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Barske sparekrav fra
regeringen kunne ikke
ødelægge glæden da
rektor Linda Nielsen i
tirsdags sagde hjertelig
velkommen til univer-
sitetets over 5.000 nye
studerende
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Subjektivitetens 
genkomst
Hvordan forklarer vi menneskets be-
vidsthed? Det spørgsmål er kommet på
dagsordenen i et nyt Center for Subjek-
tivitetsforskning hvor filosofi, natur- og
sundhedsvidenskaberne samarbejder
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Den vilde legatjagt
Studerende er for dårlige til at søge le-
gater. De undersøger ikke om de opfylder
kravene og søger til højre og venstre, så
fondene drukner i ansøgninger. 
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Universitetsavisen

Kvinder er daglejere på universiteter

LIGESTILLING: Kun hver femte fastansatte underviser på de lange videre-
gående uddannelser er kvinde, viser nye tal fra Eurostat. Inge Biehl Hen-
ningsen fra Institut for Matematiske Fag er i gang med en rapport om køns-
fordelingen i professor- og lektorstanden på Københavns Universitet. Rappor-
ten viser at kvindeandelen kun er steget fra 18 procent i 1970 til 22 procent i
2001, og størstedelen af den stigning skyldes fakulteterne Jura, Samfundsvi-
denskab og Teologi. Det er en skrøne at de forholdsvis få kvinder er et efter-
slæb fra tidligere tider, siger Inge Biehl Henningsen til Undervisningsministe-
riets Nyhedsbrev. Andelen af kvindelige professorer, lektorer og adjunkter
der er ansat efter 1996, er stadig så lav som 27 procent. 

Samarbejde 
med Syrien

UDVEKSLING: I juni måned drog de-
kanen for Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, Henrik Jeppesen, til Damaskus i
Syrien. I kufferten havde han en samar-
bejdsaftale med rektor Linda Nielsens
underskrift. Og få dage efter havde også
rektor for University of Damaskus un-
derskrevet aftalen. Samarbejdsaftalen
åbner for en øget mulighed for udvek-
sling af forskere og studerende de to

universiteter imellem. Blandt andet får studerende ved Københavns Univer-
sitet nu mulighed for at deltage i sommerkurser i Syrien.
I august var det så Linda Nielsen og Henrik Jeppesens tur til at være værter
for gæster fra Syrien da dekanen for det naturvidenskabelige fakultet ved
University of Damascus, professor M.S. Mahasneh besøgte Københavns Uni-
versitet sammen med sin prodekan, dr. Ramz Naser. Professor Mahasneh, der
er fysiker, besøgte bl.a. Niels Bohr Institutet og drøftede her muligheder for
udveksling af studerende og lærere.
Yderligere oplysninger om de muligheder samarbejdsaftalen giver, kan fås
hos dekan Henrik Jeppesen eller hos lederen af det internationale kontor,
John E. Andersen.

Digitalt forskningsbibliotek

PORTAL: Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek har netop lanceret
DEF-nøglen der giver samlet adgang til international og videnskabelig infor-
mation. www.deff.dk er online indgangen til 26 overordnede emnegrupper
og er baseret på en avanceret arkitektur der blandt andet tilbyder adgang til
et omfattende udvalg af danske og udenlandske databaser. deff.dk giver
oversigt til indsigt døgnet rundt med én samlet adgang til bøger, tidsskrifter,
linksamlinger m.m. udvalgt efter kvalitet og relevans af fageksperter på bib-
lioteker og højere læreanstalter landet rundt.

Miljøuddannelser i Øresundsregionen

NY RAPPORT: Øresund Environment har i august udgivet første version af
kortlægningsrapporten ‘Miljøuddannelsesprogrammer ved
Øresundsuniversitetet’ der forsøger at give et overblik over de mange miljø-
uddannelsesprogrammer der findes ved de 12 universiteter i Øresundsregio-
nen. Tilsammen findes mindst én B.Sc. uddannelse, 12 M.Sc. uddannelser, et
sommeruniversitet og syv forskerskoler. De 12 M.Sc. uddannelser har tilsam-
men mellem 350 og 450 studerende, mens forskerskolerne i alt dækker over
mere end 150 ph.d.-studerende.
I forbindelse med udgivelse af rapporten afholder Øresund Environment den
24. september et temamøde om miljøuddannelserne i Øresundsregionen. 
Rapporten findes på www.oresund-environment.org – nyheder.

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen

KUMMENTAR

Finansloven og de fire
regningsarter

Sidste tirsdag modtog vi finanslovsforslaget for
2003 og de såkaldte BO-år – budgetoverslag-
sårene. Det var ikke munter læsning. Hvor vi på

vandrørene havde hørt at det ikke ville se så ringe
ud endda, konstaterede vi ved læsning og anvendel-
se af de fire regningsarter en nedskæring i bevillin-
gerne på to-tre procent i forhold til sidste år. Det
svarer til godt 50 millioner kroner for Københavns
Universitets vedkommende. 

Ser vi så fremad og tager BO-årene med, kan vi
forudse en drastisk nedgang yderligere de næste år,
med mindre regering og Folketing kommer på bedre
tanker. 

Nogle vil sikkert indvende at det skal ses mere
sammenhængende over en årrække. Men dertil er at
sige at som det ser ud nu, er de forsknings- og ud-
dannelseskroner der er til rådighed om året per ef-
fektiv fuldtidsstuderende på universiteterne, hvis vi
tager hele bevillingen i én samlet blok, siden 1996
faldet fra cirka 97.000 kroner til cirka 90.000 kroner
nu, og BO-årene tegner et yderligere fald til 75.000
kroner inden for de næste tre år. Samlet en nedgang
på cirka 25 procent over ni år.

Så skal det retfærdigvis siges at FFL 2003 er ledsa-
get af en række formuleringer om at der – bl.a. fi-

nansieret af de penge der her tages fra sektoren –
etableres en række puljer og cigarkasser til øremær-
kede formål der skal udmøntes gennem forhandling
med de partier der vil medvirke til gennemførelsen
af finansloven. Her ligger altså penge der – når der
bliver sat etiketter på – kan søges af institutionerne
og derved bøde på sårene. 

Det overrasker ingen inden for politisk retorik at
det er disse penge vores minister særligt hæftede sig
ved da han præsenterede hvor godt det ser ud – om-
stillingsreserver på »fire milliarder kroner ekstra til
vidensamfundet« over de næste tre-fire år. Der er i
hvert fald en enkelt af regningsarterne der ikke har
været i brug i dette regnestykke.

Hvor universitetets symbol hidtil har været en ørn
der skuer det himmelske lys synes hunden nu at
være et mere rigtigt billede, i hvert fald hvad angår
den bevillingsmæssige udvikling. Den er oftere og
oftere lænket, spiser stadig mere af sin egen hale og
der bliver mindre og mindre tilbage af halen til at
logre med – men den kan dog stadig gø!  

Og gøet vil der blive! Det er nødvendigt at rege-
ring og Folketing kommer på bedre tanker end

der her i denne finanslov er præsenteret. Nationalt
ved vi at de videregående uddannelser i forvejen er
noget af det billigste i hele uddannelsessektoren. Og
internationalt nærmer Danmark sig bunden når det
gælder investeringer i de videregående uddannelser. 

Det hænger ikke sammen når der samtidig fra re-
geringsside siges at dette er ungdommens finanslov.
Det hænger ikke sammen når det samtidig siges at
uddannelse og forskning skal opprioriteres. Det
hænger ikke sammen når det samtidigt kraftfuldt fra
politisk side betones at vi står i videnssamfundet
hvor forskning og uddannelse er afgørende for både
velstand og kulturel selvstændighed. Det hænger ik-
ke sammen når regeringen i øvrigt har tilsluttet sig
det mål inden for EU at øge den offentlige forskning
med en tredjedel, lig en milliard kroner, til tre pro-
cent af bruttonationalproduktet inden år 2010, når
der her startes med nedskæringer. 

Sidste tirsdag blev finanslovsforslaget fremsat – og
tirsdag i denne uge modtog vi vores mere end

5.000 nye studerende. Hvilket tegn sidste tirsdag i
august stod i da finansloven blev præsenteret, ved vi
ikke, men denne første tirsdag i september stod i
ungdommens tegn. De nye studerende kommer med
mod på studierne og forventer og kræver med fuld
ret en kvalitativ udfordring. Den får de, og de er
gavmilde, de unge; vi får meget tilbage. 

Forskningsbaseret uddannelse bygger på et dia-
lektisk samspil mellem lærere og studerende. Men
enhver ved at kvantitative forringelser før eller siden
bliver til kvalitative forringelser. Det bør vi ikke byde
hverken de nye unge studerende eller andre der in-
vesterer så meget inden for sektoren.

Regeringen sagde, da vi fik dens forslag for 2002,
at det blot ville være ‘et mellemår’ inden der etable-
res et flerårigt løft på uddannelses- og forskningssi-
den. Lige nu tegner det sig til endnu et  mellemår
hvis ikke regeringen og Folketinget inden for de
næste måneder kommer på bedre tanker. 

Lad os få nogle visioner. Vores håb vil være en
plan der fra 2003 tager hul på det løft af forskningen
til tre procent af BNP som regeringen har bundet sig
til, og at flere af pengene kommer ind ad fordøren.
Så kan vi planlægge, og så kan det forskerpotentiale
der ellers risikerer at forlade landet, se lys forude. ■

KU NOTER ▼  
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Foruroligende kendsgerning
»Det er er en foruroligende kendsgerning at der i Danmark ofres langt mere pr. studeren-

de på efterskoler, gymnasier, HTX, erhvervsskolerne og i folkeskolen, end der investeres i

uddannelse af studerende på de videregående uddannelser. Dette er i klar modstrid med

regeringens udtrykte ønsker om at ville styrke og satse på vidensamfundet.«

Pressemeddelelse fra Jette Jespersen, forskningsordfører for Dansk Folkeparti.
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Af Richard Bisgaard og
Louise Witt

En besparelse på 50 millio-
ner kroner i stedet for en
gevaldig saltvandsindsprøjt-

ning til forskning og uddannel-
se – og udsigt til yderligere be-
sparelser de kommende år.

Sådan bliver de sørgelige
konsekvenser for Københavns
Universitet af næste års finans-
lov hvis det står til regeringen.

Forventningerne til udspillet
var ellers store. Videnskabsmini-
ster Helge Sander (V) har gen-
tagne gange kaldt den udskæld-
te 2001-finanslov ‘et mellemår’
fordi regeringen lige var til-
trådt, og han har talt om 2002-
finansloven som ‘ungdommens
og forskningens finanslov’. 

Men summa summarum har
ungdommen på Københavns
Universitet ikke så meget at
glæde sig over.

Af de 50 millioner kroner som
skal spares væk, bliver de 18
millioner kroner taget fra ud-
dannelsesområdet. Derudover
kommer forskningen på univer-
sitetet til at mange 18 millioner.

De resterende besparelser
betyder mindre grund-

bevillinger, fx til husleje, og ly-
der på 15 millioner, fremgår
det af ledelsessekretariatets be-
regninger.  

Forenede Studenterråd på
Københavns Universitet er skuf-
fet over udviklingen.

»Politikerne snakker alle
sammen om uddannelse, og si-
ger at uddannelserne skal være
bedre, men det koster altså
penge. Og nu er det sjette år i
træk at universitetet kan se
frem til faldende bevillinger,«
siger Katrine Møller, formand
for Forenede Studenterråd.

Regeringen argumenterer
ganske vist at uddannelserne
ikke får færre penge. De millio-
ner der barberes væk, omkring
tre procent af universiteternes
budget i år og de kommende år,
havner nemlig i såkaldte ‘om-
stillingspuljer’. Pengene vil bli-
ve øremærket til forskellige om-
råder, en mulighed kunne være
et løft af det naturvidenskabeli-
ge område, men hvilke er end-
nu ikke afgjort.     

»Umiddelbart ser det altså ud
som om universiteterne er ble-
vet tilført penge. Men lige nu
og her er vi blevet 50 millioner
kroner fattigere i købekraft. Og
så skal vi i konkurrence med de
andre uddannelsesinstitutioner

ud og slås om de sidste penge,«
siger studenterformanden.

Hun påpeger at omforde-
lingen af midler vil betyde
kvalitetsforringelser på Kø-

benhavns Universitet.
»De sidste seks,

syv år har vi set
politikerne
skære i bevillin-
gerne. Det har
blandt andet be-

tydet at man
har været

F INANSLOV ▼  

Slankekuren fortsætter
Forenede Studenterråd har
fået nok og indkalder til stor-
møde om finansloven. Deka-
nerne er lige så bekymrede
og advarer regeringen mod
konsekvenserne af dens
egen politik

nødt til at proppe flere stude-
rende ind på holdene – på Øko-
nomi og Statskundskab har folk
siddet i vindueskarmene. Og
den slags vil der nok blive mere
af. Arbejds- og undervisnings-
miljøet bliver ikke bedre,« siger
hun.

En nærmere kortlægning af
konsekvenserne af det nye fi-
nanslovsudspil vil Forenede
Studenterråd forsøge at komme
med på et stormøde den 24.
september på Panum Instituttet
hvor både studerende og ansat-
te er velkomne. Arrangementet
vil eventuelt munde ud i en de-
monstration. 

Bekymrede dekaner
Dekanerne deler de studeren-
des bekymring. Dekan for Det
Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet, Tage Bild, tror således ikke
at Københavns Universitet kan
levere den samme gode uddan-
nelsesvare for færre penge.

»Regeringen taler om ‘pro-
duktivitetsforøgelse’ på vores
område, men mon de er klar
over at det reelt betyder kvali-
tetsforringelse? Undervisning
og forskning er vore tunge po-
ster. Yderligere besparelser vil
derfor tvinge os til at vælge mel-
lem mindre forskning, større
hold, færre timer, mindre vej-
ledning eller en endnu større
andel af eksterne lærere. Uan-
set hvordan vi vælger at øge
produktiviteten med disse mid-
ler, vil konsekvensen blive lave-
re uddannelseskvalitet, større
frafald, længere studietider
eller en uskøn blanding af det
hele. Det er sikkert ikke det re-
geringen vil, men det er øjen-
synligt mindre væsentligt så
længe det falske budskab om
øget produktivitet kan få Folke-
tinget og offentligheden til at
klappe,« siger han.

Dekan for Det Juridiske Fa-
kultet, Vagn Greve, udtaler sig i
lignende vendinger.

»Eftersom langt hovedparten
af vore bevillinger går til løn, vil

det være uundgåeligt at det
påvirker undervisningen og
forskningen,« mener han.

Ingen planer for
fremtiden
På Det Naturvidenskabelige
Fakultet er dekan Henrik Jep-
pesen frustreret over at finans-
loven slår fakultetets planlæg-
ning i stykker. Dekanen regner
med at finansloven vil koste
fakultetet cirka 17 millioner
kroner.

»Vi har siden 1996 kæmpet
for at få vores gæld på 24 mil-
lioner afviklet. Det er vi så småt
ved at komme os ovenpå. Og nu
skal vi så pludselig ud at finde
17 millioner kroner bare på et
år.« 

»Det betyder at alle vore pla-
ner om fornyelse af forskersta-
ben og nye initiativer inden for
fx fagdidaktik må udskydes.
Ganske vist kan vi håbe at få
del i nogle af omstillingsmidler-
ne, men det kan vi jo ikke bud-
gettere ud fra«, siger han.

Samme toner lyder fra Ralf
Hemmingsen, dekan ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet. Han regner med at fakulte-
tet over de næste to år skal spa-
re 50 millioner kroner – 40 mil-
lioner kroner som følge af fi-
nanslovsnedskæringerne og ti
millioner kroner til gældsafvik-
ling. 

»Det er dybt problematisk
fordi vi har så stort et efterslæb
på vores eksperimentelle ud-
styr der ikke kan leve op til de
krav som moderne moleky-
lærbiologi stiller – og investe-
ringerne hertil beløber sig
mindst til 50 millioner kroner,«
siger han.

Ligesom Henrik Jeppesen
frygter han at der ikke vil være
penge til at genbesætte stillin-
ger i takt med at ældre forskere
går på pension. 

»Det drejer sig formentlig om
20 stillinger alene inden for de
næste to år,« oplyser Hem-
mingsen. ■

Af Henrik Nordskilde

Regeringen tager ikke bo-
ligproblemet seriøst, me-
ner Danske Studerendes

Fællesråd (DSF). Ifølge regerin-

gens forslag skal en milliard
kroner resultere i 3.500-4.000
nye ungdomsboliger i løbet af
fem år, men planen får en lun-
ken modtagelse blandt de stu-
derende. 

»Hidtil har det været kommu-
nerne der bremsede byggeri af
ungdomsboliger i hovedstads-
området, og denne politik tvin-
ges de ikke til at ændre på med
dette udspil,« siger Mathilde
Thornberg. 

Hun ved ikke hvordan kom-
munerne indirekte kan tvinges
til at bygge, men efterlyser bed-
re samarbejde mellem regerin-
gen og kommunerne. Desuden
er regnestykket med op til
4.000 boliger for en milliard
kroner ikke realistisk, mener
Mathilde Thornberg.

»Der kan ikke bygges meget
mere end 2.000 boliger for de

penge, hvis man sætter prisen
til 400.000 kroner per bolig
som er det tal CIU (Centralind-
stillingsudvalget som formidler
ungdomsboliger) regner med.
Behovet for boliger til unge ale-
ne i København er mindst
5.000, så forslaget er simpelt-
hen for uambitiøst,« siger
Mathilde Thornberg fra DSF.

Formand for CIU Lau Mar-
kussen har tidligere i Universi-
tetsavisen anslået at færre end
500 vil nå at få en bolig i Kø-
benhavn eller omegn inden stu-
diestart. CIU har flere end
8.000 unge på venteliste til de
7.000 boliger man råder over. 

Udover manglen på boliger
frygter DSF at de boliger der
etableres, bliver af dårlig kvali-
tet. Regeringen vil bruge den
såkaldte ‘omvendte licitation’
som går ud på at man spørger
en række byggeselskaber hvor
meget de kan bygge for et be-
stemt beløb og så placerer pen-
gene hvor der kommer flest bo-
liger ud af det.

»Jeg frygter at det ender med
gammeldags kollegier hvor
mange studerende skal dele
køkken og bad fordi det bare
gælder om at få bygget så me-
get som muligt. Det er nok ikke
det regeringen vil opnå, men de

har simpelthen forregnet sig,«
siger Mathilde Thornberg

I den kommende tid står den
på intensivt lobbyarbejde for de 

studerende, primært via Det
Sociale Kollegiebyggeselskab
som skal arbejde for at få kick-
startet byggeriet af ungdoms-
boliger.        

Blandt overvejelserne er
hvordan de studerende kan
lægge pres på kommunerne
omkring hovedstaden for at få
dem til at starte gravemaskiner
og cementblandere. ■

heno@adm.ku.dk

Uambitiøst boligudspil
Regeringens forslag om at bruge
en milliard kroner på ungdoms-
boliger løser ikke problemerne,
mener de studerende

Ungdommens finanslov
»Generelt vil jeg sige om finanslovsforslaget at det er en massiv sats-

ning på uddannelse, forskning, højteknologi og ungdomsboliger. I det

hele taget kan man sige at det bliver en finanslov for ungdommen og

investeringer i Danmarks fremtid«.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Ritzaus Bureau 23.august
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Af Henrik Nordskilde

Hold ud. Selv om det ind imel-
lem bliver surt, skal studiet ha-
ve en chance. Og hvis du så

stadig er træt af det, skal det have en
chance til. 

Sådan lød en del af velkomsten til
de nye studerende ved det årlige rus-
arrangement på Panum Instituttet.
Cirka 500 deltagere hørte studiechef
Jakob Lange og to repræsentanter for
studenterrådet byde velkommen i
det store Lundsgaard Auditorium. 

Forenede Studenterråd (FSR)
havde inviteret og benyttede lejlig-
heden til at appellere til alle med en
politiker i maven.

»Lige nu diskuterer vi mange
spændende emner i forbindelse med
finanslov og universitetsreform, for
eksempel evaluering og ledelse på
universitetet,« fortalte medlem af
konsistorium for FSR Anna Vallgår-
da. Næstformand Mathilde Thorn-
berg orienterede om studenterrådets
opbygning og opfordrede nye stude-
rende til at engagere sig i faget nu
hvor man har chancen for at bruge

fem år, mindst, på noget der interes-
serer én. 

Det var dog så som så med interes-
sen for at høre om studenterpolitik
blandt nogle af russerne som i stedet
kiggede nysgerrigt rundt på den sto-
re forsamling. Den næste til at iføre
sig mikrofonen var et mere kendt an-
sigt og havde lettere ved at holde fast
i opmærksomheden.

Inventaret har talt
»50 procent af jer er egentlig ikke eg-
nede til at studere hvis man ser på
det fra et traditionelt studievejleder-
synspunkt. I er ikke top motiverede,
men det skal nok gå alligevel. Husk
at studiet bliver mere og mere inter-
essant jo længere I når,« beroligede
Jakob Lange der med egne ord nær-
mest hører med til inventaret på KU. 

Han advarede russerne mod at vi-
dereføre eventuelle uvaner fra gym-
nasiet.

»Hvis I har kørt med 15 procents
fravær i gymnasiet, er det ikke nogen
god ide at fortsætte den stil på uni-
versitetet. Man kommer meget hur-
tigt bagefter, og selv kort tids fravær

er ofte årsagen når nogen falder fra,«
forklarede studiechefen som i den
forbindelse understregede at det især
tidligt i studiet er en fordel at tage
lån frem for at arbejde. Senere hen
skal man så tænke på sit c.v. 

»Gode studiejob er helt afgørende
for ens muligheder efter universite-
tet, så skift gerne job nogle gange og
få forskellige erfaringer.« 

Endelig bad Jakob Lange de nye
forventningsfulde studerende huske
på at de er privilegerede. 

»Dem som ikke er kommet ind, vil-
le gerne sidde her nu, og mange er li-
ge så gode som jer. Ok, måske er der
også idioter i blandt dem, men allige-
vel,« sagde studiechefen og fik latte-
ren til at runge i det store lokale. ■

heno@adm.ku.dk

Af Henrik Nordskilde

Dårlig samvittighed. En tro føl-
gesvend for mange studeren-
de, men man må acceptere at

der ikke er noget der hedder at have
styr på det hele.

Det er en af konklusionerne på li-
vet som studerende hvis man spørger
Thomas Harboe, pædagogisk konsu-
lent på Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet og medforfatter til bogen
‘Kunsten at studere – en håndbog i
studieteknik’. 

»De unge i dag har nogle gode
værktøjer med sig som mindmapping
og hurtigskrivning, men mangler ev-
ner i for eksempel at lave problem-
formuleringer og at planlægge deres
læsning. Man skal være opmærksom
på at det er umuligt at have overblik

over alt stoffet, nogle bøger må man
læse knap så grundigt,« siger Har-
boe. 

Billedet af den ensomme studeren-
de der med blodsprængte øjne sidder
begravet i bøger og notater, kan blive
virkeligt hvis man ikke er opmærk-
som på at samarbejde med andre stu-
derende. 

»Det er måske ikke rigtigt slået
igennem på Københavns Universitet
at danne læse- eller skrivegrupper,
men det er vigtigt ikke at sidde ale-
ne,« siger Thomas Harboe. 

Så kan man jo rigtig hygge sig med
de andre studerende, men netop dér
ligger også en risiko for at grupperne
rent fagligt ikke kommer til at fungere
optimalt.

