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Det stadig moderne gennembrud?
Konsekvenserne af liberaliseringen og den ændrede verdens-
situation efter 11. september har skabt et nyt behov også blandt
yngre mennesker for at revurdere kulturradikalismen og det
moderne gennembrud 

LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Naturfagligt cirkus
Cirkus Naturligvis leverer viden pakket ind i underholdning når
de studerende ved Naturvidenskab lærer børnene om grisehjer-
ner, evolutionen og dna som led i Dansk Naturvidenskabsfestival
2002

LÆS BAGSIDE

Præster vil frelse
universiteter

Dansk Folkepartis to præster nægter at vel-
signe Helge Sanders forslag til ny universi-
tetsreform. »Det vil blot omdanne universi-
tetet til en brugsgenstand for erhvervslivet«,
siger Søren Krarup og Jesper Langballe. 
Til gengæld tyder meget på at S kryber til
korset og indgår sit første større forlig med
regeringen 
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Linda bliver ny formand for
Rektorkollegiet
VAGTSKIFTE: Et nyt ansigt ses for fremtiden som formand for Rektorkolle-
giet, de 11 danske universiteters interesseorganisation. 
Rektor Linda Nielsen fra Københavns Universitet tiltrådte den 1. oktober som
leder af Rektorkollegiet, og rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet
fik posten som ny næstformand.
Kollegiets tidligere formand, rektor Henrik Toft Jensen RUC, overtager i ste-
det formandsposten i Rektorkollegiets Internationale Udvalg efter Rektor
Sven Caspersen, Aalborg Universitet. 
Linda Nielsen sætter sig i formandsstolen kun et halvt år efter at hun kunne
hænge rektorkæden for KU om halsen. At posten som formand for Rektorkol-
legiet kan komme til at lægge nogle timer til en i forvejen lang arbejdsdag,
bekymrer hende dog ikke.
»Jeg har en række kolleger der er indstillet på at samarbejde om at skaffe uni-
versiteterne mere synlighed og gennemslagskraft, og vi har et effektivt lille
sekretariat,« siger hun og understreger at Københavns Universitet som lan-
dets ældste og største universitet har en forpligtelse til at gå meget aktivt ind i
universitetssektorens indsats for at forbedre dialogen og samspillet med om-
verdenen.
»Min opgave bliver først og fremmest at sikre at vi i fællesskab holder frem-
driften og bruger vores viden og erfaringer til gavn for hele sektoren, og dér
tror jeg at mine tidligere erfaringer blandt andet som formand for Etisk Råd
vil være en god ballast.«

Flere eksterne medlemmer, tak!

NATURVIDENSKAB: Eksterne medlemmer i bestyrelserne er en berigelse!
Udmeldingen kommer ikke fra videnskabsminister Helge Sander (V) midt i
debatten om universitetsreformen, men fra Det Naturvidenskabelige Fakultet
på Københavns Universitet. 
Her beder dekan Henrik Jeppesen om lov til at få flere eksterne medlemmer i
institutbestyrelserne.
Fakultetet har nu i halvandet år som forsøgsordning haft to eksterne med-
lemmer af institutbestyrelsen på Niels Bohr Instituttet, en direktør fra er-
hvervslivet og en gymnasierektor. Og nu vil man gerne brede forsøget ud til
samtlige institutter. 
Direktør på Niels Bohr Instituttet, Nils O. Andersen, forklarer:
»Det har været en fornøjelse at have de to med i bestyrelsen. Vi har især brugt
gymnasierektorens ekspertise når vi diskuterer og planlægger rekruttering af
unge fra gymnasiet. Og direktøren er kommet med input om afsætning af
kandidater. Det er en stor hjælp, fx når vi udvikler nye uddannelser,« fortæl-
ler han.
Niels Bohr Instituttet har i år oprettet succesuddannelsen ‘nanofysik’ og bar-
sler næste år med uddannelsen ‘fotonik’. 
Forespørgslen om flere eksterne medlemmer var oppe at vende på det sene-
ste møde i Konsistorium, og dekan Henrik Jeppesen fik tilslutning til idéen.

Knap så slemt

BESPARELSER: De videregående uddannelser skal ikke spare så meget i
2003 som det oprindeligt var meningen. Københavns Universitet slipper med
15 millioner kroner i stedet for 52 millioner, oplyser Budget- og Planlæg-
ningsafdelingen på KU. Efter massiv kritik fra universiteterne har Viden-
skabsminister Helge Sander nemlig besluttet at droppe den såkaldte omstil-
lingspulje. Planen var at de penge der skulle spares til næste år blev placeret i
puljen som universiteterne så kunne søge penge fra. Universiteternes argu-
menter mod planen var at det ville gøre det svært at lægge budget for næste
år. I en fælles pressemeddelelse er Danske Studerendes Fællesråd og Rektor-
kollegiet glade for beslutningen, men understreger at der stadig er besparel-
ser og at situationen kan blive værre i årene efter 2003.

KUMMENTAR

Nyttig tankeoverførsel

Iden aktuelle debat om universitetsreformer er et af
argumenterne for forandring at vi lider af be-
røringsangst, og at vi i for høj grad lever et liv i iso-

lation bag universitetets skærmende mure.
En netop gennemført undersøgelse på Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet blandt forskerne viser
imidlertid at af de 187 der medvirkede, har halvde-
len en eller anden form for samarbejde med er-
hvervslivet. I alt samarbejder fakultetets forskere ak-
tuelt med 130 danske og eller udenlandske virksom-
heder. 

Undersøgelsen er lavet fordi der i stigende grad er
behov for at dokumentere det samarbejde der er, og
et stigende behov for at finde nye gode samar-
bejdskanaler og nye måder at samarbejde på. I sa-
gens natur har den sundhedsvidenskabelige forsk-
ning nok relativt lettere ved at finde samarbejds-
partnere i erhvervslivet end det er tilfældet inden for
mange andre af universitetets forskningsområder.
Men mon ikke også forskerne på Det Naturvidenska-
belige Fakultet vil kunne opvise et omfattende sam-
arbejde uden for murerne? En undersøgelse er un-
dervejs.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har man
taget den nævnte undersøgelse som inspiration

til at gå videre idet man nu vil oprette et egentligt
teknologioverførselskontor. Og hvad er så det? 

På et besøg for ganske nyligt på CALTECH (Cali-
fornia Institute of Technology) kom vi tæt på  arbej-
det med Technology Transfer. CALTECH og KU har
en lang og veletableret tradition for  videnskabeligt
samarbejde, og siden 2000 har vi også udvekslet
studerende. Det er højt estimerede pladser, for CAL-
TECH har i alt kun 2.000 studerende, og det på et
universitet der har uddannet eller beskæftiget ikke
færre end 28 nobelpristagere siden 1923. I septem-
bernummeret af U.S. News & World Report er CAL-
TECH rangeret som det universitet der giver sine
studerende mest for pengene.

Den, set med danske øjne, skyhøje årlige studie-
afgift på 26.000$ gives altså godt ud på dette speci-
elle sted hvor lærer-student ratioen er 1:3 og hvor
forskningsresultaterne står i kø for at blive udnyttet.
Et erklæret mål er det da også her at få den topforsk-
ning der udføres, ud af laboratorierne og overført til
praktisk anvendelse, hvad enten forskningen drejer
sig om udviklingen af elektroniske næser der gør det
muligt for maskiner at lugte, eller det drejer sig om
teknikker der uden strålingsfare og store investerin-
ger sætter læger i stand til at opdage kræft på et me-
get tidligt stadium. 

For at nå det mål har CALTECH i 1995 oprettet sit
Technology Transfer Office der står forskerne bi
med at opnå patenter og licenser, pt. cirka 30 om
året, hjælper med at beskytte deres immaterielle ret-
tigheder og ikke mindst med at få ideerne og resul-
taterne kommercielt udviklet af små og store virk-
somheder.

En formaliseret form for teknologioverførsel er lige
så relevant for Københavns Universitet. Den en-

hed vi nu planlægger på Sundhedsvidenskab, skal
bidrage til at afdække nye potentialer for udnyttelse
af forskningen, etablere kontakter mellem forskerne
og virksomhederne, og understøtte den kommerci-
elle udnyttelse af resultaterne. 

Initiativet ligger i god forlængelse af de initiativer
der allerede for nogle år siden blev taget på KU med
oprettelse af en patenteringsenhed, og det nye initi-
ativ skal da også samarbejde tæt med denne. Det er
ingen hemmelighed at der bag initiativet ligger både
ideale motiver om større samfundsnytte og gensidig
befrugtning mellem universitetsforskningen og er-
hvervslivsforskningen, og så mere jordbundne moti-
ver om gennem øget patentering, licensaftaler og
andre former for kommerciel udnyttelse af forsk-
ningsresultaterne at generere flere penge til forsk-
ningen og øget beskæftigelse inden for sundheds-
området.

Nyttebegrebet kendes måske mest fra økonomer-
ne, men nytte er i stigende grad også et begreb

politikerne anvender og har sat i centrum i deres syn
på universiteterne. Spørgsmål som hvad får vi for
pengene, og hvor skal der sættes ind for at vi får
mest for pengene, er i den politiske verden efter-
hånden helt legitime spørgsmål. 

Spørgsmålene er for så vidt i orden, bare der er
bredde nok i synsvinklen. Nytte og værdi er langt
bredere begreber end til kun at omfatte det der kan
omsættes på et marked. Det vil være meningsløst at
forsøge at opgøre hvor meget universitetets kandi-
dater og forskere bidrager med til samfundet af
egentlig omsættelig, målbar nytte, og anlægges der
et nyttesyn allerede ved vurderingen af hvilken
forskning der skal sættes i værk, spænder vi vognen
for hesten. Men vi skal på Universitetet være med til
at nyttiggøre al den viden det overhovedet kan lade
sig gøre, også i industrielle sammenhænge.

Derfor hilser vi det nye sundhedsvidenskabelige
initiativ om at oprette en teknologioverførselsenhed
velkommen. Vi har en forpligtelse til at få vores
forskning omsat og udnyttet i samfundet. Vi skal
hverken være for fine til at gå i direkte dialog og
samarbejde med erhvervslivet, eller til selv at høste
økonomisk udbytte af vor viden hvor det kan lade
sig gøre. Men vi skal aldrig indrette forskningen ale-
ne efter et kommercielt formål. 

Hverken CALTECH eller KU, i al beskedenhed, har
udviklet sig til anerkendte forskningsinstitutioner
ved at levere bestillingsarbejder. Som Sundhedsvi-
denskab selv skriver det i omtalen af det nye initia-
tiv, skal forskningen kommunikeres ud, men den
skal ikke styres af industrien. Det nye teknologiover-
førselskontor vil kunne bidrage godt hertil. ■

KU NOTER ▼  
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen

Universitetsvenlig regering
»Den triste kendsgerning er jo, at den tidligere regering efter-

lod budgetter med stærkt faldende bevillinger til forskning og

uddannelse. Det hører man ikke så meget til. Men det er sand-

heden. Det retter VK-regeringen nu op på.«

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) 

i sin åbningstale i Folketinget, den 1. oktober 2002
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Af Richard Bisgaard

Rygterne svirrer på Chris-
tiansborg om et snarligt
forlig om videnskabsmini-

ster Helge Sanders udspil til en
universitetsreform.

Om de har noget på sig, er i
skrivende stund uklart, men
det bliver i givet fald uden SF
og Dansk Folkeparti. De har
begge trukket sig fra forhand-
lingerne i erkendelse af at rege-
ringen ikke er indstillet på at gi-
ve køb på erhvervsorienterin-
gen af forskning og uddannelse
og den hierarkiske ledelses-
struktur med eksternt bestyrel-
sesflertal og ansatte ledere.
Samme konklusion nåede En-
hedslisten til for over en måned
siden.

Tilbage i forhandlingerne
står derfor nu de to regerings-
partier V og K samt Kristeligt
Folkeparti, Socialdemokratiet
og de Radikale. Spørgsmålet er
så om Socialdemokratiet og
Radikale efter et års politisk
ørkenvandring er så tørstige
efter at kunne levere et synligt
politisk resultat at Sander kan
trække dem til truget uden alt
for store indrømmelser.

Måske svaret falder allerede i
dag fredag hvor de forligsinter-
esserede partier mødes til deres
andet forhandlingsmøde i den-
ne uge. Under alle omstændig-
heder er Venstres forskningspo-
litiske ordfører og formand for
Folketingets forskningsudvalg
Hanne Severinsen optimistisk:

»Vi håber på et forlig i denne
måned«, siger hun. 

Finanslov må ikke 
komme på tværs
Så har hun ikke sagt for meget.
Vurderingen blandt kilder tæt
på forhandlingerne er imidler-
tid at både videnskabsminister
Helge Sander og Socialdemo-
kratiets forhandlere er interes-
seret i at få et forlig på plads in-
den forhandlingerne om næste
års finanslov går i gang i mid-
ten af denne oktober.

Socialdemokratiet regner ik-
ke med at skulle spille den store
rolle i forhandlingerne om sta-
tens husholdningsbudget, og
derfor vil partiet gerne have et
lidt større politisk forlig med i
bagagen før det går i opposition
til regeringens finanslovsfor-
slag. 

Sander på sin side er interes-
seret i at få en aftale om de
overordnede principper i en
universitetsreform på plads in-
den slagsmålet om økonomien
går i gang. Hvis rækkefølgen er
omvendt og der først indgås en
finanslovsaftale uden flere pen-
ge til universiteterne, ja så bli-
ver det selvsagt ulig sværere at
få S og R til at indgå en aftale
om de overordnede principper i
universitetsreformen, lyder
vurderingen.

Ikke forlig for enhver pris
Sanders kattepine er ikke ble-
vet mindre af at han ikke læn-
gere kan true med at indgå for-
lig med Dansk Folkeparti uden
om S og R. På Rektorkollegiets
universitetskonference om
‘Fremtidens ledelsesmodeller’ i
begyndelsen af oktober gjorde
Margrethe Vestager det således
klokkeklart at de Radikale ikke
er med på ‘et hvilket som helst
forlig’.

»Det er ikke os der har efter-
lyst en reform der skulle være
den største siden Københavns
Universitet blev grundlagt i
1479«, sagde hun blandt andet
og anbefalede en ‘sand liberal
model’ hvor universiteterne
hver især får lov at vælge den
ledelsesform der passer til de-
res profil.

Socialdemokratiets forsk-
ningsordfører Lene Jensen ud-
talte sig i lignende vendinger:

»Hvis regeringen tror at der
skal indgås en politisk aftale
der svarer til det oplæg som vi-
denskabsministeren udsendte
29. august, så bliver det uden
Socialdemokraterne«, sagde
hun blandt andet og garantere-
de at Socialdemokraterne i gi-

vet fald vil ændre loven så snart
de kommer i regering igen.

Så galt kommer det dog næp-
pe til at gå hvis man skal tro so-
cialdemokratiets anden delta-
ger i forhandlingerne, tidligere
forskningsminister Jan Trøj-
borg der er sendt ind i forhand-
lingernes slutfase for at støtte
Lene Jensen. Ifølge ham kom-
mer der hele tiden nye papirer
på bordet, og 29. august-papi-
ret ser helt anderledes ud nu.

»Det er blevet meget bedre
hele vejen rundt, og det til-
fredsstiller i høj grad universi-
teternes kritik både med hen-
syn ledelsesmodeller og andre
ting«, siger han.

Nøjagtig hvad der er blevet
bedre, kan han desværre ikke
oplyse. »Vi sidder jo midt i en
forhandlingsfase«, siger han.

Træt af hemmeligheds-
kræmmeriet
Det er netop den type hemme-
lighedskræmmeri der har fået
Dansk Folkeparti til at trække
sig ud af forhandlingerne.  

»Vi bryder os ikke om at man
sidder sådan bag lukkede døre
og forhandler en aftale som
ingen rigtig kender noget til.
Det er der noget ureelt i«, siger
Søren Krarup der for nylig er
indtrådt i forskningsudvalget
sammen med sin fætter og
præstekollega Jesper Langballe
i stedet for den hidtidige ord-
fører, revisor Jette Jespersen.

»Et universitet er jo ikke en
partisag. Det er et nationalt
anliggende. Det vil sige at så
mange som muligt skal være
inddraget i det og være med-
bestemmende - eller i alt fald
have mulighed for at sige noget
om det«, siger Søren Krarup 
der finder Sanders udspil fra
29. august så »løst og upræcist 
i sprog og tankegang« at det 
er uegnet som forhandlings-
oplæg. 

»Vi vil ikke være med til at
indgå en aftale før der forelig-
ger et konkret lovforslag som
lægges åbent frem i Folketinget
til debat«, siger han og erklærer
sig yderst skeptisk over for hele

tankegangen bag Sanders uni-
versitetsreform.

»Vi synes at den til syvende
og sidst er et angreb på univer-
sitetet som universitet til fordel
for universitetet som brugsgen-
stand for erhvervslivet«, siger
Krarup.

Han er ikke blot bekymret
over forslaget om at ændre i
universiteternes formålspara-
graf således at de forpligtes til
at lave forskning der kan om-
sættes til værdiskabelse.

»Der er også det der med at
erstatte konsistorium med en
bestyrelse hvoraf flertallet skal
være eksterne. Det er blot et
vidnesbyrd om hvad der er hen-
sigten med det hele, og det er vi
meget kritiske overfor«, siger
han og bebuder at Dansk Folke-
parti i videre omfang end hidtil
vil hæve sin røst i den offentlige
debat.

Her vil man trække nogle
helt principielle spørgsmål
frem om hvad et universitet
overhovedet er.

»For det må vi jo sige at vi

ikke finder noget klart svar på
hos Sander«.

One-size model
Kritikken bekymrer dog næppe
Helge Sander synderligt. Som
SF’s forskningspolitiske ord-
fører Morten Homann gør
opmærksom på, er Socialde-
mokratiet og regeringen så tæt
på hinanden i dette spørgsmål
at Dansk Folkepartis exit
næppe får den store betydning
for det videre forhandlingsfor-
løb.

