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Engagement 
anno 2002
De bliver beskyldt for ikke at repræ-
sentere baglandet og at være nørder
der mest af alt savner en kæreste. 
Tre aktive studenterpolitikere giver
svar på tiltale i en samtale om
engagement anno 2002
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En ny årgang hvide huer er klar til 
at indtage universitetet. De er ikke
dummere end tidligere. Mange af
dem er blot uegnede til at studere,
lyder karakteristikken fra bekymrede
universitetslærere
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FREMTID 
PÅ FRIHJUL

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

F O T O :  S Ø R E N  H A R T V I G

Pris på 
mennesker
Mary Robinson benyttede
lejligheden til at give flygt-
ningefjendtlige politikere en
opsang da hun i sidste uge
modtog Sonningprisen i
festsalen 
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F O T O :  H E I N E  P E D E R S E N



Nemmere adgang til forskning 

DATABASE: Alle får nu bedre adgang til dansk forskning. Siden begyndel-
sen i 1988 er Den Danske Forskningsdatabase nået op på at indeholde
215.000 forskningsreferencer. 
Nu er databasen blevet yderligere styrket med ekstra søgefunktioner til bru-
gerne, mens landets forskningsinstitutioner har fået nye faciliteter til at ind-
lægge information.
Formålet med databasen er at give bred adgang til dansk forskning. Den in-
deholder oplysninger om hvad der forskes i inden for forskellige områder –
hvilket både forskningsmiljøerne, industrien og den offentlige forsknings-
planlægning kan udnytte.
Alle kan gratis benytte databasen til at få overblik over både publiceret og
igangværende forskning samt beskrivelser af forskning ved en bestemt insti-
tution.
Læs mere på www.forskningsdatabase.dk.

Ung forsker til tops 

KÅRING: Under en foredragskonkurrence på Rigshospitalet strøg 24-årige
Charlotte Keller helt til tops og kunne modtage titlen som Årets Yngre For-
sker 2002. 
Blandt 28 indsendte bidrag havde bedømmelsesudvalget udvalgt otte som
konkurrerede om den endelige sejr. Den gik til Charlotte Keller som netop har
afsluttet sit speciale på medicinstudiet med et 13-tal og nu påbegynder sit
ph.d.-studium.
»Jeg vil gerne fortsætte inden for forskning, og derfor går mine ambitioner på
at absorbere så meget som muligt om forskningsmiljøer og prøve at få lavet
noget arbejde der kan publiceres,« siger Charlotte Keller om den umiddelbare
fremtid. 
Hendes vinderbidrag handlede om hvordan trætte muskler stimulerer leve-
ren til at danne kulhydrater. Omkring 50 tilhørere var mødt frem for at høre
bidragene som alle foregik på engelsk. 
»Det kan selvfølgelig være lidt svært at fremlægge forskning på engelsk, men
det er meget godt at få det lært så man også er øvet til udenlandske konferen-
cer,« siger Charlotte Keller. Konkurrencen var arrangeret af Foreningen af Yn-
gre Forskere og har fundet sted en gang om året siden 1997.

EuropaMaster

NY MASTERUDDANNELSE: Samtidig med at Danmark overtager for-
mandskabet i EU lancerer Københavns Universitet en ny masteruddannelse.
Master i Europastudier starter sit første hold til februar og henvender sig til
personer som i deres arbejde er beskæftiget med EU-forhold og europæisk
samarbejde eller som ønsker at opnå kvalifikationer til fremover at kunne va-
retage opgaver i relation til europæisk samarbejde.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem en række af universitets faglige
miljøer og ser på Europa med nye politiske, juridiske, økonomiske og kultu-
relle briller.
Uddannelsen koster 125.000 kroner og forløber som et deltidsstudium over
to år.
Læs mere på www.samf.ku.dk/europastudier

Af Linda Nielsen, rektor 

og prorektor Jørgen Olsen

KUMMENTAR

God sommer

Det første halvår af 2002 har været rigt på ud-
fordringer. Da vi som nyt rektorat tiltrådte 1.
februar var den første udfordring regeringens

planlagte ekstra nedskæringer – på Københavns
Universitet alene på cirka 100 millioner kroner.
Nedskæringerne blev i sidste øjeblik afværget og re-
duceret til de i det første finanslovsforslag planlagte
to procent som var udmeldt i den tidligere regerings
finanslovsforslag.

Den altdominerende politiske sag har derefter
drejet sig om styreformerne ved de danske uni-

versiteter. Den diskussion er naturligvis vigtig, men
det er værd at erindre om at spørgsmålet, når det er
blevet set på med sagkyndige øjne, har været koblet
til problemet om hvordan vi kan finde penge til den
styrkelse af universiteterne alle er enige om er nød-
vendig. I den sammenhæng er så rejst spørgsmålet
om hvordan sektoren skal styres og hvordan disse
midler skal forvaltes. Vi må som rektorat sige: Slip-
pes den kobling, bliver det helt meningsløst.

Da debatten om styreformer tog fart, besøgte vi-
denskabsminister Helge Sander KU i forbindelse

med en besøgsrunde til alle landets universiteter.
Besøget var med til at stimulere den positive dialog
som har karakteriseret samspillet med vores mini-
ster, og vi nærer ingen tvivl om at i hvert fald han ik-
ke har glemt at det ikke kun drejer sig om at få en ny
styrelse på universiteterne. 

Her på Universitetet gennemførte vi i foråret en
bred høring om styrelsesforholdene, og på bag-

grund af denne skrev vi den 1. maj til Videnskabsmi-
nisteriet med Universitetets synspunkter på hvad en
ændring af Universitetsloven efter vores opfattelse
bør indeholde. Det samme gjorde en række af de
øvrige universiteter. Vi ved ikke hvordan disse ind-
meldinger er blevet modtaget, men vi må antage at
ministeren og hans embedsmænd har dem liggende
fremme og med jævne mellemrum konsulterer dem,
så det lovforslag til en ny universitetslov der efter
forlydende vil blive fremlagt til efteråret, konstant
høster udbytte af universiteternes indmeldinger.

Høringsrunden på Universitetet gav et impone-
rende materiale og gav os som rektorat et ind-

blik i hvor frugtbart og nødvendigt det er at have di-
rekte kontakt til miljøerne – til ’de produktive enhe-
der’, som vore dekaner ynder at udtrykke det. Ikke
mindst inspireret deraf gennemfører vi i øjeblikket
en besøgsrunde til fakulteter, institutter og studie-
nævn, for at følge op på nogle af de mange emner
som blev drøftet i forbindelse med høringsrunden,
og for at få inspiration til de drøftelser der vil gå i
gang når et lovforslag foreligger.

Det har også været både positivt og interessant
her i foråret at erfare hvordan forskellige inter-

esseorganisationer har meldt sig på banen og søgt
indflydelse på hvordan universiteterne skal styres.
Ej heller fra disses side er der nogen tvivl om at sty-
relsesformerne kun er den ene side. For også de me-
ner at det er nok så vigtigt at få givet sektoren det
økonomiske løft der gør at universiteterne kan det
de skal – nemlig være grundlag for den videnspro-
duktion der er nødvendig for et moderne samfund i
en global konkurrence. Også denne interesse fra or-
ganisationernes side er bevis på universiteternes
vigtige rolle i udviklingen. 

Nu har det hele imidlertid ikke været politik. Der
er blevet undervist og forsket som sædvanlig på

Universitetet, eksaminer er blevet bestået og kandi-
dater er blevet færdige. Der er blevet oprettet nye
uddannelser, bl.a. i bioinformatik og masteruddan-
nelser i Konfliktmægling og Europastudier. De store
byggerier skrider frem og vil om nogle år sætte sit
præg på København. Vi har haft nogle meget interes-
sante faglige besøg fra bl.a. Thailand og senest Hong
Kong der har inspireret og bekræftet vores globale
sammenhæng. Og vi har netop givet FN’s højkom-
missær Mary Robinson Sonning-Prisen. Alle sam-
men aktiviteter og manifestationer der på den ene
eller anden måde viser hvordan Universitetet spiller
en aktiv rolle i både det globale samfund og i det lo-
kale samfund – og i København som by.

Nu står sommeren så for døren, og der bliver lej-
lighed til at få en pause inden et spændende ef-

terår begynder. Bliver det til politisk agurketid skal
vi fra rektoratets side ikke komme med beklagelser.
Vi ved at når først høsttiden nærmer sig, bliver det
ikke petitesseafdelingen om agurkernes krumning
der bliver det vigtige. Større sager vil tage over. Sa-
ger der kræver både et stort engagement og samar-
bejde, stor gennemslag og stor synlighed.

Det første halvår af 2002 har bestyrket os i tilliden
til at studerende og personale har de ressourcer

der skal til for at bringe Universitetet videre på an-
svarlig vis. Det vil sige med respekt for Universitetets
særkende, det høje videnskabelige niveau og uaf-
hængigheden af politiske og økonomiske interesser.
Og med ansvarlighed over for den rolle og de opga-
ver som Universitetet har i samfundet. Vi ønsker alle
en god sommer og en fredfyldt ferie, så vi om nogle
uger med fornyede kræfter i fællesskab kan tage ud-
fordringerne op.  ■

KU NOTER ▼  
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Søde frugter
»Uddannelsens rødder er bitre, men frugten er sød.«

Aristoteles (384-322 f.kr)

ÅRETS FORSKER –
24-årige Charlotte Keller

får overrakt første-
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Af Line Aarsland

Efter sommerferien indta-
ger en ny årgang røde huer
universitetet. De er ikke

dummere end tidligere, de er
tværtimod dygtige til at navige-
re i den postmoderne forvir-
ring. Alligevel er en stadigt
voksende gruppe af dem stu-
dieuegnede, og de trækker lige-
frem resten af et hold med sig
ned. 

De har længe skabt proble-
mer. Først i folkeskolen, siden i
gymnasiet og nu har de så også
fundet vej til universitetet om
end de stadig udgør et mindre-
tal, siger professor Peter Har-
der, Engelsk Institut på Køben-
havns Universitet. Sammen
med sin kone, gymnasielektor
Birthe Louise Bugge, har han
skrevet bogen Skolen på frihjul
der diagnosticerer et skolesy-
stem som i den moderne pæda-
gogiks navn lader de unge i
stikken fordi valget er frit på al-
le hylder og når kæreste, cafeer
og fodbold trækker mere end
bøgerne, så får det ingen konse-
kvenser. 

»De elever der fylder mest i
landskabet, er typisk velbega-
vede borgerbørn der har klaret
sig glimrende i skolesystemet
for halv kraft indtil nu og som
har et rigt og frodigt liv med
mange interesser. På universite-
tet oplever de at de selv kan sty-
re hvor meget de bliver væk, og
hvor meget de læser – ingen
holder dem jo i ørerne, og man
kan være så længe om studiet
man vil. Det er ikke underligt at
nogle gerne vil køre videre ef-

ter den model. Og så regner de
med at toget venter på perron-
en indtil de har lyst til at stige
på. 

Jeg hørte netop i går om et
hold hvor det mønster domine-
rede totalt. Læreren kan ikke
komme videre i pensum, for de
studerende har ikke læst, op-
mærksomheden ryger efter to
minutter, de falder i snak og
skal de holde oplæg, bliver de
væk uden at give besked,« siger
Peter Harder. 

Afhængig af at tænde 
Han mener at universitetet som
resten af skolesystemet risike-
rer at blive løbet over ende af
unge med en udpræget klient-
mentalitet hvor holdningen er
at universitetet skal sørge for ’at
jeg lærer noget, og hvis jeg ikke
lige får læst og dumper, så er
det lærerens skyld’.

Men i stedet for at skyde
skylden på en troløs zapperge-
neration der er afhængig af at
’tænde på noget’, retter Peter
Harder skytset mod det uddan-
nelsessystem som med fokus på
uklare slogans om differentie-
ret undervisning og ansvar for
egen læring har svigtet de unge
der ikke er stærke nok til at for-
valte friheden. 

»I tiden med den sorte skole
var forventningerne til en pligt-
opfyldende elev givet på for-
hånd fra folkeskole til universi-
tet. Men nu i den postmoderne
refleksive periode er ingen vær-
dier fastlagt på forhånd. Værdi-
erne fastlægges først når man
står i situationen og pejler sig
ind på hvad der sker. Det bety-

der at institutionerne er nødt til
at hjælpe folk med at pejle,
men det er institutionerne ikke
klædt på til. De bliver ved at
håbe at bare man starter blidt
op, så går det nok.«

Hans erfaring støttes af un-
dersøgelsen Elev/ Student – en
undersøgelse af begrebet studie-
kompetence fra Syddansk Uni-
versitet. Ifølge den kan man op-
dele nye universitetsstuderende
i tre grupper. Cirka 25 procent
er på et højt niveau hvad angår
faglighed, forberedelse og akti-
vitet i timerne. Halvdelen af de
studerende hører fagligt hjem-
me i den store middelgruppe
mens 25 procent er decideret
’ringe’. Men medtager man for-
beredelse, aktiv deltagelse i ti-
merne og evne til samarbejde,
vokser den dårligste gruppe
markant på bekostning af mid-
delgruppen. Både studerende
og undervisere mener at det
skyldes manglende forberedel-
se på den selvstændighed der
kræves på universitetet.

»Problematikken er i høj
grad den samme på gymnasiet
og universitetet. Og anbefalin-
gen er den samme til begge in-
stitutioner: Der skal skabes et
læringsmiljø med en afveksling
i undervisningsformer hvor de
studerende i højere grad selv
kan komme til så eleverne kan
knytte deres forskellige søge-
processer, herunder også iden-
titetssøgeprocesser, til faglige
mål,« siger Birgitte Gottlieb der
er en af forskerne bag undersø-
gelsen. 

Pligter ved holdkørsel
Birgitte Gottlieb og Peter Har-
der ser regeringens forslag til
en gymnasiereform med et
halvt års introduktionsforløb,
hvorefter eleverne skal vælge
fagpakker der understøtter hin-
anden, som et skridt i den rigti-
ge retning, men ifølge Peter
Harder må regeringens forskel-
lige reformer i uddannelsessy-
stemet også tage hånd om den
pædagogiske udfordring det er
at socialisere elever til en ny
udannelsessituation.

»Folkeskolen skal lære nye
elever hvordan man gebærder
sig nu hvor de ikke længere går
i børnehave. På en venlig og
forstående måde skal de have
at vide at nu sætter vi en ny
dagsorden. Det samme gælder
for gymnasiet; og set fra univer-
sitetets side er det helt afgøren-
de at lærerne får pligt til og mu-
lighed for at arbejde sammen
om at skabe et både stimuleren-
de og forpligtende arbejdsmiljø
for det hold der har en bestemt
pakke. 

Når man nu undgår det helt
individuelle valg, bør det kun-
ne lade sig gøre. Også universi-
tetet må omtænke studiestarten
så man sætter alle kræfter ind
på at lære de studerende selv-
stændighed under ansvar og
fortæller dem at vi regner med
at de gør sådan eller sådan, el-
lers er de havnet det forkerte
sted,« siger Peter Harder. 

Manglende indsats skal have
konsekvenser, fx at man mister
studiepladsen på bachelordelen
hvis ikke man gør sig færdig
med højst ét års forsinkelse.

Selvstændighed uden konse-
kvenser er ikke noget værd, me-
ner han. 

Men det er langt fra en tilba-
gevenden til den sorte skole el-
ler tidligere tiders studiemiljø
hvor ansvaret for egen læring
betød at man var fri til at gøre
lige præcis det professoren øn-
skede. Tværtimod skal unge
lære at indgå i fællesskaber
igen da en god læreproces dri-
ves mest effektivt frem i et fæl-
lesskab der er stærkt nok til at
rive den enkelte med, skriver
Peter Harder i bogen. 

»Mekanismen er den samme
som gør det til en stor fordel at
’ligge i baghjul’ i et cykelløb.
Det er en pligt ved holdkørsel
’at tage sine føringer’ så de an-
dre kan blive trukket med. Men
hvis den enkelte elev selv skal
passe sit forløb, er der aldrig
nogen der ’tager føringen,’ og
trækker de andre med – man
skal altid selv trække sig op ved
hårene.

Midlertidige fællessakber
Forfatteren Tage Skou-Hansen
har talt meget om det midlerti-
dige fællesskab som en blan-
ding af forpligtethed og tilpas-
ning til det moderne. Man til-
hører ikke længere det samme
landsbymiljø hele livet, men ev-
nen til at få noget op at stå sam-
men med andre og selv at vokse
derved, bliver ikke mindre vig-
tig når scenen skifter hele ti-
den. Det overser man i den
mest bekvemme postmoderni-
tet når man tror at den mang-
foldige verden giver en gudbe-
nådet ret til at zappe. 

Det er jo en eklatant fejlslut-
ning fordi den enkelte samtidig
bliver mere og mere afhængig
af at kunne agere i de talrige
fællesskaber man bliver ind-
vævet i. Jo mere forvirrende
virkeligheden bliver, jo bedre
skal man være i stand til at tune
ind og agere på en gensidigt
forpligtet måde.« 

Som studieleder på engelsk
1999 – 2002 forsøgte Peter
Harder selv at forbedre studie-
starten. Men denne nye opgave
skal løses samtidig med at øko-
nomien hele tiden forværres.
Dengang skulle han opretholde
STÅ-produktionen på usvækket
niveau med ressourcer der var
skåret 30 – 40 procent. Det gik
ikke uden at ofre hjerteblod, og
det er det dilemma universite-
tet står i fremover, siger han. 