»Man skal være opmærksom på at
det altså ikke er de andres udseende

eller om de kan lide at drikke nogle
øl der er afgørende for om det bliver
en god gruppe. Hende på bageste
række man ellers ikke taler med, kan
være lige det faglige input der mang-
ler.«

Thomas Harboe mener at den
manglende vilje til gruppedannelser
hænger sammen med at det går ud
over de studerendes fritid. Det kom-
mer ofte nederst på listen over alt det
andet man skal nå. For at gøre grup-
pen så effektiv som mulig, bør man
derfor lave klare aftaler om hvad am-
bitionerne er og om hvordan man
skal kommunikere med hinanden. 

Uanset alle gode råd vil der altid
være studerende der føler at det hele
bliver uoverkommeligt og begynder
at overveje det som ellers kun sker
for de andre: at droppe ud.

»I den situation kan man tale med
en studievejleder eller søge råd hos
ældre studerende. Desuden skal man
selvfølgelig også yde en indsats for at
komme ind i den positive spiral der
hedder at jo mere viden man opnår,
jo mere interessant bliver faget. 

Endelig vil jeg sige at studiet skal
have en chance, og det har det ikke
fået hvis man siger stop efter to
måneder.« 

heno@adm.ku.dk

Pas på tunnelsyn
»Jeg vil i hvert fald opfordre jer til ikke at blive tunnel-studerende. Tunnel-stu-

derende går fra dag ét den lige vej og håber efter nogle år med blikket stift ret-

tet fremad at se lyset for enden af tunnellen. Jeg så hellere at I gik overrasken-

de omveje og skød genveje og supplerede med kurser i nye kombinationer.«  

Rektor Linda Nielsen, tale ved immatrikulationsfesten, 

tirsdag 3. september 2002.
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Premiere på portal
Den 23. august blev der

åbnet for vinflaskerne i

Portalværkstedets lokaler

på Frue Plads. for da gik

den nye version af intra-

netportalen PUNKT KU i

luften. 

I forhold til den første ud-

gave er der kommet flere

faciliteter til, og som no-

get nyt har også ansatte

adgang til portalen. Man kan blandt andet sende meddelelser til kolle-

ger og medstuderende, og senere vil der være mulighed for at søge i

databaser man ellers skal betale for at bruge. 

Claus Damgaard, projektleder i Portalværkstedet, har besøgt universi-

teter i Danmark, Norge og Sverige for at se hvordan de har gjort.

»Vi er langt fremme på Københavns Universitet. Andre steder har man

noget der ligner, men vores projekt samler mange ting i én pakke. Det

betyder for eksempel at institutter og fakulteter kan bruge mindre tid

på at opdatere deres egne sider,« fortæller han. 

Ikke for meget kollektiv
Inden lanceringen har både studerende og ansatte deltaget i fokusgrup-

per hvor de kunne sige deres mening om portalen og give idéer til ar-

bejdet. Det har resulteret i ændringer i både indhold og navigation. 

»For eksempel hedder det ikke ‘Grupperum’ på de ansattes del af si-

den, men ‘Netværk’. Det første mindede måske lidt for meget om

1970’erne og kollektiv-bevægelse,« griner Claus Damgaard. Begreber-

ne dækker over den funktion hvor studerende eller ansatte kan ud-

veksle tekster med dem de arbejder sammen med.

Nu gælder det så om at få folk til at bruge portalen. PUNKT KU har

sammen med studieadministrationen sendt foldere til samtlige studie-

startere, og de ansatte har modtaget information sammen med pin-

koden til www.punkt.ku.dk. heno@adm.ku.dk

Drop overblikket

GODE RÅD TIL  STUDIESTARTERNE

1.  Find sammen i en læsegruppe
2.  Arbejd målrettet med dine læsevaner
3.  Planlæg det kommende semester
4.  Slå koldt vand i blodet og forvent ikke det store overblik  
5.  Husk at et spændende studium er både hårdt arbejde og

smaddersjovt

TAG DET ROLIGT – De nye studerende

var inviteret til rusarrangement på Panum Insti-

tuttet. Efter velkomst og beroligende ord fra

Forenede Studenterråd og Studiechef Jakob

Lange var der hygge i det grønne. 

Studieklar
Halvdelen af jer er egentlig ikke egnede til at begynde på
universitetet, men det går nok alligevel, lød budskabet fra
studenterrådets rusarrangement

STUDIESTART ▼  



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  13  . 2 0 0 2 5

Af Louise Witt

Han sidder nærmest i
skammekrogen. Oppe i
hjørnet af 1.Y’s klasselo-

kale, foran tavlen. Med en op-
slået mappe på benene mens
han skiftevis kigger op på
lærerinden og ud over de 28
unge matematikere in spe.

Men han har ikke gjort noget
galt. Og faktisk er han ret lyk-
kelig for at sidde hvor han gør,
og lytte til snakken om det
gamle Grækenland. 

Navnet er Thomas Løbger.
Han er 26 år og i pædagogikum.
Og netop nu sidder han midt i
en historietime på Falkonergår-
dens Gymnasium, Frederiks-
berg.

Lærerinden, en midaldrende
kvinde med stålgråt pagehår og
navnet Vibeke Due, kigger over
i hjørnet. 

»Thomas, har du den store
grundbog med? Jeg er vist gået
fra min oppe på lærerværelset,«
siger hun.

Han smiler og rækker hende
beredvilligt bogen. Bagefter
sidder han igen passivt hen og
skriver noter i ny og næ.

»Det er lidt en mærkeligt at
sidde her på sidelinjen. Jeg har
tit lyst til at sige noget,« ind-
rømmer han.

For selv om Thomas Løbger
er i praktik som gymnasielærer,
har han allerede flere års erfa-
ring med jobbet. 

Fin løn på pædagogikum
Det er to år siden at han fik brev
om at han var bestået som kandi-
dat i musik og historie fra Køben-
havns Universitet. Med det sam-
me kastede han sig ud i at søge
forskellige deltidsjobs på gym-
nasier i Københavnsområdet. 

Egentlig ville han gerne tage
pædagogikum. Men det havde
han slet ikke råd til med den
gamle ordning hvor den den-
gang 11 måneder lange uddan-
nelse foregik på SU. 

Hans kone Mette læser dansk
på Københavns Universitet og
får SU, og sammen har de en
tre år gammel datter.

»Jeg kunne ikke klare mig et
halvt år til på SU. Jeg havde i
forvejen taget studielån og ar-

bejdet ved siden af studierne
for at kunne forsørge min fami-
lie. To SU’er er bare ikke nok til
at betale børnehaveplads, lej-
lighed og faste udgifter,« suk-
ker han.

Løsningen blev at vente indtil
amtsrådspolitikerne og ministe-
riet fik strikket en ny pædagogi-
kum-ordning sammen. 

Og det var værd at vente på.
Når Thomas Løbger får sin før-
ste lønseddel i det ny pædagogi-
kum, vil der på papiret stå et
beløb der svarer til 80 procent
af en nystartet gymnasielærers
løn: Cirka 16.000 kr. 

Pædagogisk inspiration
Bag katederet er lærerinde Vi-
beke Due i gang med kridtet og
en gennemgang af styreformer
kendt fra det gamle Græken-
land: Demokrati, monarki, oli-
garki, teokrati, aristokrati skri-
ver hun med hurtig skråskrift
på den grønne tavle. 

»Oligarki – det betyder få-
mandsstyre. Et eksempel kan
være lande i Sydamerika der har
militærdiktatur,« fortæller hun. 

En rødhåret piger har lagt bly-
anten fra sig og sidder og stirrer
ud i lokalet med fjernt blik. Læ-
rerinden går ned til hendes bord. 

»Der er vist én der sidder og
keder sig,« siger hun muntert,
og klassekammeraterne griner. 

»Nå, nu går I sammen i grup-
per. To og to. Så skal I prøve at
tænke over kunst, kultur og fi-
losofi som vi kender i dag, men
som oprindelig stammer tilbage
fra det gamle Grækenland.«  

En summen breder sig i klas-
selokalet. Og Thomas Løbger
fortsætter:

»Selv om jeg har undervis-
ningserfaring, lærer jeg meget
af at følge en rutineret lærer.
Det giver inspiration. Jeg ville
selv have svært ved at sige til en
elev: Nå, du keder dig nok. Man
skal være sikker i sin sag, og det
er jeg ikke endnu. Men Vibeke
har så meget erfaring at hun kan
se det og sige det på en god må-
de.« 

»Hun er også god til at ind-
drage elevernes egen hverdag i
undervisningen. Når hun beder
dem om at finde græske ting i
vores samfund nu, får de en op-

levelse af at de ved mere end de
umiddelbart tror.«  

Han synes også det er sjovt at
sidde og se på elevernes opfør-
sel.

»Når jeg selv har undervist,
har jeg ikke haft overskud til at
fokusere så meget ud i rummet.
Nu kan jeg rigtig sidde og se
hvad der er kilder til uro, hvor-
når folk falder fra og så videre.«

Dårlig planlægning
Her det første år skal Thomas
Løbger følge undervisningen i
1.Y’s historietimer og på et 3.G
musikhold på højt niveau. Han
skal skiftevis sidde på sidelin-
jen og selv stå ved tavlen og un-
dervise.

Han tager notater i undervis-
ningen og mødes bagefter med
læreren og diskuterer eventuel-
le spørgsmål.

Han skal desuden tage side-
fagssupplering i sit sidefag hi-
storie.

På andet år af pædagogikum
får han sine egne to klasser – og
i øvrigt fuld løn. Kun en gang
imellem skal han have en udpe-
get konsulent med og diskutere
spørgsmål om undervisningen. 

Andet år slutter af med at
han skal skrive en projektopga-
ve der tager udgangspunkt i un-
dervisningen. 

Indimellem det hele, både på
første og andet år, er der for-
skellige kurser. Fx kursus i al-
menpædagogik og i at anvende
IT i undervisningen. 

Særligt kurserne har Thomas
Løbger indtil nu været noget
utilfreds med. Ikke indholdet,
men planlægningen.

»Det har været frygtelig ro-
det. En torsdag eftermiddag fik
fx jeg at vide at jeg skulle på
kursus den efterfølgende tirs-
dag. Det er utrolig utjekket, for
her på gymnasiet har pædago-
gikumkoordinatoren lagt mit
skema og passet det ind med de
lærere jeg følger. Så kommer
der et kursus dumpende, og så
skal han til at lægge skemaet
om. Den slags sker hele tiden.
Jeg ved bare at jeg er optaget
på pædagogikum. Hvordan ud-
dannelsen skal forløbe, bliver
afsløret dag for dag,« siger
Thomas Løbger. 

På Dansk Institut for Gymna-
siepædagogik der administre-
rer det nye pædagogikum, er-
kender sekretariatsleder Chri-
stina Bruun Levinsen at udmel-
dingerne om uddannelsesfor-
løbet er kommet vel sent.

Hun forklarer at det skyldes
at der først opstod enighed om
det nye pædagogikum mellem

amterne og ministeriet i vinter-
månederne.  

»Og så kom bekendtgørelsen
om pædagogikum så sent som i
juni. Ingen har vidst noget om
uddannelsens endelige indhold
før da. I disse dage venter vi og-
så spændt på en uddybende
vejledning om pædagogikum
fra ministeriet.« 

»Jeg tror alle er enige om at
vi har fået et godt nyt pædago-
gikum. Det er bare indkørings-
vanskeligheder, og næste som-
mer når et nyt hold starter,
skulle der ikke være nogen pro-
blemer.«  ■

low@adm.ku.dk

175 kandidater er i august måned begyndt i det
nye pædagogikum. Lønnen er god, men forløbet
er lidt forvirrende, fortæller en gammel KU-stu-
derende der er begyndt på uddannelsen 

Nyt pædagogikum 
– med god løn og forvirring

Nye toner
»De ny uddannelsesstillinger som blev gennemført sidste år, giver de unge kan-

didater en startløn, og så har vi fået hævet begyndelseslønnen. Og som det er

nu, står de unge faktisk igen i kø for at komme ind i gymnasieskolen.« 

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, 

Gorm Leschly, Politiken 20. juli 2002.

Fakta om pædagogikum

•  Tidligere løb pædagogikum over 11 måneder, fordelt på faglig supplering af side-
faget og derefter et praktisk pædagogikum på en skole. Kandidaterne fik SU under
uddannelsen.

•  Med den nye ordning er kandidaterne i hele forløbet knyttet til et gymnasium. Under
det nye pædagogik der varer to år, får kandidaterne 80 procent af en gymnasielærers
løn det første år og fuld løn det næste.

•  Der er oprettet 175 pædagogikumpladser i år. Det er planen at der de kommende år
skal oprettes omkring 400 stillinger om året. Prognoser siger at der vil mangle 5.000
gymnasielærere om ti år. 

•  I modsætning til tidligere hvor ansøgere skulle henvende sig til Undervisnings-
ministeriet, er det nu amterne der slår pædagogikumstillingerne op.

•  Den nye pædagogikumordning kom i stand efter lang tids tovtrækkerier mellem
Amtsrådsforeningen og Undervisningsministeriet. Begge parter var enige om at
forbedre den gamle ordning, men ingen ville betale. Det endte med at Amtsråds-
foreningen tog sig af ekstraregningen på cirka 65 millioner kroner om året.

NODELÆSER – Hvis ikke det nye pædagogikum var kommet, havde Thomas Løbger nok

opgivet at blive gymnasielærer. Så havde han måske prøvet at gøre sit fritidsjob – som korrektur-

læser af noder på Det Kgl. Bibliotek – til en levevej.
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Af Henrik Nordskilde 

Fjorten gange 13. Det er ikke
en matematikbog fra folke-
skolen, men et eksamens-

bevis fra Institut for Tysk og Ne-
derlandsk på Københavns Uni-
versitet. De 14 topkarakterer,
suppleret med tre 11-taller og
ét 10-tal tilhører 27-årige Ane
Langager Ellegaard som  har ta-
get en kandidatgrad i tysk med
dansk som sidefag. I foråret af-
sluttede hun sin tid på Køben-
havns Universitet med to eksa-
mener på sin sidefagssupple-
ring. De gav begge 13. 

Præstationen bliver ikke min-
dre bemærkelsesværdig af at
Ane har gennemført studiet på
seks år og har brugt færre timer
per uge end mange andre stu-
derende. Resultatet er en vær-
dig opfølger på studentereksa-
men som gav et snit på 11,6 og
omtale i Berlingske Tidende
som en af årets superstudenter.

På KU lagde hun ud med et
tital, og derefter begyndte 13-
tallerne at vælte ind. Desuden
har en prisopgave om tysk pro-
salitteratur i 90’erne givet hen-
de en guldmedalje. 

Hun forsøger at forklare hvad
der skal til for at forvandle fore-

læsninger, tykke bøger og noter
til tocifrede resultater af den ul-
timative slags.

Føles som snyd
»Man skal forestille sig hvad
der forventes til eksamen og
prøve at tilpasse sin præstation
til det. Det er en blanding af
god studieteknik og lyst til det
man læser,« siger Ane tøvende.
Øjnene flakker i søgen efter de
rette ord for at beskrive det som
hun har opnået uden besvær 
og som for andre er benhårdt
arbejde. 

»Normalt har jeg brugt under
37 timer om ugen på studier.
Jeg føler næsten at jeg har
snydt fordi det ikke har været
specielt hårdt at opnå resulta-
terne.« 

Imellem overvejelser om
Goethe og Thomas Mann har
Ane været tutor, og hun har
været engageret i caféen på in-
stituttet som hun forlod et se-
mester for at læse i Tyskland.
Desuden er der blevet tid til at
male, tegne, lave keramik samt
at give lektiehjælp i tysk.

»Jeg tror at jeg har været god
til at dele stoffet op frem for at
se pensum som en uoverskuelig
masse. Samtidig har jeg for-

midlet mit materiale på en for-
ståelig måde, det har jeg i hvert
fald fået ros for. Det er vigtigt at
forklare hvad det er man vil
gennemgå. Det gælder både
ved skriftlige opgaver og
mundtlige eksamener,« siger
Ane.

Asociale genier
Nerver før eksamen er ikke no-
get ukendt begreb selv om man
scorer topkarakterer på stribe. 

»Når nogen begynder at sige:
»Du får jo nok 13,« bliver det
endnu værre. Nogen gange har
jeg haft lyst til at læse mindre,
for nu kunne det være nok med
alle de 13-taller. Og mine for-
ældre har sagt at nu skulle jeg
have et sekstal, for så kunne de
bevise at de holder af mig al-
ligevel,« griner tyskkandidaten. 

Ingen tvivl om at der ligger
en høj intelligens bag en præ-
station af denne art, og Ane
Langager Ellegaard hører fak-
tisk til blandt de to procent
mest intelligente mennesker
der kan blive optaget i forenin-
gen MENSA.

»Jeg kender ikke min IQ,
men har taget en test og kunne
godt blive optaget. Jeg tror nu
ikke det er noget for mig. Det

virker lidt underligt at have et
fællesskab baseret på at man
har en høj IQ,« siger Ane som
ikke lever op til historierne om
højt intelligente mennesker der
har problemer socialt fordi
‘normale mennesker’ ikke kan
forstå dem.

»Jeg synes ikke jeg har haft
problemer i den retning hver-
ken fagligt i læsegrupper eller
socialt. Det er jo også vigtigt at
tale om andre ting end lige det
man ved en masse om. Fx ville
jeg nok blive træt af at tale om
tysk litteratur fra 1700-tallet
med min kæreste der er pro-
grammør.«

Gymnasiet er næste
udfordring
I folkeskolen blev det til »en del
11-taller,« og måske skal vi net-
op tilbage til barndommen for
at finde forklaringen på den
meget tillokkende situation:
Flotte resultater uden en ind-
sats der giver mavesår og søvn-
underskud.

»Det var et ret bogligt miljø
hjemme, og jeg lærte tidligt at
læse. Fx ville jeg hellere lege
bogstavlege end se tv. Men jeg
gik da også til spejder ligesom
så mange andre,« siger Ane.

Hun mener ikke hun er ble-
vet pacet frem af forældrene,
men har fra andre sider mærket
forventningerne til hvad et
kvikt hoved bør foretage sig.

»Jeg overvejede at gå på
seminariet fordi jeg altid har
været interesseret i at under-
vise, men en lærer i gymnasiet
sagde at jeg skulle da på uni-
versitetet.« 

Og nu er der så undervisere
der mener at et så godt resultat
bør være den direkte vej til en
ph.d., men nej.

»Lige nu har jeg ikke lyst til
at arbejde på den måde i tre år.
Måske på et senere tidspunkt
når jeg har gjort mig nogle an-
dre erfaringer,« fortæller Ane
der vil begynde på pædagogi-
kum for at kunne undervise i
gymnasiet. 

»At få gymnasieelever til at
koncentrere sig om tysk må da
også siges at være noget af en
udfordring,« mener 13-tals eks-
perten. ■

heno@adm.ku.dk

TOPKARAKTERER –
Mange har for få, færre har

for mange. Ane Langager Elle-

gaard har fået så mange 13-

taller at det næsten har givet

hende dårlig samvittighed.

13-tallet
13 gives for den usædvanlig selvstændige og ud-

mærkede præstation.

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedøm-

melse, Undervisningsministeriet.

Eksamenskunstneren
Tallet 13 kan give associationer om uheld eller, hvis man er studerende, det
stik modsatte. For Ane Langager Ellegaard, kandidat i tysk, er tallet nærmest
blevet hverdag. Endda uden at resten af tilværelsen er ofret
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Af Henrik Nordskilde

Er der kønsdiskrimination i
reklamer? Er forbrugerne
trygge ved internethan-

del? Bliver enlige der vil adop-
tere, diskrimineret? 

Det er et par af de mange em-
ner som studerende med hjælp
fra Videnskabsbutikken på
Københavns Universitet har
skrevet opgaver om.

Ideen bag Videnskabsbutik-
ken er en ‘win-win situation’
hvor de studerende kan skrive
for en projektstiller i form af en
virksomhed, forening eller or-
ganisation som til gengæld får
en engageret person der vil ar-
bejde med organisationens
spørgsmål i et halvt eller et helt
år. Ganske gratis. 

Projektet om adoption op-
stod da Foreningen af Ene-
adoptanter tog kontakt til Vi-
denskabsbutikken for at få un-
dersøgt om enlige har lige så
gode muligheder for at adopte-
re som par. På det tidspunkt
skulle Line Mouritsen i gang
med sin bacheloropgave på So-
ciologi, og i de følgende seks
måneder skrev hun sammen
med en medstuderende om em-
net.

»Vi kontaktede Videnskabs-
butikken fordi vi ville lave no-
get der kunne bruges til noget
frem for at ende i en skuffe,« si-
ger Line Mouritsen der nu læser
på overbygningen. 

»I forløbet interviewede vi
nogle eneadoptanter og sagsbe-
handlere og kunne selvfølgelig

også bruge noget akademisk
teori. Det endte med at vi både
empirisk og teoretisk kunne be-
kræfte foreningens indtryk af
diskrimination. Desværre ved
vi ikke om projektet har fået
nogle konsekvenser, men det
var under alle omstændigheder
en stor udfordring at skrive om
noget som mange finder be-
tændt. De enlige var bange for
at blive erklæret uegnede til at
adoptere, og mange sagsbe-
handlere og andre involverede
var også nervøse for at sige no-
get. På den måde kunne vi
mærke at vi havde fat i noget
der var relevant.«

Sjældent bøvl
Den primære opgave for Viden-
skabsbutikken er at formidle
kontakt mellem studerende og
virksomheder og at hjælpe de
studerende til at gøre deres ide-
er konkrete. 

»Vi har erfaringer med at ta-
ge kontakt til projektstillerne
og med at lave gode problem-
formuleringer,« siger Thomas
Worm Andersen der læser øko-
nomi og er ansat i Videnskabs-
butikken. 

Et samarbejde begynder ty-
pisk med at en studerende ser
et projektoplæg i kataloget på
Videnskabsbutikkens hjemme-
side eller selv henvender sig
med en ide. Så mødes Viden-
skabsbutikken og den studeren-
de med samarbejdspartneren
for at få problemformuleringen
helt på plads.

»Det er meget forskelligt hvor
fleksible projektstillerne er.
Som regel er de små foreninger
mest åbne over for vores eller
de studerendes forslag, men
selv om beslutningerne kan

trække ud, er der sjældent bøvl.
Heller ikke med større organi-
sationer,« fortæller Thomas
Worm Andersen. Når projektet
så kører, holder butikken kon-
takt til den studerende for at
sikre at der ikke er problemer i
samarbejdet. 

Efter projektet har den stude-
rende mulighed for at få flere
til at læse om sit arbejde ved at
skrive en artikel til ‘Anvendt Vi-
den’, et nyhedsblad som viden-
skabsbutikkerne på Køben-
havns Universitet, Roskilde
Universitetscenter og Dan-
marks Tekniske Universitet ud-
giver i fællesskab. Desuden bli-
ver opgaven offentligt tilgæn-
gelig idet den bliver udgivet på
Videnskabsbutikkens forlag. 

Butikken i bevidstheden
I de seneste par år er antallet af
henvendelser fra studerende
vokset, men det kan blive end-
nu bedre, mener Thomas Worm
Andersen. 

