist: 1/8-02, kl. 13.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

● TAP-STILLINGER

Ingeniør/arkitekt 
Sted: Den centrale administra-

tion, Teknisk Administration.

Indhold: Byggeadministration i

f.m. Universitetets bygge- og

vedligeholdelsesopgaver.

Kvalifikationer: Ingeniør, arkitekt

el. tilsv. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Retsgenetiker  
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

genetisk afd.

Indhold: DNA-undersøgelser og

udvikling af nye metoder.

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

svarende, erfaring med DNA-

arbejde, organisatoriske evner.

Omfang: 1 år med mulighed for

forlængelse/fastansættelse.

Ansøgningsfrist: 4/6-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Overassistent
Sted: Studiekontoret Humaniora,

Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Administration af Fakul-

tetets mange studerendes stu-

dieforløb og eksamener samt

deltagelse i afregning af cen-

sorhonorarer og rejseudgifter.

Kvalifikationer: Betydelig selv-

stændighed og gode kontakt-

evner. Fortrolighed med edb

som arbejdsredskab er nødven-

dig.

Til besættelse: 1/6-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 27 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 24/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Datalogisk Institut, Studie-

administrationen.

Indhold: Administration af un-

dervisning, vedligeholdelse af

database, kontakt til studeren-

de og undervisere, vejledning

af studerende.

Til besættelse: Senest 1/7-02.

Ansøgningsfrist: 30/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Institut-

administrator Evert Friberg, 

tlf. 3532 1440.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen på

Dansk.

Indhold: Specielt m.h.p. interna-

tional vejledning. Studievejle-

deren kommer til at arbejde
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Københavns Universitets Almene Fond

Formål
Fondens formål er at fremme Københavns Universitets virke in-

den for forskning og uddannelse og som kulturinstitution i bred

forstand. Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til formål

og projekter der falder ind under fondens formålsbestemmelse. 

Støtte
Fonden kan søges af alle studerende og ansatte ved universite-

tet. Der kan fx ydes støtte til forskning i ind- og udland, studie-

rejser og -ophold, udvekslingsrejser, kunst og kultur. Hovedprin-

cippet er at støtte virksomhed med et bredere sigte, i mindre

grad enkeltpersoner. Fonden skal fremme aktiviteter for grup-

per eller hele universitetet. 

Bestyrelsen lægger vægt på at støtte fx projekter der er fælles

for to eller flere fakulteter og sociale eller kulturelle aktiviteter

der kan blive til glæde for større dele af universitetets studeren-

de og ansatte. Der kan søges om støtte til kunstneriske/dekora-

tive formål hvis disse når ud til en større kreds på universitetet.

Ansøgninger om støtte til studierejser og -ophold kan søges af

såvel videnskabelige som administrative medarbejdere. Af øko-

nomiske årsager vil studerendes ansøgning om tilskud til indivi-

duelle studierejser normalt ikke kunne imødekommes.

Bestyrelsen vil ved vurderingen af ansøgningerne prioritere de

aktiviteter højest der ikke kan støttes af universitetets traditio-

nelle driftsmidler og som er nye og ikke har modtaget støtte før.

Støtte til dækning af egentlige driftsudgifter ydes kun i særlige

tilfælde.

Ansøgningsprocedure
Der skal ved ansøgningen anvendes et skema der rekvireres i

Budget- og Planlægningsafdelingen, Kvikservice, tlf. 3532 2755

eller 3532 2747.

Ansøgninger indsendes til Københavns Universitet, Budget- og

Planlægningsafdelingen, Nørregade 10, Postboks 2177, 1017

Kbh. K og skal være universitetet i hænde senest den 23. maj

2002.

Fondens uddelinger finder sted én gang årligt – i 2002 i maj/juni

måned – og kun i specielle tilfælde vil ansøgninger der er kom-

met i løbet af året, blive imødekommet.