»Forhandlingerne startede
med en fælles ambition om at
give mere frihed til universite-
terne. Desværre ender bund-
linien med det stik modsatte:
En ‘onesize’ ledelsesmodel til
alle universiteter og en mere ri-
gid styring end vi kender i
dag«, siger Morten Homann der
finder det dybt bekymrende
hvis det fremover skal være en
bestyrelse med eksternt flertal
der skal værne om den akade-
miske frihed. ■

rjb@adm.ku.dk
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Topstyret model
»Eksterne interesser vil få indflydelse ad bagdøren. Hvis fx forskningschefen på Arla Foods bliver repræsente-

ret i bestyrelsen på Landbohøjskolen, er det erhvervslivets interesser som vil blive fremmet - og det uanset at

personen er udpeget i ‘sine personlige egenskaber’ (jf. Sander) for han er stadig firmaets mand.«

Debatindlæg af Camilla Gregersen, DSF, Mogens Ove Madsen, 

DJØF og Aase Pedersen, HK/Stat, Politiken 27. september 2002 

Udsigt 
til forlig
Mens SF og Dansk Folkeparti har
meldt sig ud af forhandlingerne 
om en universitetsreform, er
Socialdemokratiet og Radikale klar
til at indgå i deres første større
forlig siden regeringsskiftet

NATIONAL SAG –
Et universitet er jo ikke

en partisag. Det er et

nationalt anliggende,

siger Søren Krarup som

begrundelse for at

Dansk Folkeparti ikke

støtter Sanders univer-

sitetsreform. 
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1. oktober 2002 er der udskre-
vet valg til Konsistorium, fakul-
tetsråd, institutbestyrelser,
ph.d.-studienævn & studie-
nævn i valggruppe VI “Stude-
rende”. Studenterrepræsentan-
terne vælges for 1 år. De nyv-
algte tiltræder 1. februar 2003.

Nedenfor bringes en oversigt
over de kollegiale organer, der
skal vælges studenter-repræ-
sentanter til samt antallet af
pladser, der skal besættes.

Afstemningen foregår først i
slutningen af november og star-
ten af december, men forud for
det er der en længere forbere-
delsesfase, hvor valglisterne
skal godkendes, kandidater op-
stilles og stemmemateriale ud-
sendes.

Første fase er valglisterne.
Det er lister over samtlige stem-
meberettigede på det tidspunkt
hvor valget er udskrevet, dvs. 1.
oktober.

Valglisterne fremlægges til
gennemsyn på samtlige insti-
tutter og fakultetskontorer og
er desuden tilgængelige på uni-
versitetets elektroniske infor-
mationstjeneste (se adressen

sidst i artiklen). Det sker i pe-
rioden 14. – 25. oktober, hvor
enhver har mulighed for at kon-
trollere om han eller hun er
korrekt opført.

Kandidaterne skal opstille se-
nest 31. oktober. Vi vil i senere
numre af Universitetsavisen
vende tilbage til opstillingen og
det videre forløb af valget.

Valgstatut
Hele valgproceduren foregår i
henhold til Valgstatut for
Københavns Universitet god-
kendt af Forskningsministeriet
den 31. august 1999. Tidspla-
nen for valget fremgår af Valg-
cirkulæret, som blev bragt i
Universitetsavisen nr. 13.

Såvel Valgstatut som Valgcir-
kulære er tilgængelige på
Københavns Universitets elek-
troniske informationstjeneste
på adressen
www.ku.dk/led/valg/, hvor du
også kan finde andre relevante
oplysninger om valget. ■

Dorthy Rasmussen,
Valgsekretariatet

Der er mangel på studerende
der vil være mentorer for
udenlandske studerende.

Mentorerne skal stå i lufthavnen og
tage imod udlændingene når de
kommer, vise dem vej til deres nye
lejlighed eller værelse og blandt
andet sørge for at de møder op og
bliver indskrevet på Folkeregisteret. 

Godt 20 af de 200 udenlandske
studerende der har bedt om en
mentor til studiestart i september,
har fået afslag. Forklaring: Der er
ikke nok studerende fra KU der mel-
der sig som praktiske guider.

»Problemet er ikke at vi er blevet
mindre gæstfri. Det skyldes bare at
der kommer stadig flere udenland-
ske studerende til Københavns Uni-
versitet,« vurderer Line Raahauge

Madsen, mentorkoordinator på Det
internationale Kontor.

Hun påpeger at KU sidste år optog
omkring 400 udenlandske studeren-
de mens tallet i år er steget til cirka
500. Og godt halvdelen beder om at
få en mentor.

Dem der typisk får afslag på at få
en dansk guide til den første tid i
landet, er nordiske studerende fordi
de kommer bagest i køen. Derudo-
ver er det studerende fra østlande
som Rusland og Polen.

»Mentorerne kan selv vælge hvil-
ke nationaliteter de gerne vil hjælpe.
Og de fleste går efter folk fra en-
gelsktalende lande, fx USA og Au-
stralien, så de kan øve deres sprog-
færdigheder. Studerende fra Tysk-
land, Frankrig og Spanien er også

nemme at afsætte til de sprogstude-
rende der gerne vil træne deres
mundtlige færdigheder,« fortæller
mentorkoordinator Line Raahauge
Madsen.

Hun er i øjeblikket i gang med at
lede efter mentorer til de 250 uden-
landske studerende der skal begyn-
de deres studie til februar. Line Raa-
hauge Madsen mangler endnu nav-
nene på omkring 100 danske stude-
rende der vil guide dem. 

»I princippet drejer det sig ikke
om mere end fire timers arbejde.
Men selve mentortjansen udvikler
sig ofte gennem de første dages obli-
gatoriske turguiding til flere fælles
oplevelser og langvarige venskaber,«
siger hun. ■

VALG ▼  

Konsistorium 3

Fakultetsråd:
Det Teologiske Fakultetsråd 2
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd 3
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd 3
Det Humanistiske Fakultetsråd 3
Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd 3
Det Juridiske Fakultetsråd 3

Studienævn:
Studienævn for Antropologi 3
Studienævnet for Asiatiske Sprog og 
Kulturer 3
Studienævnet for Audiologopædi 3
Studienævnet for Biokemi 4
Studienævnet for Biologi 5
Studienævnet for Dansk 4
Studienævnet for Datalogi 5
Studienævnet for Engelsk 3
Studienævnet for Eskimologi 1
Studienævnet for Etnologi 3
Studienævnet for Film- og Medie-
videnskab 3
Studienævnet for Filosofi 2
Studienævnet for Finsk 1
Studienævnet for Folkesundheds-
videnskab 5
Studienævnet for Forhistorisk Arkæologi 3
Studienævnet for Fransk 2
Studienævnet for Fremmedsprogspæda-
gogik 1
Studienævnet for Fysik 5
Studienævnet for Geografi 4
Studienævnet for Geologi 5
Studienævnet for Græsk og Latin 2
Studienævnet for Historie 3
Studienævnet for Humanbiologi 5
Studienævnet for Idræt 4
Studienævnet for Indianske Sprog og
Kulturer 2
Studienævnet for Italiensk og Rumænsk 2
Studienævnet for Kemi 5
Studienævnet for Klassisk Arkæologi 2
Studienævnet for Kunsthistorie 3
Studienævnet for Kvindestudier 3
Studienævnet for Litteraturvidenskab 3
Studienævnet for Matematik 5

Studienævnet for Medicin 5
Studienævnet for Minoritetsstudier 1
Studienævnet for Moderne Græsk 2
Studienævnet for Musik 3
Studienævnet for Nærorientalske Studier 5
Studienævnet for Odontologi 5
Studienævnet for Psykologi 4
Studienævnet for Pædagogik 3
Studienævnet for Religionsfagene 4
Studienævnet for Retorik 2
Studienævnet for Retsvidenskab 5
Studienævnet for Slavistik og Østeuropa-
studier 3
Studienævnet for Sociologi 3
Studienævnet for Spansk og Portugisisk 3
Studienævnet for Sprogvidenskab 3
Studienævnet for Statskundskab 4
Studienævnet for Teatervidenskab 3
Studienævnet for Teologi 3
Studienævnet for Tysk og Nederlandsk 2
Studienævnet for Økonomi 4

Ph.d.-studienævn:
Ph.d.-studienævnet/ Statskundskab 2
Ph.d.-studienævnet / Statsvidenskab 2
Ph.d.-studienævnet /Antropologi 2
Ph.d.-studienævnet / Sociologi 2
Ph.d.-studienævnet / Teologi 3
Ph.d.-studienævnet / Sundhedsvidenskab 5
Ph.d.-studienævnet/ Humaniora 5
Ph.d.-studienævnet/ Naturvidenskab 4
Ph.d.-studienævnet/ Retsvidenskab 3

Institutbestyrelser:
Arnamagnæansk Institut 1
Asien Instituttet 1
August Krogh Instituttet 2
Botanisk Have 1
Botanisk Institut 2
Botanisk Museum & Centralbibliotek 1
Carsten Niebuhr Instituttet 1
Datalogisk Institut 1
Engelsk Institut 1
Farmakologisk Institut 1
Filosofi, Pædagogik & Retorik 1
Geografisk Institut 2
Geologisk Institut 1
Geologisk Museum 1

Institut for Alm. & Anv. Sprogvidenskab 1
Institut for Antropologi 1
Institut for Arkæologi og Etnologi 1
Institut for Bibelsk Eksegese 1
Institut for Diagnostiske Fag 1
Institut for Dansk Dialektforskning 1
Institut for Eskimologi 1
Institut for Film og Medievidenskab 1
Institut for Folkesundhedsvidenskab 2
Institut for Græsk og Latin 1
Institut for Gyn & Obst, Pæd & Vækst 1
Institut for Historie 1
Institut for Idræt 2
Institut for Intern Med. & Geriatri 1
Institut for Kirkehistorie 1
Institut for Kirurgi & Anæstesiologi 1
Institut for Kunsthistorie & Teaterviden-
skab 1
Institut for Litteraturvidenskab 1
Institut for Matematiske Fag 2
Institut for Molekylær Patologi 1
Institut for Musikvidenskab 1
Institut for Navneforskning 1
Institut for Neurofag & Psykiatri 1
Institut for Nordisk Filologi 2
Institut for Oto-Rhino-Laryn-Opht. mm. 1
Institut for Psykologi 2
Institut for Religionshistorie 1
Institut for Statskundskab 1
Institut for Systematisk Teologi 1
Institut for Tysk og Nederlandsk 1
Kemisk Institut 2
Med. mikrobiologi og Immunologi 1
Medicinsk – Fysiologisk Institut 2
Medicinsk Anatomisk Institut 2
Medicinsk Biokemi og Genetik 2
Molekylærbiologisk Institut 2
Niels Bohr Instituttet 2
Odontologisk Institut 2
Retsvidenskabeligt Institut A 1
Retsvidenskabeligt Institut B 1
Retsvidenskabeligt Institut C 1
Retsvidenskabeligt Institut D 1
Romansk Institut 1
Sociologisk Institut 1
Zoologisk Institut 2
Zoologisk Museum 1
Øjenpatologisk Institut 1
Økonomisk Institut 2
Østeuropainstituttet 1

Oversigt over de kollegiale organer, 
der skal vælges studenterrepræsentanter til i 2002

Kollegialt organ: Antal medlemmer Kollegialt organ: Antal medlemmer Kollegialt organ: Antal medlemmer

Valgtid igen

For få mentorer til
udenlandske studerende

Bliv mentor
Det Internationale Kontor mangler studerende der vil guide og hjælpe

udenlandske studerende i deres første tid i København.Er du interesse-

ret, så kontakt mentorkoordinator Line Raahauge Madsen på telefon 33

32 38 96 eller på mail lirm@adm.ku.dk
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Af Louise Witt

Til sidst kunne han ikke kla-
re det mere. Der var alt for
meget katastrofestemning,

mente lektor i fysik Per Hede-
gård. Og han blev nødt til at si-
ge noget.

Det skete i Lundsgaard Audi-
toriet på Panum Instituttet hvor
Forenede Studenterråd sidste
onsdag havde indkaldt til stor-
møde. 

Temaet var finansloven og
Venstres udspil til universitets-
reform, og et panel af VIP’er,
TAP’er og studerende var bæn-
ket foran tavlen for at forklare
de fremmødte studerende og
ansatte om konsekvenserne af
de politiske beslutninger.

Første emne var finansloven.
Og en repræsentant for de stu-
derende redegjorde med ned-
adgående grafer på overhead
projektor for hvordan bevillin-
gerne til universiteterne siden
midten af 1990’erne er blevet
mindre og mindre.

Tillidsmand for TAP’erne,
Poul Erik Krogshave, påpegede
at der for KU’s vedkommende
var blevet 14,8 millioner min-
dre i finansieringsposen i for-
hold til sidste år.

»Det er ensbetydende med
fyringer. De fleste af vores be-
villinger går til lønninger – det
er cirka 80 procent. Og når vi
mister 15 millioner, svarer det
til 40 til 50 årsværk,« fastslog
TAP-tillidsmanden.

Klynkere og brokkere
En tredje paneldeltager, VIP’er-
nes fællestillidsmand på KU
Leif Søndergård, betonede
hvordan Danmark sakker læn-
gere og længere bagud i de in-
ternationale målinger.

»I dag er det sådan at lande
som Tjekkiet, Ungarn, som vi
ikke er vant til at sammenligne
os med, bruger flere penge på
videregående uddannelse end
Danmark. Vi bruger væsentlig
flere penge på elever i folkesko-
len end på studerende. Staben
bliver reduceret, fag bliver skå-
ret væk, og vi går fra øvelses-
baseret undervisning til fore-
læsninger. Det er billigere, men
det er garanteret ikke bedre,«
sagde han. 

Umiddelbart efter var det at
lektor i fysik Per Hedegård ikke
længere kunne holde sin mund.

»Vi må erkende at der er en

udbredt mistillid blandt politi-
kerne til den måde vi kører sy-
stemet på. Måske skal vi spørge
os selv: Er vi ikke dynamiske
nok? Eller er vi bare en flok klyn-
kere der brokker sig evig og al-
tid?« spurgte han ud over salen.

Lektoren uddybede sine syns-
punkter i kaffe- og tepausen. 

»Jeg mener ikke nødvendig-
vis der altid er en fast sammen-
hæng mellem fx antallet af un-
dervisere og kvaliteten af ud-
dannelsen. På naturvidenskab
har vi jo oplevet at antallet af
lærere er faldet, og alligevel har
vi fordoblet kandidatproduktio-
nen siden midten af 1980’erne.
Vi kan godt gøre det bedre.«

»Vi er nødt til at få politiker-
ne i tale. Det nytter ikke altid at
være pessimistiske. På fysik har
vi systematisk afprøvet nye ini-
tiativer. Vi har fx eksperimente-
ret med eksterne medlemmer i
institutbestyrelsen. Noget vi nu
breder ud til alle institutbesty-
relserne.«

Falsk varebetegnelse
Per Hedegårds faldballade fik
sat gang i debatten blandt de
godt 120 fremmødte i audito-
riet.

VIP’ernes fællestillidsmand
Leif Søndergård fremførte at
det er svært at bede de ansatte
om at løbe hurtigere.

»Som det er nu arbejder vi
mere end de 37 timer vi får
penge for. Vi arbejder faktisk
48 timer om ugen,« lød hans
svar til fysiklektoren.

»Vi er parat til at levere va-
ren, men vi forventer altså også
at blive behandlet ordentligt,«
sagde TAP-tillidsrepræsentant
Poul Erik Krogshave.

Studerende på statskundskab
Mathilde Thornberg mente hel-
ler ikke der kan spares yderlige-
re kroner på at presse flere stu-
derende igennem systemet. 

»Tidligere var vi 35 på hvert
nystartet hold på statskund-
skab, men fra september i år
har der været 42 i hver ny klas-
se. Jeg synes det er falsk vare-
betegnelse når Helge Sander
kalder det ‘ungdommens fi-
nanslov’. Måske skulle vi klage
til Forbrugerrådet,« sagde hun,
og salen jublede og klappede.

Siloagtig struktur
Senere på mødet var emnet
Helge Sanders oplæg til en re-
form af universiteterne. Især

tanken om at udstyre univer-
sitetsbestyrelserne med et
flertal af eksterne medlemmer
fik hårde ord med på vejen.

»Regeringen vil væk fra kon-
sistoriets fagpolitiske diskus-
sioner fordi de hindrer en lang-
sigtet strategi, siger de. Sikke
noget vrøvl. Det er lige om-
vendt. Man sætter konsistoriet
ud af kraft for at lave kortsigte-
de løsninger,« sagde studiele-
der på biologi, Bent Vismann.

Dekan på Det Humanistiske
Fakultet John Kuhlmann mente
at en ny styreform vil gå ud over
demokratiet og åbenheden.

Han pegede på strukturen
hvor bestyrelsen vælger rektor
som vælger dekaner som væl-
ger institutledere.

»Det giver en gammeldags
siloagtig struktur. Hele designet
lægger op til lukkethed. Jeg
tror ikke at mødereferater fra
bestyrelsen vil blive lagt ud på
nettet som det sker nu med refe-
raterne af konsistoriets møder,«
vurderede John Kuhlmann.

Giv en luns
Studieleder på datalogi Hasse
Clausen gik ind i reformdebat-
ten og opfordrede til at glemme
brokkeriet. 

»Vi er nødt til at vise omstil-
lingsparathed. Vi er nødt til at
give politikerne en luns,« sagde
han, og på bageste række ban-
kede fysiklektor Per Hedegård
kraftigt i bordpladen for at ud-
trykke sin enighed.

Fra en fremmødt fysikstude-
rende lød svaret retorisk:

»Hvis de store drenge i skole-
gården vil have din madpakke,
så starter man ikke med at give
en luns, vel?«

Studieleder på biologi Bent
Vismann mente også det var
muligt at vise åbenhed over for
forandring. 

»Om det er en ansat eller en
valgt rektor, er ikke et kardinal-
punkt for os,« sagde han og fik
opbakning fra TAP’ernes repræ-
sentanter til mødet.