»Ind imellem bliver vi glemt
af studievejledere og undervi-
sere, så det er en løbende kamp
for at komme ind i de studeren-
des bevidsthed. Vi har for ek-
sempel været ude på nogle fag
og fortælle om vores arbejde.« 

Det er hovedsageligt specia-
leskrivere fra Jura der kontak-
ter butikken, og de fleste op-
gaver bliver skrevet for organi-
sationer eller ministerier. Man-
ge foreninger og virksomheder
– fra Erhvervsministeriet over
Dansk Cyklist Forbund til Fore-
ningen Hus Forbi – henvender
sig for at samarbejde med stu-
derende. Flere af projektstil-
lerne vender tilbage med nye
opgaver, og i øjeblikket arbej-
der cirka 50 KU-studerende

med en opgave formidlet af Vi-
denskabsbutikken.

Det sker at studerende fra
andre fakulteter henvender sig
selv om butikken er finansieret
af Jura og Samfundsvidenskab. 

»Vi vil godt hjælpe dem, men
de kommer bagest i køen. Nu er
det jo også sådan at de projekt-
forslag vi får ind for det meste
henvender sig til studerende fra
de to fakulteter, så det er meget
naturligt,« siger Thomas Worm
Andersen. 

Forude venter specialet på Li-
ne Mouritsen, og hun opsøger
måske Videnskabsbutikken igen. 

»Jeg vil helt klart anbefale
Videnskabsbutikken, for vi fik
nogle gode erfaringer med
hvordan man laver sådan et
projekt. Dog skal det nok være
med en mere organiseret sam-
arbejdspartner end Foreningen
af Eneadoptanter næste gang.
De var svære at kommunikere
med. Jeg vil også råde de stude-
rende til at få et afsluttende
møde med Videnskabsbutikken
for at evaluere hvordan samar-
bejdet er forløbet,« siger Line
Mouritsen. ■

heno@adm.ku.dk

Gør dit
speciale
relevant
Videnskabsbutikken på Københavns
Universitet hjælper studerende på
Jura og Samfundsvidenskab med at
lave projekter som er mere i kontakt
med virkeligheden end lærebøgerne

SPECIALERELEVANS – Få hjælp til et projekt der kan bruges i virkelighedens verden. Sådan lyder til-

buddet fra Videnskabsbutikken på Københavns Universitet.

FAKTA OM 
VIDENSKABSBUTIKKEN

•  Besøg Videnskabsbutikken i Nørregade 34, 4. sal,
mandag og fredag 10 – 16 eller på
www.samf.ku.dk/vb/.

•  Videnskabsbutikken opstod på initiativ af nogle
studerende i 1992. I dag er det fire studerende fra
Samfundsvidenskab der står for driften.

•  Butikken udgiver hvert semester et projektkatalog
med omkring 70 forskellige projektemner. Katalo-
get findes desuden på hjemmesiden som jævnligt
opdateres.

•  Nyhedsbladet ‘Anvendt Viden’ udkommer i 3.000
eksemplarer fire gange om året, og abonnementet
er gratis. Desuden findes en elektronisk version på
hjemmesiden.
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- et godt job
i den grønne

kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune er en grøn kommune med parker,
skove og søer. Når du søger job i Lyngby-Taarbæk Kommune, har
vi meget at byde på: Faglige udfordringer med mulighed for at udnytte
din uddannelse og dine evner.
Vi arrangerer efteruddannelser og kurser - og vi har en aktiv ligestillingspolitik.
Læs mere på kommunens hjemmeside: www.ltk.dk

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Suppler din SU - med weekendjob
Områdecenter Baunehøj, Lyngby-Taarbæk Kommune, søger
weekendafløsere til vore plejeafdelinger eller som hjemme-
hjælper hver 2. eller 4. weekend samt mulighed for at blive
tilkaldevikar.

Vi tilbyder
• God introduktion og oplæring.
• Gratis mulighed for at dyrke motion/fitness på område-

centeret.
• Timeløn som pt. udgør 98,35 kr. + tillæg på 49,18 kr./timen

på søndage og 22,56 kr./timen efter kl. 11.00 om lørdagen.
Områdecenteret ligger tæt på busforbindelse 190 til Lyngby
Station samt motorvejsbus 150S til København.
Yderligere oplysninger på www.aeldreomsorgen.dk
eller ved henvendelse til assisterende områdeleder
Alice Madsen eller assisterende områdeleder
Ulf B. Ellingsen, Områdecenter Baunehøj,
Bauneporten 22, 2800 Kgs. Lyngby, telefon
45 88 00 77, hvortil ansøgning fremsendes
eller e-mailes til adressen baune@ltk.dk

SPECIALE ▼  
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Køb dig fra det
»Glem alt om selv at skulle skrive ansøgninger til de forskellige fonde. LegatRegistret kan ved hjælp af ruti-

nerede tekstforfattere og edb UDSKRIVE ORIGINALE ANSØGNINGER til en gennemsnitspris af mindre end kr.

10,- pr. ansøgning incl. moms, tekstforfatter og kuvert. Det eneste De herefter behøver at gøre, er at under-

skrive ansøgningen, lægge den i den vedlagte kuvert, og så ellers overlade resten til postvæsenet (der skal ik-

ke skrives på kuverten).«

Reklametekst på legatbureauet LegatRegistrets hjemmeside, www.legatregistret.dk.

papirer af sted. For de opfylder
slet ikke kravene til at komme i
betragtning. 

»Flere og flere legatbestyrel-
ser fortæller os at de er besvæ-
ret af store mængder ansøgnin-
ger. Mange ansøgere sender ba-
re deres breve af sted på må og
få,« fortæller Anette Siemsen,
forlagsredaktør ved Billesø &
Baltzer der udgiver en legat-
håndbog med alle danske ud-
dannelseslegater.

Et andet eksempel er ‘Forhen-
værende Købmand Jacob Em-
merich Müllers Legat’ der ifølge
fundatsen går til ‘unge, enlige,
værdige og trængende mænd til
videregående uddannelse’. På
trods af den relativt entydige
ordlyd får advokatkontoret der
bestyrer legatet, en del ansøg-
ninger skrevet af kvinder – fak-
tisk gælder det cirka 20 ud af
150 ansøgninger hvert år. 
»Det er spild af porto og spild af
vores tid. De kommer alligevel
bagest i rækken og får ingen
penge. Det er tåbeligt,« mener
advokat og legatbestyrer Hen-
rik Storr-Hansen.

Problemet er ifølge både le-
gatbestyrere og forlagsbran-
chen at stadig flere legatguider
skyder frem på internettet. Søg
på ‘legater’ på the world wide
web, og det vrimler frem med
adresser. De elektroniske gui-
der til legatjunglen fungerer of-
te på den måde at den interes-
serede kan søge på forskellige
kriterier, fx ansøgningsfrist (1.
kvartal, 2. kvartal og så videre)
eller formål (måske ‘ophold i
udlandet’ eller bare ‘værdigt
trængende’), og så dukker en
stribe legater op.

»Internettet giver et godt over-
blik, men det er en svøbe for os.
Er man først registreret på en
side, vælter det ind med ansøg-
ninger,« siger Dorte Wammen
fra Otto Mønsteds Fond.  

»Problemet er også at nogle
af websiderne ikke angiver

andet end en overskrift for le-
gatet og en adresse. Og så sen-
der folk et brev af sted i blinde,«
siger forlagsredaktør Anette
Siemsen.

»Websiderne er heller ikke al-
tid opdateret. Og hvert år sker
der ændringer i cirka hvert fjer-
de legat. Nogle nedlagte legater
oplever fx at få ansøgninger, så
ringer de til os og klager, men
vi har dem ikke stående i vores
bøger,« fortæller hun.

Hverken Anette Simsen eller
andre som Universitetsavisen har
talt med om problemet, ønsker
dog at sætte navn på de ufuld-
stændige legatsider på nettet.

Agent i legater 
Et andet fænomen er private bu-
reauer der har specialiseret sig 
i at hjælpe legatsøgende. Det er
fx LegatRegistret i København
og den århusianske pendant
Legat-Info. 

Her skal interesserede udfyl-
de et oplysningsskema med op-
lysninger om fx forældrenes fø-
desogn, eventuel ægtefælles ar-
bejdsplads og trosretning.

For formedelst 350 kr. i Århus
og 400 kr. i København får de
så udført en søgning i bureauer-
nes legat-databaser. Resultatet
giver en liste af legater som skul-
le være skræddersyede til dem.

For ekstra giroindbetalinger
kan folk også betale sig fra at
skrive ansøgningerne. Det tager
såkaldte tekstforfattere ved Le-
gatRegistret sig af for den nette
sum af 450 kr.

Bureauerne, særlig LegatRe-
gistret i København, er i pres-
sen blevet beskyldt for at gøre
listerne ekstra lange ved at bru-
ge mange legater med meget
brede formålsbeskrivelser – på
den måde virker de effektive og
lever op til løftet om at anvise
et stort antal legater. Således
skulle de have et medansvar for
den stigende strøm af lega-
tansøgninger.

På Københavns Universitet
påpeger studiechef Jakob Lan-
ge også det simple faktum at
der med årene er blevet flere
studerende.

»Stadig flere tager en videre-
gående uddannelse, men der er
ikke blevet flere legater at søge.
Så konkurrencen om at få no-
get at spæde SU’en op med er
øget,« siger han.

Porto æder legater op
Uanset hvad der er skyld i ud-
viklingen – det være sig foræl-
dede informationer på nettet,
dovne studerende, der ikke læ-
ser andet end overskrifter eller
noget helt tredje – så er resul-
tatet af udviklingen at mange
fonde er blevet rigtig godt træt-
te af ansøgninger. Og at de ta-
ger deres forholdsregler. 
Det mærker forlagene der ud-
giver legathåndbøger.

»Vi bliver oftere kontaktet af
legatbestyrere der beder om at
blive slettet fra vores håndbø-
ger,« fortæller Hanne Jeppesen,
afdelingschef for dataafdelin-
gen ved Kraks Forlag.

Hun prøver dog at overtale
dem til at gøre noget mindre
drastisk, fx forlange af ansøger-
ne at de selv sender en franke-
ret svarkuvert med deres an-
søgning, eller skrive at ‘kun
imødekomne ansøgninger be-
svares’. På den måde kan legat-
bestyrerne spare en del porto-
udgifter. Og det er vigtigt for
især de små legater der ellers
hurtigt kan blive ædt op af fri-
mærkeudgifter.

Bestyrelsen bag ‘Forhen-
værende Købmand Jacob Em-
merich Müllers Legat’ har op-
levet at deres årlige uddelings-
portion er mindsket fra 35.000
til 30.000 kroner over de senere
år.

»Legatpengene står i obliga-
tioner, og inden afkastet bliver
udbetalt skal vi trække de ad-
ministrative udgifter fra, fx til

Af Louise Witt

Hver formiddag smider
postbuddet en dynge le-
gatansøgninger ind ad

brevsprækken til Otto Møns-
teds Fond i Hellerup, en af Dan-
marks største uddannelsesfon-
de. Tykke konvolutter med en
stribe af frimærker, stoppet
med karakterbeviser, udtalelser
fyldt med superlativer og gode
argumenter. Alt sammen resul-
tatet af intenst skrive- og tæn-
kearbejde foran computeren.
Men faktisk er to ud af tre
ansøgninger lige til at smide i
skraldespanden. 

Det fortællerDorte Wam-
men, sekretær ved Otte Møn-
steds Fond, der hver morgen
sorterer posten. 

»Vi modtager cirka 1.500
ansøgninger om året. Og jeg vil
sige at nok to tredjedele slet ik-
ke hører hjemme her. Proble-
met er at ansøgerne ikke har
været grundige nok. De har ba-
re set ordet ‘studiestøtte’ eller
‘uddannelse’ på nettet eller i en
legathåndbog, og så har de
skyndt sig at sende en ansøg-
ning af sted,« fortæller hun.

Typisk har brevskriverne slet
ikke opdaget at Otto Mønsteds
Fond kun lader folk på handels-
højskolerne, DTU og andre inge-
niøruddannelser få del i de år-
ligt uddelte otte millioner kro-
ner. Og de unge læser selv på et
helt andet uddannelsessted, fx
Københavns Universitet. 

»Det er et stort problem. Vi
drukner i ansøgninger. Og vi
bruger meget tid på at sortere
dem og returnere de afviste
med en forklaring,« sukker Dor-
te Wammen.

Lettere med internettet
Klagesangen er den samme i
hele den danske legatverden:
Mange ansøgere burde aldrig
have investeret SU’en i frimær-
ker for at sende deres stak af

Studerende er for dårlige
til at søge legater. 
De undersøger ikke om
de opfylder kravene og
søger til højre og ven-
stre, så fondene drukner
i ansøgninger. En del
fonde ønsker ikke læn-
gere at stå i legathånd-
bøgerne, eller de siger
nej tak til ansøgninger
og håndplukker selv
modtagerne

Af Louise Witt

275.000 kroner. Det er
hvad den økonomistude-
rende Jacob Lindewald

fra Københavns Universitet har
drevet det til i legater. Pengene
er resultatet af en uges inten-
sivt arbejde, 18 ansøgninger og
cirka 800 kroner i portopenge.

»Egentlig er jeg selv overra-
sket over hvor let det er gået,«
fortæller han i telefonen.

Forbindelsen skratter, og
hans stemme forsvinder en
gang imellem helt, for den 22-
årige studerende sidder på den
anden side af jorden. På et kol-
legieværelse ved det amerikan-
ske universitet Cornell Univer-

sity, tre timers kørsel nord for
New York. 

De mange penge som efter-
hånden er blevet sat ind på
hans bankkonto, er nemlig ble-
vet brugt til et års studieophold
med kurser i økonomi og mate-
matik over there.

Jagten på legater 
Jacob Lindewald der har læst
fire år på KU, har altid drømt
om at komme til Staterne og
læse. Sidste efterår søgte han
ind på Cornell University, og
samtidig ansøgte han om at få
Heilmann studielegatet, et le-
gat på 100.000 kroner øremær-
ket til et års økonomiske studier
på Cornell University. 

Jacob Lindewald var blevet
gjort opmærksom på legatet til
en økonomiforelæsning på uni-
versitetet.

Omkring juletid fik han brev
om at de 100.000 kroner done-
ret af den danskamerikanske
forretningsmand Heilmann var
hans, og at han var optaget på
Cornell. Nu gik den store legat-
jagt ind.

»Jeg brugte en uge af julefe-
rien på at finde legater. Jeg sur-
fede på nettet og kiggede i le-
gathåndbøger,« fortæller han. 

Han søgte blandt andet på
websiden www.legater.sol.dk
som han gerne vil anbefale an-
dre. Desuden udfyldte han et
oplysningsskema med alder, fø-

En kvart million i legater

PÅ DEN GODE SIDE AF 9 – Man behøver ikke have et tocifret karakter-

gennemsnit for at få penge på legater, fortæller Jacob Lindewald der dog har et

snit på den gode side af 9. Her er han i selskab med legatstifterne Flemming og

Judy Heilmann (til venstre) og den amerikanske ambassadør Stuart Bernstein (til

højre).

Den 
vilde 
legatjagt

TEMA ▼  
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Universitetsavisen har spurgt sig for i legat-

verdenen og lavet en liste over gode råd til

studerende med mod på at kaste sig over

ansøgningens kunst. 

God tid
Gå i gang med legatsøgningen i god tid hvis

du skal bruge pengene på et bestemt pro-

jekt, fx et udlandsophold. Gerne et år før.

Fondene har meget forskellige ansøgnings-

frister og udbetaler pengene på forskellige

tidspunkter af året. De fleste frister falder

dog i foråret (marts) og i efteråret (oktober).  

Legatkilder
Udover legatsiderne på internettet er legat-

håndbøger en god hjælp. De bliver udgivet

med godt halvandet års mellemrum. De

store legatvejvisere med alle typer legater

koster omkring 800 kroner, mens Billesø &

Baltzers legathåndbog med uddannelses-

legater koster 168 kroner. Bøgerne fås også

som CD-Rom. Alle bøgerne kan lånes gratis

på biblioteket.

Tjek legatet
Lad være med at lede i gamle bøger efter

legater som ikke er nævnt andre steder.

Mange er nedlagt eller slået sammen og ek-

sisterer ikke mere. Hvis du finder legater på

nettet eller i gamle bøger, er det en god idé

at tjekke om de findes i de nyeste versioner

af legathåndbøger på biblioteket.

Søg snævert
Der findes mange brede uddannelseslegater

– hold dig fra dem. Søg i stedet legater der

er skræddersyet til dig. Eksempelvis ‘til

lægestuderende på andet år af uddannel-

sen’ eller til ‘unge fra Gørding Sogn der

søger videreuddannelse ved seminarium,

universitet eller lignende’. 

Der er ingen grund til at sende ansøgninger

af sted til hundredvis af fonde. Nøjes i stedet

med at finde måske 20 hvis formål stemmer

meget nøjagtigt overens med din situation.

En standardansøgning
Tag dig god tid til at udforme en god stan-

dardansøgning som du kan justere lidt på så

den passer perfekt til de forskellige legater

du søger. En A4-side er fint – fondene mod-

tager mange ansøgninger og orker ikke at

læse mere.

Skriv (lidt) af fra fundatsen
Vær omhyggelig med at bruge nogle af de

ord der står i formålsbeskrivelsen for lega-

tet. På den måde viser du at du har læst

beskrivelsen godt igennem.  

Vær nøjagtig i ansøgningen
Lad være med blot at skrive: Jeg søger pen-

ge for bare at komme til USA og læse jura.

Men derimod: Jeg søger ind på Chicago

University fordi universitetet er anerkendt

for sin juridiske uddannelse og tilbyder en

mastergrad i jura, ‘Master of Laws’. Det vi-

ser seriøsitet og at du har lavet din research

på forhånd. 

Mange legater har et ansøgningsskema som

du skal udfylde. I den situation kan du

eventuelt lægge A4-ansøgningen med som

bilag.

Bilag viser seriøsitet
Vedlæg bilag alt efter hvad der kræves, og

hvad du finder relevant. Det kan være et

budget hvis du fx skal finansiere et udlands-

ophold, udtalelser fra undervisere om dine

egenskaber, karaktergennemsnit på univer-

sitetet eller breve der viser at andre fonde

har fundet det værd at støtte dig. 

Forgyldte præstebørn
»Præstebørnene og de handelsstuderende har en fordel fordi det før i

tiden ofte var præster og grossister der havde lidt ekstra på kistebun-

den og derfor oprettede fonde. Derudover blev der oprettet virkelig

mange fonde efter at Sønderjylland var blevet genforenet med resten

af Danmark.«

Thomas Pontoppidan, ansat ved legatbureauet 

Legat-Info i Århus, til Aktuelt 6. januar 1997. GODE RÅD T IL  LEGATJÆGERE ▼  

porto,« fortæller legatbestyrer
Henrik Storr-Hansen. 

Legatbestyrelsen har derfor
valgt kun at sende svarbreve til
dem der får udbetalt penge. Og
man sparer også pengene til en
årlig annonce i Berlingske Ti-
dende væk – brevene kommer
jo alligevel.

Andre tager mere drastiske
midler i brug. De siger måske
helt nej tak til ansøgninger.

»Vi oplever i stigende grad at
fondene ikke vil offentliggøre
deres legat. De vil i stedet selv
vælge modtagerne,« fortæller
forlagsredaktør på Billesø &
Baltzer Anette Siemsen.

Hun oplyser at der i dag er
omkring 600 legater ud af de i
alt 2.400 uddannelseslegater
herhjemme der ikke kan søges.  

Ansøgere, nej tak!
Et af de legater der ikke kan
søges, er Prins Joachim og Prin-
sesse Alexandras Internationale
Uddannelsesfond. Fonden blev
oprettet i anledning af parrets
bryllup i november 1995, og
siden har den uddelt 10-12 le-
gater på mellem 20.000 og
30.000 kroner årligt. Fonden
var en gave fra BG Fonden,
Frederiksberg Sparekasses
Fond og Foreningen til Unge
Handelsmænds Uddannelse.

De første syv år tog fonden,
der bliver administreret af BG
Fonden, imod ansøgninger.
Mellem 1.500 og 2.000 ansøg-
ninger kom postbuddet forbi
med hvert år. Men fra 1. januar
2002 har BG Fonden valgt at se
bort fra ansøgninger.

»Vi har simpelthen fået for
mange. Det er et spørgsmål om
resurser. Både vores og de un-
ges – det er synd at så mange
bruger tid på at skrive ansøg-
ninger når vi kun uddeler 10-12
portioner,« siger Anne Slot, le-
gatkoordinator ved BG Fonden. 

Den royale fond udbetaler
primært støtte til unge dan-

skere som uddanner sig i ud-
landet. Udbetalingerne finder
sted omkring prinseparrets
bryllupsdag, 18. november, og
skal dække et fremtidigt ud-
landsophold.

»Men rigtig mange er rejst af
sted i august og har søgt lige
inden de rejste. De har ikke læst
legatbeskrivelsen godt nok og
opdager at de skal søge op til et
år før studiestart,« fortæller
Anne Slot. 

Fonden modtager stadig
mange ansøgninger til legatet 
– selv om det i nu otte måneder
har været slået op at legatet ik-
ke kan søges. 

»Vi vil forsøge at finde mod-
tagerne ad anden vej. Vi har
endnu ikke fastlagt nøjagtigt
hvordan det skal være, men
planen er at vi vil henvende os
til universiteter og andre ud-
dannelsessteder og derved fin-
de de mest egnede,« fortæller
den legatansvarlige.

På spørgsmålet om der ikke
er stor risiko for at legatet vil
ende i hænderne på en lille ind-
spist skare der kender de rig-
tige mennesker hos BG Fonden,
svarer Anne Slot: »Det tror jeg
ikke der er risiko for. Tanken er
jo netop at vi henvender os til
en bred skare af uddannelses-
institutioner, og at de hjælper
os med at finde egnede kandi-
dater.«

Forlagsredaktør ved Billesø &
Baltzer, Anette Siemsen, beteg-
ner udviklingen som kedelig. 

»Ideen med legater er at de
er åbne for alle; at man hjælper
de mest trængende. På den her
måde er der risiko for at man
skal kende én der kender én der
kender legatfolkene, for at
komme i betragtning. Det er
trist,« mener hun. ■

low@adm.ku.dk 

lag, fx udtalelser fra undervise-
re på KU. 

»Når jeg så sendte min an-
søgning af sted, gik jeg bare ind
og rettede teksten i ansøgnin-
gen til, så den passede nøjagtig
til det legat jeg søgte.«

De tunge breve kostede om-
kring 10 kroner i porto stykket,
og med  frankerede svarkuver-
ter løb prisen op i godt 800 kro-
ner. Herefter var der bare tilba-
ge at vente.

Vigtigt kvalitetsstempel
Et af de første svarbreve dum-
pede ind ad brevsprækken. Det
var fra Oticon Fonden der ger-
ne ville støtte de oversøiske stu-
dier med 10.000 kroner. Siden
har Jacob Lindewald fået posi-
tivt svar fra syv legatbestyrelser
ud af de 18 han har skrevet til.  
Legatjægeren har selv flere for-

klaringer på den høje succesra-
te. Én af dem er at han valgte at
kopiere svarbrevet med teksten
‘Tillykke, du er blevet tildelt
Heilmann Studielegatet’ og
sendte det af sted som bilag i de
efterfølgende ansøgninger.

»Det tror jeg, har hjulpet mig
meget. Det bliver opfattet som
et kvalitetsstempel at man er
blevet tildelt en stor portion
penge fra en meget anerkendt
fond som den.    

Desuden tror jeg det har hjul-
pet mig at jeg i mit budget har
vist at jeg selv skyder 50.000
kroner i mit studieophold –
penge mine forældre har givet
mig, og som jeg selv har tjent.
På den måde signalerer jeg at
jeg er seriøs.«

I alt har Jacob Lindewald fået
ni afslag, og så går han stadig
og venter på brev fra to fonde. 