»Hvis vi skal reagere økono-
misk rationelt på de kommende
års besparelser, skulle vi egent-
lig lave nogle studieordninger
som kræver at man kun læser
20 timer om ugen for at opret-
holde STÅ-produktionen. 

Men når de studerende er
færdige, skal de internationalt
set konkurrere med dem der
har læst på udenlandske eliteu-
niversiteter hvor arbejdsindsat-
sen er tre-fire gange så stor og
ressourcerne ti gange højere. 

Alle tror at man kan effektivi-
sere universiteterne ved at tage
penge fra dem. Hvordan uni-
versitetet så skal effektivisere
studieadfærden, er der ingen
der tænker på.«

liaa@adm.ku.dk

UDDANNELSE ▼  

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

Livstrætte oldtidsfunds evige jammer?  
»Forfatterne viser overbevisende, at det ikke er eleverne i gymnasiet, der svigter. De er

tværtimod selv blevet forrådt og betaler nu prisen for et gymnasieforløb på frihjul. Det er

deres liv og fremtidsudsigter, som går til spilde på grund af misforstået overbærenhed fra

omgivelserne.«

Jacob Fuglsang i anmeldelse af Skolen på frihjul. Politiken, 21. juni 2002.

KLIENTER – For mange studerende kører på frihjul, og en fjerdedel er decideret ringe. Deres dårlige resultater er universite-

tets og lærernes skyld, mener de selv.

Tænd en
zapper
Skolesystemet har fejlet ved ikke et
opdrage de unge til at indgå i lærings-
fællesskaber, lyder kritikken i to nye
bøger om studiekompetence 
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Af David Højmark

Samarbejdet mellem er-
hvervslivet og videnskabe-
ligt personale på Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet har
så stort et omfang at man skal
passe på at det ikke går ud over
universitetets hovedopgaver.

Det konkluderer en netop
offentliggjort undersøgelse ud-
ført af Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet ved Københavns
Universitet. 

Undersøgelsen er foretaget i
foråret 2002 og bygger på be-
svarelsen af 187 spørgeskemaer

udsendt til videnskabeligt per-
sonale ved 15 sundhedsviden-
skabelige institutter. 

Her blev de spurgt til omfan-
get af deres deltagelse i forskel-
lige former for samarbejde med
erhvervslivet. Og resultatet vi-
ser at samarbejdet med er-
hvervslivet er betydeligt større
end de fleste kritikere antyder.

Således angiver over halvde-
len af deltagerne i undersøgel-
sen at de i en eller anden form
er involveret i samarbejde med
erhvervslivet. Det gælder forsk-
ningsprojekter der finansieres
af både universitet og erhvervs-

liv, uddannelse af erhvervsfor-
skere, konsulentarbejde m.m.
De involverede forskere har i
det seneste år medvirket i knap
300 forskellige samarbejder
med erhvervslivet.

Grundforskning
afgørende 
Alt i alt konkluderes det at der
ikke er grund til at frygte at
universitetsforskerne vender
ryggen til erhvervslivet. 

Tværtimod når undersøgel-
sen frem til at der er behov for
at styrke universitetets frie
forskning og infrastruktur, såle-

des at intensiveret samarbejde
med erhvervslivet ikke sker på
bekostning af universitetets ho-
vedopgaver: forskning og ud-
dannelse.

Hvis en stor del af det viden-
skabelige personales tid anven-
des til samarbejde med er-
hvervslivet, kan det gå ud over
universitetets grundforskning
og uddannelsesopgaver hvis ik-
ke midlerne til den frie forsk-
ning følger med.

Samtidig vurderes det at øget
samarbejde med erhvervslivet
vil kræve at universitetets infra-
struktur både med hensyn til

faciliteter og administrativ sup-
port udbygges til at matche be-
hovet.

Undersøgelsen konkluderer
at man i begejstring over den
positive udvikling i samarbej-
det mellem universitetet og er-
hvervslivet ikke skal glemme at
anden forskning end den er-
hvervslivet interesserer sig for
er nyttig for samfundet.

En afgørende faktor for ud-
viklingen af både universitær
og privat forskning er således
at der gives tilstrækkelige mid-
ler til grundforkningen.

dah@adm.ku.dk

Et sundt 
samarbejde?

SUNDHEDSVIDENSKAB ▼  

En undersøgelse på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet
afkræfter påstanden om at
universitetet ikke samarbejder
med erhvervslivet

Er du bachelor?

• Og brænder du efter at
bruge din viden i praksis?

• Og synes du, det kunne
være spændende at skabe
udvikling for en mindre
virksomhed?

• Og har du lyst til at få en
praktisk projekterleder-
uddannelse?

Så bliv Erhvervsinnovatør!

Som Erhvervsinnovatør
ansættes du i en virksom-
hed i 18 måneder til at 
gennemføre et projekt, 
hvor du skal være med til at
udvikle f.eks. en teknologi,
et design eller en ydelse. Du
slutter projektet med at 

udarbejde en rapport. I for-
løbet indgår også et projekt-
lederkursus.

Hvis du finder virksomheden,
som vil ansætte dig som
Erhvervsinnovatør, så spytter
Videnskabsministeriet op til
9.000 kr. i din løn – hver
måned.

Der er ansøgningsfrist to
gange i år, nemlig den 1.
september og 1. december.

Læs meget mere på
www.vtu.dk/erhvervsphd-
innovator. Her kan du også
downloade ansøgnings-
skema.

FIRMA-FORKSNING –
Forskere på KU samarbejder

flittigt med erhvervslivet. 

En undersøgelse fra Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet

advarer om at det kan gå ud

over forskning og uddannelse.
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Samfundet afhængig af grundforskning

»Grundforskningen er en nødvendig forudsætning for at sikre vedligeholdelse og

udbygning af samfundets reservoir af viden på alle områder – den viden som fremtidig

erhvervsrettet forskning skal kunne trække på.«

Fra Undersøgelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 

samarbejde med erhvervslivet, juni 2002
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Pris på menneskeret
Mary Robinson benyttede 
lejligheden til at give flygt-
ningefjendtlige politikere en
opsang da hun i sidste uge
modtog Sonningprisen i
festsalen 

Af David Højmark

Mens Europas toppoliti-
kere drog mod Sevilla
for at diskutere stram-

ninger i flygtningepolitikken,
blev FN’s højkommissær for
menneskerettigheder hædret
på Københavns Universitet.

Hverken regering eller det
øvrige folketing var repræsen-
teret i festsalen under overræk-
kelsen af Sonningprisen. Uden-
rigsminister Per Stig Møller var
lige som sine europæiske kolle-
ger på vej til EU-topmødet i Se-
villa – et møde som også havde
Mary Robinsons bevågenhed
under takketalen i festsalen.

»Jeg vil appellere til Europas
ledere om at de tilrettelægger
deres politik sådan at alle ind-
vandrere – også de illegale – får
deres menneskerettigheder be-
skyttet,« sagde Mary Robinson.

Hun betragter situationen for
flygtninge og indvandrere i sto-
re dele af Europa som forværret
de senere år på trods af hensigts-
erklæringerne fra EU-topmødet
i den finske by Tampere 1999. 

»Løftet fra Tampere handlede
om at skabe en union med fri-
hed, sikkerhed og retfærdighed
baseret på menneskerettighe-
der, demokratiske institutioner
og retssikkerhed. Hvordan kan
denne vision stemme overens
med de nuværende fakta om
behandlingen af immigranter
og asylsøgere i mange medlem-
slande,« spurgte hun med tanke
på at weekendens EU-topmøde

i Sevilla handlede om nye
stramninger i politikken over
for flygtninge og indvandrere.

Som alternativ henviste hun
til visionerne hos store politiske
ledere som Willy Brandt og
Nelson Mandela.

»Vi må forsøge at genskabe
den ånd som fik disse ledere til
at forsøge at gøre verden et
bedre sted for alle – uanset ra-
ce, køn og religion,« sagde hun
til højlydt applaus fra den frem-
mødte forsamling af professo-
rer, lektorer og studerende.

Det rigtige valg
For selve prisoverrækkelsen
stod rektor Linda Nielsen. At
hun formelt ikke selv havde
været med til at udpege modta-
geren, gjorde ikke hendes glæ-
de over at skulle uddele prisen
mindre.

»For jeg har svært ved at se et
mere rigtigt valg end netop Høj-
kommissær Mary Robinson. Ik-
ke fordi hun er jurist. Ikke fordi
hun er kvinde. Men fordi hun
med stædighed kæmper for at
den vestlige velstand ikke bliver
til selvgodhed, snæversyn og
selvtilstrækkelighed. Mary Ro-
binson kæmper for at menne-
skerettigheder også bliver kon-
krete rettigheder for befolknin-
ger ud over Europas grænser,
ligesom hun kæmper for at ret-
tighederne også beskytter de
svage samfundsgrupper i de
europæiske lande«, sagde Linda
Nielsen blandt andet.

dah@adm.ku.d

Blandt
landets

10 største 
kommuner.
En levende

arbejdsplads
med mange
muligheder

•
www.gladsaxe.dk

Stud.jur.
søges til Arbejdsmarkedsafdelingen i 
Gladsaxe Kommune. Vi søger en stud.jur.,
fortrinsvis på starten af overbygningen.

Der er tale om en nyoprettet funktion, til
besættelse omkring 22. juli 2002. Arbejdsti-
den er ca. 20 timer ugentligt, som kan place-
res efter aftale.

Den nye student skal selvstændigt behandle
sager, hvor kommunen rejser krav om
regres, fortrinsvis overfor forsikringsselska-
ber i henhold til dagpengelovens §39 stk. 2.

Stillingen ønskes besat med en person, der
kan og vil arbejde selvstændigt med opgaver-
ne, og som har særlig interesse for erstat-
ningsret.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overens-
komst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-
delse til cand.jur.Tina Vibsig Pedersen på 
tlf. 3957 5113 eller souschef i Arbejdsmar-
kedsafdelingen Anne-Marie Bennetzen på 
tlf. 3957 5559.

Ansøgning vedlagt karakterudskrift og andre
relevante papirer sendes til Gladsaxe Kom-
mune,Arbejdsmarkedsafdelingen, Rådhuset,
2860 Søborg, Mærket ”studenterjob” og skal
være fremme senest 8. juli 2002.

Så ring til os med det samme og fortæl hvornår du
kan arbejde i sommer-perioden. Vi har brug for ferie-
afløsere fra starten af juni til slutningen af august. Vi
søger ferie-afløsere til både aftenpladser og morgen-
pladser. Du kan selv vælge hvornår og hvor længe du
vil arbejde, og så mange timer du ønsker. Blot skal du
ringe med det samme, så vi kan koordinere det bedst
muligt for alle parter. Vil du evt. have en fast rengør-
ingsplads nu eller mens du studere? 

Ring og hør nærmere.

PentaService A/S er et mellemstort  rengøringssel-
skab, som hovedsagelig gør rent på kontorer i virk-
somheder i Storkøbenhavn, samt de ydre provinser.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

PentaService A/S
Lykkesholms Alle 36, 1902 Frederiksberg C.
Tlf 33 25 90 30.   
Spørg efter Hans Johansen.

VIL DU HAVE RENGØRINGSJOB 
I SOMMERPERIODEN ?

Millioner uden frihed og lighed
»Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 siger at ’alle

mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.’ Desværre er

dette langt fra at være en realitet for millioner af mennesker verden

over i begyndelsen af det nye århundrede.«

Mary Robinson i festsalen på Københavns Universitet, 19. juni 2002.
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FORELÆSNING – 
Professor i statsret Henning

Koch holdt festforelæsnin-

gen ved prisuddelingen. 

Det meste af talen var skre-

vet af professor i folkeret

og internationale menne-

skerettigheder Ole Esper-

sen, men da denne på grund

af flystrejke var strandet i

udlandet, sprang Henning

Koch til og fremførte sin kol-

legas tale med få tilføjelser.

KLART BUDSKAB – »Den største

udfordring i dag er at skabe en kultur

hvor menneskerettigheder er dybt foran-

kret i hvert eneste land,« lød budskabet

blandt andet fra Mary Robinson.

DYSTRE TONER –
Athelas Sinfonietta Copen-

hagen fremførte Quatuor

pour la fin du temps, kom-

poneret af franske Olivier

Messiaen i 1940, da han var

krigsfange i det tyskbesatte

Polen.
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Af Line Aarsland

Arven er tung i konsisto-
rielokalet i Vor Frue-
bygningen. Over Weg-

ner-møblementet våger stats-
mænd i nærmest rembrandtsk
afbildning mens rektor Linda
Nielsen sammen med blandt
andre de seks dekaner holder
møde i universitetets øverste
ledelsesorgan, konsistorium.
Bilagsmaterialet nærmer sig
100 sider. 

Gang på gang tager 25-årige
Anna Vallgårda ordet, jonglerer
effektivt med svære størrelser
som udviklingskontrakter, små-
rettelser til milliardbudgettet
og nye ledelsesformer. De an-

dre lytter opmærksomt og hen-
viser ofte med respekt til hende
i deres ord-udgydelser. 

Hun er den ene af de stude-
rendes tre repræsentanter i
konsistorium. 

I Forenede Studenterråds lo-
kaler i Fiolstræde taler 23-årige
Mathilde Thornberg i telefon
med tv-avisen om urimelige bo-
ligforhold for studerende til af-
tenens indslag. 

Joel Haviv, 27 år, har lige ar-
gumenteret for repræsentant-
skaber på fakultetsrådsmødet
på Det Humanistiske Fakultet.

Hver eneste uge bruger An-
na, Joel og Mathilde op til tyve
timer på at kæmpe for stude-
rendes forhold i Forenede Stu-

denterråd, de har alle tre gode
jobs ved siden af studierne, og
de er kun lidt forsinkede i for-
hold til den normerede studie-
tid. 

Alligevel bliver de på leder-
plads i Politiken beskyldt for ik-
ke at repræsentere deres bag-
land, og en ph.d.-undersøgelse
stempler ligefrem unge der en-
gagerer sig politisk i dag for ik-
ke at være ‘rigtige unge’. Andre
hvisker om at de er nørder der
savner en kæreste eller ønsker
at blive skolet til en ny Mar-
grethe Vestager. 

Selv mener de at de hverken
er mere eller mindre engagere-
de, nørdede eller altruistiske
fællesskabsforkæmpere end an-

dre studerende. De deler ikke
den udbredte opfattelse af at ti-
dens unge er uengagerede, si-
ger de i en rundbordssamtale
med Universitetsavisen hvor for-
dommene kom på bordet.

Det er en udbredt holdning i
dag at unge er mindre enga-

gerede end tidligere?

Anna: »Studerende er oftest
meget engagerede, og så er det
bare lidt tilfældigt hvor det en-
gagement bliver lagt.«

Joel: »I den nuværende glo-
baliseringskultur har hverken
fagbevægelser eller politiske
partier heydays i øjeblikket. En-
gagement er ikke bare at delta-

ge i partipolitik eller studenter-
politik, du kan også være enga-
geret i dit institutblad, cafe,
fagråd eller noget helt andet.
Det er identitetsskabende, man
føler man er en del af noget.
Det er ikke et enten-eller. Enga-
gement ligger i dag mange ste-
der.«

Mathilde: »Engagement
handler ikke om medlemskab.
Selv om jeg er medlem af et
parti, har jeg aldrig været til et
møde eller rørt en finger for det
parti. Er det engagement?
Overhovedet ikke. Engagement
er også at få læst avisen og del-
tage i samfundsdebatten selv
om det kun er med kæresten
foran fjernsynet.«

Joel: »Man opfatter studeren-
de som postmodernistiske
shoppere, forbrugere, som
løber rundt på universitetet og
tager de fag de gerne vil have.
Det betyder ikke nødvendigvis
at de er mindre engagerede end
tidligere, men at de spreder sig
over mere.«

Mathilde: »Man taler altid om
de gyldne dage i studenterpoli-
tik. Hvornår var det? Når jeg ta-
ler med folk fra ‘gamle dage’
havde de også problemer med
at rekruttere. Forenede Studen-
terråd har været større, men vi
er ikke for små i dag.«

Ikke rigtige unge
»Mange af de unge, man finder i det politiske system er så tilrettede at der

ikke er meget ungdom tilbage i dem. De er næsten ikke rigtige unge.« 

Ulla Højmark Jensen som har forsvaret en ph.d.-afhandling 

om unges politiske engagement. Information den 17. november 2001.

Du er ikke alene
De taler gladeligt foran tusinder af tilhørere, pløjer sig igennem hundrede siders bilagsmateriale og ofrer
fritiden. Alligevel bliver de beskyldt for ikke at repræsentere baglandet og at være nørder der mest af alt
savner en kæreste. Tre aktive studenterpolitikere giver svar på tiltale i en samtale om engagement anno 2002

F O T O :  S Ø R E N  H A R T V I G
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I bliver ofte beskyldt for ikke at
være repræsentative over for de

studerende. En ph.d.-undersøgel-
se kalder jer ligefrem ikke rigtige
unge?