Christianshavn-New York
Forskerpar med 1 barn tilbyder 3 værelser, 80 kvm. med altan i bytte for min. 2 vær. i New York 

fra 1/9 til 31/12-02. Kontakt e-mail: fmalene@hotmail.com.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

med fagets øvrige studievej-

ledere (2 studerende og 1 un-

derviser), men har i samarbej-

de med fagets to internatio-

nale koordinatorer ansvaret

for den internationale vejled-

ning på instituttet. Arbejdet

består bl.a. i vejledning af po-

tentielle gæstestuderende fra

andre lande; hjælpe de uden-

landske gæstestuderende med

at planlægge et studiepro-

gram, vejlede i studieordnin-

gens regler vedrørende eksa-

men, at få et socialt udbytte-

rigt ophold; varetage informe-

ring og vejledning af fagets

egne studerende der gerne vil

til udlandet at læse; holde sig

orienteret om nye regler og

ordninger af betydning for de

studerendes udvekslingsop-

hold og -muligheder; deltage i

møder og kurser af relevans

for studievejledning, herunder

orienteringsmøder.

Kvalifikationer: Danskstuderende

med erfaring som udvekslings-

studerende – gerne med erfa-

ring inden for studenterpoli-

tisk el. administrativt arbejde.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 2 år med mulighed for

forlængelse, 200 timer/år, her-

af ca. 2 ugentlige åbningstimer

i studievejledningen. Ekstra ar-

bejdsbyrde lige før semester-

start og omkring ansøgnings-

frister. Nogle arrangementer,

kurser m.m. afholdes uden for

normal arbejdstid.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Dansk.

Ansøgningsfrist: 1/6-02.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Tegner
Sted: Geologisk Museum.

Indhold: Alsidigt frihånds- og

grafisk tegnearbejde: illustra-

tioner til videnskabelige tids-

skrifter, udstillinger, foldere,

powerpointpræsentationer,

mv., herunder scanning af

stregtegninger og fotos inkl.

montage af fotoplancher; gra-

fisk tilrettelæggelse og layout

af foldere, mm.; webdesign;

rådgivning af medarbejdere og

studerende vedr. tegneopga-

ver.

Kvalifikationer: Gode tegneegen-

skaber og et stort overblik.

Tegnestuen er udstyret med

Powermac 7300, G3 og G4, 

Microtek Flatbed Phantom

4800, Scanmaker IHR og 

Cannonscan 2700F. Software er

Photoshop, Illustrator, mm.

Til besættelse: Efter aftale, dog

senest 2/9-02.

Omfang: Fuld- el. deltid, kvalifi-

kationerne er afgørende.

Ansøgning: Mrk. ‘tegner’.

Sendes til: Geologisk Museum,

Øster Voldgade 5-7, 

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/5-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Henning Haack, tlf. 3532 2367,

www.geological-museum.dk.

Specialeplads i biokemi/
biologi  
Indhold: 1-2 ledige specialeplad-

ser i laboratorium der arbejder

med det cellulære respons til

stress og responsets betydning

for celleoverlevelse ved tilstan-

de som blodprop i hjernen el.

hjertet. Laboratoriet er en del

af et levende forskningsmiljø

med kontakter til kliniske af-

delinger og lægemiddelindu-

strien.

Kvalifikationer: Specialet forud-

sætter en interesse for arbej-

det med cellulære og moleky-

lære teknikker med sigte på

medicinske problemstillinger.

Til besættelse: Snarest.

Yderligere oplysninger: Lektor

M. Treiman, Panum Instituttet,

tlf. 3532 7510, e-mail: 

M.Treiman@mfi.ku.dk el.

www.mfi.ku.dk/MTreiman/

Side1.htm.

Køkkenskriver
Indhold: Madlavning, inkl. ind-

køb, ved de zoologiske som-

merkurser på Marinbiologisk

Laboratorium, Helsingør.

Omfang: Uge 27 og 28, juli 2002,

6 timer/dag.

Kontakt: Anne Holm, 

tlf. 4921 3344, e-mail:

aholm@zi.ku.dk.

Caféansvarlig
Sted: Foreningen Studenterhuset

ved Københavns Universitet.