»Det er også helt fint med
eksterne medlemmer i bestyrel-
sen. Demokratiet skal bare ikke
sættes ud af spil, og det bliver
det når de eksterne medlem-
mer absolut skal have et flertal.
Jeg savner lighed mellem sider-
ne i bestyrelsen,« sagde Bent
Vismann. ■

low@adm.ku.dk

UNI-REFORM ▼  

Kritik af klynk
Lektor i fysik Per Hedegård fik sat gang i debatten
til stormøde hvor studerende og ansatte ømmede
sig over finansloven og regeringens udspil til
universitetsreform 

T E G N I N G :  B O B  K AT Z E N E L S O N

Farvel til talenter

»Med så væsentlige nedskæringer på knap 15 procent over tre år har

universiteterne ikke mulighed for løbende at rekruttere og fastholde

de kommende generationer af talentfulde forskere.« 

Citat Rektorkollegiets analyse af finansloven, 

www.rektorkollegiet.dk
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lig information til at kunne vur-
dere om de har lyst til at tage
ph.d.-uddannelsen,« siger
Søren Nedergaard. 

Han påpeger at det er mest
udtalt på jura og humaniora
hvor halvdelen eller flere af
kandidaterne føler sig dårligt
eller slet ikke informeret om
ph.d.-uddannelsen. Og under-
søgelsen viser at der er en klar
sammenhæng mellem viden og
motivation til at søge. En jura-
studerende skriver fx:

»På jurastudiet er der ikke
megen information om ph.d.-
uddannelsen. Jeg tror de fleste
ikke ved hvad det indebærer, og
derfor ikke overvejer det.« 

Søren Nedergaard understre-
ger at der også er andre forkla-
ringer.

»Kontakten med underviser-
ne har stor betydning. De stu-
derende der er blevet opfordret
til at søge et stipendium af en
underviser, er mere tilbøjelige
til at gøre det,« siger han.

Af Louise Witt

Fem ud af ti kandidater fra
landets universiteter over-
vejer at tage ph.d.-uddan-

nelsen. Men når det kommer til
stykket, gør kun to ud af ti alvor
af deres overvejelser. 

Det viser en ny spørgeskema-
undersøgelse fra Videnskabs-
ministeriet. Den blev udarbej-
det i maj, og cirka 900 næsten-
kandidater fra alle landets uni-
versiteter deltog. 

»Der er altså et stort uudnyt-
tet forsker-potentiale blandt de
nyudklækkede kandidater,« si-
ger Søren Nedergaard, fuld-
mægtig i Videnskabsministeriet
og én af de ansvarlige for un-
dersøgelsen.

Han påpeger at godt 6.300
kandidater får deres titel i år
2002, så det uudnyttede poten-
tiale svarer til over 2.000 stude-
rende.

Og det er noget der vækker
ministeriel glæde i en tid hvor

der er lige så stor mangel på
ph.d.-interesserede som på
billige studenterboliger i Kø-
benhavn. På KU er der ifølge
Ph.d.-foreningen blot to til tre
ansøgere per opslået ph.d.-sti-
pendium.

Samtidig har Forsknings-
kommissionen bebudet at Dan-
mark skal fordoble antallet af
forskeruddannede inden 2010
hvis vi skal have en gunstig
økonomisk vækst fremover. 
I dag har landet 27.000 forske-
re.

Kandidater ved ikke nok
Videnskabsministeriets under-
søgelse er da også sat i værk for
at finde ud af hvordan fremti-
dens forskere skal rekrutteres.
Og hovedkonklusionen lyder:
Universiteterne skal være bedre
til at informere om den treårige
forskeruddannelse.

»Det der træder meget i øjne-
ne i undersøgelsen, er at mange
studerende mangler tilstrække-

Det er især underviserne på
naturvidenskab og de tekniske
fag der er gode til at opmuntre
deres studerende til at tage for-
skervejen – og de fag har også
flest ph.d.-ansøgninger. Om-
vendt får få humanister et op-
muntrende rygklap, og få søger
stipendierne.

»Noget andet er at mange ser
ph.d.-uddannelsen som en me-
get ensom proces. For dem er
forskningsmiljøet ikke noget at-
traktivt, og de efterlyser mulig-
heden for mere samarbejde
mellem ph.d.-studerende,« for-
tæller Søren Nedergaard. 

Det han bider allermest mær-
ke i, er dog at der i undersøgel-
sen ikke lader til at være nogen
sammenhæng mellem kandida-
ternes lønforventninger og ly-
sten til at søge et ph.d.-stipen-
dium. De kandidater der for-
venter at tjene flest penge i det
private (over 30.000 kroner om
måneden), er faktisk også dem
der er mest tilbøjelige til at søge

en ph.d.-stilling. Dog har løn-
forventninger en vis betydning
på datalogi og jura. 

»Man hører tit at problemet
er at universiteterne ikke kan
konkurrere på løn. Undersøgel-
sen peger på at det er de bløde
værdier der betyder noget – og-
så på jura hvor otte ud af ti op-
fatter ph.d.-uddannelsen som
en ensom proces. En positiv
konklusion, for så er der mulig-
hed for at gøre noget.« 

En politisk korrekt
rapport
Videnskabsminister Helge San-
der (V) er lige så optimistisk. 

»Det fremgår af rapporten at
der skal mere og andet til end
flere penge, højere løn og flere
stillinger hvis antallet af ph.d.er
skal øges. Det er nemlig univer-
siteterne der selv kan gøre no-
get ved forskningsmiljøerne og
ph.d.-miljøerne som er helt af-
gørende for om de unge vil gå
forskervejen,« skriver ministe-
ren i sit forord til undersøgel-
sen.

Den konklusion er formand
for Ph.d.-foreningen på Køben-
havns Universitet, Charlie Bre-
indahl, ikke enig i. 

»Ministeriet siger sådan fordi
det er det eneste punkt hvor
man for alvor kan lægge ansva-
ret over på universitetet. Kon-
klusionen er skrevet ud fra de-
visen om at der ikke vil blive gi-
vet flere penge til forskning!« 

»Universitetet kan muligvis
blive bedre til at informere,
men det er et lille forhold. Det
der fylder 95 procent for de stu-
derende, er lønnen og at der er
stor risiko for at de spilder ti-
den fordi det er usikkert om de
bliver fastansat bagefter,« siger
formanden.

Desuden tror han at forsk-
ningsverdenen ikke tiltrækker
potentielle ph.d.-studerende i
tyverne fordi miljøet er befolket
af mænd med gråt skæg og en
dåbsattest fra omkring 2. Ver-
denskrig.  

»Faktisk er det tvivlsomt om
mere information vil få flere
kandidater til at søge. Det vil
snarere skræmme dem væk for-
di de har ret i at et ph.d.-studie
er ensomt,« siger han. 

Som Charlie Breindahl ser
det er den eneste vej frem for
ph.d.-området at politikerne
tilfører flere penge til uddan-
nelsen.

Til det siger videnskabsmini-
ster Helge Sander: »Det er mit
mål at give universiteterne end-
nu bedre rammer for forskerud-
dannelsen.«

»Undersøgelsen viser at det
er universiteterne – ikke de
økonomiske bevillinger – som
har størst indflydelse på om de
bedste kandidater – og tvivler-
ne – ønsker at gå i gang med en
forskerudannelse.«

Et inspirerende miljø 
KU’s specialkonsulent på ph.d.-
området, Karsten Christensen,
mener det er let at få informati-

on om forskeruddannelsen hvis
bare de studerende vil.

»Det kræver blot to klik på
KU’s hjemmeside, så ligger alle
oplysningerne der,« siger han
og henviser til websiden www.
ku.dk/led/Forskerudd/index.
html.

»Men fakulteterne kan godt
gøre mere for næsten-kandida-
terne. Jeg har forsøgt at mase
mig ind til informations-arran-
gementer og komme med ind-
læg om ph.d.-uddannelsen,
men det hele skal handle om
dagpenge og jobs,« siger han.    

Et af de fag der ifølge under-
søgelsen kunne informere bed-
re er jura. Ph.d.-studieleder på
Jura på KU, Vibe Ulfbeck oply-
ser at man her arbejder med et
synlighedsprojekt. Blandt an-
det sender fakultetet breve ud
til undervisere på overbygnin-
gen om at de skal huske at for-
tælle om ph.d.-uddannelsen.
Og fakultetet vil for fremtiden
også målrettet prøve at henven-
de sig til kandidater der har
været ude at arbejde nogle år.  

Formanden for Forskerud-
dannelsesrådet, Hans Siggård,
der har været med til at sætte
undersøgelsen i gang, mener
dog også at fakulteterne skal
skabe mere åbne og inspireren-
de forskermiljøer.

»På naturvidenskab er de go-
de til at rekruttere ph.d.er. Her
går de specialestuderende i la-
boratorier med forskerne. På
sprogfag er der ikke noget
forskningsmiljø, for lærerne
sidder der hjemme og skriver
bøger og artikler. De har svært
ved at rekruttere.«

Han tror at fremtiden for fag
som samfundsvidenskab og
humaniora ligger i at omorga-
nisere sig, så de får tilsvarende
miljøer hvor forskerne kan
trække de studerende ind – de
naturvidenskabelige fag er
derimod nødt til at uddanne
flere kandidater eller hente
hjerner i udlandet hvis antallet
af ph.d.’er skal stige.

»Handelshøjskolen i Køben-
havn har netop på Institut for
ledelsespolitik og -filosofi etab-
leret et åbent miljø med plads
til specialestuderende og for-
skere. Og på udenlandske uni-
versiteter, fx Massachusetts In-
stitute of Technology, har man
forsøgt at inddrage de stude-
rende i forskningen allerede på
første år af uddannelsen. De
kan melde sig til at deltage i
forskningsprojekter. Det nytter
ikke at forskerne sidder i hvert
deres kontor i lange gange og i
øvrigt kun har træffetid hver
torsdag fra kl. 13 til 15. Skal vi
tiltrække de 25-28-årige, skal
de føle at de er med i et team,«
siger han.  ■

low@adm.ku.dk

Undersøgelsen ‘Næsten-kandidat
og ph.d.-uddannelse’ findes på
Videnskabsministeriets hjemme-
side www.vtu.dk.

FORSKERUDDANNELSE ▼  

Dårlig information
om ph.d.
Mange flere kandidater ville uddanne sig til forskere hvis
universiteterne gav bedre information om ph.d., viser ny
undersøgelse fra Videnskabsministeriet

BEDRE RÅDGIVNING – Mange næsten-færdige kandidater er usikre på om de skal gå ph.d.-vejen og ender ofte med at vælge forsker-

uddannelsen fra. Universiteternes undervisere skal blive bedre til at informere og rådgive, mener Videnskabsministeriet.  
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Hent udenlandske ph.d.’er
»En mulighed kunne være via Danmarks Øst-støttepolitik at op-

rette nogle gode udvekslingsmuligheder for forskerstuderende i

Østlandene. Vi har brug for et brain-gain, ikke et brain-drain.« 

Tidl. Forskningsminister Jan Trøjborg (S) 

til Berlingske Tidenden 20. april 1998



Til det siger videnskabsminister Helge Sander:
»Det er mit mål at give universiteterne endnu bedre rammer for forskeruddannelsen.«
»Undersøgelsen viser at det er universiteterne – ikke de økonomiske bevillinger – som har størst indflydelse på om de bedste kandidater – og

tvivlerne – ønsker at gå i gang med en forskerudannelse.«
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Af Louise Witt 

Handicappede studerende
på KUA er vant til at
komme ind gennem bag-

døren.
De grønne døre ved hoved-

indgangen er for tunge og smal-
le for folk i kørestol. Det tænkte
arkitekterne bare ikke på da de
tegnede KUA-byggeriet tilbage i
1970’erne.

Derfor er det en helt underlig
fornemmelse for den handicap-
pede studerende Jakob Thin-

ggaard-Møller da han i sin kø-
restol kan trille ind gennem ho-
vedindgangen til det nye KUA-
byggeri. Glasdørene åbner au-
tomatisk, og han kører ind side
om side med andre snakkende
studerende.

»Det er fedt ikke at skulle
tænke over at jeg er anderledes.
Og det ville være lidt luksusag-
tigt at studere her i de nye byg-
ninger,« siger han og lyser op i
et stort tandsmil.

Jakob Thinggaard-Møller
læser historie og er dermed en

af de studerende der må blive
tilbage i de gamle bygninger.
Historie flytter først ind i næste
etape af byggeriet.

Men den 23-årige kørestols-
bruger har taget turen 500 me-
ter ned ad Njalsgade for at vise
Universitetsavisen hvor handi-
capvenligt det nye byggeri er.

Slut med bumleriet
Allerede ude foran bygning 22,
Nordisk Filologi, stopper han
op og peger ned på de grå fliser. 

»Prøv at lægge mærke til at

der er små brosten helt inde
ved bygningerne, men der hvor
folk går har man lagt store
glatte fliser. Det tænker andre
mennesker ikke på, men det be-
tyder virkelig noget for os når vi
kommer i kørestol. Ellers sidder
man og hopper i stolen,«
fortæller Jakob Thinggaard-
Møller.

Inde på det mørke gulv i
stueetagen peger han igen ned.
Gulvbelægningen er helt glat.

»I det gamle KUA kører vi på
klinker. De er kantede, og der
er mellemrum imellem. Det er
et værre bumleri,« siger han og
viser hvordan ved at ryste hele
kroppen i stolen.

»Det er hårdt for armmusk-
lerne. Jeg er meget træt efter
sådan nogle ture. Så er det me-
get nemmere at komme rundt
her på det nye KUA.« 

Godt lobbyarbejde
De forbedrede forhold kan han-
dicappede humanister takke
deres egen studenterforening
for, Handicappede Studerende
og Kandidater (HSK). 

Formanden hedder Gitte
Lindeløv og er uddannet psyko-
log fra KUA for 14 år siden. Hun
har muskelsvind og er med på
rundturen i sin elektriske køre-
stol. 

»Vi kom med i planlægningen
af byggeriet på et tidligt tids-
punkt. Og vi fik lov til at hyre
en arkitekt med særlig forstand
på handicapvenlig indretning
til at være konsulent på KUA-
byggeriet. I det hele taget har
universitet været utrolig lydhør
for vore tanker og ideer,« siger
Gitte Lindeløv. 

En af idéerne var at handi-
cappede skulle have bedre mu-
lighed for at køre til og fra audi-
torierne. På det gamle KUA er
der trappetrin ned til det lille
auditorium.

»Det er ikke særlig praktisk.
Jeg kører ned på baghjul, og så
skal jeg have en til at holde
bagpå. Der er altid risiko for at
falde ud af kørestolen,« fortæl-
ler Jakob Thinggaard-Møller. 

I de nye, sorte KUA-auditori-
er er det muligt at undgå trap-
petrin. Der er indgang såvel fra
stueetagen som fra første sal.
Som noget kan kørestolsbruge-
re tage elevatoren op og sidde
på de bageste rækker. Der er
seks pladser med en lille sort
pult uden sæde hvor handicap-
pede kan sidde i deres kørestole.  

Smilende viser Jakob Thing-
gaard-Møller pladserne frem.
Som handicappet er han vant
til altid at skulle sidde på forre-
ste række.

»Det er bare ikke fedt altid at
skulle sidde på skødet af fore-
læseren,« siger han med et grin.

»Det er heller ikke sjovt altid
at skulle sidde forrest hvis man

kommer lidt for sent og bare
gerne vil liste ind,« fortæller
han.

Prøvekørte KUA
I de sidste måneder af byggeri-
et blev HSK sammen med deres
arkitekt inviteret ud på KUA for
at prøvekøre bygningerne.

Det gjorde blandt andre for-
mand Gitte Lindeløv. Hun tager
stadig enkeltkurser på KUA og
vier megen af sin tid til arbej-
det i foreningen.

»Vi kunne fx se at spejlene på
handicaptoiletterne sad for
højt i forhold til kørestolshøjde,
og det samme gjorde sæbehol-
derne. Så dem fik vi sat ned,«
fortæller hun.

Andre ting var det for sent at
ændre på. Fx kunne 41-årige
Gitte Lindeløv konstatere at
hun ikke kunne vende sin køre-
stol inde i elevatoren. Den var
for smal. Så hun er nødt til at
bakke ud i dem der står og ven-
ter.

»Der er også nogle andre
småting som godt kunne være
bedre. Men jeg nænner næsten
ikke at nævne det fordi alting
ellers er så godt,« siger Jakob
Thinggaard-Møller.

»Det er fx knappen til eleva-
toren der sidder for højt,« ind-
skyder Gitte Lindeløv.

»Men de småjusteringer hå-
ber vi kommer med i næste
byggeafsnit,« siger hun. ■

low@adm.ku.dk

HANDICAP ▼  

Foreningsliv på KU
Universitetsavisen sætter i en ny serie fokus på det væld af foreninger

der findes på Københavns Universitet. Og det er lige fra Bøsse/Lesbiske

Universitetsstuderende til Juridisk Diskussionsklub. Kender du en fore-

ning der er en artikel værd, så mail på uni-avis@adm.ku.dk eller ring på

tlf. 35 32 28 98.

Drømmebyggeri 
for en handicappet
Med det nye KUA-byggeri er det blevet endnu mere tiltrækkende
for handicappede at læse humaniora. De nye lokaler er indrettet
stort set som de handicappede har bedt om

EN MINDRE FEJL – En af de småting der kunne være bedre for

handicappede på det nye KUA, er elevatoren. Den er for smal til at en

kørestol kan vende derinde, viser historiestuderende Jakob Thingaard-

Møller. Bagved ses formanden for ‘Handicappede Studerende og Kandi-

dater’ Gitte Lindeløv. 

EN GLAT OVERFLADE – 23-årige Jakob Thinggaard-Møller blev lam fra livet og ned da han som teenager tog hoveds-

pring på for lavt vand. Som kørestolsbruger sætter han pris på jævne overflader – som her uden for KUA – frem for fx brosten

der giver rysteture og trætte arme.  