Anna: »I alle partier kan du fin-
de medlemmer som mener no-
get andet end folketingsgrup-
pen. Det at mange holdninger
mødes herinde hvor stort set al-
le politiske holdninger er re-
præsenteret, gør at vi får op-
kvalificeret diskussionen og
kan komme dybere ind i pro-
blemstillinger. Det er ikke fordi
vi er klogere at vi nogle gange
mener noget andet end andre
studerende, men fordi vi har ar-
bejdet meget mere med pro-
blemstillingerne.«

Mathilde: »Jeg læste en un-
dersøgelse om hvordan kom-
munalpolitikere adskiller sig
fra befolkningen. Der var ikke
den store forskel i køn, arbejds-
fordeling og alder. Den eneste
forskel var at de var mere inter-
esserede i politik. Hey! Stating
the obvious. Selvfølgelig er vi
mere interesserede i politik.« 

Joel: »Det er ærgerligt at blive
opfattet som en kedelig og tør
politiker når man er 27. Vi af-
spejler alle andre små sociale
enheder, vi holder fester, hører
musik og drikker øller som alle
andre studerende.«

Mathilde: »Jeg studser altid
over at bare fordi jeg er blevet
studenterpolitiker...«

Anna: »Så er du stadig stude-
rende!«

Mathilde: »JA! Hvorfor skal
jeg holde op med at sige min
holdning fordi jeg nu har en
plads at sige det fra? Jeg finder
det virkelig mærkeligt at jeg
skal forsvare at jeg er studen-
terpolitisk aktiv. 

De samme personer som
kommer til mig for at klage
over stolene i auditoriet fordi
de ved at jeg får gjort noget ved
det, kommer med fordomme
om hvorfor jeg laver det jeg la-
ver. Jeg tror opfattelsen af os
som nørder kommer fra ameri-
kanske serier hvor de politisk
aktive altid har tykke briller og
mærkeligt hår. Det er overhove-
det ikke mig.«

Joel: »Man melder sig ikke ud
af studenterkulturen fordi man
er studenterpolitisk aktiv. Man
kan sagtens integrere det med
sit daglige studie og samtidig
have et liv ved siden af. Jeg skal
redigere en bog nu sammen
med to andre. Det er et kæmpe
fagligt projekt for mig som jeg
er superstolt af.«

Mathilde: »Du er faktisk for-
pligtet til at holde kontakt med
dit studiemiljø så du ved hvad
der foregår.« 

Politiken skrev på lederplads at
I ofte ikke repræsenterer de

studerende? 

Anna: »Politikens leder byggede
på en fejlagtig artikel hvor det
fremgik af vi mente det stik
modsatte af det vi mente.« 

Mathilde: »Dem der læser
den leder vil jo tænke ‘okay
sådan er Forenede Studenter-
råd’. De ser ikke dementiet på
side ti dagen efter. Medierne
har en kedelig magt vi ofte ikke
kan gøre noget ved.«

Otte studerende sagde sidste
år enstemmigt at de var ego-

ister og tilhørte en egoistisk gene-
ration i dagbladet Information.
Via jeres engagement virker I ik-
ke som en del af en egoistisk ge-
neration? 

Anna: »Vi er også egoister. Men
vores måde at optimere vores
situation på er at vi gør det på
vegne af flere. Jeg tror på at det
samfund jeg skal leve i mange
år endnu bliver bedre hvis uni-
versitetet består som selvstæn-
dig institution. Derfor er det
også en egoistisk handling jeg
udøver.«

Mathilde: »Jeg lærer noget af
studenterpolitik som jeg kan
bruge resten af livet. Jeg tror de
fleste herinde bliver meget at-
traktive medarbejdere en dag.
På den måde optimerer vi vores
egen situation, men det er ikke
derfor man går ind i studenter-
politik. På et tidspunkt konsta-
terer man bare at man har lært
meget.«

Joel: »Jeg synes ikke studen-
terpolitik gør os til nogen der
tænker mere i helhed og sam-
fund, fællesskabets bedste. Det
tror jeg er en myte.«

Anna: »Jeg går altså heller
ikke rundt og føler mig super-
altruistisk...«

Nogle siger at unge engagerer
sig politisk for at finde en

kæreste?

Alle griner.
Joel: »Det kan jeg overhove-

det ikke relatere til.«
Mathilde: »Men jeg har ikke

desto mindre hørt det tit!«
Joel: »Vi har altså et liv. Det

er virkelig vigtigt at understre-
ge at man kan godt kan kombi-
nere det faglige, det studenter-
politiske, studiearbejde og gode
sociale relationer andre steder.
Det studenterpolitiske er bare
en del af den verden man har
skabt for sig selv, og kun et af
de selvvalgte projekter der gør
at man kommer lidt bagud.«

Mathilde: »Jeg vil da godt
indrømme at jeg er en nørd...«

Anna: »Ja, som synes det er
sjovt at læse vedtægter, be-
kendtgørelser og at lave mysti-
ske ting.«

I virker enormt vidende og dygti-
ge når I tager ordet i forsamlin-

ger. Hvordan er I blevet det, og
kræver det ikke en meget udad-
vendt personlighed, et såkaldt
politikergen?

Anna: »Det første halve år jeg
sad i Det naturvidenskabelige
Fakultetsråd sagde jeg ikke
vanvittigt meget, men ret hur-
tigt finder man ud at alle er
valgt til den samme opgave og
derfor på lige fod. Ordene væg-
ter det samme hvad enten man
er dekan, rektor eller studeren-
de. Når man har indset det, er
det ikke noget problem. Men
selvfølgelig kan man godt få
koldsved når man er sendt i by-
en med et vigtigt ærinde.«

Mathilde: »Første gang deka-
nen kan dit navn eller du mø-
der en minister, kan du godt
blive lidt kørt op, men lynhur-
tigt bliver det en del af daglig-
dagen. Første gang jeg skulle
holde tale for 400 mennesker,
rystede jeg som et espeløv, men
nu er det ikke noget problem.«

Joel: »Hver gang du begynder
på noget nyt, skal du jo lære
gruppen at kende, dens retorik
og at begå dig.«

Mathilde: »Man oparbejder li-
ge så stille en rutine. I starten
er det svært at gennemskue
problemstillingerne, og man sy-
nes de andre er så sikre, men
når man begynder at forstå
hvad det handler om, kommer
holdningerne af sig selv.« 

Anna: »Vi har studiekredse
der sætter sig dybt ind i et em-
ne og hvor vi diskuterer argu-
menter for og imod. Det er klart
at vores grundige tilgang og vo-
res indbyrdes erfaringsudveks-
ling også lærer os det politiske
spil at kende så vi kan afkode
forskellige signaler.« 

Joel: »Det virkeligt positive i
studenterpolitik er at du ikke er
alene. Der er stor plads til at
komme og bede om hjælp.« 

Mathilde: »Men når man fx
sidder i konsistorium som Anna
skal man også kunne stå frem i
Fællesrådet og tage imod kritik.
‘Det holder ikke’, ‘det er dårligt
formuleret’ og så videre. Så
skal man lige tage en dyb ind-
ånding og tænke på at det er på
grund af den kritik at vi er seje.
Vi gennemarbejder vores hold-
ning så meget at vi er svære at
hagle ned. Vi har fået alle mod-
argumenter, finpudset vores
egne argumenter og sloges med
dem internt. Derfor er vi stær-
ke.« 

Anna: »Det betyder også at
man til tider kan stå i en per-
sonlig konflikt hvor man ikke er
enig, men så må man sige til sig
selv: jeg varetager nogle inter-
esser hvor det er det her jeg
skal mene. Det mandat tager vi
meget alvorligt.« 

Mathilde: »Der er ingen tvivl
om at vi får en kanon skoling i
forhold til politik.«

Joel: »Men det er en myte at
studenterpolitikere er sådan
nogle der gerne vil træde frem
og har meget selvtillid. Vi er
forskellige som studerende.
Men fordi du bliver sat i situati-
oner der kræver at du er på, bli-
ver du nødt til at nedtone dine
egne betænkeligheder ved at
stå frem.«

Synes I også at stoffet er svært?

Alle: »Helt klart!« 
Anna: »Hold da helt ferie

hvor skal man holde tungen li-
ge i munden i forhold til ledel-
sesreformen. Meget af det vi ta-
ger stilling til er i bund og
grund et trosspørgsmål. Det
kan da godt være at verden bli-
ver bedre af ansatte ledere på
universitetet, men vi ved det ik-
ke. Meget af det må komme an
på en prøve. Det er ingen der
har lavet et Sim City-spil over
Københavns Universitet.«

Mathilde: »Sådan er det jo
også på Christiansborg. Man
gør det man tror bliver godt.«

Hvorfor gider I at bruge så me-
get tid på studenterpolitik,

er det det værd?

Mathilde: »Vi gør det fordi det
hele bliver sjovere og mere ved-
kommende når man engagerer
sig. Jeg føler mig som en del af
hele universitetet, ikke bare
Statskundskab. Det giver mig
identitet som studerende og
med et populært ord så føler jeg
ejerskab over for universitet.«

Joel: »Det er bestemt det
værd, primært fordi man lærer
mange nyttige ting, fx at tage
beslutninger, og man får real-
politisk indflydelse på udform-
ningen af retningslinier. Man-
datet til at  varetage de stude-
rendes interesser er en stor og
vigtig opgave. Vigtigt er også
de nye sociale fællesskaber som
man indtræder i og de mange
nye mennesker man lærer at
kende på tværs af fag. Det er
det hele værd. Man støtter sig
til hinanden, modtager gode
råd til de mange diskussioner
og beslutninger man deltager i.
Man er med til at skabe noget,
og det er en dejlig ting.« ■

liaa@adm.ku.dk

De videnssøgende
»De videnssøgende udgør 30 procent af de unge. De er på jagt efter viden som de især får gennem

længerevarende uddannelser. Unge, der er engageret i partipolitik, vil som oftest komme fra denne

gruppe. Men når de deltager, er det som led i en karriereplan og ikke fordi de har et politisk engage-

ment. Gider slet ikke at bruge tid på lange møder i lokalforeningerne. Stemmer især radikalt men også

på Venstre eller venstrefløjspartierne, men absolut ikke på Socialdemokratiet.«

Forsker Johannes Andersen, Aalborg Universitet. Information den 17. november 2001.

Joel Haviv, 27 år, sprang fra

Hebraisk i 1998 og begyndte

på Religionshistorie hvor et

fagrådsmøde i år 2000 blev

startskuddet til en studenter-

politisk karriere. Nu sidder

han i Det Humanistiske Fakul-

tetsråd. Tilvalgspaletten

bestående af Etnologi, Islam og Mellemøst-

historie bruger han i studiejobbet på Mu-

seum Tusculanums Forlag, og han skal netop

til at redigere sin første bog. Det er Joel »su-

perstolt af,« for i fremtiden trækker et job i

forlagsbranchen. Men i øjeblikket er den alt-

overskyggende interesse det kommende

bryllup med kæresten der læser Kunsthisto-

rie, for til efteråret skal Joel være far. Han

kunne aldrig drømme om at melde sig ind i

et politisk parti, men er sikker på at han vil

forblive både fagligt og politisk aktiv.

Omkostninger: Forsinket et halvt år.

Avis: Information og Weekendavisen

Tv: Jackass, Langt fra Las Vegas.

Anna Vallgårda, 25 år, læser

Datalogi og Informationspsy-

kologi, har tidligere kigget

forbi Statskundskab, men for-

sinkelsen på et år skyldes

mestendels at hun ikke kunne

bestemme sig for et tilvalgs-

fag. Fagene bruger hun i

praksis som studentermedhjælp på Portal-

projektet der bringer Københavns Universi-

tet i førertrøjen med at anvende IT. Fritiden

strækker sig til et par øl med vennerne.

At hun nu sidder i universitetets øverste or-

gan, konsistorium, kan hun takke et par

pandekager for. Tilbage i 1998 var det nem-

lig tanken om dem der fik hende lokket til

sit første politiske møde overhovedet, et

fagrådsmøde. Når de tværpolitiske dage i

studenterpolitik er ovre, regner hun med at

melde sig som aktiv på banen i Det Radikale

Venstre hvor hun har indløst partibog. 

Avis: Politiken, Information og to

weekendaviser.

Tv: Ynder at brokke sig over tv-avisen eller

slå hjernen fra til en amerikansk serie.

Mathilde Thornberg, 23 år, er

sin unge alder til trods en er-

faren studenterpolitiker. Hun

har taget hele vejen fra elev-

råd i folkeskolen over for-

mandsposten i gymnasiet til

sin nuværende position som

levevilkårssekretær i Forene-

de Studenterråd. Retorikken er blevet fin-

pudset på statskundskabsstudiet siden 1998,

og hun har i mange år været medlem af et

parti. Hvilket kan man dog ikke få ud af

hende for hendes studenterpolitiske hold-

ninger kan sagtens divergere med partiets. 

I den travle hverdag skal der også være tid

til venner, kæreste familie og bøger, derfor

passer det hende fortrinligt at hun selv kan

bestemme hvornår hun tager på arbejde

som tekster i Dansk Video Tekst. På spørgs-

målet om fremtidig karriere, svarer hun

»Øh,« for der er så mange spændende mu-

ligheder.

Avis: Information.

Tv: Svingende, men i øjeblikket er det VM

(blev sagt dagen før Danmark skulle møde

England). 

BLÅ BOG
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Redaktionen på Humanist skal selvfølgelig be-
klage at Per Jacobsen føler sig  dårligt behand-
let – det har bestemt ikke været meningen.  

Fakta er dog følgende: Til Humanist nr. 3
(aprilnumret) modtog vi et indlæg fra Per Jacob-
sen der kaldte på et svar fra Frederik Stjernfeldt.
Vi trykte begge indlæg. Deadline for næste num-
mer var den 6. maj, og her modtog redaktionen
endnu et indlæg fra Per Jacobsen – som vi lovede
at trykke. Redaktionen videresendte indlægget
til Frederik Stjernfeldt til eventuel kommentar –
som vi modtog. Efterfølgende – den 10. maj –
fremsendte Per Jacobsen så et nyt indlæg hvor
der efter Per Jacobsens eget udsagn var formule-
ret nogle væsentlige ting om. 

Redaktionen fandt – og finder – ikke at det er i
overensstemmelse med redaktionel fair play at

trykke en ny artikel efter at have bedt modparten
kommentere den oprindelige artikel. Derfor fast-
holdt vi at det måtte være det oprindelige indlæg
der var udgangspunkt for debatten. Per Jacobsen
valgte efterfølgende at trække sin artikel. 

Det efterfølgende nummer – juninummeret –
var ganske rigtigt planlagt. Det sidste nummer
inden sommerferien indeholder altid en oversigt
over forårets specialer, og da udflytningen til det
nye KUA skal ske i løbet af sommerferien, var det
også planlagt at dette nummer skulle indeholde
et tema om det nye KUA.

Lise Tolstrup, informationschef, informationsafde-
lingen, Humanist.

■ SVAR T IL  PER JACOBSEN

Et spørgsmål om fair play

Ien artikel i Humanist, nummer 3, april 2002,
rettede jeg en kritik mod Frederik Stjernfelt
(FS) for flere steder, bl.a. i Kritik 149, at have

fremsat generaliserede og udokumenterede an-
greb på de serbiske intellektuelle, herunder
navngive personer og institutioner. Hans svar i
samme nummer af Humanist forholder sig kun i
ringe grad til min kritik, men forsøger i stedet at
mistænkeliggøre mig som postbud for serbisk na-
tionalisme. 

Mit svar på FS’s replik skulle have været offent-
liggjort i det følgende nummer af Humanist, men
da jeg ønskede at foretage en rettelse i mit manu-
skript, fik jeg af tidsmæssige årsager valget mel-
lem at trække det tilbage eller få det bragt som
det var. Jeg så ingen anden udvej end at trække
svaret tilbage, men regnede naturligvis med at
kunne få det bragt i det følgende nummer. Her
fik jeg imidlertid at vide at redaktionen anså den
‘personlige’ diskussion mellem FS og mig for af-
sluttet. Derfor bringes mit stærkt forkortede svar
nu i Universitetsavisen:

Det serbiske Akademi
Det er usandt når FS påstår at jeg har fortiet mit
medlemskab af Det serbiske Akademi (SANU),
bl.a. i Universitetets årbøger. I Universitetets
årbog 1988 står s. 690: »PJ er blevet indvalgt i
Det serbiske Akademi for videnskab og kunst.« I
DRs bog Jugoslavien i stykker fra 1992, altså
mens borgerkrigen rasede, har jeg ligeledes angi-
vet at jeg er medlem af SANU.

Det er ikke som sådan kompromitterende at
være medlem af SANU hvor modstanden mod
Milosevic var stærk. Kun fem udenlandske med-
lemmer meldte sig ud i 90’erne: en hollænder og
fire kroater. Blandt de resterende 85 finder vi
Habermas, Solzjenitsyn, Milosz, Ranko Marin-
kovic, Likhatjov og von Wright. Er de også hånd-
langere for serbisk nationalisme? Falder det ikke
FS ind at udenlandske akademimedlemmer har
villet støtte de demokratiske kræfter i SANU?