»Dem jeg har fået afslag fra,
har været legater hvor jeg tog
en chance. Fx søgte jeg et legat
fortrinsvis til studerende på
Handelshøjskolen.«

Selv om der er føjet adskillige
nuller til rådighedsbeløbet på
Jacob Lindewalds hævekort,
bliver han ikke rig af legatge-
vinsten. 

Det koster omkring 50.000
dollars (cirka 380.000 kroner)
at læse på Cornell University
om året. De 28.000 dollars (cir-
ka 210.000 kroner) er prisen
for at følge kurserne, resten er
til at leve af: til forsikring, fly-
billet, kollegieværelse, burgere
og alle de colaer han skal drik-
ke, inden han kommer hjem
næste sommer. ■

low@adm.ku.dk

desogn, gymnasium og alle mu-
lige andre personlige oplysnin-
ger og sendte det til LegatRegi-
steret, et privat bureau der har
specialiseret sig i at finde lega-
ter til andre.

»Jeg fik en liste tilsendt med
cirka 350 forskellige legater
som jeg kunne søge. Men man-
ge af dem var sindssygt brede i
deres formuleringer og slet ikke
værd at give sig i kast med for
mig. I stedet har jeg koncentre-
ret mig om legater hvor ordly-
den i fundatsen passer nogen-
lunde overens med min situa-
tion.«

Desuden lavede han det han
selv kalder en ‘standardpakke’
som han kunne sende af sted 
til de forskellige fonde. Stan-
dardpakken bestod af en ansøg-
ning på et A4-ark, budget for
opholdet i USA og diverse bi-

Kilder til legater

www.billesoe.dk

www.so.dk/legat

www.legater.sol.dk

www.semikolon.dk

www.legatregistret.dk

www.legat-info.dk

www.kraksbutik.krak.dk
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HOVEDBRUD – det

kræver omtanke at skrive en

ansøgning der åbner fondenes

pengekasser. Mange fonde får

over 100 ansøgninger for hvert

legat de uddeler.
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Tal med os, hvis der er noget, du mangler
Nogle kan ikke leve uden en cykel. Nogle har svært ved at undvære et fjernsyn og en DVD. 
Andre må bare på ferie med vennerne en gang om året. Uanset hvad du står og mangler, 
kan du tale med os. Og vi tilbyder unge mellem 18 og 27 år særlige fordele. Måske har du 
brug for en kredit? Måske handler det bare om at prioritere og planlægge?

Ring 70 123456 eller book et møde på www.danskebank.dk

www.danskebank.dk
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Af Bente Bundgaard

Uddannelse, uddannelse
og atter uddannelse
skulle være New Labour

regeringens fremmeste priori-
teter da den kom til magten i
1997. Det kan man roligt sige.

På universitetsfronten har re-
geringen bebudet at den ønsker
at se hver anden unge brite sid-
de og terpe på universiteternes
biblioteker eller lytte til kloge
ord i forelæsningssalene.

Det er syv gange så stor en
andel af en årgang som i tres-
serne. Rationalet er at uddan-
nelse er nøglen til ikke blot til-
fredsstillelse af intellektuel nys-
gerrighed, men også til en øko-
nomisk komfortabel fremtid.
Men flere og flere briter er be-
gyndt at stille det spørgsmål
om 50 procentsmålet egentlig
er hensigtsmæssigt.

Nogle argumenterer med at
universiteterne mister deres
egentlige betydning som sæde
for lærdom og udvikling af
samme når de skal uddanne så
mange mennesker med så
nødvendigvis forskellige bag-
grunde.

Nobelpristageren i litteratur
V. S. Naipaul er nærmest blevet
bannerfører for elite-argumen-
tet og er en af masse-uiversi-
teternes mest vokale kritikere. 
I det seneste nummer af Times
Higher Education Supplement
langede han især ud efter hu-
maniora.

»Man kan selv læse Horace
eller Stendhal eller hvem det
nu måtte være i sin fritid. Jeg
ville gerne se alle disse huma-
niorakurser lukket,« sagde
Naipaul.

»Jeg mener at universiteter-
ne burde være til videnskab og
matematik. Selvfølgelig kunne
der godt være institutter til
studiet af Shakespeare og histo-
rie, men man behøver ikke alle
disse universiteter som pumper
disse middelmådige ideer ud til
hjerner som ikke er blevet
egentlig trænet, men som kun
lige hænger ved«.

Latterligt mål
Måske tænker Naipaul på nogle
af de nyere universitetskurser
som er dukket op de seneste år.
Mediestudier florerer for ek-
sempel, og Leeds har etableret
et studie i popmusik. Nogle af
disse utraditionelle kurser er
ganske gode til at få placeret
deres studerende i job bagefter.

Men for Naipaul og hans
meningsfæller er spørgsmålet
snarere hvorfor de partout skal
være universitetsbaserede kur-
ser som giver Bachelor- og må-
ske Mastergrader. I stedet så
Naipaul hellere en barskere af-
gangsklasse i det der nærmest
svarer til gymnasiet så univer-
siteterne kunne koncentrere sig
om de kvikkeste unge i hver år-
gang.

Andre kritiserer regeringens
planer af mere praktisk årsager.
Er der job på arbejdsmarkedet
til så mange med en universi-
tetsgrad?

Den indflydelsesrige er-
hvervsorganisation Institute of
Directors har karakteriseret re-
geringens planer om 50 pro-
cent af en ungdomsårgang på
universitetet som “latterlig”. 

»Den nuværende besættelse
af at sende så mange unge men-
nesker som muligt ind i videre-
gående uddannelser undermine-
rer de praktiske uddannelser ved
at få dem til at se ud som om de
er andenrangs,« sagde lederen
af IoD, Ruth Lea, for nylig.

»Det hjælper ingen og da slet
ikke de mange unge som stu-
derer upassende, videregående
kurser«.

Stor blød midte
Tænketanken Local Futures har
regnet sig frem til at jobmarke-
dets behov for folk til videns-
økonomien slet ikke kan følge
med antallet af unge universi-
tetsuddannede. Ikke engang i
metropolen London hvor de
fleste af den type job skabes.

»Antallet af højfærdighedsjob
kan ikke holde trit med de sti-
gende kvalifikationer,« siger
tænketankens leder Mark Hep-
worth.

En ny rapport fra tænketan-
ken fremmaner en Dickensk vi-

sion af et arbejdsmarked hvor
de der før udgjorde den bløde
midte, nu bevæger sig uddan-
nelsesmæssigt opad og opnår
universitetsgrader. Imens bliver
der endnu længere ned til det
uddannelsesmæssige pjalte-
proletariat som har få eller in-
gen eksamensbeviser. Og eliten
forsvinder. Den er blevet suget
ind i den opadstigende bløde
midte.

Der er dog en vis positiv for-
andring at mærke. Folk der
rekrutterer, ser i stigende grad
på hvilken grad man har op-
nået og ikke mindst hvilket
universitet man har fået sin
eksamen fra.

Det er ofte bedre at have en
middelkarakter fra et elite-uni-
versitet frem for en superhøj
karakter fra et universitet med
et dårligt ry.

Ude på jobmarkedet er der
for længst gået inflation i eksa-
minerne.

Arbejdspladser som før gerne
tog elever ind på studenterni-
veau, tager nu universitetsud-
dannede ind. Det gælder for
eksempel politiet og revisorfir-
maerne. 

»Er vi ikke i færd med at
devaluere universitetsuddan-
nelserne?« spørger Mark Hep-
worth retorisk. ■

Bente Bundgaard er freelance-
journalist

Hver anden brite skal have
universitetseksamen
Tony Blairs New Labour regering har sat som mål at senest i år
2010 skal 50 procent af unge under 30 tage en universitetsgrad.
Men flere og flere mener at der slet ikke er behov for så mange

FLERE I BÅDENE
– Eliten af britiske

studerende forsvin-

der, og den store blø-

de midte bliver

større. Det er resulta-

tet af den britiske re-

gerings planer om at

hver anden brite skal

tage en universitets-

eksamen.
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Studerende tager 
guldfisk som gidsler

TYSKLAND: I delstaten Hamburg har politikerne rejst
forslag om en ny universitetslov. Forslaget indebærer
blandt andet øget autonomi til institutionerne, en
modernisering af ledelsesstrukturerne og en fortsat
reform af eksamensordningerne. Mest kontroversielt
er nok tanken om at indføre afgifter for studerende
der ikke kommer fra nærregionen og for studerende
der ikke overholder den normerede studietid. Et beløb
på 500 euro pr. semester fra efteråret 2004 er på tale.
Studenterorganisationen AstA leder protestaktionerne
og har blandt andet i en symbolsk aktion taget tre
guldfisk som gidsler. I en parallel aktion har 191 pro-
fessorer og lærere i en skrivelse protesteret mod for-
slaget om eksterne medlemmer i universiteternes
bestyrelser. Det ser de som en begrænsning af den
klassiske selvforvaltning og som et forsøg på at indføre
handelsstandens vilkår på uddannelsesområdet.
Læs mere på: www.asta.uni-hamburg.de/index.php.  

Oversvømmede universiteter

TYSKLAND: Flere universiteter i det østlige Tyskland
har fået skader efter de omfattende oversvømmelser.
Værst ramt er Technische Universität Dresden hvor fle-
re af bygningerne blev oversvømmet af vandmasserne.
Skaderne beregnes til 20 millioner euro. En del bøger
og værdifuldt udstyr blev evakueret før det værste
højvande mens mange lokaler nu står foran en række
større reparationer. En tysk rektorkonference har
igangsat en solidaritetsaktion for det ødelagte univer-
sitet. Nogle af de højere uddannelsesinstitutioner i
Magdeburg blev også ramt, men her var skaderne
mindre omfattende.
Læs mere på: www.tu-dresden.de/.

Europæisk forøvelse

EU: 73 europæiske universiteter samarbejder om et
projekt med 11 Joint Masters programmer. Det er
‘European University Association (EUA)’ som med
støtte fra Kommissionen i Bruxelles har udvalgt de nye
programmer efter en proces hvor i alt 60 forskellige
ansøgninger blev bedømt. Hele projektet kan ses som
en forøvelse til det kommende program ‘Erasmus
World’ hvor forskellige europæiske masterprogram-
mer bliver tilbudt studerende fra andre dele af verden.
De 11 uddannelser som nu går i gang, har hovedvæg-
ten på samfundsvidenskab og naturvidenskab/teknik.
Bag hvert af programmerne står et konsortium af
højere uddannelsesinstitutioner. Efter det første år
skal forsøget evalueres.
Læs mere på: www.unige.ch/eua/.

And the winner is...

USA: Det bedste ‘party-universitet’ i USA er University
of Indianas campus i Bloomington. I det mindste hvis
man skal tro det amerikanske forlag The Princeton
Review som netop har udgivet sin meget specielle
rangliste af amerikanske universiteter. The Princeton
bygger sine tal på spørgeskemaer som er besvaret af
over 100.000 studerende fra 345 colleges. Kategori-
seringen er noget utraditionel og handler ikke bare om
de bedste uddannelses- og forskningsresultater. Ifølge
de studerende har Northwestern University i Illinois
de bedste undervisere. De gladeste studerende går på
Vassar College i New York State og den lækreste mad
serveres på Washington University i St. Louis. Mest
akademisk valuta for studieafgifterne synes Rice Uni-
versity i Texas at give. Endelig går Stanford University
for at være det sværeste universitet at komme ind på.
Læs mere på: www.review.com/college/rankings.cfm.

INTERNATIONALT NYT ▼  ENGLAND ▼  
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Af Dan Zahavi

Inden for de seneste ti år er
mængden af bøger og artik-
ler, ja selv lanceringen af nye

tidsskrifter, der alle forsøger at
løse ‘bevidsthedens gåde’ gan-
ske enkelt eksploderet. Efter i
mange år at have været et tabu-
belagt emne, er subjektiviteten
atter tilbage på den videnska-
belige og filosofiske dagsorden. 

Der er nu i stigende grad
enighed om at hverken behavio-
rismen (der forsøgte at reduce-
re bevidsthed til observerbar
adfærd) eller den såkaldte

funktionalisme (der forsøgte at
forstå bevidstheden i analogi
med den måde computere fun-
gerer på) er i stand til at levere
en tilfredsstillende bevidst-
hedsteori netop fordi begge har
undladt at tage bevidsthedens
subjektive aspekt alvorligt. 

Et af de markante træk ved
den nyeste bevidsthedsforsk-
ning er dens tværvidenskabeli-
ge karakter. At humanviden-
skaberne atter er blevet interes-
seret i subjektiviteten, er måske
ikke så overraskende, deres
genstandsområde indbefatter
jo trods alt mangfoldigheden af
menneskelig forståelse og selv-
forståelse. Men subjektivitets-
problematikken er også i sti-
gende grad et emne som opta-
ger såvel social-, som sund-
heds- og naturvidenskaberne. 

Som Francis Crick, der pri-
mært er kendt for sin opdagelse
af dna-molekylets struktur, for
nyligt har udtalt, så udgør be-

vidsthedsproblemet en af de
helt store tilbageværende ud-
fordringer for den moderne vi-
denskab. 

Naturalisering
Hvad er det mere præcist der
hentydes til når der tales om
‘bevidsthedsproblemet’? For
mange forskere er det altafgø-
rende forhold spørgsmålet om
hvordan bevidstheden kan ind-
passes i den naturlige orden. 

Det grundlæggende problem
er ofte blevet beskrevet på føl-
gende måde: Hvordan kan det
være at nogle bestemte neuro-
fysiologiske processer som vi
kan beskrive og analysere vi-
denskabeligt fra et tredje per-
sons perspektiv, skulle kunne
forklare eller sågar være identi-
ske med de oplevelser vi alle er
så fortrolige med fra et første
persons perspektiv?

Uanset hvor meget vi stude-
rer disse processer og funktio-
ner, så synes der at forblive en
uovervindelig kløft mellem det
neurofysiologiske niveau og vo-
res følelse af glæde, vores erin-
dring om en varm sommerdag
eller vores ønske om lønfor-
højelse. Udfordringen består nu
i at bygge bro over denne kløft
mellem bevidsthed og hjerne –
sjæl og legeme – og at udforme
en teori som vil muliggøre en
naturalisering af bevidstheden.
Altså en teori som vil kunne re-
degøre udtømmende for be-
vidstheden ved hjælp af de
principper og modeller som na-
turvidenskaben anvender og
accepterer.

Forsøget på at gennemføre en
sådan naturalisering rejser imid-
lertid en lang række principiel-
le spørgsmål. Til en start må man
overveje hvad en succesfuld na-
turalisering egentlig helt præ-

cist ville kræve. Ville det fordre
en tilbundsgående og konse-
kvent gennemført reduktion, el-
ler ville det være tilstrækkeligt
blot at påvise en stabil korrela-
tion? Ville det med andre ord
fordre at man var i stand til at
forklare alle bevidsthedsfæno-
mener udtømmende ved hjælp
af begreber hentet fra biologien
og kemien, eller ville det være
tilstrækkeligt hvis man blot kun-
ne påvise at der var en snæver
sammenhæng mellem det ople-
velsesmæssige niveau og det
neurofysiologiske niveau?

Nødvendig beskrivelse
Men ud over spørgsmål af den-
ne type er det imidlertid også
nærliggende at rejse to andre
og mere grundlæggende
spørgsmål. 

For det første: Hvad det
egentlig er vi ønsker at natura-
lisere? Hvad er subjektivitet
egentlig? 

For at parafrasere den ameri-
kanske filosof Thomas Nagel,
så er en nødvendig forudsæt-
ning for enhver vellykket natu-
ralisering at man besidder en
grundlæggende forståelse af
det man ønsker at naturalisere. 

Umiddelbart kan dette krav
måske virke overraskende. Er
motivet bag forsøg på at natu-
ralisere bevidstheden ikke net-
op ønsket om at komme til at
forstå den? Problemet er imid-
lertid det følgende: Hvis man
begynder med et for vagt, for-
simplet, utilstrækkeligt eller
sågar misvisende begreb om
hvad subjektivitet egentlig er,
så vil den empiriske søgen efter
den reduktive eller korrelative
base med stor sandsynlighed
blive ledt på afveje. Måske vil
det lykkes at naturalisere et el-
ler andet, men det vil blot ikke

være det som har vores interes-
se, nemlig subjektiviteten i
dens fulde kompleksitet. 

Denne simple observation sy-
nes desværre at være blevet
overset i megen af den aktuelle
diskussion. Alle har været så
optaget af spørgsmålet om
hvordan man skulle reducere
bevidstheden til adfærd, neuro-
fysiologiske tilstande eller com-
putationelle funktioner at man
ikke har bekymret sig synder-
ligt om hvilke træk og egenska-
ber bevidstheden egentlig be-
sidder. 

Men en sådan tilbundsgåen-
de og mange facetteret analyse
af bevidsthedens strukturer og
særtræk har ikke kun en indly-
sende egenværdi, den må også
prioriteres højt hvis forsøget på
at naturalisere bevidstheden
overhovedet skal have en chan-
ce for at lykkes.

Et eksempel kan måske tjene
som illustration: I forsøget på
at naturalisere bevidstheden er
der hyppigt sket det at man
udelukkende har fokuseret på
meget simple fænomener,
såsom oplevelsen af smerte, og
det er så blevet hævdet at hvis
blot det skulle vise sig at være
muligt at levere en naturalistisk
forklaring heraf, så ville den af-
gørende milepæl være nået og
bevidsthedens gåde basalt set
være løst. 

Nu skal man ikke undervur-
dere vanskeligheden ved at le-
vere en virkelig udtømmende
redegørelse for smerte, men
synspunktet forekommer allige-
vel uacceptabelt. Subjektivitets-
problemet er et langt mere om-
fattende problemkompleks. At
være et subjekt – at være be-
vidst – er ikke kun et spørgsmål
om at kunne føle smerte, det er
også et spørgsmål om at kunne

percipere, tænke, dømme,
handle, fantasere, kommunike-
re, reflektere, håbe, tvivle, for-
tryde, forvente, erindre. Alle
disse forskelligartede bevidst-
hedsaspekter kalder på nærme-
re undersøgelser, og at de alle
skulle kunne forstås som blotte
varianter af smerteoplevelser,
synes ikke videre plausibelt.

Andre veje
For det andet må man også
overveje hvilke konsekvenser
det egentlig ville have hvis nu
subjektiviteten ikke lod sig na-
turalisere. Hvad nu hvis den
genstridigt modstod forsøget på
at blive indfanget i et naturvi-
denskabeligt begrebsapparat?
Ville det da, som nogle har
hævdet, være ensbetydende
med at den i så fald måtte afvi-
ses som en blot fiktion? (At den
aktuelle debat ikke mangler ra-
dikale standpunkter vil være
bekendt for enhver der blot har
fulgt lidt med i den). 

Og hvad nu hvis det skulle
lykkes at afvise en sådan be-
kymring – de færreste af os vil
jo formentlig mene at det for al-
le fænomener gælder at kun en
naturalisering vil kunne sikre
deres realitet; og hvis vi for ek-
sempel kunne acceptere at bor-
gerkrige, kommunevalg og
symfonier er virkelige skønt de
ikke kan naturaliseres, hvorfor
så ikke også acceptere at det
samme eventuelt kunne gælde
for bevidstheden? I så fald kun-
ne man også begynde at over-
veje om bestræbelsen på at na-
turalisere bevidstheden virkelig
er bevidsthedsforskningens
eneste væsentlige opgave.

At bevidsthedsforskningen
rummer andre påtrængende
problemer end lige netop
spørgsmålet om forholdet mel-

VIDENSKABET
FILOSOFI

Bevidsthedens gåde er endnu ikke løst. Både be-
vidstheden og subjektiviteten skal defineres, og
det er vanskeligt. Flere veje er dog efterhånden
farbare

»Subjektivitetsproblematikken er i sti-
gende grad et emne som optager
såvel social-, som sundheds- og
naturvidenskaberne.«

Nyt Center
Det Teologiske Fakultet fejrer torsdag den 12. september

åbningen af blandt andet Danmarks Grundforsknings-

fonds Center for Subjektivitetsforskning. Se side 19 for

program og annoncering af særforelæsning i forbindelse

med åbningen på side 22.

Subjektivitetens 
genkomst
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lem subjektivitet og hjerne
(altså spørgsmålet om hvorvidt
og hvordan bevidstheden kan
reduceres til bevidstløs mate-
rie) er et synspunkt som i de
sidste par år gradvist er be-
gyndt at vinde gehør. 

I takt med at spørgsmål af ty-
pen: ‘Hvad er forholdet mellem
genstandsbevidsthed og selvbe-
vidsthed?’, ‘Hvilken tidslig
struktur har bevidsthedsstrøm-
men?’, ‘Er der knyttet oplevel-
ser til det at tænke abstrakte
tanker?’, ‘Er vores bevidstheds
fundamentale strukturer på-
virket af vores interaktion med
andre mennesker?’, ‘I hvilket
omfang er det overhovedet mu-
ligt at begrebsliggøre oplevel-
sesstrukturerne?’, ‘Er vores
selverfaring altid kropslig for-
ankret?’ er begyndt at blive ta-
get alvorligt, er der samtidig
langsomt ved at ske en reorga-
nisering af det videnskabelige
landskab. 

Som allerede nævnt har be-
vidsthedsforskningen i stigende
grad bragt forskere fra vidt for-
skellige traditioner og fagdisci-

pliner sammen. Det har længe
været normalt at samarbejde på
tværs af de empiriske faggræn-
ser (psykologi, biologi, neuro-
videnskab, etc.), og skønt der
også efterhånden finder en be-
tragtelig udveksling sted mel-
lem kognitionsforskningen og
den angloamerikanske, såkald-
te analytiske, bevidsthedsfilo-
sofi, så har det indtil for nylig
skortet på forsøg på også at
trække på de ressourcer der
findes i andre filosofiske tradi-
tioner, herunder de to retninger
der har været særligt domine-
rende i tysk-fransk filosofi,
nemlig den såkaldte fænome-
nologi og hermeneutik. Men
dette er nu langsomt ved at
ændre sig. 

Filosofisk kernebegreb
Subjektivitetsproblematikken
er atter kommet på den viden-
skabelige og filosofiske dags-
orden. Men i ordet ‘atter’ lig-
ger naturligvis også en påmin-
delse om at det jo ikke er første
gang subjektiviteten bliver ud-
forsket. 

Vi har at gøre med et filoso-
fisk kernebegreb med en lang
historie der i tidens løb har væ-
ret gjort til genstand for intense
undersøgelser af blandt andre
Descartes, Locke, Kant, Fichte,
Hegel, Kierkegaard, James,
Dilthey, Bergson, Husserl, Hei-
degger, Sartre, Merleau-Ponty
og Henry. At tro at den moder-
ne bevidsthedsforskning i kraft
af de seneste ti års massive ind-
sats, allerede er på fuld højde
med tidligere tiders indsigter,
og at der derfor ikke er behov
for at tage traditionen med på
råd, er udtryk for en naiv frem-
skridtsoptimisme.

Givet de seneste års udvik-
ling inden for kognitionsforsk-
ningen, den analytiske bevidst-
hedsfilosofi og den stigende
tendens til rent faktisk at un-
dersøge bevidsthedens struktur
(første persons perspektivets
beskaffenhed, selvets status,
etc.) ville det være decideret
kontraproduktivt at ignorere de
rige og subtile bevidsthedsana-
lyser som traditionen allerede
rummer. Faren for at kostbare

ressourcer bruges på at genop-
dage den dybe tallerken er gan-
ske enkelt for stor. 