Handicappede Studerende & Kandidater
–  Foreningen blev oprettet af handicappede studerende ved KU i 1985 med det formål at forbedre lo-

kale- og adgangsforhold. I 1992 blev foreningen udvidet til at omfatte handicappede studerende

fra hele landet. Handicappede kandidater fik også lov til at være medlem.

–  Foreningen rummer personer med alle former for handicap, ikke kun bevægelseshandicappede,

men også fx blinde og ordblinde. I dag tæller foreningen 90 medlemmer ligeligt fordelt mellem stu-

derende og kandidater. De fleste er studerende eller gamle studerende fra KU.

–  Foreningen har til formål at vejlede og rådgive handicappede studerende og kandidater. Det kan fx

være om adgangsforhold på universitetet, økonomisk støtte eller kurser i jobmuligheder for handi-

cappede.

–  Foreningen har kontor i lokale 7.3.10 og har telefon 35 32 91 01

Intromøde for handicappede 
Traditionen tro afholder foreningen Handicappede Studerende og Kandidater et intromøde for nye

handicappede studerende på Københavns Universitet den 9. oktober. Det foregår kl. 13-15.00 i fore-

ningens lokaler (lok. 7.3.126 på KUA). For mere information om foreningen, se www.hsknet.dk

F
O

T
O

S
: 

S
Ø

R
E

N
 H

A
R

T
V

IG





10 Un i v e r s i t e t s av i s e n  15  . 2 0 0 2

Af Marianne Stidsen

ILars von Triers film Epidemic
fra 1987 optræder den uheldi-
ge helt dr. Mesmer. Han er så

forhippet på at redde verden,
men resultatet er det stik mod-
satte. Snart har pesten bredt sig
ud over det hele, takket være
hans idealistiske indsats.

Filmens ‘morale’ er beteg-
nende for den holdning der op
gennem 1980’erne og 90’erne
har været til kulturradikalis-
men. Bevægelsen, der havde
haft en så afgørende betydning
for den ældre generation, 68’er-
ne også kaldet, lod til mere el-
ler mindre at have udspillet sin
rolle.

De fleste yngre mennesker
havde det med kulturradikalis-
men som med saltsyre: Den
renser nok, men den ætser sam-
tidig alt andet væk: det kreative
og muntre, det sentimentale og
søgende.

Denne holdning synes at ha-
ve ændret sig. Da professor
Hans Hertel fra Nordisk Filologi
i forbindelse med dette års -
Golden Days-festival arrange-
rede en foredragsrække under
overskriften ‘Det stadig moder-
ne gennembrud’, væltede det
rent ud sagt ind ad døren i det
gamle disputatsauditorium i
Studiestræde 6.

Og blandt de tilstrømmende
bemærkede man ikke så få yn-
gre ansigter. Hvad var der mon
sket? Det moderne gennembrud
er jo selveste kulturradikalis-
mens åndelige udspring. Hvis
den havde udspillet sin rolle,
hvordan kunne det da være at
så mange åbenbart fandt inter-
esse for dens rødder?

Et foreløbigt gæt kunne være
at verden har ændret sig utrolig
meget de seneste par år. 9-11
var blot en foreløbig kulminati-
on på en udvikling som har
været stadig mere intensiv op
gennem 1990’erne.

Lad os bare være åbenhjer-
tige og kalde denne udvikling
liberaliseringen af stadig større
områder af kloden. Med alt
hvad det medfører af proble-
mer i form af ulige fordeling af
goderne, fetichering af økono-

misk vækst, uddybning af kul-
turkløfterne og så videre. 

Dette har øjensynlig skabt et
nyt behov blandt også yngre
mennesker for en revurdering
af de bevægelser der traditio-
nelt har udgjort en modvægt
hertil. Og her kommer kultur-
radikalismen og det moderne
gennembrud ind. Men hvad var
det moderne gennembrud? Og
var det så entydigt saltsyreag-
tigt, så blåøjet idealistisk som
man har villet gøre det til?

Fuld tryk på kedlerne
Går man tilbage til det moder-
ne gennembruds første fase i
Danmark, tegner sig unægtelig
et mere komplekst billede.

Der er tit og ofte gjort forsøg
på at fremstille denne periode,
der strækker sig fra 1870-1890,
som et entydigt kampråb for de
tre f’er: fornuften, fremskridtet
og frigørelsen. Man har – i køl-
vandet på oplysningstiden og
den franske revolution i 1789 –
set gennembruddet som et tri-
umferende sejrstog for det nye
og moderne og et klart og kon-
tant farvel til det gamle, den
beklumrede, metafysiske natio-
nalromantik.

Industrialiseringen er blevet
fremhævet som den samfunds-
mæssige faktor der skabte basis
for nye ideer med etableringen
af banebrydende virksomheder
som Privatbanken, B&W, Tuborg
og Carlsberg, Illum og Magasin.
Samtidig blev storbyen moder-
niseret. København fik således
omkring 1880 de første elgade-
lygter, centralvarmeanlæg, te-
lefoner og skrivemaskiner.

Også udbygningen af infra-
strukturen må nævnes. Og den
spirende klassekamp og demo-
kratisering af kulturen via pres-
sen. Men kigger man nærmere
efter, viser det sig at billedet er
langt mere broget og sammen-
sat. For ikke at sige selvmodsi-
gende.

En oplagt indfaldsvinkel til at
tegne et mere nuanceret por-
træt af det moderne gennem-
brud er at sammenligne to af
dets intellektuelle frontfigurer.
Kritikeren Georg Brandes og
forfatteren J. P. Jacobsen.

Georg Brandes (1842-1927)
var noget så sjældent som en
litterat der formåede at sætte
dagsordenen, programmet for
en hel periode. Var det moder-
ne således brudt igennem alli-
gevel, var det ham der gav det
navn. Det skyldes flere ting. For
det første var han en overor-
dentlig stor begavelse og en li-
geså stor workoholic der sled
24 timer i døgnet.

Han kom fra et bedrestillet,
om ikke decideret velhavende,
jødisk grossererhjem. Efter en
dannelsesrejse til Frankrig,
London og Italien returnerede
han til København, opsat på at
slå de mentale vinduer op til
verden (ligesom man konkret
havde gjort da
man sløjfede de
gamle forsvarsvol-
de om byen i
1857) og på at få
en fast stilling på
universitetet.

Det førte til den
berømte fore-
læsningsrække:
Hovedstrømninger
i det 19de Aarhun-
dredes Litteratur.
Allerede den
første forelæsning, som løb af
stablen den 3. november 1871,
vakte uventet så stor furore at
den siddende højreregering,
der med Estrup ved roret på
diktatorisk vis havde tilranet
sig magten i landet, hindrede
kritikeren i at få det professorat
han ellers var selvskrevet til.

Efter yderligere en årrække i
udlandet, hvor han kun fik me-
re smag for de internationale
friheds- og fornuftsideer, vend-
te han tilbage til Danmark, un-
derstøttet af en række private
mæcener, og fortsatte sit virke.

Brandes’ set med vore dages
øjne enorme kritiske gennem-
slagskraft skal ikke mindst an-
skues i lyset af den lykkelige for-
ening med storby-pressen som
var en væsentlig del af gennem-
bruddets grundlag. Såvel Georg
som hans bror, Edvard Brandes,
og forfattere som Holger Dra-
chmann og Herman Bang tjen-
te i lange perioder til livets op-
hold som avisskribenter.

Drachmann rapporterede fra
det proletariserede England og
skrev også et digt: “Engelske
socialister”, inden han vendte
om og blev konservativ. Bang
rapporterede blandt andet fra
Christiansborgs brand i 1884,
så levende at læseren næsten
følte sig midt i flammerne.
Georg Brandes selv skrev op ad
døre og ned ad stolper i den
nystartede avis Politiken, blandt
andet om kvindernes ligestil-
ling som han følte stærkt for
(det har dog været kutyme se-
nere at beskylde ham for hykle-
ri på dette punkt).

Kort sagt: De var regulære
asfaltrotter som forfatteren Dan
Turèll senere kaldte det. De

levede og åndede og skrev som
en del af byens puls. Og de var 
i den grad oppe på de høje nag-
ler når det gjaldt om at omdan-
ne virkeligheden i fornuftens
og frigørelsens billede. Og om
at fremstille virkeligheden i et
direkte, uforsonet skær.

Med den fem år yngre bota-
niker og biolog Jens Peter Ja-
cobsen (1847-85), der skulle
blive det moderne gennem-
bruds første store forfatter, for-
holdt det sig noget anderledes.

Store mænds cv
Ved første øjekast lignede de to
– ikke mindst i begyndelsen af
1870’erne – et par galliske
stridsmænd der med køllen,
eller i hvert fald pennen og
mikroskopet, hævet krævede
‘retten til riget’ – for nu at bruge
den lidt yngre forfatter Johan-
nes V. Jensens ord.

Alt sammen i krudtrøgen fra
Pariserkommunens revolutio-
nære begivenheder. Brandes

bragte Hippolyte Taine, Sainte-
Beuve, John Stuart Mill og de
franske naturalister til Dan-
mark. J. P. Jacobsen på sin side
introducerede, sideløbende
med at han så småt begyndte at
digte, gennem sine naturviden-
skabelige artikler (i 1873 vandt
han universitetets guldmedalje
for en afhandling om alger) og
sine oversættelser af Arternes
Oprindelse og Menneskets Af-
stamning, den anden side af det
naturalistiske landskab for et
bredere publikum.

Darwins dengang kun en
snes år gamle teorier om evolu-
tion og selektion medvirkede, i
lige så høj grad som den fran-
ske naturalisme og positivisme,
til at danne grundlag for ikke
kun en ny naturvidenskab – ja,
for naturvidenskab som sådan
der før Darwin havde været en
mere eller mindre eksotisk be-
skæftigelse; men også for en ny
litteratur og litteraturkritik.

Hvor mennesket før – hos
forfattere som J. L. Heiberg,
Carsten Hauch, H. C. Andersen
og andre – havde været anskuet
i et idealt lys, blev det nu an-
skuet som et simpelt produkt af
arv og miljø. Det blev anskuet
konkret. Med Taines ord: “Alt er
kendsgerninger, dyd og last
såvel som vitriol og sukker.”

Darwinistisk
driftsudfoldelse
Hermed var, skulle man tro, ki-
men lagt til en effektiv saltsyre-
krig mod det bestående, først
og fremmest romantismen,
grundtvigianismen og neolibe-
ralismen.

Kradser man imidlertid lidt i
overfladen, dukker vigtige
brudflader op. Brudflader, der
kan spores helt ned i de to
førende gennembrudsmænds
biografi.

Brandes voksede som sagt op
og levede det meste af livet i et
hektisk vibrerende intellektuelt
storbymiljø. J. P. Jacobsen, der-
imod, voksede op i Thisted i
Nordjylland, en lille provins-
flække der dengang talte om-
kring 3000 sjæle. Her opholdt
han sig også en stor del af sit
voksenliv.

Og mens Brandes var en rig-
tig ‘gulddreng’ fra starten, han
havde både succes i skolen og
hos kvinderne, var Jacobsen en
sart mimose der havde et farligt
mas med at få sin studenterek-
samen og hele livet levede som
‘single’, som vi i dag ville sige.
Desuden kom Jacobsen aldrig
rigtig til at deltage i det hurtigt-
skrivende storbyparnas’ publi-
cist-feber.

Af brevvekslingen med Ed-
vard Brandes, Jacobsens fortro-
lige ven gennem hele voksenli-
vet, fremgår det at det ofte kan
være svært at få fat i de trendy
aviser og tidsskrifter i Nordjyl-
land og at Jacobsen selv er så
langt fra at skrive i journalist-
tempo. Ofte klager han over sin
dovenskab og sendrægtighed
der gør at han er 100 år om at
få noget færdigt.

Endelig må nævnes de hel-
bredsmæssige forskelle som
givetvis har spillet en rolle.
Mens Brandes var stærk som en
okse og levede til han blev 85,
fik Jacobsen allerede som 
26-årig konstateret uhelbrede-
lig tuberkulose. Og han døde,
sygdomsplaget, i 1885, kun 38
år gammel.

Stærkest fremstår dog brud-
fladerne på det litterære plan.
Brandes var på mange måder
en agitator og en retoriker af
Guds nåde der med sin skrift
ville ruske op i den stilleståen-
de, tryghedshungrende ande-
dam. Dette førte ind imellem til
en lidt intolerant og dogmatisk
tone, eksempelvis i disputten
med kvinderne fra det nystarte-
de Dansk Kvindesamfund i det
der er blevet kaldt: ‘den store
nordiske sædelighedsfejde’.

Noget tilsvarende kan man
ikke sige om J. P. Jacobsen.
Han var ganske vist interesseret
i at bringe ‘lys over landet’ som
han selv formulerede det i et
digt. Men han var, især som for-
fatterskabet skred frem, nok så
interesseret i at undersøge vir-
keligheden, herunder ikke
mindst menneskepsykens virke-
lighed som den var. Uden idea-
listiske omskrivninger.

I debutnovellen “Mogens”
(1872), der senere er blevet

VIDENSKABET
LITTERATUR

»Og mens Brandes var en rigtig
‘gulddreng’ fra starten, han havde
både succes i skolen og hos kvin-
derne, var Jacobsen en sart mimo-
se der havde et farligt mas med at
få sin studentereksamen og hele
livet levede som ‘single’, som vi i
dag ville sige.«

Det stadig moderne
gennembrud?
Konsekvenserne af liberaliseringen og den ændrede verdenssituation efter
11. september har skabt et nyt behov – også blandt yngre mennesker –
for en revurdering af kulturradikalismen og det moderne gennembrud 
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uomgængeligt skolebogsstof for
enhver gymnasieelev, og de-
butromanen Fru Marie Grubbe
(1876) er det stadig den optimi-
stiske, til dels idealistiske tone,
der dominerer. I novellen hører
vi om en ung fyr der gennem
mødet med forskellige kvinder,
der repræsenterer alle udsving
på luder-madonna-skalaen, til
sidst finder lykken i en sund
forening af det erotiske og det
sjælelige.

I romanen, der bygger på hi-
storisk stof, er det hovedperso-
nen Marie Grubbe der sendes
‘gennem en Allé af Bipersoner’,
som Georg Brandes formulerede
det i sin anmeldelse. Mandlige
bipersoner, må vi tilføje. Hun
starter med at blive gift med
kongens søn og ender med at
leve sammen med en staldkarl.

Det optimistiske i romanen
ligger imidlertid i at dette af
hende selv tolkes som et frem-
skridt. Nok er hun gledet ned
ad samfundets rangstige, men
hun har til gengæld formået at
leve sine drifter ud. Hun har
endelig, synes hun selv, fundet
en mand der matcher hende.

Når det moderne 
gør ondt
I romanen Niels Lyhne, J. P.
Jacobsens sidste store værk, der
udkom i 1880, har piben imid-
lertid fået en anden lyd – givet-
vis ansporet af den død der ryk-
kede stadig nærmere.

Der er tale om en art om-
vendt Jobs Bog. Som Gud prø-
ver Job i troen gennem en ræk-
ke hårde tests, prøves Niels i

ikke-troen eller ateismen. Ateis-
men var ved siden af kampen
mod det gamle, den sociale
kamp og kønskampen, et af de
vigtigste problemer som det
moderne gennembrud satte un-
der debat.

Kort fortalt sker
der det at alle de
mennesker som
hovedpersonen
knytter sig til, dør.
Råt og brutalt.
Først den unge
tante som Niels
betages af, ja, små-
forelsker sig i. Ef-
ter dette dødsfald,
som Niels desperat
prøver at afværge
gennem indstæn-
dige bønner til
Gud, bliver han hård og for-
nægter at der overhovedet fin-
des en Gud. Han bliver med an-
dre ord ateist, fritænker.

Herefter må Niels gennem
yderligere en række tab: Foræl-
drene dør, vennen Erik dør. Til
sidst når turen til hans kone og
barn. Under hele forløbet har
Niels imidlertid stålsat nægtet
at bøje sig i støvet for den gud-
dommelige overmagt. Selv ikke
da hans unge kone Gerda på
dødslejet kaster sig i Herrens
arme og derved på en måde
svigter Niels, bøjer han sig.

Mod slutningen møder vi
ham som sagt muttersalene,
såret til døde i krigen (dvs. kri-
gen i 1864). Hans gode ven
gennem hele romanen, doktor
Hjerrild, som han møder jule-
aften (sic!), og som kan ses som

en omvendt djævel-frister,
tilbyder ham at hente en præst,
for “Anskuelser er kun til at
leve på”. Men han nægter. Og
endelig dør han da døden, den
vanskelige død, som der poe-
tisk står.

I Niels Lyhne er Darwins tan-
ker om den selvvirkende natur
og om at der ingen skaber fin-
des, ført ud i sin yderste konse-
kvent. Og det er ikke ligefrem
noget Disney-show. At erkende
tomheden gør ondt, viser for-
fatteren. Pokkers ondt.

Aktion med indbygget
reaktion
Det store fremmøde af ikke
mindst yngre tilhørere til den
forelæsningsrække om det mo-
derne gennembrud, som Hans
Hertel har været initiativtager
til – og som i øvrigt fortsætter
frem til slutningen af oktober 
– afslører at det moderne gen-
nembrud og kulturradikalis-
men stadig har meget at sige os
i dag.

Ikke mindst os yngre post-

68’ere. Forfattere og kritikere
som Georg og Edvard Brandes,
J. P. Jacobsen, Herman Bang,
Henrik Pontoppidan, Amalie
Skram, August Strindberg og
Henrik Ibsen (hvis vi skal tage
et par af de nordiske åndsfæller
med) kan blandt andet levere
ny inspiration til en mere kri-
tisk videnskabstænkning. Ny i
forhold til den tænkning, der
måske har været fremhersken-
de op gennem 1980’erne og
90’erne, hvor kompetenceræs
og fagnørderi på mange måder
har gjort os blinde for de større
sammenhænge.