Indhold: Ansvar for den daglige

drift af cafeen samt det øvrige

barpersonale.

Kvalifikationer: Samarbejds- og

lederevner, gerne erfaring in-

den for cafédrift.

Til besættelse: Hurtigst muligt.

Omfang: 30 timer/uge ml. kl.

10.00 og 17.00.

Ansøgning sendes til: Studenter-

huset, Købmagergade 52, 1150

Kbh. K. Mrk. Caféansvarlig.

Ansøgningsfrist: 3/6-02.

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendier 
på Sociologisk Institut
Under forudsætning af 

fornøden bevilling 

Sted: Instituttets forskningsmæs-

sige satsningsområder er: 1)

Kultur og identitet, 2) Margi-

nalisering og velfærd, 3) Viden

og samfund, samt 4) Værdier

og social forandring. Ansøg-

ninger inden for disse områder

vil blive prioriteret.

Kvalifikationer: Ansøgere skal in-

den forskeruddannelsens start

have bestået kandidateksa-

men.

Til besættelse: 1/8-02 el. efter

nærmere aftale. 

Omfang: 3 stipendier a 3 år. 

Ansøgningsfrist: 6/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Sundhedsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendiater
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Forskningsmæssige kva-

lificeringsstillinger m.h.p. er-

hvervelse af ph.d.-graden.

Forskning i odontologi og un-

dervisning inden for området.

Omfang: 2 stipendiater a 3 år.

Til besættelse: Pr. 1/9-02 el. sna-

rest derefter. 

Ansøgningsfrist: 15/8-02, 

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.

● LEGATER

Direktør Henry Lotinga 
og hustru Genie Lotinga, 
f. Masons mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Et beløb på kr. 90.000 er

til uddeling til studierelevant

udlandsophold.

Periode: 2002.

Ansøgning: Skema fås på

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

legat/index.html el. ved hen-

vendelse til SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/6-02.

Dr.med.vet. Axel Thomsen
og Hustru Martha Thomsen,
født Haugen-Johansens 
Legat
Støtte: Kr. 20.000 til videnskabe-

lig psykiatrisk forskning, særlig

udforskning af den maniode-

pressive psykose. Såfremt en

ansøger der arbejder med ud-

forskning af den maniodepres-

sive psykose kommer i betragt-

ning, forhøjes legatportionen

til kr. 90.000.

Ansøgning: Stiles til Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet

ved Københavns Universitet.

Sendes til: Rigshospitalet, Psykia-

trisk afdeling O, Att.: Prof.

dr.med. Tom G. Bolwig, Rigs-

hospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 14/6-02.

Oldermand, slagtermester
Peter Ryholts Legat
Støtte: Legatets midler, i år kr.

100.000, gives til studier af kro-

niske sygdomme, fortrinsvis

gigt. 

Ansøgning: Skema fås ved hen-

vendelse til tlf. 3977 8000.

Ansøgning vedlagt bilag sen-

des i 4 eks.

Sendes til: Gigtforeningen, Att.:

Marianne Pagels, Gentofte-

gade 118, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 9/9-02, kl. 10.00.

Uddeling: Ult. november 2002.

● UDDANNELSE

Moderne Græsk 
Indhold: Elektronisk fjernunder-

visning under Åbent Universi-

tet. Nyt begynderhold starter

pr. 1/9-02. 

Ansøgningsfrist: 1/6-02. 

Yderligere oplysninger:

www.hum.ku.dk/aabent el.

www.ellinika.bot.ku.dk.

Kontakt: Ansøgning til Åbent

Universitets sekretariat, tlf.

3532 8032.

● MØDER

Generalforsamling i Dansk
Naturhistorisk Forening
Indhold: Valg af dirigent; for-

mandsberetning; forelæggelse

af revideret regnskab; fore-

læggelse af revideret regnskab

for Danmarks Fauna; forslag

fra bestyrelsen og/el. medlem-

merne; valg til bestyrelse; valg

af revisorer; uddeling af den

Schibbye’ske præmie; even-

tuelt.