Det forhold at både fænome-
nologien og hermeneutikken
altid har været optaget af sub-
jektiviteten og længe har un-
derkastet oplevelsesstrukturer-
ne, kropsligheden, selvbevidst-
heden genstandsbevidstheden
indgående analyser, gør det nær-
liggende at iværksætte følgende
forskningsstrategi: Det må være
muligt at integrere resultaterne
fra den nyeste empiriske forsk-
ning (psykologi, psykopatologi,
neurovidenskab) med en de-
skriptiv bevidsthedsanalyse der
trækker på ressourcerne i såvel
analytisk filosofi som fænome-
nologi og hermeneutik. 

En sådan integreret forsk-
ningsstrategi er netop den man
finder på det nyoprettede Dan-
marks Grundforskningsfonds
Center for Subjektivitetsforsk-
ning. Centeret er baseret på et
uortodokst samarbejde mellem
forskere med baggrund i hen-
holdsvis bevidsthedsfilosofi, re-
ligionsfilosofi og psykopatolo-

gi, og det søger eksplicit at
fremme dialogen mellem såvel
filosofi og empirisk forskning
som mellem forskellige filosofi-
ske traditioner. Mere konkret
består centerets hovedopgave i
at kortlægge og analysere tre af
subjektivitetens grundstruktu-
rer: intentionalitet, selvbevidst-
hed, og intersubjektivitet – altså
subjektiviteten i dens forhold til
verden, til sig selv og til andre.
Hypotesen er kort fortalt at in-
gen af disse tre dimensioner
kan forstås i isolation. De be-
lyser gensidigt hinanden og kan
kun forstås i deres sammen-
hæng. 

Men samtidig med at kunne
bidrage til en afklaring af deres
indbyrdes forhold, håber cen-
teret også at kunne levere en så
detaljeret subjektivitetsanalyse
at en mere kvalificeret stilling-
tagen til spørgsmålet om sub-
jektivitetens naturalisering bli-
ver mulig. ■

Dan Zahavi er professor og leder
af Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Subjektivitets-
forskning, Det Teologiske Fakul-
tet, Københavns Universitet.

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. 

FAGGRÆNSER – Bevidsthedens gåde er blevet naturvidenskabelig. Subjektivitetens genkomst som forsknings-

objektiv inviterer til tværvidenskabeligt mellem blandt andet filosofien, natur- og sundhedsvidenskaberne.

F O T O :  S C A N P I X
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Det blev i seneste nummer af Universi-
tetsavisen lidt humoristisk påpeget at
møblerne i den nye KUA-bygning er i
‘retrostil’ fordi der ikke blev penge til
nye møbler. 

For nu ingen skal være i tvivl, så er
det ikke sjovt, det er en skandale. Ikke
nok med at det selvfølgelig ser tåbeligt
ud at afrakkede nedslidte lænestole og
gule og orange spisestole skal udgøre 
en del af møblementet, det gør også at
siddeforholdene er under al kritik. 

Biblioteket for Nordisk Filologi har
fået flotte nye lokaler, men der er ikke
skaffet fornødne studerepladser så de
studerende kan sidde og arbejde på
opgaver og specialer, hvad der var en
udbredt praksis i de gamle lokaler, og
hvad der også gerne skulle blive en
udbredt praksis i de nye. Det kan man
altså ikke være bekendt, hvem ‘man’ så 
i øvrigt er. 

Vi må have ordentlige møbler i det
nye byggeri så vi også har ordentlige
arbejdsforhold.

Ib Ulbæk, lektor, Institut for Nordisk
Filologi.

■ NYT KUA

En skandale

DEBAT ▼  

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.

Af Pernille Rosenkrantz-Theil,
Enhedslisten

Til regeringens udspil siger Enhedslisten:
Strømline, ja tak. Erhvervsrette, nej tak –
faglighed, ja tak. Afdemokratisere, nej tak

– demokratisere, ja tak. Vi havde håbet på at
kunne trække regeringen i den rigtige retning.
Derfor har Enhedslisten deltaget i forhandlin-
gerne hen over sommeren. Men vi har måttet
sande at regeringen ikke lader sig rokke på de
mest centrale punkter. Således har vi meddelt
vores sortie fra forhandlingsbordet. 

Sådan cirka ti punkter er blevet behandlet un-
der forhandlingerne. Her skal blot nævnes to.
For det første: Ministeren vil indføre bestyrelser
til at lede universiteterne. Disse bestyrelser skal
have et eksternt flertal primært bestående af
enkeltpersoner fra erhvervslivet. 

For det andet: I forlængelse heraf skal rektor
og andre ledende personer på universiteterne i
fremtiden ansættes af denne bestyrelse i stedet
for at blive valgt af de studerende og ansatte
som det foregår i dag. 

Både universitet og samfund kan have gavn et
tættere dagligt samarbejde, og derfor er det en
udmærket ide at åbne universitetet mere op for
omverdenen. Men vi er slet ikke enige med rege-
ringen om løsningen. 

Repræsentantskaber
Set gennem Enhedslistens briller er løsningen at
etablere repræsentantskaber bestående af er-
hvervsliv og organisationer som kan komme
med råd, vejledning, kritik og inspiration til uni-
versiteterne. 

Set med regeringens briller er løsningen at la-
de virkeligheden (læs: det private erhvervsliv)
lede universiteterne.

Vi risikerer desværre at de uddannelsesmæs-
sige og forskningsmæssige prioriteringer på uni-
versiteterne på den baggrund bliver styret af
snævre og kortsigtede erhvervsinteresser. Dette
bliver på bekostning af den bredere faglige fun-
dering som sætter os i stand til at omstille os ef-
terhånden som samfundet forandrer sig. Det er
et faktum at stemmetallene i forbindelse med
valgene til de ledende poster har været betæn-
kelig lave, men måske skulle man i første om-

gang forsøge at gøre noget ved den problemstil-
ling i stedet for at springe over hvor gærdet er
lavest og afskaffe den demokratiske valghand-
ling. Ved valg til Europaparlamentet er stemme-
procenten også lav. 

Men her foreslår regeringen ikke at valgene
afskaffes for i stedet at hyre en bestyrelse fra det
private erhvervsliv til at ansætte EU-parla-
mentsmedlemmerne. Hvis det er hvad fleksibili-
tet, frihed og åbenhed betyder, så er der vel in-
gen der kan undre sig over at vi ikke ønsker at
være med?

At organisere universiteterne som en privat
virksomhed betyder en voldsom afdemokratise-
ring og underminering af fagligheden på uni-
versiteterne, og det vil Enhedslisten ikke accep-
tere. Regeringen har meldt ud at der ikke kan
rykkes ved det eksterne flertal. Ej heller på at
rektor og andre ledere i fremtiden skal udpeges
af bestyrelsen. Derfor valgte vi at sige nej tak til
yderligere forhandlinger. 

Og herfra er der kun tilbage at sige: Nu er det
op til universiteternes ansatte og studerende at
forhindre at jeres indflydelse ikke fjernes med et
pennestrøg. ■

■ SYNSPUNKT

Det private universitetsliv
Regeringen har en plan for universiteternes fremtid. 
De vil afdemokratisere, erhvervsrette og strømline universiteterne.
Deres dæknavne er fleksibilitet, frihed og åbenhed

Jeg var forleden inviteret til et seminar
om seniorpolitik arrangeret for medar-
bejderne i Universitetets fællesadmini-

stration. Hvad kommer det mig ved, tænkte
jeg. Skal de gamle afvikles på en pæn måde?
Er der besparelser på vej? 

For det første må jeg erkende at det i aller-
højeste grad kommer mig ved. Jeg er i den
aldersklasse som kaldes plus-50; ja, jeg er
endda en plus-55’er, så det må siges at være
meget aktuelt for mig.

Men hvad er det egentlig, seniorpolitik
drejer sig om?

For mig betyder et fornuftigt genera-
tionsskifte meget. Vi er sikkert mange som
synes at det vi laver er vigtigt og at det vil
være en stor skam hvis hele erfaringspoolen

og rutinen forsvinder når vi holder op. Det
vil sige at jeg meget gerne vil oplære en ung
til at tage over på en måde så historikken be-
vares og mine fejltagelser ikke bliver genta-
get.

Er det så sådan at en god seniorpolitik
medfører at de mange opgaver bliver afleve-
ret fornuftigt til næste generation så vi kan
forlade arbejdsmarkedet med god samvittig-
hed? Nej – det var vist ikke lige emnet.

Gratis omstillingsvillighed
En god seniorpolitik er helt klart heller ikke
en håndbog i at afvikle de gamle hurtigt og
smertefrit. Det blev slået fast flere gange for
en sikkerheds skyld.

Er en god seniorpolitik da en vejledning i
at få de gamle til at gå ned i tid, at få færre
opgaver, at afgive magt og ikke mindst at gå
ned i løn så der bliver plads og økonomi til
at ansætte nogle unge?

Nja, det er noget uklart. Måske, måske ikke!
Jeg forstod på diverse indlæg på semina-

ret at en god seniorpolitik er at give de gam-
le mulighed for at få arbejdsopgaver, videre-
uddannelse og kompetence i overensstem-
melse med den enkeltes egne ønsker og for-
måen. For mig at se er det en god politik
uanset alder.

Jeg forstod også at de gamle skal være om-
stillingsvillige og åbne for at videreuddanne
og opkvalificere sig. Ja da – selvfølgelig, hvis
der er muligheder og behov for det. Det bør
vi alle være uanset alder. Problemet er nok
nærmere at der er så lidt rotation i opgaver-
ne at omstillingsvillighed er gratis. Typisk
sker der kun omfordeling af arbejdsopgaver
når en kollega forlader sin plads.

Er det i virkeligheden ikke sådan at vi nu
er så mange gamle relativt højtplacerede
medarbejdere at det nu bliver acceptabelt at
bruge tid og penge på seniorer? Vi skal hjæl-
pe hinanden med at blive beredt til at forla-
de arbejdsmarkedet uden af den grund at gå
i hundene. Hvis det så oven i købet kan få
den sidegevinst at de gamle som ikke er højt
placeret i hierarkiet også får en god senior-
tid, ja så er der opnået noget.

Hårdt sagt skal vi til at se manden med le-
en i øjnene – altså ham som skærer os ud af
arbejdsmarkedet. Det er ikke så let endda,
men mens vi kigger på ham, kan vi fortælle
hinanden at hvis vi forbereder os godt og fø-
ler os værdifulde hele vejen, så er det ikke så
slemt. Konkrete tiltag om en pensionistklub
kommer først om fem-ti år.

Anker Hoch, seniormedarbejder.

■ SENIORPOLIT IK

Afvikling eller udvikling af ældre medarbejdere
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Ansøgningen, der skal være
Feriefonden i hænde senest den
20. september 2002, sendes til:
Feriefonden, Københavns Uni-
versitet, Nørregade 10., P.O.B.
2177, 1017 Kbh. K.
Senest den 11. oktober vil man
have modtaget svar.

Læs mere om Feriefondens huse
på www.ku.dk/ferie. Fondens
telefonnummer er 3532 2791.
(Alle dag ekskl. onsdag kl. 12.30
– 14.30.)

Feriefonden tager nu hul på
vintersæsonen som strækker sig
fra uge 50 til og med uge 19.
Deltagere skal være opmærk-
somme på at man tegner sig for
en hel uge. Bestilling af enkelte
dage fx i julen eller weekender i
foråret 2003 kan ske fra den 4.
november. En eventuel forlæn-
gelse af lejekontrakten vedr. lej-
ligheden i Paris skal først for-
handles til november. Det er
derfor kun muligt at søge den-
ne i uge 52 og 1.

Feriefonden råder over 17 dejli-
ge feriehuse, 15 i Danmark og 2
i Sverige. En ferieuge beregnes
fra lørdag kl. 14.00 til den ef-
terfølgende lørdag kl. 14.00.
Weekendudlejninger er fra fre-
dag til søndag.
Husene er fuldt monterede
med elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas/elkom-
fur og køleskab. Endvidere er
der radio/tv og fire cykler i alle
huse. Der er ligeledes telefon i
alle huse –  undtagen i Väset.
Man medbringer selv sengelin-
ned, håndklæder og viskestyk-
ker.

Husdyrallergikere: Det er ikke
tilladt at medbringe husdyr i Li-
seleje- og Silkeborghuset.

Jul/nytår:
Uge 52 (21/12 – 28/12)
Uge 1 (28/12 – 4/1)

Vinterferie:
Uge 7 (8/2 – 15/2)
Uge 8 (15/2 – 22/2)

Påske:
Uge 16 (12/4 – 19/4)
Uge 17 (19/4 – 26/4)

Lodtrækning om feriehus 
til jule-, vinter- og påskeferien

KUN FOR ANSATTE

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt. Skriv fuldt cpr.-nummer da det er vores eneste indgang til edb-

systemet. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden cpr.-nummer

kan ikke behandles!

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen,

skal gøre opmærksom på det i rubrikken  “Jeg søger sammen med”. Husk at skemaet

skal være Feriefonden i hænde senest den 20. september 2002.

Ansøgningsskema til jule-, vinter- eller  påskeferien

Husnumre: Pris Husnumre: Pris

1. Skuret, Læsø 1.300,-

2. Toppen, Silkeborg  

(husdyr ikke tilladt) 2.000,-

3. Hulsig, Skagen 2.000,-

4. Blåvand, Vesterhavet 2.000,-

5. Marstal, Ærø 1.500,-

6. Stendiget, Sejrøbugten 1.500,-

7. Nålevænget, Sejrøbugten 1.700,-

8. Hald Strand, Hundested 1.700,-

9. Liseleje (husdyr ikke tilladt) 1.600,-

10. Saunte, Hornbæk 1.500,-

11. Marielyst, Falster 1.500,-

12. Vang, Bornholm 1.700,-

13. Sandkås, Bornholm 1.900,-

14. Lundeborg, Fyn 1.900,-

15. Landeryd, Sverige 1.600,-

16. Väset, Sverige 1.300,-

17. Tibirke, Tisvildeleje 1.700,-

18. Paris – Kun uge 52 + uge 1 3.000,-

Cpr.-nummer:

Navn:

Arbejdssted:

Privatadresse:

Postnummer:

Lokal tlf: Evt. privat tlf:

Angiv den periode du ønsker i prioriteret rækkefølge 

(fx 1. uge 16. 2. uge 52  3. uge 1.)

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge). 

Man kan ikke knytte de enkelte huse til bestemte uger. 

1. 2. 3. 4. 5.

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes cpr.-numre:

1.

2.

Lundeborg

Väset

Kun for ansatte
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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.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

Copenhagen

Period: From now until 31/8-03

or for shorter period.

Size: Room or 1 bedroom apart-

ment.

Tenant: Male guest student.

Contact: Martin Porter, e-mail:

martin.porter@iue.it.

København

Periode: Pr. 1/10-02, for ca. 10 md.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Post doc fra Schweiz. 

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

Konatkt: Matematisk Afdeling,

tlf. 3532 0723, e-mail:

imf@math.ku.dk. 

København

Periode: Pr. 1/10-02 el. snarest

derefter.

Beboer: 26 årig ph.d.-studerende

med hund.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Michael, e-mail: 

MPoulsen@zi.ku.dk, tlf. 3918

3682 el. 3532 1320.

Østerbro/Frederiksberg

Periode: Snarest og indtil 21/12-02.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Rolig gæstelektor.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Datalogisk Institut, tlf.

3532 1448.

Østerbro/Frederiksberg/Indre by

Periode: Snarest og indtil 21/12-02.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Rolig gæstelektor.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

Kontakt: Datalogisk Institut, tlf.

3532 1448. 

København

Periode: Primo oktober – medio

december.

Størrelse. Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Islandsk K docent.

Kontakt: E-mail: thorah@hi.is, tlf.

+35 4525 4467.

Greater Copenhagen/

Hvidovre

Period: From 1 October 2002 un-

til 30 June 2003.

Equipment: (Partially) furnished.

Maybe shared bath and kitchen.

Tenant: Italian MD.

Rent: 4-5.000 kr. per month.

Contact: Giovanni Stanghellini, 

e-mail: stan@dada.it.

København

Periode: Snarest og året ud.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., eller

2 separate vær.

Beboer: To K gæstestuderende.

Husleje: Maks. 2.500 kr. pr. md.

pr. pers.

Kontakt: E-mail: mada_78pl@

yahoo.dk.

København

Periode: Fra 15/9 el. 1/10-02 til

juni/juli 2003.

Størrelse: Lejlighed, 1 1/2 el. 2 vær.

Beboer: Tysk-dansk par, gæste-

studerende, ikke-rygere. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Christine, e-mail:

c.neckermann@web.de el.

Jakob, tlf. 2682 4980.  

Boliger udlejes ▼

Christianshavn

Period: Until May 2003 by ap-

pointment.

Size: Room.

Equipment: Furnished. Access to

bath and kitchen.

Tenant: Guest researcher/student.

Rent: 2.700 kr. per month incl. el,

water, heating.

Contact: Tel. 2321 3027/2532 8467.

København, Skt. Hans Torv

Period: Until 1/3-03.

Size: Apartment, 2 rooms, 54 sqm.

Equipment: New kitchen, toilet

and separate bathroom. 

Fully furnished.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Prize: 3.500 kr. per month excl.

heating and electricity.

Deposit: 12.000 kr.

Contact: E-mail:

camilla.groth@jubiipost.dk.

Amager

Periode: Fra september til de-

cember 2002 el. oktober 2003.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 50 kvm.

Udstyr: Køkken og bad, 2 altaner

og gårdhave.

Beboer: Ikke-ryger. Husdyr tilladt. 

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

gas, vand og varme.

Kontakt: E-mail: susanne@g-b.dk,

tlf. 5761 8596 (aften).

Nørrebro

Periode: Fra 1/10-02 til 1/5-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 1/2 vær.

Udstyr: Møbleret. Bad i kælder. 

Beboer: Gæsteforsker(par) el. lign.

Husleje: 5.600 kr. pr. md. inkl.

el/gas, licens og kabel tv.

Kontakt: E-mail: torevincents

olsen@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Evt. indtil 1/4-04.

Størrelse: 2 sammenhængende

kvistværelser

Udstyr: Helt el. delvist møblere-

de. Adgang til bad med vaske-

maskine, men ikke køkken.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Britta, tlf. 3325 2321.

København S

Periode: Fra 1/10-02 til juni 2003

m. mulighed for forlængelse.

Størrelse: Værelse, ca. 6,5 kvm.

Udstyr: Adgang til møbleret stue,

bad og køkken.

Beboer: Ikke-ryger, gerne M.

Husleje: 1.750 kr. pr. md. inkl. a

conto el, gas og varme, tlf.ab.,

forsikring og radiolicens.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Camilla Jannæs, tlf.

3297 6885, e-mail: 

camjannaes@hotmail.com.

Jonstrup – Værløse

Periode: 6 mdr.

Størrelse: Rækkehus på 157 kvm., 

6 vær.

Udstyr: Fuldt el. delvist møbleret.

Ca. 100 kvm. gårdhave i stue-

plan og tilsvarende baghave.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. inkl.

varme/vand/el.

Kontakt: E-mail: ellen@cancer.dk

el. steen.hartmann@tiscali.dk.

Tlf. 3525 7679 el. 4420 0773.

Byttelejlighed

København-Århus

Periode: 1-2 år.

Haves: Lejlighed, 2 vær. med al-

tan, grøn udsigt, elevator. 

Husleje: 1.800 kr. pr. md. ekskl.

varme, el, stofa. 

Ønskes: Lejlighed, 2 vær., billig

lejlighed i det centrale Køben-

havn, Valby, el. Frederiksberg.

Kontakt: Tlf. 2278 5125.

● STILLINGER

Sundhedsvidenskab ▼

Økonomichef
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Ledelsesmæssigt ansvar

for økonomifunktionen med

reference til sekretariatsche-

fen. Med udgangspunkt i en

konsulentrapport skal økono-

michefen udvikle økonomiom-

rådet og implementere en ny

økonomistyringsmodel. Chefen

skal udvikle og implementere

et nyt økonomistyringskoncept;

udvikle retningslinjer og princip-

per for budgetopfølgning og

ledelsesrapportering; udarbej-

de budgetoplæg og økonomi-

ske analyser; rådgive dekanat

og institutter om budgetter og

andre økonomiske spørgsmål;

udarbejde beslutningsoplæg

om økonomiske spørgsmål til

dekanat og fakultetsråd; ud-

føre virksomhedsregnskab og

forskningsstatistik.

Kvalifikationer: Cand.polit.,

cand.oecon. el. lign. med viden

om økonomistyring i den of-

fentlige sektor; erfaring med

økonomistyringsopgaver og

gerne med implementering af

nye økonomistyringssystemer

både teknisk og organisatorisk;

ledelseserfaring evt. fra en

souschefstilling; gode analyti-

ske evner.

Til besættelse: Snarest og gerne

1/11-02.  

Ansøgning sendes til: KPMG

Consulting, Borups Allé 177,

Postboks 250, 2000 Frb. el. via

e-mail: ansoeger@kpmg.dk.

Ansøgningsfrist: 13/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Konsu-

lent Gitte Høj Laustsen, KPMG,

tlf. 3818 3818. 

IT-ekspert    
Genopslag

Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold/kvalifikationer: Win-

dows2000 ekspert med solidt

praktisk og teoretisk kendskab

til Windows 2000 server, her-

under opsætning og konfigu-

ration; erfaring med udarbej-

delse af Windows 2000 profes-

sional klienter med specialtil-

pasning af software; kvalifika-

tioner svarende til minimum

MCSA certificering, ønsket

MCSE; min. 3 års dokumente-

ret erfaring med drift af større

Windows-netværk; erfaring

med selvstændig arbejdstilret-

telæggelse og projektstyring.

Ansøgning sendes til: E-mail:

sund-fak@adm.ku.dk el. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat, Att.: Jørgen

Skieller, Blegdamsvej 3B, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 10/9-02, kl. 10.00 

Yderligere oplysninger: IT-medar-

bejder Jørgen Skieller, tlf. 4036

7055.

Humaniora ▼

Lektorat
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Nordamerikansk littera-

tur (j.nr. 401-221-542/02-4251).

Kvalifikationer: Dokumenterede

undervisnings- og forsknings-

kvalifikationer i amerikansk

litteratur fra 19. og 20. år-

hundrede på relevant niveau.

Alt andet lige vil en ansøger

med ekspertise i sammenlig-

nende engelsksproget nord-

amerikansk litteratur, dvs.

Canadisk og amerikansk litte-

ratur, blive foretrukket.

Til besættelse: 1/1-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 4/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, tlf.

3532 8579.

Ekstern lektor
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Undervisning i oversæt-

telse dansk/italiensk + fri skrift-

lig sprogfærdighed.

Til besættelse: 1/10-02.

Omfang: I alt 20 timers undervis-

ning.

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Lene

Waage Petersen, Romansk Insti-

tut, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 19/9-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Romansk Institut. 

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Lene Waage Petersen, 

tlf. 3532 8431, 

e-mail: waage@hum.ku.dk

Naturvidenskab ▼

Post doc/akvatisk økolog
– vikariat
Sted: Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Zoologisk Institut.

Indhold: Post doc (adjunkt med

særligt henblik på forsknings-

og udviklingsopgaver) Vikaren

● NAVNE

Titler ▼

Læge, ph.d. Jiri Bartek

Afdelingsleder ved Kræftens Bekæmpelse, læge, ph.d. Jiri Bartek

er tildelt titlen adjungeret professor i molekylær kræftforskning

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for en femårig periode

fra den 1. juli 2002. 