Men det er, mener jeg, lige så
vigtigt at huske på at der ikke
var tale om et stort, altoverskyl-
lende syrebad som over en kam
ætsede det gamle, det søgende
og det poetisk-paradoksale
væk. Nok var det moderne gen-
nembruds mænd og kvinder en
radikal bevægelse, men den var
ikke slet så sammentømret og
ensrettet som det fremgår af
Erik Henningens berømte teg-
ning.

For fleres vedkommende var
der tale om radikalisme med
skarp sans for den reaktion,
den korrigerende eftertanke,
som Georg Brandes også har
kaldt det, der nødvendigvis må
være en del af enhver aktion
hvis ikke den skal ende i barba-
ri og totalitarisme.

Denne dobbeltlogik kan vi,
der i øjeblikket er stærkt fa-
scineret af tanken om at genop-
tage tråden fra det moderne
gennembrud og kulturradika-
lismen, lære meget af. Hvis ikke

vi medreflekterer det moderne
projekts begrænsninger og fald-
gruber, risikerer vi at ende i en
ny ‘mesmerisme’ hvor trangen
til at redde og frigøre verden
fører til dens undergang.

Formår vi imidlertid at gen-
optage tråden fra det moderne
gennembrud uden at repro-
ducere det 20. århundredes
‘syrebadstænkning’, kan det in-
spirere til en mere samfunds-
vendt, kulturkritisk humanisme
end den der har været fremher-
skende i store dele af postmo-

dernismen. I præcis den for-
stand er det moderne gennem-
brud i allerhøjeste grad stadig
moderne. ■

Marianne Stidsen er lektor ved
Nordisk Filologi. Hun har blandt
andet sidste år udgivet samtids-
antologien Udveje – fra 90’erne’
på forlaget Gad. Dette efterår ud-
giver hun på forlaget Samleren
essaysamlingen Idyllens grænser
der handler om mulighederne
for en kritisk postmodernisme.

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. 

»Formår vi imidlertid at genoptage
tråden fra det moderne gennem-
brud uden at reproducere det 
20. århundredes ‘syrebadstænk-
ning’, kan det inspirere til en 
mere samfundsvendt, kultur-
kritisk humanisme end den der
har været fremherskende i store
dele af postmodernismen.«

STUDIEKREDS – Erik Henningsen: Møde i

foreningen Bogstaveligheden. 1910/11. Det Natio-

nalhistoriske Museum på Frederiksborg. “I marts

1882 holdtes en sammenkomst, der vil være ufor-

glemmelig for alle, der var nærværende. 

J. P. Jacobsen læste med sin sprøde, syge stemme

‘Pesten i Bergamo’, der endnu ikke var trykt.

Jagende og febrilsk læste han den mesterlige

skildring, der gjorde et overvældende indtryk på

os alle.” De afbildede er (f.v.): Erik Skram, Georg

Brandes, F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Sophus

Schandorph, Holger Drachmann, Otto Brochenius,

Hans Nik. Hansen, Edvard Brandes, Viggo Johan-

sen, August Jerndorff, Herman Trier, J. P. Jacobsen,

P. S. Krøyer, M. Galschiødt, Karl Madsen, Laurits

Tuxen, Pietro Krohn, Harald Høffding, Michael

Ancher og Kr. Zahrtmann.
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5. Systematisk og integreret
evaluering af forskning og
undervisning og nye udvik-
lingskontrakter med kvalita-
tive og kvantitative mål.

6. Omlægning af uddannelses-
strukturen (større fleksibili-
tet).

Planerne indeholder således
meget andet end en ledelsesre-
form, og universitetet har fun-
damentale interesser i de øvri-
ge ovennævnte ændringer som
man påtænker ud over ændrin-
ger i ledelsesformen. Oplægget
fra ministeriet afviger også på
centrale punkter fra KU’s offici-
elle oplæg fra april om en ledel-
sesreform. 

Spørgsmålet er nu om KU ik-
ke bør se ‘virkeligheden’ i øjne-
ne og betragte oplægget fra
april som fortid og lade de
kommende drøftelser tage ud-

gangspunkt i notatet fra mini-
steriet og gøre universitetets
indflydelse gældende inden der
laves et politisk kompromis som
det bliver svært at pille ved i en
høringsfase. 

Ledelsesreform ligger fast
Nu er det selvfølgelig meget
svært at spå om ‘virkeligheden’
når den har form at en fremti-
dig politisk aftale om en så om-
fattende universitets- og ud-
dannelsesreform som der her er
tale om.

Min spådom vil være at rege-
ringen vil stå solidt fast på
spørgsmålet om en bestyrelse
med eksternt flertal og ansatte
ledere, og at det nok også en-
der sådan. 

Der er stærke kræfter i speci-
elt Venstre og i regeringens ko-
ordinationsudvalg der lægger

stor vægt på at ledelsesforhol-
dene ændres som beskrevet
ovenfor. Regeringen ønsker
uden tvivl et forlig hen over
midten, men en ekstern besty-
relse og ansatte ledere har også
tidligere indgået i oplæg fra So-
cialdemokratiet.

Endelig er en række universi-
tetsansatte også skeptiske over
for den nuværende ledelses-
form – specielt når de udtaler
sig ‘off the record’ – og er posi-
tive over for en række elemen-
ter i ministeriets udspil. Eksem-
pelvis viste en anonym afstem-
ning om ansatte versus valgte
ledere på et møde hvor der del-
tog cirka 40  KU-institutledere,
at 40% foretrak en ansat rektor,
60% foretrak ansatte dekaner
og 45% foretrak ansatte insti-
tutledere! 

Andre områder kan
påvirkes
De andre elementer i oplægget
ligger næppe så fast, og her vil
universitet nok kunne få en bety-
delig indflydelse, hvis man vel
og mærke gør sin indflydelse
gældende inden der er strikket
et forlig på plads i Folketinget. 

Der er nok at tage fat på:
F.eks. er den samlede organisa-
tionsstruktur i den foreslåede
model uklar og usammenhæn-
gende; de landsdækkende stu-
dieudvalg er et vildskud og æn-
dringerne i studiestruktur mod
mere valgfrihed og fleksibilitet
kan for nogle studier skabe al-
vorlige problemer i relation til
et ønske om faglig dybde.  

Det er også meget, meget vig-
tigt at man fokuserer på univer-
sitetets målsætninger, fx i rela-
tion til grundforskning, forsk-

ningsfrihed og forskningsbase-
ret undervisning. Hvis målsæt-
ningerne er klare og præcise,
bliver spørgsmålet om ledelses-
form mindre central, men hvis
målene er uklare, vil ledelses-
formen få afgørende indflydel-
se, og faren for at en ansat le-
delse satser på kortsigtede og
populistiske mål bliver reel. 

Hvis KU’s (konsistoriums) ud-
spil fra april i år formelt forhin-
drer at den øverste ledelse kan
gå ind i en konkret debat om mi-
nisteriets udspil – herunder og-
så diskutere implementering af
en model med ekstern bestyrelse
og ansat ledelse der jo kan imple-
menteres på mange måder – må
man hurtigst muligt revurdere
situationen. Det er ministeriet
udspil der nu sætter dagsorde-
nen, og som man bør fokusere
på hvis man vil have indflydelse.

SYNSPUNKT ▼  

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.

■ UNIVERS ITETSREFORM

Hvad nu, KU?

Normalt er det som studerende egentlig ganske
rart igen at møde på Universitetet i september
måned efter en dejlig, lang sommerferie, hvis

vi skal være helt ærlige. Man kan faktisk godt kom-
me til at savne anstalten og... sine lærere!

Det er derfor med bestyrtelse og ærgrelse at vi på
Engelsk Institut pludselig ved studiestart den 1. sep-
tember erfarer at en af instituttets bedste undervise-
re (i amerikansk litteratur), lektor Jenny Weather-
ford, bare ikke er mere! Kurser er aflyst, speciale-
studerende henvist til andre vejledere. Hvad er der
sket? Det er der ikke nogen der kan få at vide. 

Rygter fortæller at Jenny Weatherford er blevet af-
skediget. Det lyder jo ganske absurd og quite unbe-
lieveable, men et rygte kan vi selvsagt ikke tage stil-
ling til. Faktum er imidlertid at Jenny Weatherford
vitterlig ikke er ansat længere. Var det en frivillig be-
slutning?

Dybt beklageligt
Det er en dybt, dybt beklagelig situation. Der skal
ikke herske tvivl om at vi som studerende ved at alle
lærere på Engelsk Institut er fagligt kvalificerede og
godt klædt på til at varetage deres undervisning.
Men herfra og til den gode underviser, den dygtige
formidler, er der et meget langt stykke. Lad os kalde
det ‘den menneskelige faktor’. 

I Jenny Weatherford har vi en formidabel lærer
med store pædagogiske evner. Hun forstår om nogen
at inspirere og levendegøre undervisningen, samti-
dig med at der aldrig bliver slækket på kvaliteten.
Hendes metode og teoretiske fundament kommer os
i den grad til gode også i andre discipliner. Herud-
over er det en fornøjelse at Jenny ofte påtager sig at

undervise i den allernyeste litteratur og forskning –
en velsignelse vi langt fra oplever på andre udbudte
kurser. Og hendes altid (over)fyldte kurser taler lige-
ledes deres eget sprog.

Vi håber at få Jenny tilbage. Det er aldrig for sent.
Og vi vil på denne plads bede om en forklaring af
sagen fra Engelsk Institut. Thi vi står ganske ufor-
stående – og triste.

Fra studerende der alle har haft stor glæde af
Jenny Weatherford’s undervisning – og som for
nogles vedkommende skulle have haft det igen dette
semester: 

Gorm Bentsen, Cherifa Bourouba, Colleen Calhoun,
Yvonne Christiansen, Pia Eskildsen, Cecilie Fonnes-
bech, Gitte Geert-Jørgensen, Bilonda Kabango, Bene-
dikte Widal Kjøller, Tine Blak Lisby, Trine Prang Niel-
sen, Miriam Petersen, Jens Ravn, Susanna Ranken-
berg, Mette Marie Rude, Sachiko Schierbeck, Merethe
Schmidt, Bende Schultz, Hanne Tholstrup, Anne Vedel,
Mette Vesterdal.

Svar
Som oplyst i instituttets nyhedsblad Agenda forlader
Jenny Weatherford sin stilling med udgangen af det-
te år. Herudover må vores svar ifølge sagens natur
være at vi hverken kan eller bør udtale os om person-
sager.

Steen Schousboe, institutleder, Hanne Lauridsen,
studieleder, Engelsk Institut.

■ ENGELSK

Haves: Amerikansk Litteratur
Ønskes: Jenny Weatherford

Jeg er ved at være træt af bureau-
kratiet. Københavns Universi-
tet er et lille universitet med

blot 50.000 studerende. Som ad-
ministrativ enhed betragtet er Hu-
maniora et endnu mindre felt der
kun tæller omtrent ti tusind sjæle.
Men selv her – i rationalitetens og
klarhedens tempel – kan man op-
leve nærmest kafkaske tilstande
når man skal foretage noget så
simpelt som en årskortfornyelse. 

Ifølge brevet fra KU vedrørende
årskortfornyelse kan man forny sit
årskort over internettet og dermed
fortsat være tilmeldt institutionen
og beholde sin SU-berettigelse. Få
vil nok blive overrasket over at
dette systems pålidelighed kan lig-
ge på lige så lille et sted som den
nuværende regerings finansielle
venlighed over for KU. 

En tid efter jeg havde tilmeldt
mig via internettet, modtog jeg da
også et brev fra hr. Jakob Lange
dateret den 29. juli 2002 der gjor-
de mig opmærksom på min mang-
lende fornyelse af mit årskort.
Samtidig oplystes det at hvis jeg
havde interesse i at forny mit års-
kort, skulle jeg gøre dette inden
den 10. august. Samme dag jeg
modtog brevet, udfyldte jeg den
medfølgende slip, krydsede af i fir-
kanten og afleverede slippen per-
sonligt ved skranken i Fiolstræde. 

Sure sekretærer
Godt en måned efter, i begyndel-
sen af september, begyndte jeg at
fatte mistanke da jeg ikke havde
modtaget hverken mit årskort el-
ler min SU for denne måned. Til

min store overraskelse oplyste SU-
kontoret i Fiolstræde mig et par
dage efter om at jeg ikke længere
var tilmeldt. 

Efter en dagslang og intens søg-
ning hvor jeg forsøgte at finde ud
af hvilken institution og hvilket
kontor jeg skulle snakke med,
fandt jeg omsider frem til studie-
vejledningen på KUA. De kunne
ikke begribe hvad der var gået
galt. Jeg havde modtaget mit ID-
kort i plastik (det nye skud på den
personlige identifikations stam-
me), men var fejlagtigt blevet ud-
meldt fra KU og stod stadig uden
årskort. 

På dette tidspunkt havde mise-
ren allerede udviklet sig til at blive
tilpas langtrukken til at forårsage
en skriftlig advarsel fra min ud-
lejer idet jeg ikke kunne betale
huslejen til tiden på grund af min
manglende SU. I hast overtrak jeg
min konto, hvilket resulterede i at
en repræsentant fra min bank
ringede og afkrævede mig diverse
bilag omhandlende mine indtje-
ningsmuligheder. 

Langt inde i den dybe skov af
grå, uhøflige og direkte modarbej-
dende sekretærer på de forskellige
kontorer, fandt jeg endelig et hjælp-
somt menneske på KUA’s studie-
vejledning som straks genindmeld-
te mig og sendte beskeden videre
til SU-kontoret i Fiolstræde. Jeg
håber nu at sagen er gået i orden 
– skønt jeg stadig ikke har mod-
taget mit årskort.

Kristoffer Schou
(kschou@yahoo.com).

■ FORNYELSE AF ÅRSKORT

Træt af bureaukratiet

Af Troels Østergaard
Sørensen, Institutleder,
Økonomisk Institut 

Med Videnskabsministe-
riets notat af 29. au-
gust 2002 om »Fremti-

dens universitetspolitik« er der
kommet mere kød på den
påtænkte universitetsreform. 

Hovedpunkterne i det frem-
lagte notat er: 
1. Vidensudveksling bliver en

ny sideordnet opgave for uni-
versiteterne sammen med
undervisning og forskning.

2. Bestyrelser med eksternt fler-
tal erstatter konsistorium.

3. Ansatte ledere (rektor, dekan
og institutleder).

4. Enstrenget ledelsesstruktur
så institutlederen får ansvar
for såvel forskning som un-
dervisning.
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Rent: About 6.000-6.500 kr. pr.

month.

Deposit. 18.000 to 19.500.

Contact: Alice, tel. +45 2172

5693, e-mail: aboboaxx@

hotmail.com.

Bagsværd

Periode: Snarest og for ca. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 42 kvm.,

stue, alkove og køkken.

Udstyr: Lille have med terrasse.

Husleje: 2.400 kr. pr. md., inkl.

varme, ekskl. el.

Kontakt: Frank Winther, P.O.B.

55, 5800 Nyborg.

Frederiksberg

Periode: Fra 20/1 til 30/6-03.

Størrelse: Lejlighed, 112 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteprofessor el.lign.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 7.500 kr.

Kontakt: E-mail:

bet_ildvedsen@hotmail.com.

Hvidovre

Periode: 3-6 md. med muliged

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm., i

villa (delvis kælder).

Udstyr: Møbleret, og med stereo,

tv, vaskemaskine, tørretumbler

samt adgang til have.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. ekskl.

1.500 kr. pr. md. for varme, el

og vand .

Kontakt: E-mail: mirin@btf.kk.dk.

Fredensborg

Period: From November 2002 and

for up to two years.

Size: Villa, 140 sqm. with garden.

Equipment: Partly furnished.

Rent: 10.000 kr. per month, excl.

heating, electricity and water

(approx 1.600 kr. per month).

Deposit: 30.000 kr.

Contact: Tel: 4848 4152, e-mail:

Eplov@get2net.dk.

København N/

Skt. Hans Torv

Period: From 1/11-02 to 1/4-03.

Size: Apartment, 3 rooms, 65 sqm.

Equipment: Fully furnished with

kitchen and bathroom. Wash-

ing facilities in basement.

Tenant: Guest researcher (-coup-

le), non-smokers, no pets.

Rent: 7.800 kr. per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: E-mail: rune@eln.dk.

Christianshavn

Periode: Pr. 1/2-03 for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 120 kvm.

Beboere: Gæsteforsker(-familie)

el.lign., ikke-rygere uden fir-

benede dyr.

Husleje: 9.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: Ruth.Prince@

anthro.ku.dk el. 

Wenzel.Geissler@anthro.ku.dk.

Kollegier ▼

Borchs Kollegium

Målgruppe: Studerende ved Det

Humanistiske Fakultet på Kø-

benhavns Universitet der har be-

stået to års normeret studietid.

Periode: Pr. 15/11-02 bliver en

plads ledig.

Kollegiet: Et af de gamle kolle-

gier centralt beliggende i det

gamle København. Fællesfaci-

liteter bl.a.: bibliotek, festsal,

tv-stue, vaske- og tørrerum

samt have med kroketbane. 

Husleje: 1.150 kr. pr. md. ekskl.

200 kr. i husskat pr. md.

Ansøgning: Skema fås på Køben-

havns Universitet, Stipendie-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K. Dokumentation for to

års bestået studietid vedlægges.

Sendes til: Stipendiekontoret.

Ansøgningsfrist: 23/10-02.

Yderligere oplysninger:

www.borchskollegium.dk.

● STILLINGER

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat i klinisk
patologisk anatomi
Sted: Klinisk Institut for Diagno-

stiske Fag med tilhørende

overlægestilling i KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Amtssygehuset i Herlev. 

Indhold: Arbejdsopgaverne om-

fatter patientbehandling og

udvikling af klinisk patologisk

anatomi i samarbejde med

klinikkens/afdelingens øvrige

lægestab og faggrupper. Der-

udover udvikling af fagområ-

det: forskning og publicering/

videnskabelig formidling og

prægraduat undervisning, for-

skeruddannelse, bedømmelses-

arbejde mv. Forskningsområ-

det omfatter udforskning af

immunologiske, molekylærbio-

logiske, genetiske el. pato-

fysiologiske mekanismer og

implementering af disse som

diagnostiske metoder i klinisk

patolog-anatomisk praksis.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

derfor en betingelse at ansøg-

eren indsender både en ansøg-

ning til Fakultetet (professorde-

len) og en ansøgning til Amts-

sygehuset i Herlev. Dette gælder

også for ansøgere som i forve-

jen måtte være ansat som over-

læge på sygehusinstituttet.