Tid: 16/5-02, kl. 19.30.

Sted: Zoologisk Museum.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, www.aki.ku.dk/DNF/.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Writing European Histories:
Centres and Peripheries 
International Conference
Contents: The conference aims to

present and discuss different

approaches to the writing of

European histories and to inte-

grate these with a broader un-

derstanding of the dynamics

between centres and periphe-

ries. The conference will con-

sider the period from the 

Middle Ages to the modern

era, and will focus on three

main themes: Concepts of 

Europe; The exchange of ideas

and institutions between 

centres and peripheries; The

relationship between the 

writing of national and Euro-

pean histories.

Time: 30 – 31/5-02.

Venue: University of Southern

Denmark, Odense, Campusvej

55, Room U100.

Registration: Participation is free.

Registration is obligatory, tel.

3532 3920, e-mail: center@

humanities.dk. Closing date for 

registration is 24 May 2002.

Organizer: The Danish Institute

for Advanced Studies in the

Humanities, Senior Researcher

Kurt Villads Jensen PhD, 

Danish Institute for Advanced

Studies in the Humanities; 

Senior Lecturer John Lind

dr.phil., University of Southern

Denmark and others.

Yderligere oplysninger: 

www.humanities.dk.

International Summer 
Academy on Technology
Studies
Time: 7 – 13/7-02.

Venue: Deutschlandsberg,

Austria.

Registration: Before 1/6-02.

Organizer: IFF/IFZ, Inter-Univer-

sity Research Center, Work and

Culture, e-mail: 

karner@ifz.tu-graz.ac.at,

www.ifz.tu-graz.ac.at.

● KULTUR OG
SPORT

Rundvisning på Mosaisk
Nordre Begravelsesplads
Indhold: Vi ser nærmere på jødi-

ske begravelsesskikke. Rundvi-

ser er Erik Henriques Bing der

bl.a. har skrevet bogen Evighe-

dens Hus. Mandlige besøgende

bedes bære hovedbeklædning.

Tid: 22/5-02, kl. 14.00.

Sted: Indgangen, Møllegade 12.

Tilmelding: Tlf. 3532 7094, 

e-mail: lotz@adm.ku.dk.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Reception på Museum 
Tusculanum Forlag
Indhold: I forbindelse med udgi-

velsen af bogen Kazakhstan –

hvor bjergene er høje og step-

pen bred (red. Mikael Hertoft

og Svetlana Klimenko) invite-

rer Kazakhstanforeningen og

Museum Tusculanums Forlag til

bogpræsentation med redak-

tørerne og et glas vin.

Tid: 28/5-02, kl. 15.30 – 17.30.

Sted: KUA, lok. 16.1.20. 

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. 

Martin Agge Nørgaard

Titel: Direct Bronchial Artery 

Revascularization in Lung

Transplantation. Surgical, ana-

tomical, physiological, and cli-

nical aspects.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Preben Kirkegaard og

overlæge, dr.med. Søren Agge-

strup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

professor, overlæge, dr.med.
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The Copenhagen Lectures 2002
Politisk teori i (dansk) statskundskab

Politisk Teori: Normativ, politisk, historisk 
Adjunkt Per Mouritsen, Institut for Statskundskab, KU.

Tid: 29/5 kl. 13.00-14.30

Sted: Rosenborggade 15, Aud. RO9

Politisk teori og politiske rationaliteter i et 
idé-historisk perspektiv 
Lektor Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet

Tid: 30/5 kl. 12.00-13.30

Sted: Rosenborggade 15, Aud. RO9

Er normativ politisk teori død i Norden? 
Diagnoser og prognoser
Prof. Andreas Føllesdal, Institutt for menneskerettigheter og

ARENA, Oslo

Tid: 31/5 kl. 11.00-12.30

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Aud. Annex B

Paneldiskussion
Tid: 31/5 kl. 15.15-17.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. RO8