Uden at forsvare det omdiskuterede Memoran-
dum afviser jeg at dette er udtryk for institutio-
nen SANUs holdning eller er en plan for Storser-
bien og etniske udrensninger. Kun 16 medlem-
mer stod bag skriftet der var et udkast der skulle
have været behandlet i Akademiets plenum, men
som SANU aldrig kom til at tage stilling til. 

At jeg afviser at Memorandum er en plan for
Storserbien, betyder ikke at jeg anfægter at en
sådan plan blev forsøgt realiseret. Det fremgår af
mine artikler i Øststatus. Dem stempler FS imid-
lertid, med ét enkelt citat om massakren i Sreb-
renica, som »præget af systematiske fortielser« i
serbernes favør.

Men at »serbernes forbrydelser forties og un-
derdrives konstant, medens andre parters frem-
hæves,« som FS skriver, er usandt. 

Hvem fortier hvad?
I bl.a. Øststatus 1992 skriver jeg på s. 155f: 

»I april kom de første meldinger om udrens-
ninger der i virkeligheden skulle blive formålet
med denne krig. Serberne forsøgte nu at forene
de adskilte serbiske områder stort set efter sam-
me mønster som i krigen i Kroatien i 1991. ...
Dette forsøg på at etablere et de facto Storserbien
var sket ved hjælp af etniske udrensninger hvor
muslimer og kroater blev fordrevet fra deres
hjem, mange af dem dræbt, såret eller samlet i

lejre. ... I slutningen af august sendte FN den tid-
ligere premierminister Tadeusz Mazowiecki til
det tidligere Jugoslavien for at undersøge omfan-
gene af overgrebene mod civilbefolkningen.
Hans konklusion var at alle parter i konflikten
overtrådte de mest grundlæggende menneskeret-
tigheder, men at de serbiske overgreb var de tal-
rigeste og mest brutale.« 

Endvidere påstår FS at jeg fortier »enhver for-
bindelse mellem de bosniske serberes fremfærd
på den ene side og det politiske styre i Beograd,«
og især forbindelsen mellem forbundshæren og
de bosniske serbere der »gjorde de bosniske ser-
bere stærkere end konfliktens andre parter fordi
den spillede hele forbundshærens våbenarsenal i
deres hænder,« som FS skriver.

Dét er nøjagtigt hvad jeg skriver i Øststatus!
Blandt andet fra 1992 side 156: 

»De stridende parter var fra begyndelsen me-
get ulige stillet militært... de bosniske serbere
kunne rekruttere deres styrker fra såvel Bosnien
som fra Serbien... Af de 60.000 mand fra for-
bundshæren der var stationeret i Bosnien-Herce-
govina, mentes omkring 80% at være bosniske
serbere som havde overtaget rigelige forsyninger
af våben og ammunition fra forbundshæren og
blev ledet af professionelle officerer.«

En amatør
Disse citater må være nok til at illustrere FS’s
løgnagtige fremstilling af Øststatus. Dét det dre-
jer sig om, er at FS i Kritik 149, uden at besidde
førstehåndsviden og uden dokumentation, i en
grov forenkling fældede dom over de serbiske in-
tellektuelle og serbiske institutioner. 

Hvori består den ‘dokumentation’ han nu
fremlægger i Humanist? Af én enkelt persons ud-
sagn, Svetlana Slapsaks, der er ham nok til at
dømme en hel nations intellektuelle. Men FS
kender ikke engang sin informants rigtige ansæt-
telsesforhold, og dette er blot én af mange faktu-
elle fejl i FS’s skriverier:

Hverken Slapsak eller den tidligere præsident
for serbisk PEN og akademimedlem Predrag
Palavestra, som FS angriber, har været ansat på
Beograds universitet. SANUs Memorandum er
ikke underskrevet. Cosic var ikke ministerpræsi-
dent, men præsident. PENs 60. kongres fandt
ikke sted i Rio de Janeiro, men i Santiago de
Compostella og ikke i 1994, men i 1993. Detaljer
måske, men ikke mindst indikationer om FS’s
manglende reelle viden. FS erkender at han er
amatør på området. Jeg må desværre give ham
ret. 

Endelig vil jeg slå fast at jeg ikke forsvarer de
mange skyldige serbiske intellektuelle, men de
mange uskyldige som vi vestlige intellektuelle
bør støtte i dag.

Per Jacobsen, lektor, mag.art., Københavns Univer-
sitets Østeuropainstitut.

■ INTELLEKTUEL (U)ANSVARL IGHED

Når Stjernfelt
læser Bibelen

Det er nu tredje gang på kort tid jeg modta-
ger et inkriminerende personangreb fra
Per Jacobsen – og med en svarfrist på gan-

ske få dage. To gange i Humanist, og nu i Univer-
sitetsavisen.

Forskellen mellem PJ og undertegnede er at
jeg vedgår at være amatør. PJ er dog lige så me-
get amatør som jeg. Hans forskning gælder ser-
bokroatisk litteratur – ikke områdets historie. De
artikler han år for år har skrevet om emnet i
årbogen Øststatus, er ikke akademiske arbejder
og udviser ikke kendskab til historisk metode. De
indeholder ikke kildehenvisninger, diskussion af
sekundærlitteratur og er gennemgående uden
bibliografi og noteapparat. 

Hertil kommer at de fortier helt centrale be-
givenheder. Det mest graverende eksempel
blandt mange er PJ’s lodrette fortielse af det
overlagte drab på over 7.000 ubevæbnede mus-
limer i Srebrenica i juli 1995 – den største en-
keltstående krigsforbrydelse i Europa siden 
2. Verdenskrig. Herom hedder det bare at Sre-
brenica blev ‘erobret’. PJ’s bidrag til Øststatus er
journalistik, ikke forskning, og burde som sådan
fjernes fra hans forskningsoversigt i universite-
tets årbøger. Gjorde man det, blev der ikke ret
meget tilbage.

Fortielser
Blandt det der dysses ned, er de bosniske serbe-
res system af KZ-lejre der rystede verden i 1992,
og som PJ afhandler med den diskrete vending
‘samlet i lejre’. Intet om Omarska, Keraterm, Ma-
njaca, Luka, Foca, Trnopolje osv., eller hvad der
foregik dér (ligesom kroaternes Dretelj og bosni-
ernes Celebici osv. burde nævnes, men at gøre
det ville nok have gjort den serbiske udeladelse
for synlig).

PJ fortier konstant styringen af de bosniske
serberes krigsførelse fra Beograd. Nærlæs de cita-
ter han selv angiver og se hvad der faktisk står:
»De bosniske serbere kunne rekruttere deres
styrker fra såvel Bosnien som Serbien ...« Hvor-
dan rekrutterer man styrker langt inde i et andet
land? De bosniske serbere står her som styrende
for hvad der foregår; det er også dem der »over-

tager rigelige forsyninger af våben« fra JNA – har
man nogensinde hørt om en hær der bare lader
sine våben ‘overtage’ af tilfældige forbipasseren-
de? Sagen er jo at den omfattende omorganise-
ring af JNA der samlede de spredte bosnisk-serbi-
ske soldater i helt nye enheder, blev styret fra
Beograd.  

PJ fortier også Beograds styring af de mange
serbiske friskarer (Arkans Tigre, Seseljs Ørne
osv.) der var militært uduelige, men som til
gengæld – svarende til de tyske ‘Einsatzgruppen’
under 2. Verdenskrig – udførte de omfattende
udrensninger af civile muslimer i Bosnien. Koor-
dineringen af disse styrker blev foretaget af det
serbiske indenrigsministerium  – sådan som det
fremgår af Vasic og Svarm: Paramilitary Forma-
tions in Serbia: 1990-2000’ (i Sikavica (ed.) In
the Triangle of State Power, Beograd 2001), der
følger våbenstrømmen fra JNA til de paramili-
tære bander. Denne sammenhæng har PJ ikke ba-
re fortiet, men aktivt benægtet. 

Den 29. maj 1992, midt mens de etniske ud-
rensninger af hundredtusinder rasede i Bosnien,
i en velkoordineret operation styret fra Beograd,
udtalte PJ i TV-2 nyhederne: »Militserne står helt
uden nogen som helst kontrol. Der er ingen der
styrer dem, heller ikke den serbiske regering.«
Dette var naturligvis hvad Beograd gerne ville
udbrede. 

Elementært uhæderligt
PJ’s omfattende tv-optræden er i øvrigt et kapitel
for sig, han rødmer ikke over at videregive ser-
bisk mytestof som om det var ekspertiagttagelser
(serberne kan ikke besejres af nogen stormagt ...
krigen vil fortsætte indtil serberne har fået hvad
de vil have ...) – naturligvis med den effekt at
skræmme international indblanding væk.

PJ’s medlemsskab af SANU er ikke i sig selv
inkriminerende. Men det er elementært uhæder-
ligt – som Per Jacobsen gør det – igen og igen at
forsvare dette akademi uden at nævne at man
selv er medlem. Akademiets ‘Memorandum’ fra
1986 figurerer i hele den internationale og serbi-
ske videnskabelige litteratur som en fuldstændig
afgørende begivenhed der gjorde den radikale

Postmand Per på nye eventyr

DEBAT ▼  
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■  LEDELSESREFORM

Hvor blev debatten af?

Debatten om en reform af universitetets le-
delse har været i gang i næsten et år og har
primært drejet sig om de øverste niveauer.

Jeg håber at man i den kommende tid i højere
grad involverer studienævnene i denne debat og
at vi på universitetet får taget en grundig dis-
kussion af om det er hensigtsmæssigt at ændre
strukturen på dette niveau.

Umiddelbart ser jeg to problemer ved en sam-
menlægning af institutbestyrelser og studie-
nævn. 

For det første mister de studerende indflydelse
over egne uddannelser. Som situationen ser ud
nu har de studerende 50 procent af stemmerne i
studienævnet. De studerende er en garant for at
vores uddannelser kan bruges i fremtiden. I den
henseende er der ikke nødvendigvis et modsæt-
ningsforhold mellem studerende og undervisere.
Der er tværtimod noget smukt i at de to parter
indgår i en dialog på lige fod om hvordan uddan-
nelserne skal se ud. 

Jeg er til gengæld sikker på at det videnska-
belige personale ikke ønsker at de studerende
har 50 procents indflydelse på hvordan forsk-
ningen skal tilrettelægges. Der er derfor nogle
væsentlige interessekonflikter hvor det ville 
være mere hensigtsmæssigt med en tostrenget
struktur. 

Enstrenget struktur
For det andet risikerer man at miste den faglige
indsigt ved en enstrenget struktur. Flere steder
på universitetet er der flere studienævn til en in-
stitutbestyrelse. 

Studienævnet er en faglig enhed som tager sig
af uddannelsesdelen og som derfor godt kan
være relativ lille, hvorimod instituttet er en en-
hed for alle de fastansatte med dertil hørende
administration og som derfor skal have en vis
størrelse. For at lave en enstrenget struktur må

der nødvendigvis være et 1-1 forhold mellem stu-
dienævn og institutbestyrelse. Således vil det
være nødvendigt at lægge studienævnene sam-
men. 

Medmindre man opretter nogle meget store
bestyrelser, er der en konkret fare for at det en-
kelte fag bliver svagt eller måske slet ikke repræs-
enteret i den bestyrelse der i sidste ende bestem-
mer hvorledes det pågældende fags studieord-
ning skal se ud. 

Det er selvfølgelig ikke alle steder at der er et
problem i forhold til at opnå en enstrenget struk-
tur, men fx kunne det godt blive problematisk for
mange små humanistiske studier. 

Tostrenget struktur
En tostrenget struktur giver mulighed for en
større dynamik og samarbejde på tværs af de
strukturer vi har nu. 

Et studienævn kan p.t. rekvirere undervisning
fra flere institutter. Instituttet har som hovedin-
teresse at den medarbejderstab der er til rådig-
hed, bruges. Det er ikke altid sådan at et institut
der både varetager forskning og frikøb af fastan-
sat personale, har de samme interesser som et
studienævn med dynamisk udviklende studie-
ordninger.

Rekvirentmodellen, som handler om studie-
nævnets mulighed for at rekvirere undervisning
af de fastansatte undervisere på instituttet, er et
udmærket redskab til at sikre dynamik – hvis den
ellers fungerer efter hensigten. 

Der er som nævnt en række problemer med at
slå studienævn og institutbestyrelser sammen til
ét institut. Der skal ikke ændres for ændringens
skyld. Det er derfor særligt vigtigt at vi får en or-
dentlig debat af mulige reformer på dette niveau.

Stine Østergren, stud.jur., FSR-repræsentant i Kon-
sistorium.

Efter at have læst artiklen ‘Man lærer intet af en dårlig karakter’
i Universitetsavisen 10 – 2002, ser jeg mig nødsaget til at mar-
kere med følgende læserbrev.

Artiklen videregav kommentarer fra en studerende fra Kunsthi-
storie ved Københavns Universitet, og vedkommende var meget
utilfreds med forholdende på instituttet. Der var kritik af alt lige
fra undervisernes faglige vejledning til de studerendes indbyrdes
sociale forhold. 

Vedkommende startede på Kunsthistorie tilbage i 1998, og jeg
vil da ikke udelukke at der kan have hersket en anden stemning på
instituttet end der gør i dag. Desuden er jeg også på en nyere stu-
dieordning end vedkommende var tilmeldt. Men trods disse for-
skellige omstændigheder er jeg alligevel forbavset over de udtalel-
ser jeg læste i artiklen.

Jeg kunne overhovedet ikke genkende de kritikpunkter der blev
opstillet. »Manglende vejledning ved skriftlige opgaver« – hverken
jeg eller de medstuderende der står mig nærmest, har nogensinde
oplevet manglende engagement fra undervisernes side i forhold til
faglig vejledning. De har tilmed en interesse i os studerende som

medmennesker. De hilser altid på én på gangen – allerhelst stop-
per de op og spørger hvordan det går. 

Vi var mange der begyndte i efteråret 2001, omtrent 60. Og jeg
oplever at underviserne kan stort set alle vores navne. Vores studie-
tur til Berlin var utroligt givende, både fagligt og socialt. Fem under-
visere var med, og de sad alle oppe hele natten for at hyggesnakke
med os elever. Turen blev diskuteret og positivt evalueret da vi kom
hjem, og undervisere kom og sagde »tak for sidst« og så videre. 

Ydermere har underviserne planlagt en ekstra undervisnings-
gang efter vores eksamener den 28. juni for rigtigt at få afrundet
vores semester i samlet flok. Engagement? Ja, det skulle jeg mene. 

Der hersker uden tvivl en positiv og inspirerende stemning på
Kunsthistorie på KUA hvilket både er lærernes og de studerendes
fortjeneste. Men det er med inspiration fra underviserne og de fag-
lige udbud at vi studerende opretholder den gnist det kræver at
gøre et studiemiljø interessant – og det er lige hvad det er på Kuns-
thistorie på KUA!  ■

Charlotte Høeg Andersen, studerende på Kunsthistorie.

Københavns Universitets Idrætsfore-
ning – KUIF – startede i 1996 med
et stort udbud af sportslige aktivi-

teter for de ansatte ved KU; til særdeles
fordelagtige medlemspriser. 

Igennem årene har interessen været
svingende, men nu er bunden nået.
Mange af sportsaktiviteterne har måttet
lukkes ned, og på områder hvor vi har
samarbejdsaftaler, er der kun et fåtal fra
Københavns Universitet. Det skal be-
mærkes at kontingentet ikke er steget si-
den 1996.

Kan det virkelig være rigtigt at interes-
sen for idræt og socialt samvær har så lil-
le en plads? Arbejdet som bestyrelsen
udfører, er frivilligt og skal laves ved si-
den af de almindelige arbejdsopgaver.
Der skal derfor mobiliseres megen entu-
siasme blandt bestyrelsesmedlemmerne
når nye aftaler skal indgås. Det er be-
stemt ikke nemt. 

Når man så erfarer at andre sportsak-
tiviteter, fx idrætsdage med andre uni-

versiteter, arrangeres og gennemføres
uden om KUIF, har vi svært ved at forstå
vores eksistensberettigelse. Hvorfor ret-
tes der ikke henvendelse til os?

Som noget positivt kan dog nævnes at
KUIF har fået bevilget et præmieskab til
opsætning ved Kantinen i Nørregade.
Her vil det blive muligt at se hvilke flot-
te præstationer der har været i den for-
løbne tid. 

På andre arbejdspladser, også inden
for Staten, fylder idræt en stor del af det
sociale miljø. Der er oven i købet opret-
tet  ‘velfærdskontorer’ til varetagelse af
sportslige og sociale aktiviteter – med
afsat arbejdstid dertil, vel at mærke! 

Det er bestyrelsens ønske at Køben-
havns Universitet arbejder hen imod op-
rettelse af et sådan velfærdskontor – li-
gesom studenterne og USG. ■

Københavns Universitets Idrætsforening,
KUIF, Linda Andreasen, formand for
bestyrelsen.

■ STUDIEMILJØ

Kanon klima på Kunsthistorie

nationalisme salonfähig i Serbien – og som Milo-
sevic direkte blev inspireret af. Det var iværksat
af Akademiets ledelse og forfattet af en kreds af
ledende akademimedlemmer – og Akademiet
har senere vedgået dets status af Akademi-doku-
ment. Flere af Memoets forfattere, fx Mihajlo
Markovic, blev kort efter rådgivere for Milosevic.
For en serbisk behandling, se Olivera Milosavlje-
vics detaljerede gennemgang i Serbian Elites
(Beograd 2000). For de talrige internationale be-
handlinger kan jeg henvise til en kommende bog
af Jens-Martin Eriksen og undertegnede, Hadets
Anatomi.