Ansøgningsfrist: 11/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Det fulde pro-

fessoropslag kan ses på www.

sund.ku.dk og el. fås ved hen-

vendelse til Personale og Jura,

tlf. 3532 2645. De fuldstændi-

ge overlægeopslag kan ses på

www.laegejob.dk el. fås ved

henvendelse til Personalekon-

toret på Amtssygehuset i Her-

lev, tlf. 4488 4726.

Klinisk professorat 
Sted: Institut for Kliniske Neuro-

fag og Psykiatri med tilhøren-

de overlægestilling i H:S og

ved Amager Hospital med tje-

neste ved Rigshospitalet, Neu-

rocentret, Neurologisk Klinik. 

Indhold: Neurologi specielt med

henblik på dissemineret sclero-

se. Ud over det kliniske arbejde

tillige udvikling af fagområdet,

forskning og universitetsrelate-

ret undervisning samt forsker-

uddannelse og bedømmelses-

arbejde.

Til besættelse: 1/5-03 el. snarest

derefter.

Omfang: 5 år. 

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

derfor en betingelse at ansø-

ger indsender både en ansøg-

ning til Fakultetet (professor-

delen) og en ansøgning til Rigs-

hospitalet (overlægedelen).

Ansøgningsfrist: 11/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Det fulde pro-

fessoropslag kan ses på www.

sund.ku.dk og el. fås ved hen-

vendelse til Personale og Jura,

tlf. 3532 2645. Det fulde over-

lægeopslag findes på www.Rigs

hospitalet.dk el. fås hos Rigs-

hospitalets Personalekontor,

tlf. 3545 6482.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Olaf B. Paulson, tlf. 3545

6710.

Lektorat
Sted: Institut for Medicinsk Mi-

krobiologi og Immunologi.

Indhold: Eksperimentel immuno-

logi med særligt henblik på

infektionsimmunologiske stu-

dier. Forpligtelse til forskning,

publicering/videnskabelig for-

midling, præ- og postgraduat

undervisning i instituttets fag-

områder samt varetagelse af

administrative opgaver.

Kvalifikationer: Dokumenteret

vægtig og original forskning

på internationalt niveau inden

for området interaktionen

mellem immunsystemet og

virus og erfaring med præ-

graduat undervisning.

Til besættelse: 1/1-03 el. snarest

herefter.

Ansøgningsfrist: 31/10-02, 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.

Yderligere oplysninger: Institutle-

der Ole Marker, tlf. 3532 7873,

e-mail: o.marker@immi.ku.dk.

Humaniora ▼

Eksterne lektorater 
Sted: Studienævnet for Audiolo-

gopædi/Sprogpsykologi.

Indhold: Almen kommunikations-

handicaplære under faget Au-

diologopædi. Det ene lektorat

omfatter undervisning i udvik-

lingspsykologi m.v. som oplæg

til handicaplære, det andet pæ-

dagogik og specialpædagogik

samt rådgivning/vejledning

som oplæg til handicaplære.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 2 stillinger a ca. 15 ti-

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  15  . 2 0 0 2 13

Husleje: 1.150 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: linda_d@tiscali.dk. 

Brønshøj

Periode: Fra 1/1 til 1/5-03, evt.

1/6-03.

Størrelse: Hus, 250 kvm. inkl.

kælder, desuden have.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 13.000 kr. pr. md.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3828 8028.

Brønshøj

Størrelse: Villaværelse.

Udstyr: Toilet og bad samt brugs-

ret til værelse m/altan.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: erni@danskdlf.dk.

København

Periode: Snarest og for 6 md. 

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm.

Udstyr: Adgang til have og billig

vaskekælder.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3927 2710, e-mail:

cploug@get2net.dk.

Herlev

Periode: Snarest og evt. til sep-

tember 2003, evt. længere.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Mulighed for møblering.

Adgang til køkken, bad og have.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.700 kr. pr. md., inkl.

varme og el.

Kontakt: Tlf. 4492 6926, e-mail:

mb_meyer@yahoo.com.

Copenhagen Ø

Period: From 29/10-02 to about

25/4-03.

Size: Apartment, 77 sqm., 1-2

rooms and balcony.

Equipment: Fully furnished with

kitchen, bathroom and toilet,

Laundry in the building.

Tenant: Guest researcher or the

like.

● BOLIGER

Bolig søges ▼

Specialelokale i København

Lejer: K psykologistuderende.

Husleje: Maks. 700 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3313 6110.

København

Periode: Snarest og for ca. 1 år.

Størrelse: Lille lejlighed, 1-2 vær.

Beboer: Specialestuderende,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3379 0950/4830

3618, e-mail: Katrineikast@

hotmail.com.

København

Periode: Fra 1/1 el. 1/2 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken og bad

Beboer: K ph.d-studerende fra

New Zealand, ikke ryger.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

Kontact: Julia Shaw, e-mail:

jes@dlc.ku.dk el. Kirsten Bache,

e-mail: kb@dlc.ku.dk. 

København

Periode: Fra 1/12-02 til 1/3-03

Størrelse: Lejlighed el. delelejlighed

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Dansk ph.d.-studerende,

ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: mette.bastholm

@yale.edu.

Copenhagen

Period: 1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms.

Tenant: Student.

Contact: Tel: 2646 0989, 

e-mail: tecsa07@yahoo.com.

Boliger udlejes ▼

Specialeplads/kontorfællesskab

Udstyr: Internetforbindelse, kopi-

maskine, fax m.m. 

mers undervisning pr. semester. 

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnet for Audiologopædi/

Sprogpsykologi, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/10-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Lars von der Lieth, tlf.

3532 8655.

Naturvidenskab ▼

Postdoctoral Fellowship in
Microbial Ecology.
Place of employment: Marine

Biological Laboratory in Hel-

singør.

Contents: The research project is

a part of the European Union

funded project Photosynthetic

Biofilms and their Applications

(PHOBIA). The work will focus

on the structure and function

of marine and freshwater pho-

tosynthetic biofilms grown in

the laboratory. Several re-

search visits of other project

partners in the EU as well as

attendance of project meet-

ings are part of the work. 

Qualifications: Extensive experi-

ence in the application of mi-

crosensor and imaging techno-

logy, especially for the study of

photosynthetic microorganisms.

Experience with studies of mo-

tile microorganisms will be an

advantage.  

Period of employment: 2 years. 

Applications: Enclose cv and a

publication list. Applicants will

receive a written evaluation of

their individual application.

To be sent to: Associated Profes-

sor Michael Kühl, University of

Copenhagen, Marinebiological

Laboratory, Strandpromena-

den 5, 3000 Helsingør, Den-

mark, e-mail: mkuhl@zi.ku.dk.

Deadline for applications: 

15 October 2002. 

Postdoctoral Fellowship in
biogeochemistry
Place of employment: The Ma-

rine Biological Laboratory in

Helsingør.

Contents/qualifications: A post

doctoral research associate

with a background in marine

biogeochemistry and sensor

development is required to un-

dertake a 3 year research pro-

ject as a part of the European

Union COSA program coastal

sands as biocatalytical filters.

The work will focus on the im-

portance of sandy sediments

for the turn over of organic

carbon in coastal environments.

Several field campaigns for in

situ quantification of benthic

exchange rates, primary pro-

duction and heterotrophic acti-

vity by ‘state of the art’ techno-

logy is foreseen. The successful

candidate is expected to have

extensive experience in bio-

geochemistry, in situ techno-

logy and microsensor develop-

ments for marine research.

Applications should be send to:

University of Copenhagen,

Marinebiological Laboratory,

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Peter Aaby

Dr.med. og professor Peter Aaby, Afdeling

for Epidemiologisk Forskning på Statens Se-

rum Institut, har modtaget en bevilling på

662.500 kr. fra Lundbeckfonden. Midlerne

skal anvendes til forskning i virusset GBV-C

– et virus som ikke har været kendt særlig længe og som ifølge en

tidligere amerikansk og europæisk undersøgelse fører til betydelig

formindsket sygelighed og dødelighed hos patienter med HIV-1.

Søren-Peter Olesen

Civilingeniør, dr.med. og professor ved

Medicinsk Fysiologisk Institut på Køben-

havns Universitet Søren-Peter Olesen har

modtaget en donation fra Lundbeckfon-

den på godt 1,1 mio. kr. Søren-Peter Ole-

sen vil anvende midlerne til at undersøge

nogle spændingsafhængige ionkanaler

der er gennemtrængelige for kalium – de

såkaldte ERG kanaler. Kanalernes præcise funktion er ikke kendt,

man ved blot at de findes i for eksempel hjernen og hjertet. Det

er dog sandsynligt at de bidrager til regulering af bestemte ner-

vecellers følsomhed for stimuli. Projektet tilstræber således en

detaljeret undersøgelse af ERG kanalernes funktion.



Att.: Associated Professor,

Ronnie N. Glud, Strandpro-

menaden 5, 3000 Helsingør.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2002.

Additional information: Associa-

ted Professor Ronnie N. Glud,

tel. +45 4921 1633 327, e-mail:

rnglud@zi.ku.dk.

Postdoc in biogeochemistry
Place: Marine Biological Labora-

tory, Zoological Institute.

Contents: Investigations of orga-

nic carbon turn over in perme-

able sediments. Optimisation

and further development of

underwater in situ technology

for benthic exchange and acti-

vity measurements.

Qualifications: Ph.D. with a pro-

ven scientific record within the

field of benthic biogeochemi-

stry. Extensive experience with

benthic lander technology, mi-

crosensors and planar sensing

techniques.

Period of employment: 3 years.

Applications should be sent to:

Marine Biological Laboratory,

Att.: Associate Prof. Ronnie N.

Glud, Strandpromenaden 5,

3000 Helsingør.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2002.

Additional information: See

www.ku.dk/led/stillinger or

contact Associate Prof. Ronnie

N Glud, tel. +45 4921 1633

+327, e-mail: rnglud@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Studiechef
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Sikre udviklingen af de

studieadministrative opgaver

samtidig med en effektiv vare-

tagelse af de mange driftsopga-

ver gennem den daglige ledel-

se af afdelingens 30 medarbej-

dere, bl.a. tilrettelæggelse af

sagsbehandlingen med løben-

de kontakt til institutter og eks-

terne parter, service- og be-

mandingsplanlægning, re-

kruttering og medarbejderud-

vikling. Studiechefen har det

faglige ansvar for ændringer af

studieordninger, indskrivning af

studerende, eksamensadmini-

stration, udvikling og imple-

mentering af studieadministra-

tive IT-systemer, uddannelses-

planlægning, Åben Uddannel-

se, studievejledning samt inter-

nationalt samarbejde.

Kvalifikationer: Videregående

uddannelse og erfaring med

varetagelse af drifts- og servi-

ceopgaver samt med admini-

strativ sagsbehandling. Gode

IT-kvalifikationer.

Til besættelse: 1/1-03.

Ansøgning: Mrk. 160.25684-VB.

Sendes til: Mercuri Urval A/S,

Philip Heymans Allé 5, 2900

Hellerup el. pr. e-mail til:

MUO@mercuri-urval.com.

Ansøgningsfrist: 21/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Kirsten Stenbjerre, tlf.

3532 9116 el. konsulent Christian

Kofoed-Enevoldsen, Mercuri

Urval, tlf. 3945 6540 (her kan

job- og kravprofil rekvireres).

Academic position
Place of employment: Marine

Biological Laboratory, Zoologi-

cal Institute.

Contents: Development, optimisa-

tion and application of under-

water technology for interstiti-

al solute measurements. Respon-

sible for the project planning,

participation in measuring cam-

paigns and data evaluation.

Qualifications: Extensive experi-

ence with microsensing, planar

sensing and development of in

situ technologies. A proven re-

cord of scientific experience.

Period: 3 years, part-time (50

procent).

Applications should to be sent

to: Marine Biological Laborato-

ry, Att.: Associate Prof. Ronnie

N. Glud, Strandpromenaden 5,

3000 Helsingør.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2002.

Additional information: See

www.ku.dk/led/stillinger or

contact Associate Prof. Ronnie

N. Glud, tel. +45 4921 1633

+327, e-mail: rnglud@zi.ku.dk.

It-medarbejder
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Installation og vedlige-

holdelse af materiel og pro-

grammel, brugerstøtte, rådgiv-

ning af studerende og ansatte

samt i mindre omfang udvik-

ling af programmel.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 14/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.diku.dk/stillinger/it-med

arbejder.html.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Kim H. Søe-

mosegaard, tlf. 3532 1367, 

e-mail: shotokan@diku.dk.

Unix- og netværksspecialist
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Installation og vedlige-

holdelse af materiel og pro-

grammel, brugerstøtte, rådgiv-

ning af studerende og ansatte

samt i mindre omfang udvik-

ling af programmel.

Kvalifikationer: Afsluttet relevant

uddannelse, min. 2 års erfaring

med systemadministration i he-

terogent Unix, Linux- og Win-

dows-miljø. Godt kendskab til

Cisco IOS, TCP/IP, Solaris, HP-UX,

Tru64, Linux, Windows, MacOS.

Ansøgningsfrist: 14/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.diku.

dk/stillinger/unix-specialist.html.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Kim H. Søemose-

gaard, tlf. 3532 1367, e-mail:

shotokan@diku.dk.

Datalog
Sted: Wilhelm Johannsen Center

for Funktionel Genomforsk-

ning, Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik. 

Indhold: Det er centerets opgave

at finde sygdomsgener. Centralt

for denne forskningsopgave er

en database der knytter syg-

domsbeskrivelser med genomet.

Databasen skal færdiggøres til

produktionsversion og herefter

vedligeholdes løbende og ud-

vides med nye funktioner sam-

tidig med arbejdet med nye bi-

oinformatik projekter.

Kvalifikationer: Datalog, it-inge-

niør el. tilsvarende der er stærk

i java, C/C++, OOAD og basal

netværksteknologi og har

viden om bioteknologi, OO

databaser, JSP og Linux.

Ansøgning: Vedlæg cv.

Sendes til: Søren Holstebroe, 

e-mail: soren@medgen.ku.dk

el. WJC, Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik, Panum

Instituttet, 22.4, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 29/10-02, 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.

Udstillingsleder
Sted: Zoologisk Museum.

Indhold: Daglig ledelse af mu-

seets udstillingsafdeling og

værksted.

Kvalifikationer: Faglig-zoologisk

baggrund på AC niveau,

cand.scient. el. tilsvarende.

Ansøgningsfrist: 21/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.ku.dk/

led/generel/ – ledige stillinger.

Gartnerstillinger
Sted: Botanisk Have.

Indhold: Fire stillinger til besæt-

telse. 

1) Deltagelse i pasning af plante-

samlingen i Væksthusafdeling

1 (Palmehuskomplekset m.v.)

dvs. tropiske og subtropiske

planter. 

2) Deltagelse i pasningen af plan-

tesamlingen i Frilandsafdeling

1, dvs. stauder, énårige, danske

planter, mosen, m.v.

3) Deltagelse i pasningen af plan-

tesamlingen i Frilandsafdeling 2,

dvs. træer og buske, herunder

Rhododendron- og rosenbed,

plæner og gangarealer, m.v.

4) Deltagelse i pasningen af plan-

tesamlingen i Frilandsafdeling

3, dvs. stenhøje, alpine planter,

løg- og knoldvækster, forsøgs-

planter, m.v.

Kvalifikationer: Relevant faglig

gartneruddannelse og kunnen.

Kendskab til biologisk bekæm-

pelse, latinske plantenavne og

edb vil være en fordel. 

Til besættelse: 1/1-03. 

Ansøgningsfrist: 24/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

sekretær Charlotte Irene Pe-

dersen, tlf. 3532 2222, e-mail:

charlotteip@bot.ku.dk. 

AC-fuldmægtig
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Ortodonti.

Indhold: Planlægning, afvikling

og opfølgning af teoretiske

kurser/uddannelsesforløb i

samarbejde med kursusgivere.

Assistance ved specialeskriv-

ning. Tillige regnskabsfunktio-

ner og sekretariatsopgaver,

herunder arkivering og opsyn

med forskningsmateriale, ud-

færdigelse af forskningsrap-

porter, kommunikation med

danske og udenlandske forsk-

ningsinstitutioner.

Kvalifikationer: En kandidatgrad

hvori specialeskrivning og

forskning er indgået. Erfaring

fra undervisning på præ- el.

postgraduat niveau og anden

erhvervserfaring er en fordel.

Indsigt i sundhedsvidenskab el.

naturvidenskab, engelsk i skrift

og tale og erfaren IT-bruger. 

Til besættelse: 1/1-03.

Ansøgning: Skriftlig ansøgning

bilagt cv og kopi af eksamens-

papirer og evt. anbefalinger.

Sendes til: Afdeling for Ortodon-

ti, Tandlægeskolen, Nørre Allé

20, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 15/11-03. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Studienævnssekretær/
overassistent
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Administrativ sekretær

for studielederen. Først og frem-

mest sagsbehandling og jour-

nalisering vedr. studie-nævnet.

Ansøgningsfrist: 10/10-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Eksamenssekretær/
overassistent 
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Først og fremmest vare-

tage instituttets eksamensad-

ministration dvs. planlægning

og afvikling af eksamen hvert

semester.

Ansøgningsfrist: 10/10-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Programmør/
Studentermedhjælp
Sted: Naturvidenskabeligt IT

Kompetencecenter, H.C Ørsted

Instituttet.