Professor Paul Hilliers

Professor ved Indiana University School of Music, USA, Paul Hilli-

ers er tildelt titlen adjungeret professor i musik ved Musikviden-

skabeligt Institut for en femårig periode fra den 1. august 2002.

Predrag Cvitanovic

Professor ved Georgia Institute of Technology, USA, ph.d. Predrag

Cvitanovic er tildelt titlen adjungeret professor i fysik ved Niels

Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik for en femårig

periode fra den 1. august 2002.

Overlæge, dr.med. Bent Faber Vestergaard

Afdelingsleder ved Statens Serum Institut, overlæge, dr.med.

Bent Faber Vestergaard er tildelt titlen adjungeret professor i vi-

rologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for en femårig

periode fra den 1. september 2002. 

Lic.scient. Marianne Schwartz

Laboratorieleder ved Rigshospitalet, lic.sci-

ent. Marianne Schwartz er tildelt titlen ad-

jungeret professor i molekylær genetik ved

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for

en femårig periode fra den 1. september

2002. 

Overlæge, dr.med. Olav Jonas Bergmann

Overlæge ved Københavns Amts Sygehus i Herlev, dr.med. et

cand.odont. Olav Jonas Bergmann er tildelt titlen adjungeret pro-

fessor i integreret oral og intern medicin ved Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet for en femårig periode fra den 1. september

2002.

Ambassadør Hans Henrik Bruun

Ambassadør Hans Henrik Bruun er tildelt titlen adjungeret pro-

fessor i sociologi ved Sociologisk Institut for en femårig periode

fra den 1. september 2003.

Pristildelinger ▼

Ole Frederiksen
Lektor og cand.med. Ole Frederiksen, Afde-

ling for Nyre- og Kredsløbsfysiologi,  Medi-

cinsk Fysiologisk Institut, har modtaget

130.685 kr. fra Lundbeckfonden. Midlerne

skal anvendes til studier af hvordan den

rensende funktion i de øvre luftveje er af-

hængig af tykkelsen af det væskelag der

beklæder luftvejenes overflade. Hensigten

er at opnå en forståelse for de grundlæggende mekanismer bag

reguleringen af væskelagets tykkelse hos både raske personer og

personer der for eksempel lider af cystisk fibrose. 

Kvindelige løbere søges
Kvindelige løbere ml. 20 og 40 år søges til træningsstudie om effekten af styrketræning på knogletæt-

heden. Før og efter træning vil vi bl.a. måle knogletæthed, kønshormonstatus, kondital, maksimal mu-

skelstyrke og muskelfibersammensætning. Deltagelse vil indebære styrketræning i 4 måneder.

Kontakt Eva Wulff Helge, Institut for Idræt, ewhelge@ifi.ku.dk, tlf. 3532 0803.

INTERNATIONAL DAY 2002

The University of Copenhagen would like to welcome all

foreign guests to Copenhagen on Monday September 16.

15.30 – 18.00: Welcome arrangement at your faculty. 

18.00 – 21.00: Københavns Universitet – University of

Copenhagen, Festsalen, Celebration Hall, 

Frue Plads, 1017 Kbh. K. 

21.00: The International Café, Nachspiel in

Studenterhuset, Købmagergade 52. 

Please contact your faculty secretariat for further information.

Organizer: University of Copenhagen, The International Office.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Inge Ol-

sen, tlf. 3532 7981 el. Susanne

Fray, tlf. 3532 6250.

Bioanalytiker/Laborant 
Sted: Wilhelm Johannsen Center

for funktionel Genom Forsk-

ning, Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik.

Indhold: Bl.a. celle- og vævsdyrk-

ning i et team der foretager

kromosomundersøgelser, fluo-

rescens in situ hybridisering

(FISH), samt basale DNA analy-

ser af specielle patientgrupper. 

Til besættelse: 1/11-02 el. snarest

derefter.

Omfang: Foreløbig 1-årig fonds-

lønnet stilling. 

Ansøgning: Vedlagt cv. Sendes

til: Prof. Niels Tommerup, Wil-

helm Johannsen Center for

Funktionel Genomforskning,

Institut for Medicinsk Biokemi

og Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 25/9-02. 

Yderligere oplysninger: Prof.,

dr.med. Niels Tommerup, 

tlf. 3535 7826, e-mail: 

tommerup@imbg.ku.dk.

Tandplejer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling 

Sted: Ældreforskningscentret,

Tandlægeskolen.

Kvalifikationer: Tandplejer der er

selvstændig, samvittigheds-

fuld, engageret og god til at

organisere en større patient-

gruppe ved hjemmebesøg. 

Omfang: 20 timer/uge fra 1/10-02

til 31/12-03.

Ansøgning: Skriftlig vedlagt rele-

vante dokumentationer.

Sendes til: Institutleder Nils-Erik

Fiehn, Tandlægeskolen, Nørre

Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 18/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Tand-

læge Erik Andersen, tlf. 3532

6813 el. 3379 6028 el. e-mail:

ean@odont.ku.dk.

Studentermedhjælp 
Sted: Klinisk Biokemisk afdeling,

sekretariatet, Amtssygehuset i

Glostrup. 

Indhold: Arkivering, mødeplan-

lægning, pasning af telefon,

postfordeling og skrivning af

korrespondance for admini-

strerende overlæge. 

Til besættelse: 1/11-02.

Omfang: 10-15 timer/uge efter

nærmere aftale.

Ansøgning sendes til: Admini-

strerende overlæge, professor,

dr.med. Steen Gammeltoft,

Klinisk Biokemisk afdeling,

Amtssygehuset i Glostrup, 

2600 Glostrup.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

modtages indtil stillingen er

besat, men gennemgang af

ansøgninger 25/9-02. 

Yderligere oplysninger: Admini-

strerende overlæge Steen

Gammeltoft, tlf. 4323 2455, 

e-mail: sg@dcb-glostrup.dk.

● ØVRIGE
STILLINGER

Medredaktør på Hoved-
området
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Foruden det journalisti-

ske arbejde også arbejde med

layout, regnskab og andre

praktiske ting. 

Kvalifikationer: Studerende ved

Naturvidenskab med lyst til at

formidle naturvidenskab. Erfa-

ring med journalistisk arbejde,

alle former for IT og kørekort

er en fordel. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Ca. 15 timer/uge, dog

ikke jævnt fordelt, i min. 2 år.

Ansøgning: Vedlæg gerne en

tekst du tidligere har skrevet,

artikler, et udkast til artikler du

kunne tænke dig at skrive el.

et par forslag til emner Hoved-

området kunne tage op.  

Sendes til: Hovedområdet, Det

naturvidenskabelige Fakultet,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 20/9-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Redak-

tionen, tlf. 3532 4215/3532

4216, e-mail: hoved.omraadet

@nat.ku.dk. Redaktionen har

åben alle hverdage kl. 10-12.

Specialestuderende
Sted: Rigshospitalets Afdeling for

Vækst og Reproduktion. 

Indhold: Specialestuderende på

Biokemi/Biologi el. lign. søges

til molekylærbiologisk projekt

inden for hormonforstyrrende

stoffer. Det er målsætningen at

undersøge hvordan forskellige

stoffer påvirker forskellige

aspekter af hormonsyntesen.

Projektet omfatter arbejde

med humane brystkræft celler

og anvendelse af de nyeste

teknologier inden for moleky-

lærbiologi såsom DNA-micro-

arrays og siRNA.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsleder Henrik Leffers, tlf.

3545 7934, e-mail: lef@bioba

se.dk el. ph.d.-studerende

Kristian Almstrup, tlf. 3545

5127, e-mail: Kristian.Almstrup

@biobase.dk.

Specialestuderende
Contents: Project in Pharmaco-

and Toxicogenomics. Liver is

the primary site of metabolism

of therapeutic drugs. The en-

zymes involved in drug meta-

bolism are often members of

the cytochrome P450 (CYP)

gene family. We want to in-

vestigate the transcriptional

regulation of these genes in

response to drug treatment,

using microarray technology

and animal models as well as

primary hepatocyte cultures.

The candidate would learn/

apply a series of experimental

skills ranging from tissue cul-

ture techniques, molecular

biology and microarray tech-

nology to bioinformatics.

Qualifications: A solid knowledge

in pharmacology and/or bio-

chemistry would be preferable.

Extent: The project would require

12-18 months of dedication.

Additional information: Peter

Pörzgen, e-mail: petp@lund-

beck.com.

● EKSAMEN

Sundhedsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding
Termin: Vinteren 2002/03.

Indhold: Indtegning til eksaminer

og tentamener.

På instituttet: Panum, bygning 9,

1., vandrehallen ved Dam Au-

ditoriet fra 9/9 t.o.m. 11/9-02

kl. 9-15. 

På nettet: På punkt.ku.dk kan

indtegning finde sted allerede

nu t.o.m. 15/9-02. Har du mi-
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Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Merete Rishøj

Møller, tlf. 3532 3357, e-mail:

mrm@ifs.ku.dk. 

Overassistent
– barselsvikar
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Eksamensplanlægning;

udsendelse og modtagelse af

eksamensopgaver, sekretærop-

gaver for Studielederen og in-

stituttets fagkoordinatorer

samt forefaldende opgaver i

Studieadministrationen.

Kvalifikationer: Kontoruddannet

med relevant efteruddannelse.

Gode dansk- og engelskkund-

skaber. Kendskab til WordPer-

fect/Word og Microsoft Out-

look og gerne kendskab til stu-

die- og eksamensadministra-

tion, ansættelse af eksterne

lektorer samt merit- og dispen-

sationsansøgninger. 

Omfang: Fra 1/11-02 til 30/6-03

m. mulighed for forlængelse. 

Ansøgningsfrist: 18/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Merete Rishøj

Møller, tlf. 3532 3357, e-mail:

mrm@ifs.ku.dk.

Kontorfuldmægtige 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Selvstændig sagsbehand-

ling i f.m. løsning af regnskabs-

opgaver; journalisering og

arkivering; løsning af informa-

tions- og formidlingsopgaver

inkl. arbejde med web-sider;

varetagelse af udvalgsopgaver;

forefaldende kontoropgaver. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, erfaring med edb og løsning

af regnskabsopgaver er en nød-

vendighed. Kendskab til redige-

ring af web-sider er ønskelig.

Omfang: 2 stillinger a 1 år. 1 stil-

ling a 18,5 timer/uge og 1 stil-

ling a 22,2 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 10/9-02 kl. 12.00. 

indgår i laboratoriets 1. og 2.

dels undervisning og forventes

at deltage i den botaniske

forskningsgruppes løbende

forskningsprojekter: 1) plan-

ters temperaturafhængighed

og konsekvenser for udbredel-

sen af ændrede nationale og

globale klimaforhold, og 2)

europæiske havgræssers øko-

logi og økofysiologi, herunder

samspillet mellem planterne

og havbunden.

Kvalifikationer: Ph.d.-grad el.

tilsvarende forskningsmæssige

kvalifikationer inden for em-

net planters økologi el. øko-

fysiologi; gerne med erfaring

fra akvatiske miljøer. 

Til besættelse: 1/11-02.

Omfang: 2 år. 

Ansøgning: Inkl. de påberåbte

arbejder, sendes i 3 eks.

Sendes til: Zoologisk Institut, Uni-

versitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Prof.

Morten Søndergaard, Helsin-

gørsgade 51, 3400 Hillerød, 

tlf. 4824 2470 # 510, e-mail:

Msondergaard@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Fuldmægtig
Sted: Københavns Universitets

Budget- og planlægningsafde-

ling. 

Indhold: Deltagelse i universite-

tets centrale budgettering og

rammeregistrering, den løben-

de økonomiopfølgning, af-

læggelse af virksomhedsregn-

skab, udvikling af økonomisty-

ringen, sekretariatsbetjening

af diverse udvalg og ad hoc

analyseopgaver. 

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig uddannelse, indsigt i

el. interesse for statslig økono-

mistyring, flair for tal og kend-

skab til de nødvendige edb-

værktøjer. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 12/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Overassistent
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Udsendelse og modta-

gelse af eksamensopgaver, se-

kretæropgaver for Studielede-

ren og instituttets fagkoordi-

natorer samt forefaldende op-

gaver i Studieadministrationen

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se med relevant efteruddan-

nelse. Gode dansk- og engelsk-

kundskaber. Kendskab til

WordPerfect/Word og Micro-

soft Outlook og gerne kend-

skab til studie- og eksamensad-

ministration, ansættelse af eks-

terne lektorer samt merit- og

dispensationsansøgninger. 

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgningsfrist: 18/9-02, kl. 12.00.

stet din PIN-kode, kan du få en

ny udleveret i Ekspeditionen,

bygn. 9.1.33b (og ikke på eksa-

menskontoret som hidtil). Hvis

du har eventuelle dispensatio-

ner der vedrører den/de eksa-

miner du tilmelder dig, kan du

blot anføre dette i bemærk-

ningsfeltet på punkt.ku.dk.

Tilmelder du dig via blanketter,

skal dispensationen forevises

ved indtegningen (kan kun ske

i dagene 9.-11. september). 

Eftertilmeldinger: Modtages ikke!

Yderligere oplysninger: Hvis du

ønsker at se om dine tilmeldin-

ger er accepteret, kan du gøre

følgende: så længe indtegnin-

gen foregår (juni t.o.m. 15/9-

02) skal du gå ind på punkt.

ku.dk og klikke på “Tilmelding,

eksamen”. Hvis der står “til-

meldt” med røde bogstaver ud

for det fag som du har tilmeldt

dig, er din tilmelding accepte-

ret. Når indtegningen er over-

stået, altså efter 15/9-02, kan

du kun se dine tilmeldinger ved

at klikke på ‘vis tilmelding’. Ca.

1 uge efter indtegningen er al-

le papirtilmeldingerne indta-

stet og du vil derefter kunne se

dine tilmeldinger på

punkt.ku.dk (klik på feltet ‘vis

tilmeldinger’). Desuden vil der

ca. 3 uger efter indtegningen

hænge lister på tavlen i Van-

drehallen der viser hvilke eksa-

miner man er tilmeldt.

● PH.D.
-STIPENDIER

Sundhedsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendier samt klinisk
assistent stillinger
Indhold: Kvalifikationer, arbejds-

opgaver, aflønning, ansættel-

sesprocedure mv. er beskrevet 

i det fulde opslag hvoraf det

tillige fremgår at der skal an-

vendes specielle ansøgnings-

skemaer.

Kan du ikke få studier og øko-
nomi til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 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 rådig-

hed

•  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 vejle-

deren 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.

VI HAR VÆRET I LIGE SÅ 

MANGE BOLLERUM 

– HAR DET MÅSKE 

GJORT OS RETRO?

U
M

W
E
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T

Vi kræver at blive retro!
http://retro.information.dk – så klik dog!



Til besættelse: 1/1-03 el. snarest

derefter.

Omfang: 6 stillinger.

Ansøgningsfrist: 16/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645.

● STIPENDIER

Novo Nordisk Fonden: 
Post doc stipendier i almen
medicin
Målgruppe: Ansøgere skal have

erhvervet ph.d.-grad el. tilsva-

rende.

Støtte: To 2-årige post doc sti-

pendier i almen medicin. Hvert

stipendium er på 500.000 kr.

pr. år. Der kan søges om halvt

stipendium såfremt tilknytning

til klinisk arbejde ønskes opret-

holdt i stipendieperioden.

Periode: Stipendierne er til rå-

dighed fra januar 2003 og for-

ventes at skulle starte senest

1/10-03.

Ansøgning: På dansk og evt. en-

gelsk. Sendes elektronisk via

www.novonordiskfonden.dk

hvor også vejledning findes.

Ansøgningsfrist: 15/10-02.

Yderligere oplysninger: Novo

Nordisk Fonden, Brogårdsvej

70. P.O.B. 71, 2820 Gentofte.

tlf. 4443 9035, fax: 4443 9098,

e-mail: nnfond@novo.dk.

Uddeling: Medio december 2002. 

Manfred Wörner Fellowship
Støtte: Euro 20.000 der kan søges

af enkeltpersoner el. institutio-

ner. I år prioriteres ansøgnin-

ger fra kandidater/institutioner

i NATO medlemslande der

samarbejder med kandidater/

institutioner fra partnerlande

og individuelle EAPC lande.

Ansøgning: Skema fås på 

www.nato.int/acad/fellow/

mw00e.htm.

Sendes til: Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling,

Att.: Fuldmægtig Charlotte

Bloch, Bredgade 43, 1260 Kbh.

K, tlf. 3392 9734/00, fax 3315

0205, e-mail: cbl@fsk.dk.

Ansøgningsfrist: 31/12-02.

Postgraduate scholarships
at Griffith University,
Australia
Target group: Doctoral and re-

search master programs in a

wide range of research areas.

Applicants are required to

have an honours degree (first

class or 2A) or a masters de-

gree of equivalent standing. 

Grants: Most scholarships provide

a living allowance and assist-

ance with relocation costs, but

do not pay international stu-

dent tuition fees. International

Students may apply for tuition

fee scholarships under the In-

ternational Postgraduate Re-

search Scholarship (IPRS)

scheme. 

Application form: The Post-

graduate Scholarships Officer,

Griffith University, Queensland

4111, Australia, tel. + 61 7 3875

7731, e-mail: rhd-schol@mail

box.gu.edu.au. 

Deadline for applications: 31/10-02.

Additional information: www.

gu.edu.au/postgrad, or The Post-

graduate Scholarships Officer.

The Anglo-Danish Scholar-
ships 2003/2004
Target group: The Anglo-Danish

Society invites applications

from students of Danish natio-

nality undertaking post-gra-

duate courses for scholarships

tenable at universities in the

United Kingdom, or other ap-

proved institution. Candidates’

first degree should be from a

Danish university. Preference

will be given to applicants who

have either embarked on post-

graduate research leading to a

higher degree (normally a

Ph.D.), or who are assured of

being able to do so in the

academic year following the

submission of their application.

Application: Forms are available

from the Secretary of the Ang-

lo-Danish Society: Danewood,

4 Daleside, Gerrards Cross,

Bucks. SL9 7JF, England, tel.

+44 1753 884846/883510 after

1 October. Please enclose a

stamped addressed envelope.

Deadline for applications: 12/1-03.

Additional information: Det in-

ternationale Kontor, Fiolstræ-

de 24, P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K

kl. 10-15, tlf. 3532 2918, 

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

Visiting Research Fellow-
ships for University of
Edinburgh
Støtte: Forskerstipendier til op-

hold ved The University of

Edinburgh gives til forskere

hvis arbejde relaterer sig til te-

maerne: ‘The New Information

Order’ og ‘Scotland in Europe,

Europe in Scotland’ som hører

under The Institute for Advan-

ced Studies in the Humanities

ved University of Edinburgh. 

Periode: Fra maj 2003 til septem-

ber 2005.

Ansøgning: Skema fås på

www.ed.ac.uk/iash/index.html.

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Yderligere oplysninger: Hope

Park Square, Edinburgh EH8

9NW, tlf. +44 131 650 4671, fax

+44 131 668 2252, e-mail: IA-

SH@ed.ac.ku.

Research Fellowships and
awards til Japan 2003
Målgruppe: Højt kvalificerede

forskere under 40 år med

statsborgerskab i europæiske

lande.

Støtte: Stipendium til ophold i

Japan i 3, 6 el. 12 md.

Ansøgning: Ansøgningsmateriale

fås på www.canonfoundation.

org el. hos Canon Foundation

in Europe, Rijnsburgerweg 3,

2334 BA Leiden, Holland, tel.

+31 71 515 6555, fax +31 71

515 7027, e-mail: foundation

@canon-europa.com.

Ansøgningsfrist: 15/10-02.

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

alle grene af videnskaben og

kunstnere inden for alle kunst-

arter. Fastansatte vil normalt

ikke komme i betragtning til

stipendier. 

Støtte: Stipendierne på 7.500 kr.

pr. md. + rejsetakst er fortrins-

vis til længere ophold. Ophold

på under 2 md. kan tildeles

efter særlig motivering. Det er

også muligt at søge om ophold

på instituttet uden stipendium.

Det skal fremgå af ansøgnin-

gen om der søges om ophold

med el. uden stipendium. 

Pris: Uanset om man får stipendi-

um el. ej betales for et enkelt-

værelse 40 kr. pr. dag. For dob-

beltværelse og for en toværel-

ses lejlighed er prisen højere. 

Periode: Ophold i perioden 1/2 til

30/6- 03.

Ansøgning: Intet skema. Anfør

navn, adresse, tlf. og cpr.nr. i

øverste højre hjørne og send

ansøgning pr. brev (ca. en uge

før fristens udløb), pr. fax el.

pr. e-mail. Stiles til Bestyrelsen

for Det Danske Institut i Rom. 

Sendes til: Accademia di Dani-

marca, Via Omero, 18, I-00197

Roma, Italia el. e-mail: acca

demia@dkinst-rom.org. Ved 

e-mail bør man ringe til insti-

tuttet og sikre sig at ansøgnin-

gen er modtaget. 

Ansøgningsfrist: 30/9-02, kl. 10.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.dkinst-rom.dk.

Yderligere oplysninger: Tlf. 0039

0632 65 931, fax: 0039 0632 22

717.

Michaelsen Fondens
forskningsstipendier
Målgruppe: En yngre læge be-

skæftiget med teoretisk el.

klinisk lægevidenskabelig

forskning.

Støtte: Overenskomstmæssig løn

således at der gives mulighed

for heltidsforskning ved frita-

gelse for erhvervsmæssigt ar-

bejde.

Periode: Tildeles for 1 år og kan

fornyes for 1 år ad gangen,

dog maks. 3 år.

Ansøgning: Benyt skema der fås

på advokat Niels Kahlkes kontor,

Købmagergade 3, 1150 Kbh. K,

tlf. 3312 2550. Vedlæg detalje-

ret projektbeskrivelse (maks. 4

s.). Sendes inkl. bilag i 8 eks.

Ansøgningsfrist: 27/9-02.

Michaelsen Fondens
skolarstipendier
Målgruppe: Fortrinsvis lægestu-

derende i de sidste studieår.

Det er en forudsætning at den

studerende tager orlov fra stu-

diet ved henvendelse til Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, tlf. 3532 7061. 

Støtte: Indtil 2 skolarstipendier

på 120.000 kr. der udbetales i 4

rater. Tillige 15.000 kr. til det

institut hvor arbejdet udføres

til materialeudgifter. Stipendi-

ernes formål er at give stipen-

diaterne mulighed for fordy-

belse i et videnskabeligt emne

der har fanget deres interesse

under studierne.

Ansøgning: Stipendierne tildeles

efter forslag fra en universitets-

lærer og kan ikke søges direk-

te af studerende. Fondens ske-

ma (tlf. 3312 2550) skal benyt-

tes. Sendes inkl. bilag i 8 eks.

Sendes til: Michaelsen Fonden,

Advokat Niels Kahlke, Køb-

magergade 3, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/9-02.

● LEGATER

Civilingeniør 
Lars Andersens Legat
Støtte: Ca. 93.000 kr. til forskning

af aldersrelateret synssvækkel-

se m.h.p. forebyggelse heraf,

evt. mikrobiologisk forskning

med samme formål.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om navn, stilling, bopæl,

cpr.nr., kort redegørelse for

hidtidigt forskningsarbejde og

påtænkt anvendelse af legatet.

Sendes til: Landsretssagfører

Aksel Poulsen, Hovedgaden 

26-28, 2970 Hørsholm.

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Uddeling: Medio marts 2003.