Institut for Statskundskab arrangerer denne offentlige fore-

læsningsrække hvor formålet er at høre og diskutere forskellige

mulige svar på spørgsmål som: Hvad er relevansen for politisk vi-

denskab af at beskæftige sig med normative begreber og teori-

er? Kan det overhovedet gøres videnskabeligt og i givet fald

hvordan? Hvad mener vi i dag om værdiers rolle i forskningen og

om forholdet mellem forskerens værdier og på den anden side

hans faglige troværdighed, på universitetet og i den offentlig-

hed hvori han taler som ekspert. Kan politisk teori gøre den poli-

tiske videnskab kritisk? I hvilket omfang kan empirisk politisk vi-

denskab støttes af filosofi – og i givet fald hvilken filosofi? Er stu-

diet af ide-historiske tekster og dermed af værdier og begreber

der ligger langt væk i tid, af mere end almendannende interes-

se? Er det en relevant kritik mod en akademisk praksis at den be-

tjener sig af abstrakte begreber? De mulige delspørgsmål er alle

aspekter af det større: Hvilken relevans har politisk teori i stats-

kundskaben i dag?

Bogudsalg
Sankt Andreas Bibliotek, Købmagergade 44, holder bogudsalg den 

28.-30. maj 2002, tirsdag og onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 12-18. 

Alle bøger, teologi, filosofi, historie m.m., koster 5, 10 el. 20 kr.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Systematikken i Museum Wormianum
Cand.comm. Camilla Nordhorst

Tid: 16/5 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Forum for Renæssancestudier

Balkanbilleder
Forsker Birgitta Frello

Tid: 16/5 kl. 16.15-17.45

Sted: COPRI, Fredericiagade 18 

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Specialeforelæsning: Kystens betydning(sløshed). 
Forskelle og ligheder ved det arkæologiske materiale i kyst- og 
indlandssogne ved Køge Bugt fra 800-1288
Cand.mag. Gunvor Christiansen

Tid: 17/5 kl. 14.15

Sted: Vandkusten 5, o.g., Aud. C 

Arr.: Institut for Arkæologi og Etnologi

Stamceller og vævsreparation
Cathrine Bisgaard, Inst. for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet

Tid: 21/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Divine Masculinity: the Representation of Masculinity in the 
Eddic Mythological Poems
Lecturer Judy Quinn, Dept. of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge

Tid: 21/5 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Oldnordisk Forum og Det Arnamagnæanske Institut 

Linkage between Relief, Rehablitation and Development: 
Concepts and Realities
Wim Klaassen, Director of Quest-Consult, lecturer at the Free University in Amsterdam

Tid: 22/5 kl. 14.15-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

An Early Persian Mathnavi (12th century) Rahiq ut-tahqiq by 
Mubarak-Shah Marvrudi
Prof. N. Pourjavady, Teheran Universitet

Tid: 23/5 kl. 9.15

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, lok. U5

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet

Estonia and Japan – Border Problems with Russia: A Comparative Study
Dr. Martin Hall, University of Tartu, Estonia

Tid: 23/5 kl. 14.15-16.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS

Metarefleksionens empiriske anvendelse – Subjektivisering og magt 
i akademia
Dorte Marie Søndergaard

Tid: 23/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, Blixen-salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, www.humanities.dk, iw@humanities.dk 

Tilmelding nødvendig 

Et europæisk forsvar?
Forsker Sten Rynning

Tid: 23/5 kl. 16.15-17.45

Sted: COPRI, Fredericiagade 18

Arr.: COPRI, www.copri.dk 

Stig Haunsø, Rigshospitalet, 

tlf. 3545 2142.

Tid: 31/5-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Juliane 

Maries Vej, Aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Egebjerghuse

35-37, 2750 Ballerup for 40 kr.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Cand.med. Karin Sundberg

Titel: Aspects of early amniocen-

tesis.

Officielle opponenter: Overlæge

Connie Jørgensen og overlæge

Peter K.A. Jensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med.

Carsten Lenstrup, Amtssygehu-

set i Gentofte, tlf. 3977 3295.

Tid: 14/6-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Aud. II.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Gotfred Rodes

Vej 2, 2920 Charlottenlund.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Humaniora ▼

Lektor, mag.art. 