Nyttig idiot?
I det lange indlæg af PJ der ikke blev trykt i Hu-
manist (fordi han – som om vi var i en totalitær
stat – ville ændre det efter at jeg havde afleveret
mit svar på det!), udfoldede han et omfattende
angreb på mine serbiske kilder, fx formanden for
den serbiske Helsinki-komite Sonja Biserko eller
Human Rights Watch-prismodtageren Svetlana
Slapsak. Jacobsens injurier mod disse hæderlige,
demokratiske serbere var bemærkelsesværdig:
han mener den første er utroværdig fordi hun
blev ansat af kommunisterne, medens den anden
er utroværdig fordi hun blev fyret af kommuni-
sterne. Argumentet illustrerer PJ’s desperation.

PJ’s hele virke som tendensjournalist og som
‘ekspert’ i danske medier tjener til at støtte de ra-
dikale nationalistiske kræfter i Serbien. Om det
er hans hensigt, eller om han virker som ‘nyttig
idiot’, kan jeg i sagens natur ikke vide. Men effek-
ten er at de demokratiske kræfter i Serbien (som
de to nævnte og mange flere – se fx KRITIK nr.
157) modarbejdes.

Jeg indrømmer gerne fejl. Jeg har dog tiltro til
læserens evne til at bedømme hvilke fejl der er
mest graverende: amatørens forveksling af et
universitetsinstitut med et ministerielt forsk-
ningsinstitut – eller den såkaldt professionelles
overlagte fortielse af en massakre og underdri-
velse af et system af KZ-lejre.

Frederik Stjernfeldt, lektor ved Institut for 
Litteraturvidenskab.

■ KØBENHAVNS UNIVERS ITETS IDRÆTSFORENING

Velfærd for ansatte?

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

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

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

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

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

Danmark overtager som
bekendt EU’s formand-
skab fra den 1. juli og vil

varetage denne betydningsful-
de rolle i den resterende del af
2002. Formandskabet er en
stor udfordring for enhver stat,
men særligt for små stater. Det
gælder både administrativt, di-
plomatisk og politisk. Det for-
drer en omfattende administra-
tiv indsats at leve op til de krav
der stilles for at klare de mange
formandskabsopgaver i det om-
fattende og komplicerede EU-
system. 

Det kræver en professionel
diplomatisk indsats at lede de
mange møder, finde kompro-
miser i forhandlinger mv. Hvis
der desuden skal ydes kreative
og konstruktive politiske bi-
drag, kræver det politisk ledel-
se på et europæisk og globalt
niveau. Derfor er det naturlig-
vis spændende hvad der sker
under det danske formandskab.

Det at varetage rollen som the
Council Presidency, formand for
EU’s Ministerråd (Rådet) og Det
Europæiske Råd, er med tiden
blevet en særdeles vigtig rolle
både internt i EU og i global po-
litik i det hele taget. Formand-
skabets betydning er vokset på
grund af udviklingen i forholdet
mellem EU’s institutioner. 

Rådet er fortsat den mest be-
tydningsfulde institution i fæl-
lesskabet, og formandskabet
spiller en afgørende rolle for
Rådets forhandlinger og effek-
tivitet. Samtidig har det Euro-
pæiske Råd gradvist fået øget
betydning. Da EU i dag er en
væsentlig aktør i verdenssam-
fundet, har et formandskab stor
betydning for hvordan EU’s glo-
bale rolle formes.

Formandskabets mandat
styrket
Det er lidt paradoksalt at for-
mandskabsinstitutionen har så
stor en indflydelse. Selve for-
mandskabsinstitutionen har i
virkeligheden kun en svag juri-
disk basis. Ud af den oprindeli-

ge formulering i Rom-traktaten
kan man kun udlede 1) at der
skal være et formandskab der
varetages af et medlemsland –
og altså ikke af en kollektiv re-
præsentant som fx Kommissio-
nen – og 2) at staterne er lige-
stillede i relation til rollen. 

I praksis har formandskabet
imidlertid gradvist fået tillagt
flere beføjelser, blandt andet i
relation til dagsordner, refera-
ter, ledelse af komiteer under
Rådet osv. Rollerne er skridt for
skridt blevet formaliseret såle-
des at formandskabet har fået
formel kompetence til at ind-
kalde til møder og lave udkast
til dagsorden (1967), kompe-
tence til at lave udkast til Råds-
konklusioner fra Det Euro-
pæiske Råd (1977), ret til at
kalde til afstemning (1986) og
repræsentative beføjelser i for-
hold til tredjelande (1993). 

Formandskabsrollen blev
styrket ved etablering af ‘trojka-
ordningen’ der som en den af
den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik indebar at formand-
skabet sammen med den afgå-
ende og tiltrædende formands-
stat havde særlige opgaver i re-
lation til tredjelande (fx i for-
bindelse med EU-missioner). 

EU’s funktioner på dette om-
råde blev styrket yderligere ved
oprettelsen (1999) af posten
som ‘højtstående repræsentant
for den fælles udenrigs- og sik-
kerhedspolitik’ der samtidig er
leder af Rådets generalsekre-
tariat. Denne stilling, der i øje-
blikket er besat af Javier So-
lana, har givet EU en stærkere
repræsentation udadtil og har
etableret et stærkere samspil
mellem formandskabet og Rå-
dets generalsekretariat og som
sådan styrket formandskabet.

Formandskabets rolle er at
være 1) dagsordenssætter, 
2) drivkraft, 3) kompromisska-
ber og 4) repræsentant i for-
hold til omverden. Men den in-
debærer også andre opgaver.
Nogle af disse hænger sammen
med ændringerne i EU’s politi-
ske system. EF’s beslutnings-
proces var fra begyndelsen byg-

get op omkring den såkaldte
‘fællesskabsmetode’ hvis kerne
var samspillet mellem Rådet og
Kommissionen. Det centrale
heri var at Kommissionen igen-
nem sit ‘initiativmonopol’ skul-
le være drivkraften som sikrede
at de mellemstatslige (intergo-
vernmentale) forhandlinger i
Rådet ikke bare fører til kom-
promiser omkring den mindste
fællesnævner, men gav den fæl-
les interesse forrang. 

Efter at være begyndt med en
sådan, noget teknokratisk be-
slutningsstruktur har EU-syste-
met udviklet sig til et langt me-
re fuldgyldigt politiske system.
Særligt har Europa-Parlamentet
fået en større betydning. I dag
er EU et ‘semi-parlamentarisk’
politisk system hvor Europa-
Parlamentet er medlovgiver på
en lang række områder. 

Denne udvikling i retning af
et mere parlamentarisk politisk
system har gjort samspillet mel-
lem Rådet og Parlamentet me-
get centralt. Den såkaldte ‘for-
fatningsdebat’ i EU angår i høj
grad om der i de kommende år
skal tages endnu større skridt i
denne retning. 

For formandskabet betyder
udviklingen at det er blevet en
væsentlig del af formandska-
bets opgaver at styre Rådets
samspil med Europa-Parlamen-
tet. Det svenske formandskab
repræsenterede i 88 tilfælde
Rådet i forhold til Europa-Par-
lamentet, men blev alligevel
kritiseret for en for svag vareta-
gelse af denne rolle.

Skiftende dagsordener
Det er lidt paradoksalt at for-
mandsrollen i et så vigtigt sy-
stem som EU roterer hvert hal-
ve år. Der er også mange der sy-
nes at det svækker EU. Der er
kritik af at en så væsentlig rolle
overlades til enkelte medlems-
staters politikere og administra-
tioner uanset staternes størrel-
se, kapacitet og engagement. 

Herved bliver formandsrol-
len tendentielt præget af man-
gel på kontinuitet og meget
skiftende dagsordener. Enkelte

lande kan simpelthen have
svært ved at håndtere de man-
ge komplicerede opgaver. In-
den for EU er der derfor mange
der arbejder på at ændre for-
mandsinstitutionen. 

En mulighed er Javier Sola-
nas forslag om at skabe mere
kontinuitet i formandsrollen, fx
ved at lade en gruppe af lande –
en blanding af store og små –
dele formandsopgaverne mel-
lem sig i en længere periode. En
anden mulighed er at Rådet får

en uafhængig formand eller en
præsident der vælges direkte i
hele EU. 

Set i dette lys er varetagelsen
af formandskabet for EU blevet
en del af den basale strid i EU
om hvilke organer der i fremti-
den skal have øget magt i EU.
Det er en del af ‘forfatnings-
debatten’ som føres for fuld ud-
blæsning i øjeblikket og frem til
regeringskonferencen i 2004. 

Indirekte bliver den danske
forvaltning af formandskabet et
bidrag til denne diskussion.
Hvis vi mener at små stater skal
have indflydelse i det fremtidi-
ge EU, må vi også vise at vi er i
stand til at varetage formand-
skabsopgaven – både admini-
strativt, diplomatisk og politisk.

Fra københavnerkriterier
til udvidelse
Under det danske formandskab
skal der blandt andet være to
EU-topmøder, et topmøde med
deltagelse af en række lande fra
Asien (ASEM IV), omkring 38
ordinære rådsmøder og syv
uformelle ministermøder samt
mange hundrede møder i ar-
bejdsgrupper i Bruxelles, knap
to hundrede møder med tredje-
lande og en lang række møder

med Europa-Parlamentet samt
en meget lang række komite-
møder. 

En svensk forsker har udreg-
net at Sverige i foråret 2001 var
leder af 2.397 møder – og der
bliver næppe færre for Dan-
mark. Dette er overordentligt
meget! Lad det blot blive sagt at
det ikke er den bedste begyn-
delse at regeringen har gen-
nemført kraftige besparelser i
Udenrigsministeriet lige forud
for formandskabet, men man

kan naturligvis håbe at den pro-
fessionelle udenrigstjeneste
kan sætte sig ud over dette.   

Den helt centrale opgave un-
der det danske formandskab vil
være EU’s udvidelse. Opgaven
er at afslutte forhandlingerne
om optagelse af op til ti nye sta-
ter i EU. Der har som bekendt i
lang tid været forhandlet med
de central- og østeuropæiske
stater om deres optagelse i EU.
Efter køreplanen kan forhand-
lingerne afsluttes for ti af disse i
slutningen af efteråret, altså
under det danske formandskab. 

Optagelsen af de nye lande
skal gerne gennemføres sådan
at de kan deltage i valget til Eu-
ropa-Parlamentet i 2004 og i
den regeringskonference der i
2004 skal tage stilling til funda-
mentale spørgsmål angående
EU’s institutioner og grundlag,
måske ligefrem en EU forfat-
ning. 

Langt de fleste kapitler i for-
handlingerne med de pågæl-
dende stater er afsluttet på nu-
værende tidspunkt, men der
udestår dog nogle helt centrale
og tunge problemer, særligt
omkring landbrugspolitik,
strukturfonde og budgetfor-
hold. Desuden er der vanskeli-

ge politiske problemer knyttet
til Cyperns stilling. Der kan og-
så opstå andre politiske proble-
mer, fx hvis den irske folkeaf-
stemning i oktober eller novem-
ber fører til at Irland ikke kan
ratificere Nice-traktaten. 

Det danske formandskab kan
få afgørende indflydelse både i
de afsluttende forhandlinger
med ansøgerlandene og i de
særlige politiske spørgsmål.
Hvis det lykkes at finde løsnin-
ger, kan man til december i
København slutte cirklen fra
vedtagelsen i 1993 af ‘Køben-
havnerkriterierne’ for optagelse
af nye medlemmer. Hvis ikke,
ja, så er EU og formentlig også
formandskabet ude i en meget
alvorlig krise.

Øvrige opgaver
Udvidelsesspørgsmålet har en
sådan betydning at det synes at
blive det helt dominerende te-
ma under det danske formand-
skab. Men naturligvis er en
lang række andre emner af cen-
tral betydning. En væsentlig op-
gave for formandskabet vil
være at føre debatten om EU’s
institutioner og retlige grund-
lag videre. 

Forfatningsdebatten føres i
øjeblikket i høj grad i tilknyt-
ning til ‘Konventet’. Der er tale
om en noget speciel forsamling
der med repræsentanter fra
blandt andet deltagerlandenes
regeringer, parlamenterne og
EU’s institutioner arbejder på et
udkast til nye, basale regler for
EU-systemet, eventuelt en for-
fatning. 

Forslaget skal foreligge i
2003 og være grundlag for EU’s
regeringskonference i 2004. Da
konventet vil være midt i sit ar-
bejde under det danske for-
mandskab og endnu ikke have
fremsat sine forslag, er der dog
grænser for hvor meget der vil
blive krævet af formandskabet
på netop dette område. 

Men da det jo er kendt at
Danmark har væsentlige forbe-
hold over for sider af EU-samar-
bejdet der regnes for meget vig-
tige af andre, ligger det lige for

VIDENSKABET
STATSKUNDSKAB

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

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

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

lemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

Dansk EU-formandskab:
Udvidelsen frem for alt?
Det kræver en omfattende indsats at leve op til formandskabet i det
komplicerede EU-system. Hvis der desuden skal ydes kreative og kon-
struktive politiske bidrag, fordrer det politisk ledelse på et europæisk og
globalt niveau

»Den ny regering har ikke i almindelighed været
bange for at ændre forholdene, men konsekvensen
er jo at der i løbet af kort tid er skabt stor usikkerhed
om hvad den nye regering står for, også i relation til
traditionelle danske mærkesager i EU.«
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at Danmark let vil blive be-
skyldt for passivitet på dette
område, såfremt man ikke bi-
drager konstruktivt.

I de eksterne relationer er
det en særlig opgave for for-
mandskabet at forberede EU’s
deltagelse i den FN-konference
om bæredygtig udvikling der i
august skal afholdes i Johan-
nesburg, Sydafrika til opfølg-
ningen af RIO-resolutionen og
at være talsmand for EU under
forhandlingerne. Formentlig er
det udsigten til denne rolle der
ligger bag det forhold at én af
prioriteringerne for regeringen
i relation til formandskabet, er
at fremme EU’s indsats for en
bæredygtig udvikling. 

En anden væsentlig opgave
er at varetage værtskabet for
den konference der skal afhol-
des på højeste niveau mellem
EU og en række asiatiske lande
(ASEM IV) i København 22.-24.
september 2002. Også her er
formandskabets opgaver en le-
delsesrolle. 

Endelig er det en stor opgave
at varetage værtskabet for EU-
topmødet i København i decem-
ber 2002. På grund af den prak-
sis for demonstrationer og uro-
ligheder der efterhånden har
udviklet sig i relation til de sto-
re topmøder, er der som bekendt
store bestræbelser på at afvikle
topmødet på en fredelig – og
måske særligt dansk – måde.

Global Governance
På EU’s mange sektorpolitiske
områder er der en lang række
væsentlige emner der skal brin-
ges videre under det danske
formandskab. Det gælder fx i

relation til fiskeripolitik, mil-
jøpolitik, forbrugerpolitik, fø-
devaresikkerhed og beskatning. 

Et særligt spørgsmål angår
opfølgningen af EU-kommissio-
nens rapport fra sidste år om
governance. Kommissionen har
varslet at der kommer en yder-
ligere rapport om EU og ‘Global
Governance’, altså en rapport
angående EU’s globale rolle. 

Her er der nok tale om et af
den type emner som et for-
mandskab kan gøre noget ud af
hvis man vil det og magter det,
men som falder til gulvet hvis
man ikke er tilstrækkeligt for-
beredt. Måske kan EU’s nordli-
ge dimension betragtes som et
tilsvarende emne. Dette emne
spillede en stor rolle for det fin-
ske og svenske formandskab,
men det er uklart om og hvor-
dan Danmark vil følge dette op.

Man kan forudse at der også
i efteråret 2002 vil være en

række kriseagtige forhold i den
internationale politik hvor hele
EU og dermed også EU’s for-
mandskab udfordres til at agere. 

Det er vel ligefrem sandsyn-
ligt at der er nye udviklinger i
krigen mod terrorisme. Måske
skal EU tage stilling til om man
vil være med i en aktion mod
Sadam Hussein. Der opstår let

kontroversielle spørgsmål hvor
EU fx får dilemmaer i forhold til
den amerikanske politik eller
hvor EU bliver udfordret til at
hævde en særlig EU-profil, men
også kan risikere – ved en
manglende EU-profil – endnu
engang at komme til at stå som
handlingslammet på det uden-
rigspolitiske område. 

Hvad der sker, vil i høj grad
afhænge af formandskabet.
Man kan også forudse at der vil
være en række problemer an-
gående relationen mellem den
europæiske forsvarsdimension
og NATO. Yderligere må man
betragte det som givet at der ef-
ter 1. juli fortsat er krise i Mel-
lemøsten. Formentlig er der et
stort behov for at EU – og for-
mandskabet – agerer i forhold
til denne konflikt. 