Lektor cand.mag. Inga
Svensbos Mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet med

fransk som hovedfag.

Støtte: Legatportioner på 25.000

kr. gives fortrinsvis til rejse og

studieophold i udlandet.

Ansøgning: Skriftlig ansøgning

med oplysning om påtænkt

anvendelse samt vedlagt ka-

rakterudskrift og dokumenta-

tion for indskrivning på Kø-

benhavns Universitet tillige

med årsopgørelse for 2001 fra

told- og skattemyndighederne.

Sendes til: Valdal Advokatfirma,

Att.: Advokat Bo Vadt Chri-

stensen, Øster Alle 33, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Uddeling: November/december.

Yderligere oplysninger: www.

hum.ku.dk/romansk/fransk/

svensbos_legatannonce.htm.

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat 
Målgruppe: Yngre videnskabs-

mænd der har lagt fremragen-

de videnskabelig dygtighed for

dagen, særlig ved arbejder

vedr. Nordens historie, nordisk

sprog el. sammenlignende

sprogvidenskab. Studerende vil

normalt ikke kunne komme i

betragtning.

Støtte: Et antal portioner af va-

rierende størrelse til fremme af

videnskabelige, særlig histori-

ske og sproglige studier ved

Københavns Universitet.

Ansøgning: Cpr.nr. bedes oplyst.

Sendes til: Det Humanistiske Fakul-

tet, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/10-02.

Hans Tausens Fond
Målgruppe: Teologiske studeren-

de i studiets sidste faser og

medicinske studerende der er

præstebørn og i studiets sidste

faser; præster og teologiske

kandidater.

Støtte: Boglegater og studie- og

rejselegater til præster og teo-

logiske kandidater der agter at

søge præsteembede. Modta-

gerne skal søge at få deres

indtryk af de kirkelige forhold

på de steder de har besøgt,

offentliggjort i dagspressen. 

Ansøgning: Det skal fremgå af

ansøgninger til bog- og rejse-

legater at der er tale om et

klart afgrænset teologisk stu-

dieformål. Skema fås fra sekre-

tariatet, tlf. 3532 3646. 

Sendes til: Bestyrelsen for Hans

Tausens Fond, Institut for

Bibelsk Eksegese, P.O.B. 2164,

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/9-02.

Fonden til lægeviden-
skabens fremme
Støtte: Bevillinger kan gives til

enkeltpersoner m.h.p. kortere-

varende speciel uddannelse

ved udenlandske universiteter

el. institutioner på områder af

betydning for dansk lægevi-

denskab og det danske sam-

fund. I særlige tilfælde bevil-

ling til kortvarige rejser for

særligt kyndige til deltagelse i

vigtige konferencer el.lign. 

Bevilling kan gives til enkelt-

personer til udførelse af viden-

skabeligt arbejde i Danmark så

vedkommende for en kortere

periode kan frigøres fra er-

hvervsarbejde for helt at helli-

ge sig videnskabeligt arbejde.

Endelig som bevillinger til vi-

denskabeligt arbejdende kli-

nikker, laboratorier og institu-

tioner. Typisk legatportioner

på 10-50.000 kr.

Ansøgning: Skema fås ved hen-

vendelse til fonden. Vedlæg

oplysninger om arbejdets

planlæggelse, budget for be-

løbets anvendelse, oplysning

om stilling, uddannelse og tidl.

videnskabelig produktion samt

oplysning om der er søgt/op-

nået tilskud fra anden side.

Sendes i 6 eks.

Sendes til: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal,

Esplanaden 50, 1098 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Tlf. 3363

3401, e-mail:

cphapmfond@maersk.com.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Hjerteforeningens Biomedi-
cinske forskningsudvalg
Støtte: Indkalder ansøgninger til

forskningsstøtte.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se www.

Hjerteforeningen.dk – for fag-

folk el. Lægeforeningens Vej-

viser 2001-2002 side 219.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Støtte: Indkalder ansøgning til

forskningsstøtte.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se www.

Hjerteforeningen.dk – for fag-

folk el. Lægeforeningens Vej-

viser 2001-2002 side 220. 

Kræftens Bekæmpelse: 
Det Læge- og Naturviden-
skabelige Udvalg
Støtte: Støtte til eksperimentel,

klinisk og epidemiologisk

kræftforskning.

18 Un i v e r s i t e t s av i s e n  13  . 2 0 0 2

Kor søger sangere
TAP-koret mangler sopraner, alter, tenorer og bas’er. Koret består af

25 sangere og er åbent for alle. Lidt korerfaring og et vist nodekend-

skab er en fordel.

Ring til Kirsten på tlf. 3887 3294 eller mød op en 

mandag kl. 17-19.15 i Klerkegade 2, 1. sal, lokale 112.

Text/Subtext
Gunhild Borggreen viser rundt på udstillingen i Nikolaj Udstil-

lingsbygning den 16. september fra kl. 15 til 17. 22 kunstnere fra

ti asiatiske lande viser værker der alle henviser til aktuelle emner

på den internationale kunstscene, fx globalisering, turisme, for-

brugskultur, nationalitet, race, køn og seksualitet. Materialemæs-

sigt spænder værkerne også vidt fra maleri og skulptur over foto-

grafi og video til store installationer. Fælles for kunstnerne er at

de tager afsæt i deres asiatiske nutid hvor de både relaterer til

egne kulturelle rødder, men også indgår i en dialog om globalise-

ringens konsekvenser.

Kulturkreds Asien, www.stud.hum.ku.dk/kulturkredsasien/

index.html, har arrangeret. Se også: www.nikolaj-ccac.dk.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.cancer.dk el. på tlf.

3525 7256/3525 7258/3525 7259.

Ansøgningsfrister: 2/12-02, kl.

16.00 for enkelt- og gruppe-

ansøgninger over 1 mio. kr.

årligt. 17/2-03, kl. 16.00 for

ansøgninger under 1 mio. kr.

årligt. Ansøgningstyper: Seni-

or- og juniorstipendier samt

projektstøtte i øvrigt. Andre

uddelinger: 15/2, 15/5, 15/8,

15/11. Ansøgningstyper: 

Skolarstipendier samt rejser

under og over 1 måneds varig-

hed (ekskl. løn.)

Carlsbergfondet
Støtte: Til grundvidenskabelig

forskning inden for humani-

stisk videnskab, samfundsvi-

denskab og naturvidenskab.

Kliniske, tekniske og andre an-

vendelsesorienterede projekter

samt støtte til ph.d.-studier og

anden uddannelse, herunder

studierejser, kursusophold o.l.

falder udenfor området. 

Ansøgning: Skema fås på

www.carlsbergfondet.dk. Sen-

des i 1 original og 6 kopier.

Sendes til: Carlsbergfondets Se-

kretariat, H.C. Andersens Bou-

levard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3343

5363.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 20/9-02, kl. 14-17, 23/9-02, kl.

10.15-13.15 og 26/9-02, kl. 14-17. 

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747#1,

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

Evt. ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Oplysningsforbundet for
kritisk videnskabsteori 
Grundkursus: Introduktion til kri-

tikken af videnskabsteori. Kri-

tisk gennemgang af centrale

problemstillinger inden for vi-

denskabsteori og diskursanalyse. 

Tid: 8 onsdage, første gang 25/9-

02 kl. 19.30 – 21.30. 

Fortsætterkursus: Introduktion til

Theodor Adornos kritiske teori

og hans diskussion af problem-

stillinger inden for videnskabs-

teori – herunder Adornos ind-

læg i den såkaldte positivisme-

strid i den tyske sociologi. 

Tid: 8 torsdage, første gang 

26/9-02 kl. 19.30 – 21.30. 

Sted: Sølvgades skole, Sølvgade

16, 1. sal.

Underviser: Dr. Vibeke Boolsen.

Pris: 270 kr. pr. kursus.

Yderligere oplysninger:

www.okv.subnet.dk.

Ph.D.-Course: Principles and
Practice of Tracer Method-
ology in Metabolism
Contents: The theoretical part of

the course will be based on 

Dr. Robert Wolfe’s book Radio-

active and stable isotope traces

in biomedicine; principles and

practice of kinetic analysis. The

rest of the course will present

studies where tracer method-

ology has been applied.

Time: From 27 October until 

1 November 2002.

Venue: Copenhagen.

Registration: Number of partici-

pants is limited. Applications

will be handled at a first come

first served basis. 

Deadline for registration: 

15 September 2002.

For registration form and ad-

ditional information please

contact Bengt Saltin or Inge

Holm, e-mail: cmrc@rh.dk, 

tel. +45 3545 7621.

Organizer: Copenhagen Muscle

Research Centre, The Institute

of Sport and Exercise Sciences,

and The August Krogh Institute,

Faculty of Science, University of

Copenhagen, www.ifi.ku.dk/in-

formation/grafisk/kale.asp.

● MØDER

Symbions 10 års jubilæum
Indhold: Dørene åbnes for egne

og virksomhedernes forret-

ningsforbindelser, samarbejds-

partnere, kunder, aktionærer,

investorer, bestyrelser, venner

og andre som kunne tænke sig

at se hvad der sker i forsker-

parken Symbion anno 2002.

Mulighed for at møde engage-

rede forskere, iværksættere,

erhvervsfolk, studerende og

politikere og opleve Danmarks

største forskerpark folde sig ud

som mødested og aktivitets-

centrum.

Tid: 6/9-02, kl. 13.00-17.00.

Sted: Forskerparken, Fruebjerg-

vej 3, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding: www.symbion.dk.

Bliv radiovært
Indhold: På Universitetsradioen

kan vi tilbyde dig praktisk erfa-

ring med kommunikation gen-

nem radio og internet, men ra-

dio er også andet end værten

bag mikrofonen. Derfor har vi

også grupper der tager sig af

bl.a. marketing el. den tekni-

ske side af programafviklin-

gen. Du behøver ikke at have

tidligere erfaring med medier

el. lign. – vi sørger for en grun-

dig oplæring.

Mød op på Universitetsradioen

og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Tid: 10/9-02, kl. 17-19 og 12/9-02,

kl. 17-19.

Sted: Universitetsradioen, Krystal-

gade 14, 1172 København K

Yderligere oplysninger:

www.universitetsradioen.dk.

Terrorangrebet den 11. sep-
tember 2001 
Følgerne for verden og os
Oplægsholdere: Lektor Morten

Topp, Musikvidenskab; lektor

Ingrid Leth, Psykologi; lektor

Marie Roesgaard, Japansk; lek-

tor Karsten Fledelius, Film- og

Medievidenskab; professor Ker-

stin Eksell, Arabisk; lektor Rus-

sell Duncan, Engelsk; lektor

Morten Warmind, religionshi-

storie; professor Christian Kock,

retorik; lektor Peter Schepe-

lern, Film- og Medievidenskab;

professor Inga Floto, Historie;

amanuensis Niels Marup

Jensen, Kunsthistorie; lektor

Helen Krag, Minoritetsstudier;

ekstern Lektor Gorm Gunnar-

sen, Engelsk og studenterpræst

Hans Anker Jørgensen.

Tid:11/9-02, kl. 9.15 – 17.30.

Sted: Det nye KUA, Multisalen.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma/.

Åbning af Center for 
Subjektivitetsforskning og
Center for Studiet af Kultur-
arven fra Middelalderens
Ritualer
Indhold: Åbning af to nye centre

under Danmarks Grundforsk-

ningsfond: Center for Subjek-

tivitetsforskning: Det Teologi-

ske Fakultet i samarbejde med

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet og Center for Studiet

af Kulturarven fra Middelalde-

rens Ritualer: Det Teologiske

Fakultet i samarbejde med Det

Humanistiske Fakultet.

Dagens program: Åbningsord fra

Universitetet og Grundforsk-

ningsfonden med efterfølgen-

de præsentationer af de to

Centre og deres forskning samt

forelæsninger.

Tid: 12/9-02, kl. 13.00.

Sted: Det Teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, aud. 7.

Arrangør: Det Teologiske Fakultet.

Verden 
– ét år efter 11. september
Indhold: Hvordan har verden og

ikke mindst den politiske og

akademiske opfattelse af den

internationale politik ændret

sig ét år efter katastroferne i

World Trade Center og Pen-

tagon sidste efterår?

Efterfølgende vil foreningen

holde generalforsamling.

Panel: Bl.a. major Jens Claus

Hansen, Forsvarsakadamiet;

forsker Mikkel Vedby Rasmus-

sen, Dansk Udenrigspolitisk

Institut, journalist Poul Erik

Skammelsen.

Tid: 12/9-02, kl. 18.00.

Sted: Caféen, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15.

Arrangør: International Debat. 

Frokostmøde 
i Middelaldercentret
Indhold: Forskningsstipendiat

ph.d. Mette Birkedal Bruun, In-

stitut for Kirkehistorie, taler

om Bernhard af Clairvaux og

kortlægningen af den spiritu-

elle topografi.

Tid: 16/9-02, kl. 12.00.

Sted: Institut for græsk og latin,

lok. 2.2.21. 

Arrangør: Middeladercentret.

Bøsse/Lesbiske Studerendes
introduktionsaften
Indhold: Hør om foreningens

historie, mål og visioner og om

hvordan du kan få indflydelse

på Københavns bedste homo-

studenterforening.

Tid: 17/9-02, kl. 19.30.

Sted: Studenterhuset ved Runde-

tårn. 

Yderligere oplysninger:

www.blus.dk. 

Foredragsdag: 
Danmark og Asien
Indhold: I dagene 22.-24. septem-

ber kommer Asien i fokus i

Danmark. Anledningen er

ASEM (Asia-Europe Meeting)-

konferencen som Danmark i

egenskab af EU-formandskab

er vært for. Der afholdes en

række møder både politiske,

kulturelle og intellektuelle.

Som et supplement til dem vil

Asien-instituttet afholde en fo-

redragsdag hvor instituttets

medarbejdere præsenterer em-

ner der vedrører forholdet mel-

lem Danmark og Asien samt

nogle helt aktuelle emner.

Tid: 18/9-02, kl. 9.15.

Sted: Asien-instituttet, 

Leifsgade 33, lok. 607.

Yderligere oplysninger: Yoichi

Nagashima, Asien-instituttet,

tlf. 3532 8824, e-mail:

yoichi@hum.ku.dk.

Udviklingsmøde: Dynamisk
netværk for jobsøgere
Målgruppe: Mennesker med

handicap og en (mellem-)lang

videregående uddannelse.

Tid: 24/9-02, kl. 10-15.

Sted: Havnevej 7, 4000 Roskilde.

Tilmelding: Med navn, adresse og

tlf. nr. senest 16/9-01 til HSK,

tlf. 3532 9101 el. e-mail:

hsk@srud.hum.ku.dk.

Arrangør: Handicapidrættens

Videnscenter og Handicappede

Studerende og Kandidater,

HSK, www.hsknet.dk

Ekstraordinær general-
forsamling i Københavns
Universitets Idrætsforening 
Indhold: Dagsorden: Valg af diri-

gent; aflæggelse af beretning;

regnskab; idrætsforeningens

fremtid – bestyrelsen foreslår

nedlæggelse af foreningen; evt.

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  13  . 2 0 0 2 19

Afrika Dag på Københavns Universitet
De afrikanske ambassadører afholder i fællesskab med Københavns Universitet (Nord/Syd Satsnings-

området og Center for Afrikastudier) en Afrika Dag den 12. september 2002. 

Arrangementet består af en kulturel fest og en paneldiskussion om den nye plan for Afrikas udvik-

ling. Dagen lang har ambassaderne boder med information om landene, kunst, mode og mad samt

en scene med musik, sang og dans. 

Temaet for paneldiskussionen bliver den nye plan for Afrikas udvikling, New Partnership for Africa’s

Development (NEPAD) bl.a. med inddragelse af aspekter omkring Global Deal. Indledningen fore-

tages af Dr. Adebayo O. Olukoshi, tidligere ledende forsker ved Nordisk Afrika Institut og nu leder

af den internationale forskningsinstitution CODESRIA, Council for the Development of Social Scien-

ce Research in Africa, Dakar, Senegal. De øvrige paneldeltagere er den danske EU kommissær for

udvikling, Poul Nielson, og chefen for Danida, Carsten Staur.

Kl. 11.00 – 23.00: Afrikansk musik, kunst, mode, litteratur, video m.m. i Festsalen, Frue Plads 1.

Kl. 16.30 – 18.30: Paneldiskussion om den nye plan for Afrikas udvikling (NEPAD) i Alexandersalen,

Bispetorvet 1.

Kl. 18.30 – 19.00: Åbningstale i Festsalen, Frue Plads 1.

Kl. 19.00 – 21.00: Afrikansk mad og underholdning af Papaya i Festsalen, Frue Plads 1.

Tilmelding til paneldiskussion om NEPAD i Alexandersalen til Eritreas ambassade, Rosbækvej 11,

2100 Kbh. Ø, tlf. 3927 6991, fax: 3947 4041.

Yderligere oplysninger: 

Nord/Syd koordinator Maj-Britt Johannsen, e-mail: mbj@teol.ku.dk, tlf. 3532 2586.
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Hvis det bliver en realitet med

nedlæggelse af idrætsforenin-

gen, vil alle aktiviteter/sport

ophøre med udgangen af ok-

tober 2002.

Tid: 1/10-02, kl. 16.00.

Sted: St. Kannikestræde 13, 2.

(mødelokalet).

Studiedag om Teologi,
Terminologi og Kommuni-
kation i danske Ordinations-
og Indvielsesritualer 
Oplægsholdere: Lektor Hans Raun

Iversen; studieleder Bent Hylle-

berg, SALT; sognepræst Ghita

Olsen, Vanløse; biskop emeritus

Henrik Christiansen, Ålborg;

valgmenighedspræst Hasse Jør-

gensen, Odense; professor Theo-

dor Jørgensen, København. 

Tid: 7/10-02, kl. 10-17.

Sted: Købmagergade 46, 2., Aud. 8.

Tilmelding: E-mail senest 26/9.

Forberedelsesmateriale i form

af projektbeskrivelse samt

kopier af de ritualer der skal

arbejdes med på studiedagen,

tilsendes de tilmeldte.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi og Det økumeniske Fæl-

lesråd, e-mail: ist@teol.ku.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Symposium i anledning af
den store danske polioepi-
demi for 50 år siden
Tid: 12/9-02, kl. 15.00-17.30.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2.

Arrangør: Dansk selskab for In-

fektionsmedicin, Dansk Anæ-

stesiologisk Selskab, Dansk

Medicinsk-Historisk Selskab, 

e-mail: Rh01813@rh.dk.

Africa and the World since
11 September 2001
Forelæsere: Dr. Stephen Ellis, Afri-

can Studies Centre, Leiden; prof.

Mohamed Salih, Institute of

Social Studies, The Hague og

prof. Gerrie ter Haar, Institute

of Social Studies, The Hague.

Tid: 17/9-02, kl. 13-16.

Sted: Center for Afrikastudier,

Aud. 12, Købmagergade 46, 4. 

Arrangør: Center for Afrikastudi-

er, www.teol.ku.dk/cas, e-mail:

cas@teol.ku.dk.

Projektseminar: 
Freedom of Doubt 
– Descartes and Schelling
Indhold: Oplæg ved cand.theol.,

ph.d.-studerende Caspar Wen-

zel Tornøe.

Opponent: Prof., dr.phil. Hartmut

Rosenau, Kiel.

Tid: 27/9-02, kl. 13.30-15.30.

Sted: Købmagergade 46, 3., vær.

32.1.

Tilmelding: Institut for Systema-

tisk Teologi, tlf. 3532 3675/76.

Tilmeldte modtager skriftligt

oplæg ca. en uge før seminaret.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi, e-mail: ist@teol.ku.dk

Ph.d-seminar: Legal Frame-
works: Intellectual Property
and Visual Art
Medvirkende: Simon Stokes, Dit-

lev Tamm m.fl.

Tid: 2/10-02, kl. 15-18.

Sted: Københavns Universitet, Frue

Plads, Hovedbygningen, HO6.

Arrangør: Institut for Litteratur-

videnskab, Det Juridiske Fakul-

tet, forlagsredaktør Sara Koch

og ph.d.-studerende Stina Teil-

mann, SDU. 

Seminar: Legal Frameworks:
Intellectual Property and
Visual Art
Talere: Simon Stokes, Fiona Mac-

millan, Friedemann Kawohl,

kunstergruppen n55 m.fl.

Tid: 3/10-02, kl. 13-18.

Sted: Københavns Universitet, Ho-

vedbygningen, Frue Plads, HO6.

Arrangør: Institut for Litteratur-

videnskab, Det Juridiske Fakul-

tet, forlagsredaktør Sara Koch

og ph.d.-studerende Stina Teil-

mann, SDU. 

Konference/ph.d.-seminar:
The young ‘Heidegger’
(1919-1923)
Indhold: Between theology, phe-

nomenology, philosophy of life,

and neo-Kantianism. Semina-

ret vil fokusere på den revurde-

ring af Heideggers forfatter-

skab der er sket i de seneste år

og vil prøve at spore på hvil-

ken måde Heideggers tidligste

tænkning er præget af så for-

skelligartede traditioner som

protestantisk og katolsk teolo-

gi, fænomenologi, livsfilosofi

og nykantianisme. 

Sprog: Tysk og engelsk.

Tid: 6 – 8/11-02.

Sted: Danish National Research

Foundation: Center for Sub-

jectivity Research, University of

Copenhagen, Købmagergade

46, 1150 Cph. K.

Tilmelding: Begrænset plads og

fortrinsret for ph.d.-studeren-

de. Tilmeldingsfrist: 15/9-02.

Arrangør: Center for Subjek-

tivitetsforskning og Den Dan-

ske Forskerskole i Filosofi,

www.cfs.ku.dk/courses.htm.

Yderligere oplysninger: E-mail:

zahavi@cfs.ku.dk.

● KULTUR 

Fællessang i Vartov
Indhold: Radiopigekoret synger

for under ledelse af dirigent

Michael Bojesen. Hans Edvard

Nørregård-Nielsen er vært.

Tid: 19/9-02, kl. 16.30.

Sted: Farvergade 27, opg. H, 1.,

Store Sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet

Vartov, www.vartov.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Afdelingslæge Michael Røder

Titel: Hyperproinsulinemia in type

2 diabetes mellitus: Implications

of phenotype characteristics

and the genetic background. 

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Ole Schmitz

og overlæge, dr.med. Sten

Madsbad.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof., overlæge, dr.med. Niels

Juel Christensen, Amtssyge-

huset i Herlev, tlf. 4488 3660.

Tid: 4/10-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Hagedorn Aud., Steno Dia-

betes Center, Niels Steensens

Vej 2, 2820 Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Skovalléen 37 A,

2880 Bagsværd. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Göran Rådegran, 

MD, M.Sc., Eng.Phys.

Titel: Human skeletal muscle

hyperaemia: Its magnitude and

regulation during exercise.

Officielle opponenter: Prof. Ja-

nice Marshall og klinisk lektor,

overlæge, dr.med. Jens Bülow.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

docent, phil.dr. Hans Vilhardt,

Medicinsk Fysiologisk Institut,

tlf. 3532 7511.

Tid: 18/10-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Auditoriet, Medicinsk-Hi-

storisk Museum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Nansensgade

29, 2.tv., 1399 Kbh. K. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Humaniora ▼

Lektor, mag.art. Esther Fihl

Titel: Exploring Central Asia.

Officielle opponenter: Prof. Claus

Peter Haase, Museum für Isla-

mische Kunst og lektor Wolf-

gang Scharlipp, Carsten Nie-

buhr Instituttet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. for-

svarslederen.