Indhold: NIK forskningsprojekt

om multimediebrugergrænse-

flader. Formålet er at udvikle

og evaluere brugergrænsefla-

der til netbaserede interaktive

multimediepræsentationer, fx

streamet video synkroniseret

med tekst, grafik, animationer

og manipulerbare 2D- og 3D-

objekter. Projektet undersøger

de tekniske og brugsmæssige

aspekter af at understøtte ef-

fektiv browsing gennem større

mængder videomateriale. Vi

arbejder fortrinsvist i et Win-

dows-miljø, men en Unix/Linux

platform vil kunne stilles til rå-

dighed for udviklingsarbejdet.

Kvalifikationer: Du kan program-

mere i Java og meget gerne

Pyton. Kendskab til XML og

JMF, ZOPE og MPEG-4 og lyst

til at beskæftige dig indgåen-

de med digital video og HCI er

en fordel.

Omfang: 20 timer/uge i gennem-

snit. 

Ansøgning sendes til: E-mail:

khornbaek@nik.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Snarest.   

Yderligere oplysninger: Adjunkt

Kasper Hornbæk, tlf. 3532

0393.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen Huma-

niora.

Kvalifikationer: En person der er

alment orienteret om de stu-

diemæssige problemer som en

studerende kan have, desuden

kendskab til studiestrukturen

på Det Humanistiske Fakultet.

Gode mundtlige og skriftlige

formidlingsevner samt evt. er-

faring med fx vejledning, stu-

dieophold i udlandet, studen-

terpolitik el. administrativt ar-

bejde. Vi ser helst at ansøgeren

er midtvejs i sin uddannelse og

selv læser på Det Humanistiske

Fakultet.

Til besættelse: 1/12-02 el. snarest

derefter.

Omfang: Ca. 20 timer/uge hvoraf

de fleste ligger i vejledningens

åbningstid kl. 10-15. I travle pe-

rioder må man regne med at

skulle arbejde flere timer. Ansæt-

telse sker for en periode på 2 år.

Ansøgning: Vedlæg cv. 

Sendes til: Studievejledningen

Humaniora, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/10-02 kl. 15.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.

hum.ku.dk/studievejledning.

● ØVRIGE
STILLINGER

Kræftens Bekæmpelse
Indkaldelse af forslag til nye
medlemmer af Det Læge-
og Naturvidenskabelige
Udvalg
Målgruppe: Institutioner, institut-

ter og videnskabelige selskaber

med relation til kræftforskning

opfordres til at komme med

forslag til nye medlemmer til

udvalget. To ledige pladser øn-

skes besat med en klinisk on-

kolog og en molekylærbiolog

med klinisk indsigt el. en klini-

ker med molekylær indsigt.

Begge aktive, erfarne forskere.

Udvalget: Uddeler den af hoved-

bestyrelsen tildelte rammebe-

villing efter eget skøn til støtte

for videnskabeligt arbejde,

ligesom udvalget efter anmod-

ning kan udtale sig om spørgs-

mål el. på eget initiativ afgive

udtalelser til forretningsudval-

get om faglige spørgsmål inden

for udvalgets kompetenceom-

råde. De 14 medlemmer vælges

af hovedbestyrelsen. Tre med-

lemmer vælges efter en kort-

fattet faglig indstilling fra de

sundhedsvidenskabelige og

naturvidenskabelige fakulteter

ved universiteterne i Køben-

havn, Århus og Odense. Elleve

medlemmer vælges efter en

kortfattet faglig indstilling fra

Det Læge- og Naturvidenska-

belige Udvalg. Udvalget kan

have såvel danske som uden-

landske medlemmer. Et af de

to nye medlemmer skal vælges

efter indstilling fra de nævnte

fakulteter.

Motiverede forslag: Vedlæg cv

og publikationsliste for den

foreslåede.

Sendes til: Kræftens Bekæmpel-

se, Bevillingssektionen, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Frist: 15/10-02.

Praktikant ved ambassaden
i Ottawa, Canada
Målgruppe: Danske studerende

med bachelorgrad fra en vide-

regående uddannelse.

Periode: Fra 1/8-03 til 31/1-04.

Indhold: Den ene stilling har ho-

vedvægt på ambassadens poli-

tiske og økonomiske arbejde.

Praktikanten deltager fuldt in-

tegreret i det daglige arbejde

med bl.a. udfærdigelse af ind-

beretninger, indhentning af in-

formation omkring canadiske

samfundsforhold, mødedelta-

gelse m.m. Den anden stilling

har hovedvægten på ambas-

sadens handelsmæssige arbej-

de. Praktikanten deltager fuldt

integreret i det daglige arbej-

de med bl.a. udfærdigelse af

rapporter om det canadiske

marked, eksportfremstød, mø-

dedeltagelse m.m.

Kvalifikationer: Gode engelsk-

kundskaber skriftligt såvel som

mundtligt.

Omfang: 2 praktikantstillinger.

Ansøgning: Vedlægges cv, eksa-

mensudskrifter og evt. udtalel-

ser. Anfør hvorvidt den politi-

ske/økonomiske el. den handels-

mæssige stilling søges. Sendes

med alm. post, fax el. e-mail.

Sendes til: Royal Danish Embassy,

47 Clarence St., suite 450,

Ottawa, Ontario, K1N9K1, Ca-

nada, e-mail: Ottamb@um.dk.

Mrk. ‘Praktikansøgning’

Yderligere oplysninger: www.
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Udveksling af gæsteforelæsere 
I henhold til kulturaftaleprogrammerne vil der i kalenderåret

2003 være mulighed for at gennemføre tosidige udvekslinger af

gæsteforelæsere mellem Danmark og Belgien – Det flamske

Sprogsamfund, Bulgarien, Egypten, Grækenland, Italien, Polen,

Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet, Tysk-

land og Ungarn.

Fakultetssekretariatet, institutlederen og/el. www.ciriusonline.dk

kan bidrage med yderligere oplysninger, ansøgningsfristen fast-

sættes af fakultetssekretariatet.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

danish-embassy-canada.com.

Tlf. (001) 613 562 1811, fax:

(001) 613 562 1812.

● EKSAMEN

Jura ▼

Eksamenstilmelding på Jura
Termin: Vinteren 2002/03.

Tilmelding: På www.punkt.ku.dk

i perioden 30. september – 11.

oktober 2002. Husk at bekræf-

te tilmeldingen og tag et print

inden du forlader hjemmesiden.

Ved tilmelding skal du bruge

den pinkode der fremgår af

brevet om årskortfornyelse el. i

det særskilte brev i forbindelse

med udstedelse af ID-kort. 

Tilmelding kan også ske ved

personlig henvendelse i Brand-

stationen dagligt kl. 10-15.

Dispensationsansøgningsfrist:

Ansøgninger om forlænget tid

til skriftlig eksamen skal være

indleveret senest samtidig med

ordinær tilmelding til eksa-

men. Husk at angive i hvilke

fag du søger dispensation samt

dokumentation.

Yderligere oplysninger:

www.sis.ku.dk el. Det Juridiske

Fakultet, Fakultetssekretariatet,

Brandstationen, St. Kannike-

stræde 11, o. g., tlf. 3532 2626.

Samfundsfag ▼

Eksamenstilmelding på
Økonomi
Termin: Januar 2003.

Tilmelding: For studerende ved

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet el. andre fakulteter

ved Københavns Universitet er

der tilmelding i uge 41- 43

2002 på www.ku.dk/selvbetje

ning el. på blanket i uge 41 i

SAMF Informationen, St. Kan-

nikestræde 13, stuen kl. 10-15.

For meritstuderende fra andre

uddannelsesinstitutioner, stu-

derende under åben uddannel-

se og for ph.d.-studerende er

der kun tilmelding i uge 41 i

SAMF Informationen, St. Kan-

nikestræde 13, stuen kl. 10-15. 

Dispensationsansøgningsfrist:

18/10-02. Dispensationsansøg-

ninger skal afleveres/sendes til

Studievejledningen, Studie-

stræde 6, 1455 København K.

Yderligere oplysninger: www.

samf.ku.dk/eks/eksamen el. 

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, St. Kannikestræde 13.

Eksamensplanen: Evt. ændringer

vil fremgå på www.sis.ku.dk. 

Yderligere oplysninger: Vær op-

mærksom på at tilmelde dig

eksamen på den rigtige stu-

dieordning. Studieordningen

fremgår af dit studiekort.

Eksamenstilmelding på
Statskundskab
Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelserne 1990- og 2000-ord-

ningerne (undtagen Introdu-

cerende Metode og viden-

skabsteori samt Seminarer).

Termin: Vintereksamen 2002/2003.

Tilmelding: I perioden 7. – 30. ok-

tober 2002 på www.punkt.ku.

dk/selvbetjening/ samt ved

Studievejledningen i uge 43

(mandag 21/10 kl. 10-14, tirs-

dag 22/10 kl. 10-14, onsdag

23/10 kl. 9-14, torsdag 24/10 kl.

10-17 og fredag 25/10 kl. 10-14).

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15,

tlf. 3532 3365, e-mail: 

studievejl@ifs.ku.dk.

Humaniora ▼

Eksamenstilmelding
Tilmelding: Foregår via nettet, jf.

særlig vejledning nedenfor, ved

studiekontorets eksamensad-

ministration el. ved instituttet.

Internettet: www.ku.dk via

punkt ku fra mandag den 14.

oktober kl. 10 til tirsdag den

29. oktober kl. 10.00.

Studiekontorets eksamensadmini-

stration: KUA, Torvet ml. trap-

pe 17 og 18 i perioden 21. okto-

ber – 25. oktober (begge dage

inkl.). Hverdage kl. 10-16, torsdag

den 24. oktober dog til kl. 17. 

Tilmelding ved Instituttet: Læser

du et af følgende fag, skal du

tilmelde dig eksamen direkte

på instituttet (se opslag om

åbningstid på instituttet): En-

gelsk Institut, Institut for Græsk

og Latin, Institut for Historie,

Musikvidenskabeligt Institut,

Institut for Nordisk Filologi

(Dansk, Finsk, Minoritetsstudi-

er, Center for Kvinde- og Køns-

forskning og Center for Arbej-

derkulturstudier), Romansk In-

stitut (Fransk, Italiensk, Portugi-

sisk, Rumænsk og Spansk). 

Tilmelding til elementarkursus

i Græsk og Latin foregår i for-

bindelse med undervisningen –

el. ved henvendelse til koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

Købmagergade 50, port A, 2.

sal, lokale 217a, tlf. 3532 3631

(Ma, Ti, og To, kl. 10-13).

Husk: Ved eksamenstilmeldingen

skal du forevise gyldigt ID-kort.

Hvis du ikke har modtaget dit

ID-kort, skal du medbringe legi-

timation med cpr.nr. og billede;

dit tilvalgsbrev el. Fakultetets

skrivelse/skema godkendt af Fa-

kultetet vedr. indskrivning på

enkelte studieelementer; evt.

breve vedr. dispensationer (an-

søgninger el. tilladelser vedrø-

rende fx aflæggelse af eksamen

på fremmedsprog, forlænget

tid, pc, hjælpemidler o.l.)

Fravær: I tilfælde af sygdom el.

fravær pga. rejse i tilmeldings-

perioden kan tilmeldingsskema

rekvireres skriftligt. Frankeret

svarkuvert (5,25 kr. – A4) skal

vedlægges. Ansvaret for kor-

rekt tilmelding med den rigti-

ge eksamenskode til den øn-

skede prøve påhviler den stu-

derende.

Dispensationsansøgning: Hen-

vendelse på studiekontoret,

lokale 10.1.40. Her får du ud-

leveret en dispensationsvejled-

ning. På grundlag af denne

skal du udforme en skriftlig

dispensationsansøgning der

skal indsendes/afleveres til dit

institut senest tirsdag, den 5.

november 2002.

● STIPENDIER

Stipendium til håndskrift-
studier i København
Målgruppe: Islandske statsborge-

re m.h.p. håndskriftstudier ved

Det Arnamagnæanske Institut i

København. Stipendiet kan

søges af islandske forskere,

både akademisk og ikke-aka-

demisk uddannede. 

Støtte: Stipendiet udgør foruden

rejseomkostninger ca. 19.500

kr. pr. md. i op til 1 år, normalt

dog kun i 1-3 md. En kortfattet

rapport om udbyttet af studi-

erne skal indsendes senest 1

md. efter afslutningen af op-

holdet i København.

Periode: 2003.

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til det

Arnamagnæanske Stipendium,

bedes dette anført i ansøgnin-

gen. Stiles til Den Arnamag-

næanske Kommission, v/sek-

retæren, prof., dr.phil. Jonna

Louis-Jensen.

Sendes til: Overassistent John

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade

136, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-02, kl. 12.00.

Det Arnamagnæanske
Stipendium
Målgruppe: Studerende og kandi-

dater med islandsk statsborger-

skab der har godtgjort en så-

dan indsigt i norrønt el. islandsk

sprog, historie el. litteratur at

det kan forventes at de vil præ-

stere noget mere end alminde-

ligt i disse fag el. et af dem.

Støtte: Stipendiet uddeles som en

samlet portion el. i flere min-

dre portioner til studier ved

Den Arnamagnæanske Hånds-

kriftsamling el. andre tilsvaren-

de samlinger i København. En

kortfattet rapport om udbyttet

af studierne skal indsendes se-

nest en måned efter afslutnin-

gen af opholdet i København.

Periode: 2003.

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet i København.

Ønsker en ansøger også at

komme i betragtning til Sti-

pendium til håndskriftstudier i

København, bedes dette anført

i ansøgningen. Stiles til Den

Arnamagnæanske Kommis-

sion, v/sekretæren, professor,

dr. phil. Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: Overassistent John

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade

136, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-02, kl. 12.00.

Nordiska Afrikainstitutet
Target group: Students at univer-

sities in The Nordic countries,

journalists and authors of text-

books.

Grants: Nordiska Afrikainstitutet,

which encourages research and

studies on Africa in the Nordic

countries, invites applications

for a number of one month

grants to study at the Institute’s

library. The grant covers travel-

ling expenses to and from Upp-

sala and accomodation. Included

in the grants is a small contribu-

tion intended to cover the extra

cost of living while in Uppsala.

Applications: Forms can be ob-

tained from www.nai.uu.se.

To be sent to: Nordiska Afrika-

institutet, P.O. Box. 1703, 

SE-751 47 Uppsala, Sverige.

Deadline for applications: 1

November 2002 for the period

January-June, 1 April 2003 for

the period August-December.

Additional information: Susanne

Hagström, tel. +46 (0) 1856

2200, fax: + 46 (0) 1856 2290,

e-mail: Susanne.Hagstrom@

nai.uu.se.

Ophold på klostret 
San Cataldo
Målgruppe: Danske videnskabs-

mænd, kunstnere og andre

åndsarbejdere. Yngre personer

el. personer der har markeret

sig, men endnu ikke er etable-

rede på deres virkefelter.

Støtte: 15 stipendiepladser a frit

ophold med fuld forplejning.

Klostret ligger i Amalfi, Syd-

italien. Kunstnere kan også

ansøge om Arne Meyers Legat

på 3.000 kr. som tilskud til rej-

seudgifter. 

Periode: Fra 1. – 28., evt. 29., i

hver af månederne april-no-

vember 2003. Evt. også i pe-

rioden 1. – 15. december.

Ansøgning: Skema fås på www.

sancataldo.dk el. hos sekretær

Hanne Krogh, tlf. 3532 3121.

Vedlæg evt. anbefalinger.

Sendes til: Institutionen San Ca-

taldo, c/o Det Retsvidenskabe-

lige Institut A, Studiestræde 6,

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: For ophold

april-juli er fristen 1/12-02, for

ophold august-december er

der frist 1/4-03.

Uddeling: Svar efter ca. 2 md.

Kulturaftalestipendier til
forskere
Støtte: Følgende lande forventes

i henhold til kulturaftaler el.

stipendieudvekslingsaftaler at

tilbyde statsstipendier til dan-

ske forskere:

Belgien – Det flamske Sprog-

samfund*, Bulgarien*, Den

slovakiske Republik*, Den tjek-

kiske Republik*, Egypten, 

Estland, Finland, Frankrig Græ-

kenland*, Holland*, Island, 

Israel*, Italien*, Japan – Tokai

University, Kina, Letland, Litau-

en, Polen*, Portugal*, Rumæ-

nien*, Rusland*, Schweiz, 

Spanien*, Tyrkiet*, Tyskland*,

Ungarn* og Østrig. 

Lande mærket med * tilbyder

ligeledes sommerstipendier til

sprogkurser 2003 der opslås i

november 2003.

Ansøgningsskema, -betingelser,

og -procedure fås ved henven-

delse til CIRIUS.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Israel, Japan-Tokai University

og Schweiz: 11/11-02.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Tyskland: Rekvirer det særlige

oplysningsblad.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Belgien, Bulgarien, Egypten,

Estland, Finland, Frankrig,

Grækenland, Holland, Island,

Italien, Kina, Letland, Litauen,

Polen, Portugal, Rumænien,

Rusland, Den slovakiske Re-

publik, Spanien, Den tjekkiske

Republik, Tyrkiet, Ungarn og

Østrig: 1/12-02.

Yderligere oplysninger: CIRIUS,

www.ciriusonline.dk, Fiol-

stræde 44, 1171 Kbh. K. 

Kulturaftalestipendier til
studerende
Støtte: Følgende lande forventes

i henhold til kulturaftaler el.

stipendieudvekslingsaftaler at

tilbyde statsstipendier til dan-

ske studerende:

Belgien – Det flamske Sprog-

samfund*, Bulgarien, Den slo-

vakiske Republik*, Den tjekki-

ske Republik*, Egypten, Est-

land, Finland, Frankrig, Græ-

kenland*, Holland*, Island, Is-

rael*, Italien*, Japan – Tokai

University, Kina, Letland, Litau-

en, Polen*, Portugal*, Rumæ-

nien*, Rusland*, Schweiz, Spa-

nien**, Tyrkiet*, Tyskland*,

Ungarn* og Østrig. 

Lande mærket med * tilbyder

ligeledes stipendier til som-

mersprogkurser 2003 der op-

slås i november 2002. Lande

mærket med ** tilbyder kun

stipendier til sommersprogkur-

ser 2003.