Det er også sandsynligt at der
fortsat vil være andre proble-
mer i forholdet mellem EU og

USA, blandt andet på de mil-
jøpolitiske og handelspolitiske
områder. Der synes at være en
meget dybtgående uenighed
angående forholdet til multila-
terale aftaler, jvf. holdningerne
til Kyoto-aftalen og FN’s krigs-
forbryderdomstol. Dette er kun
nogle af de vanskelige proble-
mer der formentlig vil melde

sig. Det virkeligt svære er at
man også må regne med at
uforudsete problemer vil opstå.

Det er hævdet at 85 procent
af sagerne under et formand-
skab er løbende sager, ti pro-
cent er sager der opstår ud fra
kriser, og kun fem procent af
sagerne formes af formand-
skabslandets prioriteringer.
Hertil kan man sige at fem pro-
cent af hvad EU foretager sig
faktisk er ganske meget! 

Udflydende dansk profil?
Det er helt naturligt at man for
tiden ivrigt spørger: Hvad vil
Danmark som EU-formand?
Spørgsmålet går både på hvilke
prioriteringer Danmark særligt
vil fremføre for EU som helhed
og hvilke emner Danmark
eventuelt selv har særlige inter-
esser i at fremme.

Udmeldingerne fra regerin-
gen både fra den seneste folke-
tingsdebat i slutningen af maj
og fra de seneste taler fra stats-
ministeren og Europaministe-
ren tyder på at udvidelsen bli-
ver det helt dominerende emne
for det danske EU-formandskab
og måske også på at der ikke er
så meget at sige om andre em-
ner. Det er der formentlig flere
grunde til. 

Den første og væsentligste
grund er at udvidelsen er en
overordentlig væsentlig sag.
Det er hele Europas skæbne der
er på spil. Skal EU nu – endelig
– leve op til sine tidlige løfter
om at være åben over for de
Central- og Østeuropæiske lan-
de? Eller bliver der tale om
endnu en udsættelse eller
måske om et svigt der er værre?

En anden grund til at udvi-
delsen kommer til at stå så cen-
tralt er måske at det er vanske-
ligere for regeringen at formu-
lere en aktiv politik på en del
andre områder. Den ny rege-
ring har ikke i almindelighed
været bange for at ændre for-
holdene, men konsekvensen er
jo at der i løbet af kort tid er
skabt stor usikkerhed om hvad
den nye regering står for, også i
relation til traditionelle danske
mærkesager i EU. 

Danmark har jo fx traditio-
nelt en meget høj profil i EU’s
miljøpolitik, men hvordan den-
ne vil blive fortsat, selv når man
har gjort ‘bæredygtig udvikling’
til en del af EU-politikken, står
noget uklart. Noget tilsvarende
kan man nok sige om fødeva-
resikkerhed. 

Man kan også pege på at den
danske regering traditionelt
har indtaget en meget positiv
holdning til Lissabon-processen
og hele den dimension der går
på at få indflydelse i EU både
inden for den sociale dimensi-
on, men også på andre områder
via ‘det gode eksempel’. 

Det er usandsynligt at man
igen vil hævde ideologien om
‘Danmark som foregangsland’.
Der er næppe tvivl om at Dan-
mark i det seneste halve år har
fået mere omtale i den uden-
landske presse end man er vant
til. Men man må nok erkende at
der ikke just har været tale om
at fremhæve Danmark som et
foregangsland.

Formand med forbehold
Når det kan være vanskeligt at
formulere en klar dansk EU-po-
litik, har det formentlig en
yderligere og dybere grund. De
danske forbehold i relation til
EU-deltagelsen har jo den kon-
sekvens at Danmark indtager
en særstilling på områder der
efter forbeholdenes vedtagelse
har fået meget stor betydning i
EU. Det gælder både i relation
til eurosamarbejdet, forsvars-
samarbejdet og det retlige-in-
dre samarbejde. 

Formentlig vil de danske EU-
forbehold gøre det vanskeligt
for Danmark at agere som et
aktivt formandskab på disse po-
litikområder. Det gælder fx i re-
lation til sikkerhedspolitikken. 

Hvis Danmark ikke går ind
for at EU skal have en forsvars-
dimension og ikke deltager i
EU’s beslutninger eller aktioner
på dette område, hvordan skal
det danske formandskab så,
blot formuleringsmæssigt, kun-
ne udøve et EU-lederskab på
disse områder? Såfremt der bli-
ver tale om fælles aktioner, må
Danmark overlade formands-
stolen til næste formand-
skabsland, Grækenland. 

Inden for euro-samarbejdet
gælder det tilsvarende, om end
måske ikke så grelt, at Dan-
mark står uden for det konkrete
samarbejde. Og hvad med
flygtninge- og asylpolitikken?
På dette område har Danmark
både på grund af vores forbe-
hold og på grund af den hjemli-
ge situation store vanskelighe-
der med at blive taget alvorligt i
nogen ledende rolle.

Konklusionen af disse over-
vejelser er at meget tyder på at
EU’s udvidelse bliver det helt
dominerende emne for for-
mandskabet. Det er meget be-
rettiget, for det er en meget vig-
tig sag. Men man må alligevel
håbe at det også lykkes at yde
en konstruktiv og dygtig ind-
sats på andre områder. 

Man skal ikke undervurdere
den opgave der ligger i at vare-
tage EU-formandskabet. Vores
politiske ledere er pludselig
placeret i helt centrale, interna-
tionale roller, og det vil have
stor betydning både for den
faktiske udvikling og for Dan-
marks – og de pågældendes –
omdømme om og hvordan de
kan leve op til dette ansvar. ■

Morten Kelstrup er Jean Monnet
professor ved Institut for
Statskundskab, Københavns
Universitet, og for tiden senior-
forsker og programleder ved
Center for Freds- og Konflikt-
forskning, COPRI.

Det danske EU-formandskabs prioriterede områder
* EU’s udvidelse: fra København til København

* Frihed, sikkerhed og retfærdighed

* Bæredygtig udvikling

* Fødevaresikkerhed

* Globalt ansvar.

Tekst fra formandskabets hjemmeside, eu2002.dk.

»Vores politiske ledere er pludselig placeret i helt
centrale, internationale roller, og det vil have stor
betydning både for den faktiske udvikling og for
Danmarks – og de pågældendes – omdømme om 
og hvordan de kan leve op til dette ansvar.«

KONTAKT – EU’s udenrigspolitiske koordinator,

Javier Solana, fokuserer her på det kommende danske

formandskab, men han har foreslået at skabe mere kon-

tinuitet i formandsrollen, fx ved at lade formandskabet

bestå af en gruppe af store og små lande.
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

København

Periode: Pr. 1/8 el. 1/9-02.

Beboer: M ph.d.-studerende med

hund.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Michael, e-mail: MPoul-

sen@zi.ku.dk, tlf. 3918 3682 el.

3532 1320.

Copenhagen K, N, V, or Ø

Period: From 1 August 2002 for

min. 3 months, preferably up

to one year.

Equipment: (Un- or partially) fur-

nished. Maybe shared bath

and kitchen.

Tenant: Canadian law lecturer,

non-smoker.

Rent: Max. 4.500 kr. per month.

Contact: E-mail:

somjon@yahoo.com.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 15/7-02, evt. senere

og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung M gæsteforsker, ik-

ke-ryger.

Husleje: 3.500-4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/8-02, evt. senere

og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung K gæsteforsker, ik-

ke-ryger.

Husleje: 3.500-4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 7300, 

e-mail: brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/8-02, evt. senere

og for 1-2 år.

Størrelse: Mindre hus el. række-

hus.

Udstyr: Bad, toilet, køkken evt.

delvis møbleret.

Beboer: 2 unge gæsteforskere,

ikke-rygere.

Husleje: 7.000-8.000 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 7300, 

e-mail: brandi@plab.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/8-02 og for min. 3

md.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: Nyansat lektor, ikke ry-

ger.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Gæsteprofessorer ▼

Birgitta Nordström
Fil.dr. Birgitta Nordström, Niels Bohr Insti-

tutet for Astronomi, Fysik og Geofysik

har af Nordisk Forsker- og uddannelsesa-

kademi fået tildelt et treårigt gæstepro-

fessorat i astronomi ved Lunds Universi-

tet fra 1. august 2002.

Birgitta Nordströms forskning er centre-

ret om Mælkevejssystemets udvikling.

For tiden er især de allerførste stjerner efter Big Bang i Birgitta

Nordströms fokus, og hun deltog for nylig i opdagelsen af Uran i

en af Mælkevejens ældste stjerner. Dette resultat vakte megen

opmærksomhed da det åbnede mulighed for at lave en præcis

radioaktiv aldersbestemmelse for en af de allerførste stjerner i

Universet. Birgitta Nordström har tidligere arbejdet i bl.a. Cana-

da, Frankrig, Tyskland og USA og deler nu sin tid mellem universi-

teterne i København og Lund. I Lund skal hun foruden forskning

også undervise universitetsstuderende og fremme integrationen

mellem nordiske lande.

Kari Fasting
The Institute of Exercise and Sport Sciences has got a wonderful

new opportunity for research and teaching: NORFA has granted a

guest professor ship to Kari Fasting/Oslo for three years. Kari Fa-

sting is an excellent and international renowned scholar with an

interdisciplinary profile, covering research in pedagogy, sociology

and social psychology. She has worked 29 years at the Norwegian

University of Sport and Physical Education (NIH), she became full

professor in 1987 (the first woman in any of the sport sciences in

the Nordic countries), and she was the first elected rector of the

institution from 1989 to 1993. During the last 5 years Kari Fasting

has chaired a research group on NIH with the title Sport, Gender

and Culture. The experience from developing the Ph.D. projects

in this group should be of great value for the institute.

Kontakt: Pia Spiess, tlf. 3532

0790, e-mail:

actuarial@math.ku.dk.

København og omegn

Periode: Fra ca. 1/8-02 og for 2 år.

Størrelse: Lejlighed/hus tæt på S-

tog.

Udstyr: Helst umøbleret.

Beboer: Tysk gæsteforsker m.

ægtefælle og barn.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 7453, e-mail:

o.kjaerulff@mfi.ku.dk.

Byttelejlighed Vanløse-Århus

Periode: Fra 15/8-02 til 30/6-03.

Størrelse: Haves: lejlighed, 53

kvm. Tilsvarende ønskes.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: Ca. 3.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: E-mail:

beckwith@get2net.dk.

Boliger udlejes ▼

Amager

Periode: Fra 15/07-02 til 1/1-03 –

uopsigeligt i lejeperioden.

Størrelse: Vær., 12 kvm.

Udstyr: Møbleret. Eget bruseba-

deværelse og fælleskøkken. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, tlf.ab. og ube-

grænset internetforbindelse.

Depositum: 5.000 kr. og 11/2

måneds husleje. 

Kontakt: E-mail:

fremleje1507@hotmail.com.

Charlottenlund

Periode: Fra 1/9, evt. 15/8-02 til

1/4-03, evt. længere. 

Størrelse: 1. og 2. sal i villa, 200

kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret, brænde-

ovn, 2 badeværelser, 2 altaner,

adgang til have. 

Husleje: 10.500 kr. pr. md. + VVE

mv. ca. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:

vibekeroenn@aol.com, tlf.

3964 3777.

København V 

Periode: Pr. 1/7-02 for min. 1 år,

evt. mulighed for forlængelse

til 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 84

kvm.

Udstyr: Møbleret med vaskema-

skine. Adgang til gårdhave.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 25.500 kr.

Kontakt: Tania Serzedelo, e-mail:

tserzedelo@hotmail.com, tlf.

3324 5580.

Nørrebro

Period: from 1 July for min. 3

months.

Size: Room.

Equipment: Fully furnished. Sha-

red kitchen and bathroom. 

Tenant: Female non smoker.

Rent: 2.350 kr. per month incl.

gas, electricity, heating, wash-

ing facilities.

Contact: E-mail:

sif25@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7 el. 1/8 til 31/12-02.

Størrelse: 2 vær., ca. 35 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken

og bad med op- og vaskema-

skine og tørretumbler.

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes.

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

gas, varme, tlf.ab. og kabel-tv.

Depositum: 5.000 kr. 

Kontakt: E-mail: stinebk@world-

online.dk, tlf. 5192 6989.

Vanløse

Periode: Pr. 1/8-02 for et år.

Størrelse: Villa, 156 kvm.

Udstyr: Brændeovn, karnap, 

2 toiletter, vaskerum mv. Have. 

Husleje: 13.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3879 3849 el. 2927

6087, e-mail: sih@balk.dk.

Nørrebro

Period: From 1/7-02 to 1/1-03.

Size: Room with access to kitchen

and bath.

Equipment: Furnished.

Tenant: (Guest-) student or re-

searcher, non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

electricity, heating and water.

Contact: Louise, e-mail:

pashumkin@hotmail.com, or

tel. 3537 8187.

Christianshavn

Periode: Fra 15/9-02 til 15/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54

kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad, vaskeri i ejendommen.

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail:

vibekego@m2.stud.ku.dk.

Copenhagen, Skt. Hans Torv

Period: From around 15/8-02 to

1/3-03 and 15/5-03.

Size: 2 apartments of 2 rooms

each, 54 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Kitchen, toilet and separate

bathroom. 

Tenants: Guest researchers, (non-

smokers).

Rent: 4.500 kr. per month. Hea-

ting and electricity according

to use.

Deposit: 12.000 kr. per apart-

ment.

Contact: E-mail: 

kristoffer@krudt.dk.

Fredensborg

Size: Apartment in house, 80 sqm.

Equipment: Garden with view,

next to the castle.

Rent: 7.000 kr. per month excl.

electricity and heating.

Contact: Tel. 4848 8979, e-mail:

klausfritzboger@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra medio august til me-

dio november 2002.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 107

kvm.

Udstyr: Møbleret, stort køkken-

alrum. Adgang til legeplads,

have, vaskekælder, tlf. og in-

ternet.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Depositum: 17.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3324 1410, e-mail:

martin@dadlnet.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/9-02, evt. før.

Størrelse: Vær. i 5-personers kol-

lektiv, ca. 13 kvm.

Udstyr: Fælles spisekøkken, bad,

mad (700 kr. pr. md.) og lofts-

lokale under ombygning.

ADSL, tlf.ab., aviser, vaskema-

skine etc.

Beboer: M studerende.

Husleje: 2.800 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 35.000 kr.

Kontakt: Kollektivet, tlf. 3585

8717 el. Marie Louise, tlf. 2619

7198.

Nørrebro

Period: From 15 September 2002

until 1 January 2003.

Size: Flat, 2 rooms, 68 sqm.

Equipment: Fully furnished with

tv, video, washing machine,

fully equipped kitchen, shared

bath and private toilet.

Tenant: Preferably non-smokers. 

Rent: 4.800 kr. per month incl. a

conto heating and electricity.

Contact: E-mail:

stinejosefine@hotmail.com.

Amager

Periode: Fra september til de-

cember 2002.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet, køk-

ken, tv, internet, vaskekælder.

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

vand og varme.

Depositum: 4.000 kr.

Kontakt: Kirsten, e-mail:

kipo@ofir.dk.

Hillerød

Periode: Fra 15/7-02 til 15/1-03.

Størrelse: Hus, 168 kvm. 5 min.

gang fra slotspark og Gribskov.

Udstyr: Møbleret, inkl. hårde hvi-

devarer, tv, tlf. etc. Stor have.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Jacob, e-mail:

jhj@dhi.dk.

København/Studiestræde

Periode: Fra 25/7 til 31/12-02, evt.

længere.

Størrelse: 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret. Egen ind-

gang, eget badevær./toilet. De-

lekøkken m. vaskemaskine,

tørretumbler, etc.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 6.000 kr. pr. md., inkl. alt

ekskl. tlf.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Søren og Charlotte tlf.

3333 0608/4498 2884, e-mail:

studiestraede@mail.tele.dk.

London

Periode: Fra 7/9-02.

Størrelse: Vær. i rækkehus med

yderligere 3 pers.

Udstyr: Fælles køkken og stue. 

Husleje: Ca. 5.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2972 1309, e-mail:

peter_ager@hotmail.com.

● STILLINGER

Sundhedsvidenskab ▼

Professorships in cancer
research
Contents: The Danish Medical Re-

search Council is announcing

four research council profes-

sorships. The professorships are

financed by the Danish Cancer

Society, which has decided to

establish a 5-year professor-

ships in cancer research with

special emphasis on the clinical

aspects within each of the fol-

lowing 4 areas: Tumour immu-

nology and immunotherapy;

Tumour pato-physiology and

invasion; Radiotherapy; Surgi-

cal oncology.

Deadline for applications: 1 Oct-

ober 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.forsk.dk/

ssvf/opslag/4_prof.htm.

Samfinansieret adjunktur 
i miljømedicin
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Miljø-

og Arbejdsmedicin.

Indhold: Fortrinsvis forskning

inden for luftforurening.

Desuden undervisningsopgaver

inden for miljø- og arbejds-

medicin.

Til besættelse: 1/9-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 18/7-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk –

Ledige Stillinger el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645 el. afdelingsleder Steffen

Loft, tlf. 3532 7949 el. institut-

leder Allan Krasnik, tlf. 3532

7971.

Humaniora ▼

Asien-instituttet
Indhold: 1 ekstern lektor til

japansk I og 1 undervisnings-

assistent til japansk II.

Ansøgningsfrist: 19/7-02, kl

12.00.