Tid: 27/9-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Studiestræde 6, anneks A.

Yderligere oplysninger: Forsvaret

foregår på engelsk. Afhandlin-

gen er udkommet på forlaget

Rhodos/Thames og Hudson. Be-

dømmelsesudvalgets indstilling

kan købes hos Kompendieudsal-

get Humaniora, tlf. 3532 9161

(man.-tor. kl. 10-14 og 17-19).

Lektor, mag.art. Arne Poulsen

Titel: Udvikling, risiko og moder-

nitet.

Officielle opponenter: Prof.,

mag.art. Hans Vejleskov, Dan-

marks Pædagogiske Universitet

og lektor, dr.phil. Sven Mørch,

Institut for Psykologi.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller for-

svarslederen.

Tid: 4/10-02, kl. 14.00 præcis.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, Anneks A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen udkommer 6/9-02 på

forlaget Klim og hos Boghand-

lerne. Bedømmelsesudvalgets

indstilling kan købes ved hen-

vendelse til Kompendieudsal-

get Humaniora, tlf. 3532 9161,

(man.-tor. kl. 10-14 og 17-19).

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.polit. Carl-Johan Dalgaard

Titel: Growth and Inequality of

Nations.

Tid: 20/9-02, kl. 14.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Cand.polit. Martin Kaae Jensen

Titel: Balanced Growth, Dynamic

Stability and the Turnpike.

Tid: 27/9-02, kl. 14.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Christel Nøhr Hansen

Titel: Titel: An epidemiological

study of Diabetes, Cardiovascu-

lar diasease and the impact of

established cardiovascular risk

factors based on European Dia-

betes Epidemiology Surveys.

Tid: 12/9-02, kl. 14.00.

Sted: Hagedorn Auditoriet, Steno

Diabetes Center.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

cnohr@health.sdu.dk el.

cnha@dadlnet.dk.

Morten Dahl 

Titel: Intermediate and severe al-

pha-1 antitrypsin deficiency: in-

fluence on plasma alpha-1 anti-

trypsin, FEV1, and risk of chronic

obstructive pulmonary disease. 

Tid: 25/9-02, kl. 14.00.

Sted: Lille aud., Herlev Amtssyge-

hus.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Klinisk Bio-

kemisk afd. 54M1, Herlev

Amtssygehus.

Vibeke Rosenfeldt Nielsen 

Titel: Lactobacillus strains in

childhood infection and

inflammatory disorders.

Tid: 27/9-02, kl. 14.00.

Sted: Forskningsinstitut for Hu-

man Ernæring, KVL, Aud. 3-14,

Thorvaldsensvej 40, st. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Børneafdeling

531, Hvidovre Hospital.

Rachid Bech-Azzadine 

Titel: The Lumbar Infusion Test in

the Diagnostic Evaluation of

Adult Patients With Hydroce-

phalus.

Tid: 4/10-02, kl. 14.30.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

rachid@dadlnet.dk.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Jesper Borg

Titel: Monte Carlo Methods in

Complex Systems.

Tid: 6/9-02, kl. 13.00-16.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, Aud. A.

Cand.scient. Magnus Groes 

Titel: Flocculin – a lectin from

brewers yeast with a taste for

sugar.

Tid: 11/9-02, kl. 14.00.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

sekretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut,

Øster Farimagsgade 2A, tlf.

3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.
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Årets underviser 
Frem til den 1. oktober tager Københavns Universitets Almene Fond

imod nomineringer til universitetets undervisningspris for 2002.

Motiveringen på højst en A4-side indsendes i lukket kuvert, mrk.

‘Årets Harald’ til Ledelsessekretariatet, Nørregade 10, Postboks 2177,

1017 Kbh. K.

Se det fulde opslag i Universitetsavisen 12, 2002.

HVIS PENGENE BETYDER NOGET
www.                                       .dk

KØBENHAVN-AARHUS 110,-

... eller hjem
til Aarhus 
og mors
frikadeller for
kun 110 kr.

Gælder alle studerende u. 26 år
– mandag til torsdag



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

de, hvor betingelserne for op-
tagelse til flere studienævn el-
ler institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende
optagelse på valglisterne skal
personnummer oplyses for at
klagen kan behandles. Ved kla-
ge over forkert optagelse på
valglisterne skal enten person-
nummer eller valgnummer op-
lyses.

25. oktober 2002
Sidste frist for klager over
manglende eller forkert opta-
gelse på valglisten. 

Klager skal være Valgsekre-
tariatet i hænde senest kl.
15.00.

29. oktober 2002
Den endelige valgliste frem-
lægges på fakultetskontorerne,
på institutterne, i Valgsekreta-
riatet og på universitetets elek-
troniske informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. Herefter
kan der ikke klages over valgli-
sten, men egentlige fejl og
mangler rettes i videst muligt
omfang så længe det er prak-
tisk muligt.

Kandidatanmeldelser &
forbund

31. oktober 2002
Sidste frist for kandidatanmel-
delse. Anmeldelserne skal
være Valgsekretariatet i hænde
senest kl. 15.00. Kandidatan-
meldelser kan kun foretages
på de særlige anmeldelses-
blanketter, der fås på institut-
terne, på fakultetskontorerne
og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal
være personligt underskrevet
af kandidaterne, som herved
bindende erklærer sig villige til
at modtage valg. Kandidatan-
meldelser skal være påført
navne og underskrifter fra stil-
lere: Kandidatanmeldelser til
Konsistorium og fakultetsråd
skal være underskrevet af et
antal stillere svarende til
mindst 1/10 af samtlige stem-
meberettigede, dog kræves
højst 25, mens kandidatanmel-
delser til medlemmer af stu-
dienævn og institutbestyrelser
skal være underskrevet af et
antal stillere svarende til
mindst 1/10 af samtlige stem-
meberettigede, dog kræves
højst 10. Kandidaterne er selv
stillere for listen. Kandidatan-
meldelsen skal desuden være
påført såvel kandidaternes
som stillernes valgnummer.
Valgnummeret kan ses på valg-
listen.

Af hensyn til muligheden for
at supplere i valgperioden bør
der altid opstilles flere kandi-
dater end det antal, der skal
vælges.

5. november 2002
Valgsekretariatet offentlig-
gør en oversigt over, hvilke
kollegiale organer der
skal stemmes til og hvor
der er fredsvalg. Dette
sker ved opslag i Valgsek-

retariatet samt ved med-
delelse til fakultetskonto-

rerne. Kandidaternes navne
offentliggøres på universi-
tetets elektroniske informa-
tionstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. Nav-
nene kan desuden ses i
Valgsekretariatet.

8. november 2002
Sidste frist for tilbagekaldelse
af kandidatanmeldelser. Alle
kandidater på anmeldelsen
skal skriftligt erklære sig enige
i, at anmeldelsen tilbagekal-
des.

Sidste frist for indsigelse mod
kandidaterne. Indsigelser skal
være skriftlige og begrunde-
de. Indsigelser skal være Valg-
sekretariatet i hænde senest kl.
15.00.

Sidste frist for anmeldelse af li-
ste- eller valgforbund. Ved an-
meldelse af forbund anvendes
en særlig blanket, der fås i
Valgsekretariatet eller på
fakultetskontorerne. Listefor-
bund kan indgås mellem to el-
ler flere lister eller listefor-
bund. Valgforbund kan indgås
mellem lister og listeforbund
og mellem flere listeforbund.
Anmeldelserne skal være
påført personlig underskrift
fra samtlige kandidater på de
pågældende lister.

Anmeldelserne skal være
Valgsekretariatet i hænde se-
nest kl. 15.00.

Afstemning

22. november 2002
Valgmaterialet udsendes.

25. november – 8. december
2002
Afstemningen foregår.

4. december 2002
Sidste frist for at klage over
manglende eller forkert stem-
memateriale. Klagen indgives
personligt og skriftligt til Valg-
sekretariatet senest kl. 15.00.
Ved klage over forkert stem-
memateriale skal det udsendte
stemmemateriale samtidig af-
leveres. Der kan kun udleveres
nyt stemmemateriale til det
område, hvor klageren er til-
lagt valgret ifølge den endelige
valgliste.

6. december 2002
Sidste frist for personlig afle-
vering af stemmesedler er kl.
15.00. Stemmesedler, der
modtages med posten frem til
og med 10. december 2002 an-
ses for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse & klage

13. december 2002
Valgresultatet meddeles ved et
offentligt møde i Udvalgsvæ-
relse 1, Frue Plads, Port A, ind-
gang O kl. 10.00. 

Valgresultatet offentliggøres
samtidig på universitetets
elektroniske informationstje-
neste, www.ku.dk/led/valg.

23. december 2002
Sidste frist for at klage over
valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage
skal være Valgsekretariatet i
hænde seneste kl. 15.00.

1. februar 2003
De nyvalgte repræsentanter til-
træder.
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Valgsekretariatet 
Fiolstræde 22 – 1171 K
Specialkonsulent 
Dorthy Rasmussen
Tlf. 3532 2935 
Fax 3532 2892
E-mail: dor@adm.ku.dk
www.ku.dk/led/valg

Valgcirkulære
efterårsvalget 2002

Valggruppe  VI  (Studerende):

Valg til Konsistorium,
fakultetsråd, studienævn,
ph.d.-studienævn & institut-
bestyrelser

Ved Københavns Universitet
afholdes i efteråret 2002 valg
til Konsistorium, fakultetsråd,
institutbestyrelser, ph.d.-stu-
dienævn & studienævn i valg-
gruppe VI “Studerende”. Valg-
et afvikles af Valgsekretariatet
som brevstemmevalg. 

Alle valg foregår i henhold
til Valgstatut for Københavns
Universitet, se www.ku.dk/re-
gel.

Udskrivelse

1. oktober 2002 
Valget udskrives. Valgbar og
stemmeberettiget er enhver,
der denne dato og tillige på det
tidspunkt afstemningen fore-
går, opfylder de fastsatte betin-
gelser for udøvelse af valgret.

Valglister

14. – 25. oktober 2002
Valglisten fremlægges til gen-
nemsyn på fakultetskontorer-
ne, på institutterne samt i
Valgsekretariatet. Derudover
er valglisten tilgængelig på
universitetets elektroniske in-
formationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. 

Ph.d.-studerende, der øn-
sker at deltage i valget, skal
skrive sig på en særlig liste
hos deres studienævn.

Indsigelse over forkert
eller manglende opta-
gelse på valgliste ind-
gives til Valgsekretari-
atet på klageblanket-
ter, der fås på institut-
ter og fakultetskonto-
rer samt i Valgsekre-
tariatet. Samme blan-
ket anvendes til at
vælge valggruppe i de
tilfælde, hvor betingel-
serne for optagelse i
flere valggrupper er op-
fyldt og til at vælge kol-
legialt organ i de tilfæl-
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Genetic Evaluation of Neurotransmitter Transporters
Randy Blakely, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

Tid: 6/9 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab

Repatriering til oprindelige folk – en udfordring for fremtidens museum
Mille Gabriel, specialeforelæsning

Tid: 9/9 kl. 13.15

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

Arr.: Institut for Arkæologi og Etnologi

Georg Brandes’ 
kulturrevolution 
– og kulturkampen
omkring Georg
Brandes 1871-2002

Prof. Hans Hertel, Institut for

Nordisk Filologi

Tid: 9/9 kl. 16.15-18.00

Sted: Studiegården, Studie-

stræde 6, Anneksaud. A

Arr.: Prof. Hans Hertel, Institut

for Nordisk Filologi

I sammenhæng med Golden Days-festivalen afholder Københavns Universitet seks forelæsninger

under titlen ‘Det stadig moderne gennembrud – Den ny litteratur, den ny kritik og det ny teater 

1870-90’. Her præsenteres forskningens bud på det moderne gennembrud og tidens store personlig-

heder, og nutidige øjne rettes mod gennembrudsbevægelses stadig aktuelle kulturkamp. De øvrige

forelæsninger finder sted de kommende mandage samme tid og sted. 

På billedet ses Georg Brandes på universitetets talerstol i 1889. 

Rued Langgaards opera Antichrist set i kulturhistorisk kontekst
Cand.mag., ph.d.-stud. Eva Maria Jensen

Tid: 9/9 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entré: Ikke-medlemmer 40 kr.

Through the Looking-Glass and What Alice Found There: 
The Case of Japan’s ODA
Prof. Kazumi Goto, Hosei University, Tokyo

Tid: 10/9 kl. 14.15-16.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3, lok. 305

Arr.: NIAS, sec@nias.ku.dk

Jubelkavalkade
Dr.med. Klaus Jensen, speciallæge i klinisk mikrobiologi

Tid: 10/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, tlf. 3268 3652

Afskedsforelæsning: Universets størrelse 
– tro og viden gennem 2500 år
Lektor Erik Høg, Astronomisk Observatorium

Tid: 11/9 kl. 13.15

Sted: Rockefeller Aud., Juliane Maries Vej 30

Arr.: Astronomisk Observatorium

For Dante Alighieri (1265-1321) bestod det åndelige verdens-

billede af Himmel, Jord og Helvede, og det var foreneligt

med det fysiske verdensbillede som han overtog fra Aristo-

teles. Dantes mange henvisninger i Den guddommelige

Komedie til fysiske og astronomiske emner vidner om at han

ville behandle disse ting helt korrekt. Tycho Brahe påviser tre

hundrede år senere at de himmelske sfærer slet ikke eksiste-

rer. Siden er det blevet mere og mere vanskeligt at forlige de

gamle begreber med den voksende viden om det fysiske univers. Foredraget skal vise hvorledes fore-

stillingerne om de astronomiske afstande har ændret sig kolossalt gennem to årtusinder. Tegningen 

er Botticellis illustration til toogtyvende sang: Dante og Beatrice stiger op til Fiksstjernehimlen.

Bodily Experience between Selfhood and Otherness
Prof. Bernhard Waldenfels, Bochum, Tyskland

Tid: 12/9 kl. 13.30-15.00

Sted: Købmagergade 46, Aud. 7

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Three Visions of Urban Community Building in Shanghai
Prof. Bo Peng, Fudan University, Shanghai

Tid: 12/9 kl. 15.15-17.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: Det Danske Center for Menneskerettigheder og NIAS, sec@nias.ku.dk

Om begrebet synd hos Luther, Gryphius og Schopenhauer
Lektor Børge Kristiansen

Tid: 13/9 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk 

Female circumcision in Africa and beyond: the anthropology of a difficult
issue
Prof. Aud Talle, Institut for Social Antropologi, Oslo Universitet

Tid: 13/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, Auditoriet, 2. sal

Arr.: Institut for Antropologi 

Representation: Introductory Remarks
Prof. Christopher Prendergast, King’s College, Cambridge

Tid: 13/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, Ny bygning (mellemste), lok. 27.1.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/gb

Klaus Høecks Hjem (1985) – en ny dansk bibel?
Cand.mag. Nikolaj Rønhede

Tid: 13/9 kl. 14.00

Sted: Institut for religionshistorie, Artillerivej 86, Caféen i kælderen

Arr.: Tværfaglige Foredragsfredage, Fagrådet ved religionsfagene
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Stormøde om finansloven
Forenede Studenterråd arrangerer møde for studerende

og ansatte da universitetet atter rammes af besparelser.

Mød op tirsdag den 24. september kl. 15 i Lundsgaard

Auditoriet på Panum Instituttet.
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Religion and Human Rights in Africa
Prof. Gerrie ter Haar, Institute of Social Studies, The Hague

Tid: 16/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Aud. 12, Købmagergade 46, 4. sal 

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

From Postmodernism to Postmodernity: A Review
Prof. Ihab Hassan, University of Wisconsin/Milwaukee

Tid: 16/9 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

Arr.: Engelsk Institut og Institut for Litteraturvidenskab 

J.P. Jacobsen, darwinismen og brandesianismen
Marianne Stidsen. Herefter oplæsning fra Fru Marie Grubbe af Ghita Nørby

Tid: 16/9 kl. 16.15-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Anneksaud. A

Arr.: Prof. Hans Hertel, Institut for Nordisk Filologi

Realism, Truth, Trust: A Postmodern Perspective
Prof. Ihab Hassan, University of Wisconsin/Milwaukee

Tid: 17/9 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

Arr.: Engelsk Institut og Institut for Litteraturvidenskab

The use of registry data to assess childhood diarrhea in Denmark 
– with special emphasis on rotavirus
Tine R. Jørgensen, Thea Kølsen Fischer, Henrik Møller, Kåre Mølbak, SSI

Tid: 17/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, tlf. 3268 3652

Niels Thorsen Memorial: America: Cities of Mind, Urban Words
Prof. Ihab Hassan, University of Wisconsin/Milwaukee

Tid: 18/9 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Engelsk Institut

Regulation of Cellular Proliferation and Differation by C/EBPalpha
Claus Nerlov, EMBL Mouse Biology Program, Monterotondo, Italy

Tid: 18/9 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab

Carl Værnet – den danske SS-læge
Niels Høiby

Tid: 19/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgm. Jensens Allé 55, opg. 61a

Arr.: Hertoft-eftermiddage: Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Foreningen Sex & Samfund,

www.klinisksexologi.dk

Noble tabere. Danske forfattere som ikke fik Nobelprisen
Gymnasielektor, cand.mag. Aage Jørgensen, Langkær Gymnasium

Tid: 19/9 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 18.2.173 (‘Tabte horisonter’)

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, tlf. 3532 8566

Religiøse oplevelser og psykedeliske stoffer
Cand.psych. Jørgen Lumbye

Tid: 19/9 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2.

Arr.: Religionshistorisk Forening & Institut for Religionshistorie 

Niels Bukh – nationalsymbol og kollaboratør
Lektor, dr. phil. Hans Bonde

Tid: 19/9 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H.

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmers

Friedrich Schillers menneskesyn
Lektor Børge Kristiansen

Tid: 20/9 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Third World. Third Text
Artist, writer, editor Rasheed Araeen

Tid: 20/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, Ny bygning (mellemste), lok. 27.1.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/gb 

Luther in America: Legacy and Challenge
Prof. Eric Gritsch, Gettysburg Lutheran Seminary

Tid: 23/9 kl. 14.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 2., Aud. 9

Arr.: Institut for Kirkehistorie. Tilmelding til Institut for Kirkehistories sekretariat senest hverdagen før

FÅ RÅD TIL LIDT MERE 
I  STUDIET IDEN!
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SOM MEDLEM AF DJØF STUDSAMF 
KOMMER DU SOVENDE TIL LIDT MERE LUKSUS.

Du sparer mange penge på kedelige udgifter til forsikring, fagbøger,
telefon og benzin. Og du får også en billig bank og vores blade og 

fagtidsskrifter gratis. Find studenterjobbet i vores jobdatabase 
og opbyg et stærkt fagligt netværk på vores møder og arrangementer. 

DJØF StudSamf er en del af Danmarks Jurist- og 
Økonomforbund med over 40.000 medlemmer. 

Vi arbejder overalt i den offentlige og private sektor.
Få råd til lidt mere på telefon 33 95 97 00 eller www.djoef.dk/stud



Af Louise Witt

Det er de færreste ansatte
på Københavns Universi-
tet der kører på arbejde i

racerbil. Men der er én.
Han ligner dog ikke nogen

Michael Schumacher når han
brummer af sted gennem de
københavnske gader. Snarere
en af kørerne i filmen
Bjergkøbing Grand Prix. For ra-
cerbilen trillede ud fra fabrik-
kens samlebånd helt tilbage i
1930. En støvblå, lang og smal
sag. Med firkantet sølvsnude,
dæk med eger og sorte læder-
sæder.

Manden bag rattet – der ger-
ne ses med en passende hat, fx
en engelsk sixpence – er Erwin
Koster Kristensen, driftschef på
Københavns Universitet i den
indre by. 

I dagtimerne sørger han for
at alt fungerer i universitetets
lokaler i centrum: At der er sto-
le og borde nok, at computere
og anden teknik virker, at der
er booket lokaler til alle hold og
forelæsninger. Om aftenen og i
weekenden går han rundt i ke-
deldragt hjemme i garagen i
Vanløse og roder med bolte,
møtrikker og anden indmad på
gamle biler. Racerbilen har han
brugt de seneste seks år på at
samle.

»Jeg hørte om den på et bil-
marked i England. Folk snakke-
de om en gammel racerbil som
var blevet skilt i tusind stykker
og i årevis havde ligget pakket
ned i kasser. Ejeren, en au-
stralsk samler, havde haft dele-
ne liggende i 20 år, men havde
opgivet at samle dem. Det måt-
te jeg simpelthen prøve,« siger
bilentusiasten der også nær selv
havde kastet sin olieplettede
kedeldragt i ringen da han stod

ansigt til ansigt med kaoset af
rustne bildele.

»Men jeg kan bare ikke lade
være med at gå og pusle med
bildelene. Det er en god måde
at koble af på – og det meste i tv
er alligevel ikke så interessant,«
siger han med et grin.

Plagede om veteranbil
Driftschefen har været vild med
gamle biler siden han var dreng.
Lige fra han var ti år, sad lille Er-
win hver søndag med næsen i
Berlingske Tidende og læste bil-
annoncer. Som 12-årig faldt køb-
mandssønnen over en bil der

var særlig interessant: En mør-
kegrøn MG fra 1946 som oprin-
delig havde tilhørt kongehuset. 

»Jeg foreslog mine forældre
at købe den. Jeg var meget am-
bitiøs og gjorde alt for at stresse
dem. Min far syntes også det
var sjovt. Og til sidst den søn-
dag tog vi ud for at kigge på
bilen.«
Det endte med at far og søn kør-
te hjem i det nye mørkegrønne
vidunder. Og som Erwin Koster
Kristensen lidt nødtvunget er-
kender: 

»Jeg lærte nok at køre bil i en
lidt tidligere alder end andre.« 

Siden har han haft kærlig-
hedsforhold til adskillige vete-
ranbiler – typisk har han købt
én, givet den en nænsom meka-
nikerbehandling og solgt den
videre efter nogle år – gerne
med fortjeneste. 

Kun fra 1930’erne
I dag har han dog fire forskel-
lige automobiler holdende på
privaten. Alle fra de swingende
1930’ere.

»Det er noget med faconen,
arkitekturen. Bare se motoren!«
siger han og slår motorhjelmen
op på sin racermobil. Sommer-

solen glimter i et væld af metal-
cylindere og slanger. 

»Nye biler er ikke på samme
måde flotte at kigge ind i – det
er bare plastik. Og fordelen ved
biler fra 1930’erne er at selv om
de er gamle, så kan de stadig
køre.« 

Faktisk kører racermobilen
lige så godt som mange af de
nye biler der står linet op i for-
handlernes udstillingsvinduer.
Den kører 10 kilometer på lite-
ren og kan klemme speedome-
ternålen helt op på 160 km/t.
Bilen vandt da også det austral-
ske grand prix i 1938. 

Hjemme på garagevæggen
hænger et indrammet, sorthvid
billede hvor bilen passerer mål-
stregen. Det er Erwin Koster
Kristensens drøm at gentage
det billede. I farver og med
ham selv bag rattet.

»Hvert år er der i Brescia i
Norditalien et historisk motor-
løb for veteranbiler fra den pe-
riode. Jeg drømmer om at være
med til næste år i maj. Også
selv om bilen skulle få nogle
buler og skrammer. Det hører
sig til for en racerbil. ■

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Drive i driftschefen
AUTENTISK 
NUMMERPLADE –
Til en gammel bil hører

en gammel nummer-

plade. Så politiets

motorkontor har

fremskaffet en dansk

nummerplade fra

1930’erne. K’et står 

for København.