Arne Søby Christensen

Titel: Cassiodorus, Jordanes, and

the History of the Goths. Stu-

dies in a Migration Myth.

Officielle opponenter: Prof., dr.

Ian N. Wood, University of

Leeds og prof., dr.phil. Niels

Lund, Institut for Historie, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. for-

svarslederen.

Tid: 7/6-02, kl. 13.00, præcis.

Sted: KUA, Aud. 8.1.13

Yderligere oplysninger: Forsvaret

foregår på engelsk. Afhand-

lingen udkommer 10/5-02 på

Museum Tusculanums Forlag

og hos boghandlerne til en pris

kr. 298. Bedømmelsesudvalgets

indstilling kan købes ved hen-

vendelse til Kompendieudsal-

get Humaniora, tlf. 3532 9161.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.mag. Anders la Cour

Titel: Frivillighedens pris – en un-

dersøgelse af Niklas Luhmanns

teori om sociale systemer og

dens anvendelse på området

for frivilligt socialt arbejde.

Tid: 28/5-02, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1., Salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes på Sociolo-

gisk Institut fra 14/5-02.

Sundhedsvidenskab ▼

Miki Nikolic

Titel: Detailed Analysis of Clinical

Electromyography Signals.

Tid: 30/5-02, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, 

Lundsgaard Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Benzonsvej 9, 3.tv,

2000 Frederiksberg.

Christian Olesen

Titel: Identification of candidate

genes for infertility in men,

analysis of gene expression in

developing gonads and identi-

fication of markers for the ef-

fect of endocrine disruptors in

mouse gonads.

Tid: 31/5-02, kl. 14.00.

Sted: Teilum Bygningen, Aud. B      

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

c.olesen@mail.tele.dk

Anja Wellejus

Titel: Oxidative DNA damage in

the male: effects of oestrogens

and phthalates

Tid: 3/6-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Dam Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

Anja.wellejus@farmakol.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Jesper Bencke

Titel: Development of strength

and anaerobic power in elite-

trained children.

Tid: 24/5-02, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes hos bog-

handlere og i Universitetsbog-

laden for kr. 100.

Cand.scient. 

Ann-Charlotte Heiberg

Titel: Population Effects of 

Anticoagulant Rodenticide 

Resistance in Norway Rats 

(Rattus Norvegicus).

Tid: 29/5-02, kl. 13.00.

Sted: Zoologisk Institut, Aud.

B.

Yderligere oplysninger: Af-

handlingen ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Cen-

tralbibliotek, 

Sølvgade 83, opg. S.

Cand.scient. 

Brian Aagaard Petersen

Titel: Beauty Production at 

HERA-B.

Tid: 4/6-02, kl. 14.15.

Sted: Niels Bohr Institutet,

Aud. A.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk, 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/.

Cand.scient. 

Jacob Høyer Lorentzen

Titel: On the combination of

satellite and in situ obser-

vations to detect oceanic

processes.

Tid: 4/6-02, kl. 14.15.

Sted: Rockefeller, Juliane Ma-

ries Vej 30, Geofysisk afde-

ling, Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk, 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/.

Cand.scient. Peter Borel

Titel: Spin Interactions in the 

Na-3He and Rb-H2 Systems

Tid: 13/6-02, kl. 13.15.

Sted: HCØ, Aud. 3.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk, 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/.

Cand.scient. 

Nikolaj Gadegaard

Titel: Injection moulded Na-

nostructures and modified

Surface Topographies.

Tid: 20/6-02, kl. 13.15.

Sted: HCØ, Aud. 3.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk, 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/. 

Cand.scient. 

Nils Plesner Basse

Titel: Turbulence in Wendel-

stein 7-AS plasmas

measured by collective light

scattering.

Tid: 1/7-02, kl. 13.15.