Carsten Niebuhr Instituttet
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslåes følgende

Nærorientalsk arkæologi

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i arkæologisk teori

og metode.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Omfang: 1-2 timer/uge, i alt 42

timer.

Indhold: 1-2 hjælpelærere i Me-

sopotamiens arkæologi i oldti-

den.

Kvalifikationer: Dokumenteret

faglig uddannelse samt pæda-

gogisk erfaring.
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further develop the teaching

in molecular biology.

Qualifications: Conducted inde-

pendent, basic research pro-

gramme within cancer-related

molecular biology. Documen-

ted internationally recognized,

strong track record in basic re-

search in oncogenes and/or sig-

nal transduction. Also expe-

rience from international colla-

borations and ability to ex-

plore the challenges within the

framework of the new BioCen-

ter.

Period of employment: 5 years.

Application: Enclose all relevant

material.

Deadline for applications: 15 Au-

gust 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger/ or contact the Person-

nel and Legal Department, tel.

+45 3532 2645.

Associate professor
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents/qualifications: It is an

advantage if the associate pro-

fessor can engage in collabora-

tion with existing research 

groups. Research areas of high

priority are biomembrane phy-

siology and molecular biology,

memory and perception in the

central nervous system, cellular

signal transduction, cell

growth and differentiation,

protein degradation in euka-

ryotic cells and physico-chemi-

cal studies of molecular inter-

action. The associate professor

is expected to participate acti-

vely in teaching at courses in

physiology, molecular biology

or cell biology.

To be appointed by: 1 January

2003 or shortly thereafter.

Deadline for applications: 15 Au-

gust 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/gene

rel – ledige stillinger or contact

the Personnel Office, tel. +45

3532 2645. 

Assistant professor
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents/qualifications: It is an

advantage if the assistant pro-

fessor can engage in collabora-

tion with existing research

groups. Research areas of high

priority are biomembrane phy-

siology and molecular biology,

memory and perception in the

central nervous system, cellular

signal transduction, cell growth

and differentiation, protein

degradation in eukaryotic cells

and physico-chemical studies

of molecular interaction. Expe-

rience with molecular biologi-

cal methods will be considered

as an advantage. The assistant

professor is expected to partici-

pate actively in teaching at

courses in physiology, molecu-

lar biology or cell biology. 

To be appointed by: 1 January

2003 or shortly thereafter.

Deadline for applications: 15 Au-

gust 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/gene

rel – ledige stillinger or contact

the Personnel Office, tel. +45

3532 2645.

Assistant professor
Place of employment: August

Krogh Institute.

Contents/qualifications: It is an

advantage if the assistant pro-

fessor can engage in collabora-

tion with existing research

groups. Research areas of high

priority are biomembrane phy-

siology and molecular biology,

memory and perception in the

central nervous system, cellular

signal transduction, cell growth

and differentiation, protein

degradation in eukaryotic cells

and physico-chemical studies

of molecular interaction. The

assistant professor is expected

to participate actively in teach-

ing at courses in physiology, mo-

lecular biology or cell biology. 

To be appointed by: 1 January

2003 or shortly thereafter.

Deadline for applications: 15 Au-

gust 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/gene

rel – ledige stillinger or contact

the Personnel Office, tel. +45

3532 2645.

Postdoctoral positions
Place of employment: Zoological

Institute.

Contents: The Danish Natural Sci-

ence Research Council has re-

cently funded a 3-year Centre

for Social Evolution and Sym-

biosis at the Zoological Institu-

te of the University of Copen-

hagen. The Centre uses social

insects to study the expression

and regulation of reproductive

conflicts in insect societies and

the interactions between these

societies and their mutualistic

and parasitic symbionts.  

Qualifications: Originality and

feasibility of the research pro-

posal and the scholarly quality

of the applicant’s publications

will be major assessment crite-

ria. In addition, applicants will

be evaluated on their potential

to engage in interdisciplinary

collaborations at a national

and international level.

To be appointed by: 1 November

2002 or shortly thereafter.

Period of the employment: Two

positions for 24 months each

are open.

Applications: Submit full CV, a list

of publications and a brief

research proposal (based on

research interests). 

Deadline for applications: 1 Au-

gust 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger/ or contact the Person-

nel and Legal Department, tel.

+45 3532 2645.

Additional information: Prof. Ja-

cobus J. Boomsma, Zoological

Institute, University of Copen-

hagen, Universitetsparken 15,

2100 Cph. Ø, tel. +45 3532

1340, e-mail:

JJBoomsma@zi.ku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Afdeling for Cellebiologi,

Zoologisk Institut.

Indhold: Alm. undervisning i

faget Menneskets anatomi og

fysiologi (Biologi 2, anato-

misk/histologisk del).

Kvalifikationer: Bestået 1. del af

biologistudiet.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2002.

Omfang: 6 uger (uge 37, 39-41

og 43-44) a 20 konfrontations-
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Hebraisk

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i klassisk hebraisk

litteratur for 5. semester.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring. 

Omfang: 3 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til undervisning i propædeutik.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Omfang: 4 timer/uge.

Ægyptologi

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i Ægyptens oldtids-

historie. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Omfang: 2 timer/uge samt 3 ti-

mer 9 gange i semestret på

Åbent Universitet.

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i Middelægyptisk B. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Omfang: 2 timer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i Middelægyptisk A

på Åbent Universitet.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring.

Omfang: 3 timer/uge.

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Ægyptens oldtidshi-

storie.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse

samt pædagogisk erfaring.

Omfang: 2 timer/uge.

Assyriologi

Indhold: 1 hjælpelærer til under-

visning i Mesopotamiens old-

tidshistorie. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse

samt pædagogisk erfaring.

Omfang: 2 timer/uge.

Gældende for alle stillinger på

Carsten Niebuhr Instituttet

Til besættelse: Efterårssemesteret

2002.

Ansøgning: Stiles til Studienæv-

net.

Ansøgningsfrist: 19/7-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921, e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Research professor position
Place of employment: Institute of

Molecular Biology, University

of Copenhagen.

Contents: A temporary professor

position with special responsi-

bilities to initiate and develop

co-operations within the Bio-

Centre of Copenhagen and to

Omfang: 2*1 time/uge.

Indhold: 1-2 hjælpelærere i

Ægyptens arkæologi i oldtiden. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

faglig uddannelse samt pæda-

gogisk erfaring.

Omfang: 2*1 time/uge.

Tyrkisk

Indhold: 1 ekstern lektor til un-

dervisning i fri mundtlig sprog-

færdighed for 5. semester. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring. Indgående kend-

skab til moderne tyrkisk og

dansk samt evne for at analy-

sere og forklare grammatiske

problemer med moderne vi-

denskabelige begreber.

Omfang: 2 timer/uge.

Indhold: 1 ekstern lektor til

læsning af fagtekster om mo-

derne tyrkisk kultur og sam-

fund for 5. semester.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

publikationer samt pædago-

gisk erfaring. Indgående kend-

skab til moderne tyrkisk og

dansk samt evne for at analy-

sere og forklare grammatiske

problemer med moderne vi-

denskabelige begreber.

Omfang: 2 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

i propædeutik.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse

samt pædagogisk erfaring.

Omfang: 4 timer/uge.

Arabisk

Indhold: 1 ekstern lektor til over-

sættelse: dansk-arabisk. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse,

pædagogisk erfaring og kend-

skab til arabisk på modersmåls-

basis.

Omfang: 2 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

i arabisk propædeutik, over-

sættelse: dansk-arabisk og ara-

bisk-dansk.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse,

pædagogisk erfaring og kend-

skab til arabisk på modersmåls-

basis.

Omfang: 2 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

i arabisk propædeutik, gram-

matik og tekstinterpretation.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

pædagogisk erfaring samt

evne til kontekstualisering og

sprogfærdighed.

Omfang: 4 timer/uge.

Indhold: 2 undervisningsassisten-

ter i arabisk samtale, propæd-

eutik.

Kvalifikationer: Pædagogisk erfa-

ring og kendskab til arabisk på

modersmålsbasis.

Omfang: 4 + 2 timer/uge.

Indhold: 1 undervisningsassistent

til øvelser i arabisk TV.

Kvalifikationer: Pædagogisk erfa-

ring og kendskab til arabisk på

modersmålsbasis.

Omfang: 1 time/uge.

timer. To studerende kan dele

jobbet.

Ansøgninger sendes til: Afdeling

for Cellebiologi, Zoologisk In-

stitut, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø. Mrk. ‘Biologi 2’.

Ansøgningsfrist: 11/7-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Georg

Nørgaard Hansen, tlf. 3532

1218.

● TAP-STILLINGER

Analysekemiker
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

kemisk Afdeling.

Indhold/kvalifikationer: Kunne

lede og fordele arbejdet i en

mindre laborantgruppe, kunne

indgå i et videnskabeligt sam-

arbejde inden for det retskemi-

Skal du ha’ SU fra 
1. juli 2002? 

Kan du huske hvad der står på din støttemeddelelse? Får du SU

fra juli 2002? Er forventet sluttidspunkt for din uddannelse

korrekt (se øverst på bagsiden af støttemeddelelsen)? Hvis ikke

skal du omgående aflevere/sende en ny ansøgning til SU-kon-

toret for at få ændret forventet sluttidspunkt for din uddannelse

med henblik på udbetaling af SU i resten af 2002 (forudsat at du

opfylder støttebetingelserne). Du skal udfylde minimum ansøg-

ningens felt 1, 2, 7, evt. 8, 10 og 26 inden du afleverer/sender

ansøgningen til SU-kontoret. Ansøgningen finder du på

www.su.dk – klik på ansøgningsskema og igen på skema med

Københavns Universitets fortrykte adresse. Du kan udfylde

skemaet (bortset fra underskrift) på nettet. Derefter skal du ud-

skrive, underskrive og sende/aflevere skemaet til SU-kontoret. 

Ansøgning om støtte fra juli 2002 skal være SU-kontoret i hænde

så hurtigt som muligt. Du skal regne med 3-4 uges ekspeditions-

tid fra SU-kontoret har modtaget din ansøgning til der kan være

penge på din konto. Vi skal have din ansøgning senest den 31.

juli 2002. Modtager vi først din ansøgning i august, registreres

der fravalg af støtte for juli fordi du ikke kan søge om SU med

tilbagevirkende kraft.

Bemærk at der er tale om ‘fravalg af støtte’ hvis du opfylder

betingelserne for at få støtte, men ikke søger herom. Det har

betydning for beregningen af dit fribeløb. Oplysning om ansøg-

ningsfrister og fribeløbssatser for 2002 finder du også på

www.su.dk.  

Fravalg af støtte 
Ansøgning om fravalg af støtte skal være SU-kontoret i hænde

senest den 15. i måneden før den første måned fravalget

omfatter. Benyt fax hvis du er i tidsnød med hensyn til fravalg af

støtte. Du skal som minimum oplyse navn, personnummer og de

måneder (skriv helst månedernes navne) du vil vælge fra. Husk

at underskrive brevet. 

Udmeldelse af universitetet
Du har status som studerende selv om du har valgt din SU fra.

Du bliver meldt ud af universitetet ved at aflevere dit årskort og

legitimationskort til studiekontoret på dit fakultet. Se vejlednin-

gen om udmeldelse på legitimationskortet. Du kan med andre

ord ikke melde dig ud af universitetet ved at tilkendegive over

for en lærer, institutsekretær eller SU-styrelsen at du er ophørt

på studiet. Kontakt studiekontoret på dit fakultet hvis dit årskort

og legitimationskort er bortkommet. Bemærk at du ikke kan

blive udmeldt af universitetet med tilbagevirkende kraft og at

du først får adgang til det høje fribeløb fra måneden efter at du

er meldt ud. 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K, tlf. 3314 1536,

fax. 3532 2888. Åbent daglig 10-15.



ske område, være farmakolo-

gisk/toksikologisk velfunderet,

have kendskab til kvalitetssik-

ringsprocesser samt lyst til at

arbejde med IT.

Omfang: 1 år.

Ansøgningsfrist: 4/7-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/

el. kontakt Personale og Jura,

tlf. 3532 2645.

Akademisk medarbejder
Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab.

Til besættelse: 1/9-02.

Omfang: 3-årig halvtidsstilling.

Ansøgningsfrist: 4/7-02, kl.12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

AC-fuldmægtig
Sted: Afdeling for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Ledelse af afdelingens

sekretariatsopgaver, herunder

budgetplanlægning, deltagel-

se i formulering af fondsansøg-

ninger, regnskabsaflæggelse,

koordination med internatio-

nale samarbejdspartnere, per-

sonaleforhold, koordination af

timelønnet personale og ind-

køb.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse, kendskab til forsk-

ningsmiljøer og erfaring med

administration af forsknings-

projekter, meget gerne fra in-

ternationale sammenhænge.

Det forudsættes at ansøgeren

behersker engelsk i skrift og

tale.

Ansøgningsfrist: 5/7-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, professor Elsebeth

Lynge, tlf. 3532 7735.

Sekretariatsleder
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Leder af ph.d.-sekreta-

riatet. Primært selvstændig

sagsbehandling, sekretær for

ph.d.-studienævnet og vejled-

ning af ph.d.-studerende.

Kvalifikationer: Erfaring med

sagsbehandling og kendskab

til ph.d.-området, gode kund-

skaber i skriftlig og mundtlig

engelsk.

Til besættelse: 1/8-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Kirsten Stenbjerre, tlf.

3532 9116.

Kontorfuldmægtige
Sted: Studiesekretariatet ved In-

stitut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Studieadministration i

f.m. bachelor og kandidatud-

dannelsen i folkesundhedsvi-

denskab. Den ene stilling om-

fatter bl.a. ansvaret for journa-

lisering, studiesekretær for ud-

dannelsens 2. og 3. år. Den an-

den stilling omfatter bl.a. an-

svaret for uddannelsernes (FSV

og MPH) regnskab og budget,

studiesekretær for 1. år samt

kandidatdelen.

Kvalifikationer: Erfaren, kontor-

uddannet sekretær med godt

kendskab til officepakken, bru-

ger af enten WP el. Word. Des-

uden kræves gode danskkund-

skaber.

Ansøgning: Skriftlig vedlagt CV

samt eksamenspapirer.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Att.: Anita Andersen, Institut

for Folkesundhedsvidenskab.

Panum bygning 33-4, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N. Mrk.

‘kontorfuldmægtig’.

Ansøgningsfrist: 16/7-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatsleder Aase Gudmann, tlf.

3532 7964 el. studiesekretær

Susanne Hannecke-Jensen, tlf.

3532 7986.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afd. for Medicinhistorie,

Medicinsk-Historisk Museum,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Selvstændig sagsbe-

handling i f.m. fondsfinansie-

rede projekter, undervisnings-

og forskningsadministration.

Tillige fraværsregistrering,

journalisering, arkivering, af-

delingsøkonomi samt andet fo-

refaldende arbejde.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelsesmæssig baggrund. Gode

mundtlige og skriftlige formu-

leringsevner, kendskab til

mundtligt/skriftligt engelsk

samt kendskab til edb.

Omfang: 26 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 5/7-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lisbeth

Hamburger, tlf. 3532 3815.

Studienævnssekretær
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Deltagelse i Studienæv-

nets møder inkl. referatskriv-

ning, skemalægning, redige-

ring af lektionskatalog, prakti-

ske opgaver i f.m. evaluering

og sagsbehandling for Studie-

nævnet samt betjening af stu-

derende og undervisere. Tillige

ferie- og fraværsregistrering.

Kvalifikationer: Erfaring med re-

feratskrivning og planlægnings-

opgaver, kendskab til edb på

brugerniveau samt gode en-

gelskkundskaber i skrift og tale.

Til besættelse: 1/8-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 8/7-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Ellen Sørensen, tlf.

3532 8237.

Dyreassistent
Praktikant

Sted: August Krogh Instituttet,

dyreafdelingen.

Indhold: Pasning af forsøgsdyr,

især mus, rotter, kaniner og

padder. Desuden rengøring i

dyreafdelingen.

Kvalifikationer: 2. skoleperiode

under uddannelsen til dyreassi-

stent på Teknisk Skole skal

være gennemført.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: Skal være skriftlig og

vedlægges kopi af eksamens-

papirer.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, August Krogh Instituttet,

Att. Lise Riis, Universitetspar-

ken 13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 8/7-02.

Yderligere oplysninger: Lise Riis,

tlf. 3532 1570.

Piccolo/Piccoline
Sted: Københavns Universitet, Le-

delsessekretariatet.

Indhold: Fotokopiering, afsendel-

se af telefax, telefoniske besva-

relser, udsendelse af materiale

til møder, opvask, afrydning

m.v. 

Kvalifikationer: Kendskab til

tekstbehandling og sprog er

en fordel.

Til besættelse: 19/8-02 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, Postboks 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/7-02.

Yderligere oplysninger: Lene Va-

lentin Henriksen, tlf. 3532 2631

el. Rikke Thornbjerg Klausen,

tlf. 3532 2612.

Klinikassistentelev
Sted: Københavns Tandlægesko-

le, Kliniksektionen.

Til besættelse: 1/9-02 el. senere.

Omfang: Et antal ledige elev-

pladser. Arbejdstid inden for

tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.

Ansøgning: Vedlæg kopier af ek-

samensbeviser, udtalelser m.m.