Sted: HCØ, Aud. 8.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk, 

http://ntserv.fys.ku.dk/hco/.
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Tiltrædelsesforelæsning: Sproget i medierne – medierne i sproget
Prof. Stig Hjarvard

Tid: 24/5 kl. 13.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, www.ifm.ku.dk

I globaliseringens kølvand har det engelske sprog vundet indpas i stadigt større dele af verden. Det

er blevet det altdominerende andetsprog og påvirker samtidig de nationale sprog på forskellige må-

der: i form af låneord, domænetab, ændret kulturel og social status knyttet til forskellige former for

sprogbrug etc. I denne forelæsning belyses mediernes betydning for udbredelsen af en engelskspro-

get kultur på baggrund af en ny empirisk undersøgelse. Den aktuelle udvikling perspektiveres histo-

risk i forhold til danske mediers brug af fremmedsprog, rigsdansk og dialekter. Det diskuteres hvorle-

des engelsk blandt andet i kraft af medierne er ved at erstatte lokale dialekter og sociolekter som

sproglige livsstilsmarkører.

The Permeable Borders of Race and Nation: 
Comparing Pupulation Politics under Nazi and Soviet Power
Prof. E. Weitz, University of Minnesota, USA

Tid: 24/5 kl. 16.00-18.00

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5.

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

We are the Borg? Cultural Diversity vs. Computer-mediated Colonization
Prof. Charles Ess, University of Drury, USA

Tid: 27/5 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, www.ifm.ku.dk

The Great Lakes Region: The Role of Uganda in Search for Peace 
and Stability in the Great Lakes Region
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uganda, Hon. James Wapakhabulo

Tid: 28/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Identificering af angiogenesehæmmere – et alternativ eller supplement
til kemoterapi og strålebehandling af cancer
Tina Friis og Birgitte Kjær Sørensen, Afd. for forskning og udvikling

Tid: 28/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Menneskeslægten Homo – 
ny viden om vores evolutions-
historie gennem 2,5 mio. år 
Ph.d., lic.scient. Bjarne Westergaard 

Tid: 29/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken 15, Aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, 

tlf. 3332 6999, e-mail: rsr@nepa.ku.dk

Pris: Kr. 30 for ikke-medlemmer

Nye fossilfund ændrer i hastig rækkefølge forståel-

sen af vores udviklingshistorie. Således bragte tids-

skriftet Nature i marts 2002 en beskrivelse af et 

1 million år gammelt kranium fra Etiopien, angiveligt

af vores fælles Homo Erectus forfader. Men fossilet

ligner et ca. 900.000-årigt kranium fra Italien der 

sikkert tilhører en mere realistisk forfader, Homo 

antecessor. Vores slægt Homo opstod for ca. 21⁄2 mil-

lioner år siden samtidig med forekomsten af de 

tidligste stenredskaber.

Revolution, War and Ethnicity: Another Look at the Crisis 
in the Great Lakes Region of Central Africa
Prof. René Lemarchand, Dept. of Political Science, University of Florida

Tid: 30/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Det islandske digtsprog i 1800-tallet
Örn Olafsson

Tid: 30/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, Blixen-salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, www.humanities.dk, iw@humanities.dk

Tilmelding nødvendig

Har Europa en motor? – fransk/tysk europapolitik 
Seniorforsker Ulla Holm

Tid: 30/5 kl. 16.15-17.45

Sted: COPRI, Fredericiagade 18 

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Utfordringer og paradigmer i computerspil-forskningen
Espen Aarseth, Universitetet i Bergen

Tid: 31/5 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok.15.1.30A

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, www.ifm.ku.dk
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Postbesørget blad

(0900KHC

Af David Højmark

Flere hundrede engagerede
tilskuere var mødt frem på
plænen ved Panum Institut-

tet da det årlige mesterskab i
ølstafet blev afviklet under se-
mestrets sidste fredagsbar. En
levende mur af hujende og be-
gejstrede fans omkransede are-
naen hvor aktørerne kæmpede
for ære og sejr. 

År efter år har Børges Bodega
knust enhver modstand og
drukket sejren ned i de vold-
somme ølvomme i overlegen
stil. 