Sendes til: Københavns Tand-

lægeskole, Att.: Klinikchef Bo-

dil Riis, Nørre Allé 20, 2200

Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 5/7-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Charlotte

Hegelund, tlf. 3532 6950, Lena

Willadsen, tlf. 3532 6930 el.

Erik Ravn, Kirurgisk Afdeling,

tlf. 3532 6920.

● PH.D. -
STIPENDIER

Københavns Universitet
Place of employment: The Danish

National Research Foundation:

Center for Subjectivity Re-

search, University of Copenha-

gen, Denmark.

Contents: Ph.d. scholarship for a

theologian or humanistic sco-

lar in the area of subjectivity

research, with special focus on

philosophy of religion and her-

meneutics.

To be appointed by: 1 september

2002.

Period of employment: 3 years.

Applications should be send to:

The Faculty of Theology,

Købmagergade 44-46, 1150

Cph., tel. +45 3532 3605. 

Deadline for applications: 22 July

2002 at 10.00 a.m.

Additional information: www.

teol.ku.dk/phd/default.htm.

Forskerskolen for Økologisk
Jordbrug og Fødevarepro-
duktion, SOAR
Under forudsætning 

af fornøden bevilling

Målgruppe: Kandidater med re-

levant kandidateksamen.

Indhold: Kulturelle hindringer

for recirkulering af bygødning.

Stipendiet samfinansieres af

midler fra Danmarks Miljøun-

dersøgelser (DMU) og Forsk-

ningscenter for Økologisk

Jordbrug (FØJO).

Kvalifikationer: Optagelse som

ph.d.-studerende ved en rele-

vant uddannelsesinstitution er

en forudsætning. 

Til besættelse: Fra sensommeren

2002.

Ansøgningsfrist: 15/8-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.soar.dk

el. kontakt faglig sekretær So-

fie Kobayashi, Rolighedsvej 23,

st.th., 1958 Frb. C., tlf. 3528

2166, e-mail: sok@kvl.dk.

Yderligere oplysninger: Senior-

forsker Pernille Kaltoft, Dan-

marks Miljøundersøgelser, tlf.

4630 1823.

Naturvidenskab
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet, KU.

Til besættelse: Pr. 1/10-02.

Omfang: Et antal ph.d.-stipendier.

Ansøgning: Skema fås på Det na-

turvidenskabelige Fakultetsse-

kretariat, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh. K. el. på

www.nat.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/8-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk.

● STIPENDIER

Forskningsstipendium i
Gigtforeningen
Periode: Et år fra 1/1-03 el. sna-

rest derefter. Kan efter ansøg-

ning evt. forlænges i 1+1 år.

Ansøgning: Skema fås på

www.gigtforeningen.dk el. hos

Marianne Pagels, tlf. 3977

8000.

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Frist: 26/8-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.gigtforeningen.dk 

● LEGATER

Legatuddeling ▼

Kaj Hanssons legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning, har modtaget

besked direkte fra SU-kontoret.

Der er uddelt 2 portioner a

23.000 kr. til medicinstuderende.

● FORSKNINGS-
STØTTE

NorFA efterlyser forslag til nor-

diske forskerskoler inden for

samfundsvidenskab og huma-

niora med henblik på at op-

rette og delfinansiere fem for-

skerskoler som et femårigt

projekt. Efter den første eva-

lueringsproces vil et antal for-

slag få støtte til at udarbejde

en detaljeret ansøgning.

Ansøgningsfrist: 1/11-02.

Yderligere oplysninger:

www.norfa.no.

● PRISOPGAVER

Gagna A. and Ch. Van Heck
Prize 2003
Grant: The prize consists of

75.000 EUR and will be awar-

ded to a researcher or physici-

an whose work has contribut-

ed to the treatment of a cur-

rently incurable disease, or has

significantly contributed to re-

search into such an outstan-

ding process.

Applications: Nominations must

be marked: Confidential.

To be sent to: The Secretary ge-

neral, F.N.R.S., rue d`Egmont 5,

BE-1000 Brussels, Belgium.

Deadline for applications: 

1/10-02.

Full announcement: Fonds Natio-

nal de la Recherche Scienti-

fique, M. J. Simoen, tel. +32

(0)2 504 9211, e-mail:

mjsimoen@fnrs.be.

Additional information:

www.fnrs.be.

Interbrew-Baillet Latour
Health Prize 2003
Grant: The theme is ‘Early

diagnostic and treatment of

psychosis’. The value is 150.000

EUR

To be sent to: The Secretary ge-

neral of the F.N.R.S, rue d`Eg-

mont 5, BE-1000 Brussels, Bel-

gium.

Deadline for applications: 16/9-

02.

Full announcement: Fonds Natio-

nal de la Recherche Scienti-

fique, M. J. Simoen, tel. +32

(0)2 504 9211, e-mail:

mjsimoen@fnrs.be.

Additional information: 

www.fnrs.be.

● EKSAMEN

Naturvidenskab ▼

Tilmelding til
reeksamen/omprøve 
Fag: Datalogi 0GB, Matematik 1

GB, Statistik 0, Statistik 0B, Fy-

sik 12, Kemi G-O, Kemi G-OS,

Sikkerhedsprøve i Kemi G-OS,

Anatomi, Fysiologi, PP1, Biolo-

gi 1, Elementær biostatistik,

Biologi 4, Akvatisk Økologi,

Naturgeografi 2, Introduktion

til kulturgeografi, 1. årsprojekt

(geografi), Geologi 1a (efter-

årsdelen – 2000 ordn.), Geologi

1a (forårsdelen – 2000 ordn.),

Geologi 1Ga (efterårsdelen –

2000 ordn.) og Geologi 1Ga

(forårsdelen – 2000 ordn.).

Termin: August reeksamen 2002.

Forudsætning: For at kunne del-

tage i eksamen er det en for-

udsætning at man tidligere har

haft et mislykket eksamensfor-

søg i det pågældende kursus.

Det betyder at man kan delta-

ge hvis man tidligere har fået

00, 03, 5, ikke bestået, er ude-

blevet el. har forladt eksamen

el. hvis man har været syg og

har indleveret en lægeerklæ-

ring. Dette gælder dog ikke
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Kan du ikke få studier og økonomi til at
hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller 

er usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk hvor

du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om – så vil vej-

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejledere

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, fx

hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør

hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.

Det danske EU-formandskab: 
det politimæssige og strafferetlige område

Oplæg ved kontorchef Jakob Scharf, Justitsministeriet. 

Mandag den 16. september 2002, kl. 16-18 i Universitetets

hovedbygning, Frue Plads, lokale HO 10. Alle er velkomne.



SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Molecular Cloning of a-Synuclein: A Path of Discovery
Kenji Ueda

Tid: 2/8 kl. 14.00 

Sted: Medicinsk Anatomisk Institut

Arr.: Lektor, dr.med. ph.d. Torben Moos, tlf. 2532 7264.

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Biologi 4 og Elementær biosta-

tistik da de er ordinære eksa-

mener.

Tilmelding: Uge 27-28 (Fra 1/7

t.o.m. 12/7-02) på

www.ku.dk/selvbetjening/ el.

på Studie- og Eksamenskonto-

ret, Øster Voldgade 3, 1350

Kbh. K. Tilmelding kan ikke

længere finde sted på institut-

terne. Eftertilmelding er ikke

mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen. Ved

mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger:

www.nat.ku.dk/studadm el.

Studie- og Eksamenskontoret,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K,

tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-ek

samenskontor@adm.ku.dk.

● KURSER

Antropologisk teori og
metode 
Målgruppe: Meritstuderende og

andre uden for faget.

Indhold: Introduktion af den an-

tropologiske videnskabelighed

gennem en kritisk diskussion af

nyere antropologiske problem-

stillinger af empirisk, metodisk

og teoretisk art. 

Undervisningsform: Forelæsnin-

ger efterfulgt af diskussion. 

Kvalifikationer: Læsefærdighed i

engelsk.

Underviser: Kirsten Hastrup.

Pris: 1.400 kr.

Tid: September til december,

2002, mandage, kl. 15-17. 

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.

Aud.

Tilmelding: Ansøgningsskema fås

på Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 1220

Kbh. K, tlf. 3532 3464, 

Ansøgningsfrist: 15/8-02. 

Yderligere oplysninger: 

www.anthro.ku.dk. 

Intensivkurs i svenska för
danskar
Målgrupp: Studerande och an-

ställda vid universiteter el.

högskolar i Danmark. 

Innehåll: Enveckaskursen inne-

håller såväl teoretiska före-

läsningar som mer färdighets-

inriktade moment. I undervis-

ningen läggs tonvikt vid likhe-

ter och skillnader mellan

danskt och svenskt språkbruk.

Dessutom kommer flera före-

läsare att berätta om intressan-

ta aspekter av svenskt och

danskt språk. 

Tid: 14/10-02, kl. 9.15.

Ställe: Institutionen för nordiska

språk, Lunds universitet, Lund,

Sverige.

Anmälung: Senast 20/9-02. Delta-

garantalet är begränsat. Du får

besked om antagning till kur-

sen via e-post.

Kontakta: Centrum för Dan-

marksstudier vid Lunds univer-

sitet. Åsa Wikström, tel. 

+46 46 222 8699, e-post: 

Asa.Wikstrom@nordlund.lu.se

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

China International
Education fair 2002
Time: 27-29 July 2002.

Organizer: Organizer of 2002

China Guangzhou Internatio-

nal Education Fair.

Contact: Mr. Chu Kwan/Miss An-

na Lam, Education Network &

Exhibition Services Limited,

Hong Kong, tel.: (852) 2598

7556, fax: (852) 2598 0302, e-

mail: eneschu@hkbn.net.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Susanne Dam Poulsen

Tid: 16/8-02, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Kette-

gård Allé 30, Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Hovmarksvej 24

B, 2920 Charlottenlund. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Johannes Lundin Brockdorff

Titel: The role of tyrosine phos-

phatases SHP1 and SHP2 in hu-

man T cell receptor and inter-

leukin-2 receptor mediated sig-

nalling.

Tid: 30/8-02, kl. 10.00.

Sted: Panum Instituttet, anato-

mernes bibliotek, lok. 22.1.29.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, tlf. 3392 9943, e-

mail: jlb@fsk.dk.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Johannes Aastrup

Titel: Deformation quantization

of endomorphism bundles.

Tid: 12/7-02, kl. 14.15

Sted: HCØ, Aud. 4

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

johannes@math.ku.dk.

Cand.scient. Jens Peter Secher

Titel: Driving-based Program

Transformation in Theory and

Practice.

Tid: 2/8-02, kl. 14.15.

Sted: Datalogisk Institut, Univer-

sitetsparken 1, Lille Aud.

(M028).

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er elektronisk tilgænge-

lig via www.diku.dk/~jpsecher/.

Cand.scient. Britta Gavnholt

Titel: Molecular Biology of Lignin

Related Plant Laccases.

Tid: 5/8-02, kl. 14.00

Sted: Botanisk Audítorium, Go-

thersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk. 

Theresa S. S. Schilhab

Titel: No Man’s Land – philosop-

hical implications of an opera-

tional concept of conscious-

ness.

Tid: 9/8-02, kl. 14.00.

Sted: Niels Bohr Instituttet, Bleg-

damsvej 17, Aud. A.

Cand. scient. Karin Hüssy

Titel: Ototliths of juvenile cod

(Gadus morhus L.): Compositi-

on, microstructure and growth.

Tid: 16/8-02, kl. 10.00

Sted: Charlottenlund Slot, Dan-

marks Fiskeriundersøgelser,

Riddersalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

kh@dfu.min.dk.
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To be a European Muslim Today
Prof. Dr. Tariq Ramadan, Genève/Paris

Tid: 21/8 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi 

HUGO 2002
Prisuddelingsfest

Den 2. juli fra kl. 14 byder

dagen og natten på film-

forevisning, middag, kæm-

pe ‘Oscar’-prisuddeling,

diskotek, Dr. Spunks Orke-

ster, champagne og jordbær

i baren, folk i gallatøj, rød

løber og meget mere. Der

er forsalg af billetter hos

Agnethe Langkjær, KUA,

lok. 6.2.68, kl. 9-14 – husk

lige penge. Institut for Film-

og Medievidenskab arran-

gerer, og du kan se mere på

www.hugofest.dk.

TRO – Forelæsningerne afholdes i forbindelse med kompaktkurset ‘Islam and Religious En-

counter in Europe Yoday’. Illustration fra Koranen: Ærkeenglen Gabriel åbenbarer Allahs ord for

profeten Muhammed (red.).
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To be a European Christian Today
Prof., dr.theol. Theodor Jørgensen, København

Tid: 26/8 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi 



Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Den lille guide til den store ferie

Ferien varer længe og koster mange penge.
Eller gør den? Universitetsavisen har udnyttet
den tilgængelige ekspertise og indhentet tre
gode forslag til hvordan man som studerende
holder sommerferie uden penge

BRUG ØJNENE – Ferien kan udnyttes til antropologiske studier. En pølsevogn er et godt sted at kig-

ge på andre mennesker.
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Af David Højmark

Er du en af de mange studerende som ser
frem mod første feriedag med angst og
bæven af skræk for at hele næste semesters

litteraturbudget smadres af kåde (eller våde)
ferievaner? 

Så er der hjælp at hente hos tre af universite-
tets institutter som har hver deres bud på hvor-
dan en ferie arrangeres når man samtidig skal
leve af SU.

Gratis til Rusland
Lektor Peter Milan Petersen fra Botanisk Institut
anbefaler at man forbereder sig inden man dra-
ger på ferie.

»Det er lidt sent at begynde at planlægge feri-
en når den er begyndt, men der er gode mulighe-
der for botaniske oplevelser mange steder i lan-
det,« siger han og henviser til det populærviden-
skabelige blad Urt, nr. 2 1995, der beskriver 18
forskellige forslag til naturoplevelser.

»Det er selvfølgelig bedst at være et par styk-
ker, men ellers kan man jo cykle ud i landskabet
og holde floraen i hånden. På den måde kan man
sagtens få et par dage til at gå.«

En cykeltur er oftest gratis, og i det danske
landskab er der mange interessante områder at
blive klog på.

Peter Milan Petersen nævner selv Røsnæsspid-
sen ved Kalundborg eller naturområdet Rusland
på Nordsjælland som attraktive områder.

»Og hvis man finder et vandrehjem eller en
campingplads, kan man jo sagtens få en billig fe-
rie ud af det,« siger han.

Pølseferie
Karsten Pærregaard er ph.d.-studieleder på Insti-
tut for Antropologi, og han har krasse forslag til
den perfekte sommerferie for en videbegærlig
studerende.

»Man kan jo stille sig ved en pølsevogn og kig-
ge på folk. På den måde kan man lære om hvad
der foregår i det miljø. Hvem kommer? Hvad
snakker de om? Hvem bliver hængende? Nogle
lægger nok mere mening i at spise en pølse end
andre, og det er jo også spændende at kigge på.«

En antropologisk pølseferie behøver ikke have
de store udgifter, mener Karsten Pærregaard. 

»Nu ved jeg ikke hvad en kradser koster i dag,
men man kan vel umuligt klare mere end fem-
seks stykker om dagen, og det bliver så den ene-
ste udgift.«

Han fremhæver desuden kulturen omkring
pølsevognen som interessant.

»Hvad sker der for eksempel når pølsemanden
kommer gående med sin vogn gennem Nørrebro-
gade og stopper trafikken? Hvad siger en itali-
ensk turist til det? Hvem er pølsemanden overho-
vedet? Og er det måske en dame? På den måde
kan man udvide sin horisont når en pølsevogn
kommer rullende.«

Fascinerende flintknolde 
Adjunkt Henriette Lyngstrøm fra Institut for Ar-
kæologi og Etnologi er også parat med en billig
ferieløsning.

»Hvis ens forældre har en have, kan man jo lå-
ne den til at grave i. Man kunne for eksempel fin-
de lillesøsters sandsi og bruge den til at sigte jord.
På den måde får man de små ting med,« forklarer
hun inden hun præsterer at få noget så sommer-
agtigt som en strandtur med i ferieforslaget.

»Man kan tage udstyret med til stranden og
bruge det der. Man skal bare passe på med at kal-
de det ‘udgravning’, for så kommer Kulturarvssty-
relsen og ånder én tungt i nakken. Men det der
ligger i strandkanten, må vi jo alle sammen tage.«

Et andet forslag er mere eksperimentielt. 
»Hvis man pakker en madkurv og tager en tur

til Stevns Klint, kan man lære en masse. Man kan
finde nogle flintknolde og prøve at hugge sin
egen flintøkse. På den måde lærer man noget om
bearbejdningen af flint,« siger hun inden hun
endnu engang advarer:

»Men uanset hvad man finder på, må det ikke
have noget med udgravning at gøre...« 

Bliv klogere
Ferien står altså for døren, og mulighederne er
mange. Du behøver ikke arbejde døgnet rundt –
eller lade dine forældre gøre det – for at have råd
til ferien. 

Og husk så: du modtager også SU i sommerfe-
rien. Penge betalt af staten for at du kan blive
klogere. Ingen studieordning forhindrer dig i at
udnytte dette året rundt. God ferie! ■

dah@adm.ku.dk