Det gør de ikke mere. Truck-
driverne, et nyt hold med ung-
dommelig entusiasme og tro på
egne evner, knuste de aldrende
stjerner i semifinalen. 

»Når en stor truck er oppe i
fart, er den ikke til at stoppe!«
lød den ekstatiske forklaring
umiddelbart efter holdets sen-
sationelle sejr over Børges Bo-
dega.

Kådheden var til at få øje på,
men midt i jubelen var der også
plads til respektfulde tanker
rettet mod de detroniserede
mestre.

Flere af kæmperne hos Bør-
ges Bodega har fungeret som
vejledere for Truckdriverne.

konkurrence. Truckdrivernes
vej til tindernes top lå nu åben
som en eksamensbog i juni, og
de færreste forventede en reel
trussel mod de nye idolers
march mod tinderne. 

Alligevel fortsatte dramaet
på plænen. 1001 homo måtte se
sig besejret efter målfoto, og
seriøse meningsudvekslinger
forsinkede ventetiden på fina-
len yderligere. 

1001 homo mente sig slet og
ret ‘bortfucked’, men lovede
samtidig at vende frygteligt til-
bage næste år. Også på trods af
at ‘der er for lidt homoer til det
her.’

Andre beskyldte Truckdriver-
ne for overdreven professiona-
lisme med den seriøse træning
og ensfarvede trøjer. Enkelte

Derfor takkede opkomlingene
varmt og hjerteligt for god
træning i månederne op til kon-
kurrencen.

De tidligere vindere viste sig
som gode tabere. De gav solide
knus og tog det fortjente neder-
lag med stil.

»Der er jo kommet nye dren-
ge til. Måske skal vi smide ma-
ven for at være med på dette ni-
veau, men vi er afgjort på ba-
nen igen til næste år,« lød den
fattede forklaring som samtidig
tjener til advarsel for Truckdri-
verne om ikke at hvile på ølkap-
slerne.

Drama på og uden for 
banen 
Den moralske finale var samti-
dig kulminationen på dagens

gik så langt som til beskyldnin-
ger om at de havde taget ølsta-
fettens uskyld og ødelagt spor-
ten med deres professionelle
holdning til det hele. Beskyld-
ninger som blev fejet af bordet
hos Truckdriverne med samme
kategoriske beslutsomhed som
når flaskerne på arenaen blev
tømt.  

Den største ære
På trods af disse enkelte skøn-
hedspletter var mesterskaberne
en gennemført opvisning i øl-
stafettens egenskaber. Publi-
kum fik hvad de kom efter:
drama, underholdning og nye
helte – alt sammen leveret uden
at den smukke arena blev
skændet med halvfordøjet
humle.

Truckernes triumf

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Og da finalesejren over Tur-
bo Oma FC Im Wald var sikret,
kunne truckfører Preben be-
skrive hvilke tanker der løb
gennem hans belastede hoved
da de sidste meter blev force-
ret:

»Intet måler sig med dette!
At kunne bringe sejren i hus for
holdet, er den største ære man
kan opnå. Og vi kan virkelig
bruge det til noget. Det er jo et
hårdt studium vi er i gang med,
og vi har brug for noget at stå
sammen om i de svære tider,«
sagde han med et fast greb om
den eftertragtede præmie i
form af en flaske kirsebærvin.

Herefter kunne sejrherrene
sætte den feststemte jubel i
gang. Med armene om hinan-
dens skuldre og hoppende i no-
genlunde takt gjaldede det ud
over Panum:

»Truck, truck – det er godt!
Truck, truck – det er godt!«

De nye mestre var kåret, sej-
ren var kæmpet hjem, og om få
år er de klar til at slås for fol-
kets sundhed. ■

dah@adm.ku.dk

En ny æra er begyndt.
2002 bliver år 0 efter 

Børges Bodega som har
forladt tronen som 

Panum Instituttets konger
i ølstafet

ØLMAVER – Fremtidens sund-

hedsapostle glemte bøgerne for

en stund og lod øllet glide ned i

de indre organer.