Ansøgningsbetingelser og -pro-

cedure for de enkelte lande:

Ansøgningsskema kan afhen-

tes på Det internationale Kon-

tor el. www.ciriusonline.dk

med flg. undtagelser: 

Ansøgningsformularer til Fran-

krig afhentes på www.amba-

france.dk_rfdk_scient.htm hvor

ansøgningsfristen ligger primo

oktober 2002.

Stipendier til sommersprogkur-

ser i Spanien søges online på
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Fotoudstilling på 
Zoologisk Museum

Tirsdag den 1. oktober åbner en lille fotoudstilling med

dyrefotografier af Pernille Westh. Fotografens arbejdsmetode er

ganske enkel: Hun fotograferer dyr i deres naturlige omgivelser,

og hun bruger kun naturligt lys. 

Pernille Wesths fotografier er ikke opstillede, i stedet prøver hun

at fange det øjeblik hvor dyret selv poserer. 

Museet har åbent tirsdag – søndag kl. 11 – 17. Mandag lukket.

Publikum skal gå hele vejen op ad trapperne til udstillingerne på

5. sal på grund af tilbygning. Til gengæld har museet reduceret

billetprisen for voksne i byggeperioden, nemlig 25 kr. 

EFTERÅRSHAT – Pernille Westh med høne.
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Det spanske Udenrigsministeri-

ums hjemmeside www.aeci.es

med ansøgningsfristen 31.

marts 2003.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Israel, Japan-Tokai University,

Schweiz og Tyskland: Særligt

ansøgningsskema skal rekvire-

res hos CIRIUS, Fiolstræde 44,

1171 Kbh. K.

Bemærk for Schweiz at der forud

for stipendieansøgningen skal

foreligge tilsagn om en studie-

plads fra en professor el. lektor

på den pågældende uddannel-

sesinstitution.

Ansøgning m. bilag indsendes

til CIRIUS inden 11. november

2002.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Belgien, Bulgarien, Egypten,

Estland, Finland, Grækenland,

Island, Italien, Kina, Letland,

Litauen, Polen, Portugal, Ru-

mænien, Rusland, Den slovaki-

ske Republik, Spanien, Den

tjekkiske Republik, Tyrkiet og

Ungarn: 

Ansøgning m. bilag indsendes

til Det internationale Kontor

inden 1. november 2002.

Ansøgningsfrist for stipendier til

Holland og Østrig: 

Ansøgning m. bilag indsendes

til CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171

Kbh. K, inden 1. december 2002.

Periode: Det akademiske år 2003-

2004.

Yderligere oplysninger: Det

internationale Kontor, Fiol-

stræde 24, 1010 Kbh. K el.

www.ciriusonline.dk.

Novo Scholarship Program-
me in Biotechnology and
Pharmaceutical Sciences
Target group: Some of the best

students in biotechnology and

pharmaceutical sciences, inclu-

ding bioinformatics, molecular

biology, microbiology, medici-

nal chemistry, pharmacology,

pharmacy, drug delivery at Da-

nish Universities and at select-

ed institutes at Lund University.

Grants: The purpose is to allow

the students to devote them-

selves to their MSc thesis (spe-

ciale). The scholarship amounts

to approx.  60.000 kr. for a full

year and cannot be prolonged.

It is expected that the student

does not take on paid work

during the scholarship. All pro-

jects must be supported by a

contact person at Novo Nor-

disk or Novozymes, who wants

to follow the project and occa-

sionally give good advice.

However, the contact person

has no formal tuition respon-

sibilities. In order to identify

suitable projects, university

researchers and students may

contact relevant scientists or

departments at Novo Nordisk/

Novozymes. Alternatively,

Novo Nordisk/Novozymes

scientists may contact a Danish

research institute.

The student’s base is a Danish

university institute or at se-

lected institutes at Lund Uni-

versity. The student may, how-

ever, spend some time at a

laboratory at Novo Nordisk/

Novozymes or elsewhere.

While the students must be

enrolled at a Danish universi-

ty/Lund, his/her master project

may be undertaken abroad.

Period: From 1 February to 1 Sep-

tember 2003.

Applications: Forms can be ob-

tained from Berit Albrechtsen,

Corporate Research Affairs, No-

vo Nordisk A/S, 2880 Bagsværd. 

Deadline for applications: 21

November 2002 at noon.

Additional information: Tel: +45

4442 3810, fax +45 4442 1286,

e-mail: bal@novonordisk.com. 

Philadelphia og Rønnows
Legat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: En række stipendier a

4.000 kr. og nogle legatportio-

ner a 6.000 kr.

Ansøgning: Skemas fås på SU-

kontoret. Da stipendierne i

første omgang uddeles efter

trang, udbeder man sig så fyl-

dige oplysninger som muligt

vedr. økonomiske forhold, her-

under gæld, boligudgifter og

evt. samlevers indtægt. Oplys

tillige forventet sluttidspunkt.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/10-02.

Yderligere oplysninger:

www.ciriusonline.dk.

Rejsestipendier til Det Dan-
ske Institut i Damaskus 
Målgruppe: Forskere, ph.d.- og

specialestuderende som arbej-

der inden for arkæologi, histo-

rie, og islamisk kunst/arkitektur. 

Støtte: Et antal rejsestipendier på

20-30.000 kr. Desuden er der et

antal rejsestipendier for kunst-

nere der har projekter i rela-

tion til den islamiske verden og

et mindre antal stipendier til

specialestuderende i moderne

mellemøstlige forhold. 

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse, cv og budget. Stude-

rende bedes ligeledes vedlæg-

ge en vejlederudtalelse. 

Sendes til: Stiles til Bestyrelsen og

sendes til dens formand, pro-

fessor Kirsten Hastrup, Institut

for Antropologi, Københavns

Universitet, Frederiksholms

Kanal 4, 1220 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 2/12-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Instituttets

direktør, dr.phil. Jørgen Bæk

Simonsen, tlf. 00963 11 223

8038, e-mail: did@scs-net.org.

Yderligere oplysninger: 

www.damaskus.dk.

● LEGATER
Frøken Henriette Vorsaas
Legat 
Målgruppe: Ubemidlede kvinde-

lige studenter fra Aalborg

Katedralskole der studerer ved

Københavns el. Århus univer-

siteter og som har vist en så-

dan evne og flid at de må for-

modes at kunne gennemføre

et studium ved universitetet.

Ansøgning: Vedlæg årsopgørel-

se, studentereksamensbevis og

dokumentation for nuværende

studium og evt. beståede eksa-

miner.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens

Gade 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 11/11-02 med

morgenposten.

Opslaget i fuld ordlyd: Aalborg

Katedralskole, tlf. 9813 5766.

Frk. Tonny A. Kaarsbergs
Legat
Målgruppe: Kvindelige studenter

fra Aalborg Katedralskole der

har bestået 1. del af medicinsk

embedseksamen.

Ansøgning: Skema fås fra Aalborg

Katedralskole, tlf. 9813 5766.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens

Gade 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 11/11-02 med

morgenposten.

Læge Dorff Kjeldsen og
Hustrus Legat
Målgruppe: Studenter fra

Aalborg Katedralskole der har

bestået 1. del af medicinsk

embedseksamen.

Ansøgning: Skema fås fra Aalborg

Katedralskole, tlf. 9813 5766.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens

Gade 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 11/11-02 med

morgenposten.

Lektor Aage Schousgaards
Mindelegat
Målgruppe: En mindre bemidlet

mandlig student fra Aalborg

Katedralskole der studerer til

skoleembedseksamen el. tilsv.

eksamen med et el. flere af fa-

gene dansk, fransk, engelsk el.

tysk, fortrinsvis de to

førstnævnte.

Ansøgning: Vedlæg seneste års-

opgørelse, studentereksamens-

bevis og dokumentation for

nuværende studium og evt.

færdige eksaminer.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens

Gade 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 11/11-02 med

morgenposten.

Professor ved Københavns
Universitet, Dr. Theol. J.
Nørregaards rejselegat for
teologiske kandidater
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra Københavns Universitet.

Støtte: Tilskud til studierejser.

Ansøgning: Vedlæg cv med cpr.nr.,

publikationslister samt kort be-

skrivelse af og budget for hvor-

ledes støtten tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Fakul-

tetskontor, Att.: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/10-02, kl. 12.00.

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffers legat
Støtte: Tilskud til fremme af den

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missions-

formål, herunder afholdelse af

missionsforedrag, samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af hvordan støtten tænkes

anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Fakul-

tetskontor, Att.: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Købmager-

gade 44-46. 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/10-02, kl. 12.00.

Tidligere sognepræst i
Aadum sogn, Pastor Emeri-
tus Sigurd Anders Michael
Andersens og hustrus
Agnes Dorthea, født Højers
rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra Københavns Universitet.

Støtte: Rejsestøtte.

Ansøgning: Vedlæg cv, herunder

cpr.nr. og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvordan støtten

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Fakul-

tetskontor, Att.: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/10-02, kl. 12.00.

Københavns Universitets
Fond for teologiske kandi-
dater og studerende
Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier samt til

belønning af teologistuderen-

de som har udvist særlig flid el.

særlige evner.

Ansøgning: Vedlæg cv, herunder

cpr.nr., og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvordan støtten

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Fakul-

tetskontor, Att.: Det Teologiske

Forskningsudvalg, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/10-02, kl. 12.00.

Skræddermester Jens Peter
Larsen og hustru Anne
Larsens mindefond
Målgruppe: Studerende fra KU

og DTU der er døbt og konfir-

meret i Vordingborg sogn,

Vordingborg landsogn el. Kal-

vehave sogn hvis hidtidige stu-

dier har vist lovende resultater.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret, Fiolstræde 22.

Sendes til: Legatbestyrelse

v/advokat Jørn K. Hedin,

Københavnsvej 28, 4760 Vor-

dingborg.

Ansøgningsfrist: 15/10-02.

Legatuddelinger ▼

Direktør Henry Lotinga og
hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har fået besked direkte fra 

SU-kontoret. Der er uddelt i alt

90.000 kr. i 17 portioner der

ikke nødvendigvis er lige store.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Jens Nørregaard og Hal
Kochs Mindefond
Støtte: Til fremme af forskning

inden for dansk kirkehistorie

og økumenisk teologi. Nær-

mere oplysninger om fondens

virke fås ved skriftlig el. tele-

fonisk henvendelse til fonden. 

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.teol.ku.dk/ikh/. Jens Nør-

regaard og Hal Kochs Minde-

fond c/o Institut for Kirkehisto-

rie, Købmagergade 46, 1., P.O.B.

2164, 1150 Kbh. K, e-mail:

ikh@teol.ku.dk, tlf. 3532 3610.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. Alment.

Tid: 21/10-02, kl. 10.15-13.15. 

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tidsskrifts-

søgning og artikelsøgning.

Alment og sprog og litteratur.

Tid: 24/10-02, kl. 14-17.

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henven-
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Valg af studenterrepræsentan-
ter til institutbestyrelserne

Da der på biokemi og biologi og geologi/geologi-geofysik og

nanoscience og bioinformatik ikke er en entydig sammen-

hæng mellem studienævn og institutbestyrelse, har Det na-

turvidenskabelige Fakultetsråd besluttet at studerende ved

biokemi og biologi og geologi/geologi-geofysik og nano-

science og bioinformatik optages på valglisten med valgret

og valgbarhed således:

Biokemi-studerende:

1.- og 2. års-studerende (defineret som studerende der er ble-

vet indskrevet i 2001 og 2002): Kemisk Institut.

Resten: Molekylærbiologisk Institut.

De studerende der mener at have et tættere forhold til det

andet af de to institutter, kan bede om at få valgret og valg-

barhed til det i stedet for.

Biologi-studerende:

1. års-studerende (defineret som studerende der er blevet

indskrevet i 2002): Botanisk Institut eller Zoologisk Institut

(ved tilfældig fordeling).

De studerende der mener at have et tættere forhold til det

andet af de to institutter eller til Zoologisk Museum eller

Botanisk Museum & Centralbibliotek eller Botanisk Have, kan

bede om at få valgret og valgbarhed til det i stedet for.

Resten: Botanisk Institut eller Zoologisk Institut eller August

Krogh Institutet eller Molekylærbiologisk Institut (ved tilfæl-

dig fordeling).

De studerende der mener at have et tættere forhold til et

andet af de fire institutter eller til Zoologisk Museum eller

Botanisk Museum & Centralbibliotek eller Botanisk Have, kan

bede om at få valgret og valgbarhed til det i stedet for.

Geologi- og geologi-geofysik-studerende:

Alle studerende: Geologisk Institut.

De studerende der mener at have et tættere forhold til Geo-

logisk Museum, kan bede om at få valgret og valgbarhed til

det i stedet for.

Nanoscience-studerende:

Alle studerende: Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og

Geofysik eller Kemisk Institut (ved tilfældig fordeling).

De studerende der mener at have et tættere forhold til det

andet af de to institutter eller til August Krogh Institutet eller

Molekylærbiologisk Institut, kan bede om at få valgret og

valgbarhed til det i stedet for.

Bioinformatik-studerende:

Alle studerende: Molekylærbiologisk Institut.

De studerende der mener at have et tættere forhold til

Kemisk Institut, kan bede om at få valgret og valgbarhed til

det i stedet for.

Hvis man vil bede om at få valgret og valgbarhed til et andet

institut (som beskrevet ovenfor), skal det gøres på en klage-

blanket der fås på www.ku.dk/led/valg, på fakultetssekretari-

atet, på institutterne og i Valgsekretariatet. Blanketten skal

afleveres i papirform med personlig underskrift i Valg-

sekretariatet, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K hvor den skal være i

hænde senest 25/10-02 kl. 15.00.
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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/.

Kursus i psykometri 
Målgruppe: Psykiatere, andre læ-

ger, psykologer og sociologer

der arbejde med ratingscales

og har et forventet begrænset

praktisk kendskab til computer

og statistik.

Indhold: Kort og koncentreret

gennemgang af klassisk og ny-

ere psykometri. Formålet er at

sætte deltagerne i stand til at

vurdere publikationer vedr.

psykometrisk beskrivelse af

ratingscales samt sætte dem i

stand til at foretage psykome-

triske analyser på computer. De

to første dage: validitetsbegre-

bet, realibilitetsbegrebet, eks-

plorativ faktoranalyse, konfir-

mativ faktoranalyse og oplæg

til item respons teori. De to

sidste dage: item respons teori.

Der anvendes statestikprogram-

merne SPSS og Digram, sidst-

nævnte uddeles til deltagerne.

Kursusledelse: Overlæge Henrik

Dam, 1. reservelæge Kurt Sta-

ge og overlæge Henrik Lublin.

Tid: 7/11 og 8/11-02, 30/1 og 31/1-

03, alle dage kl. 9-16.

Sted: Rigshospitalet, IT-lokale

0.42 og 0.45.

Pris: 2.000 kr.

Tilmelding: Til sekretær Anne-

Lise Aanonsen, Psykiatrisk Afd.

Rigshospitalet, tlf. 3545 6174,

e-mail: a.aanonsen@rh.dk,

oplys faggruppe og adresse.

Maks. 24 deltagere.

Arrangør: Forskningsudvalget un-

der Dansk Psykiatrisk Selskab.

● MØDER

Informationsmøde om
ph.d.-studiet ved Det Juri-
diske Fakultet
Indhold: Generel orientering om

ph.d.-studiet ved ph.d.-studie-

leder, docent, dr.jur. Vibe Ulf-

beck. Ph.d.-studerende, cand.jur.

Rasmus Heugh Wandall orien-

terer om forholdende for

ph.d.-studerende herunder om

studie- og leveforhold. Tidlige-

re ph.d.-studerende advokat

Henrik Udsen fortæller hvad

ph.d.-uddannelsen kan bruges

til uden for universitetet. Her-

efter spørgsmål fra salen.

Tid: 7/10-02 kl. 16.15.

Sted: Frue Plads, Hovedbygnin-

gen, Aud. HO6.

Tilmelding: Inden 7/10-2002, kl.

12.00 til Helle Bisgaard, tlf.

3532 3522, e-mail: 

Helle.Bisgaard@jur.ku.dk.

Temaaften om placebo
Indhold: Bl.a. om de biologiske

processer i CNS, nervesystem

og det endokrinesystem der

sandsynligvis ligger til grund

for placeboreaktionen. End-

videre stilles spørgsmålet hvor-

vidt den placeboeffekt der kan

opnås i klinisk praksis, muligvis

er en helt anden end den pla-

ceboeffekt der opnås ved blin-

dede forsøg?

Oplægsholdere: Overlæge Kaj

Winther, formand Danfyt, prof.

Mogens H. Claesson, læge

Toke Barfoed m.fl.

Tid: 8/10-02, kl. 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole, DFH, Universitets-

parken 2, Benzonaud.

Arrangør: Dansk Selskab for

Fytoterapi, DANFYT.

Yderligere oplysninger:

www.danfyt.dk.

Dylan – myter, manier og
mysterier
Indhold: Forfatteren Klaus Lyng-

gaard fortæller om Bob Dylans

værk som en sammenblanding

af kunstneriske og eksistentielle

erkendelser, fortabelser og fan-

tasmagorier. Bob Dylan dag i Ca-

fé Mødestedet på KUA fra kl. 11.

Tid: 8/10-02, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens kirke,

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

Studentermøde for
handicappede
Indhold: Orientering for alle han-

dicapgrupper om handicappe-

de studerendes vilkår på vide-

regående uddannelser, bl.a.

om dispensationsansøgning til

eksamen, tilgængeligheden og

specialeskrivning. I mødeloka-

let er der teleslynge.

Oplægsholdere: Områdeleder Ole

Krarup Jensen, Fakultetssekre-

tariatets Uddannelsesplanlæg-

ning; studievejleder Lars Palu-

dan-Müller, Humanioras Studie-

vejledning; fuldmægtig Per

Krabbe Mølgaard, SPS-ansvar-

lig på Københavns Universitet.

Tid: 9/10-02, kl. 13-15.

Sted: KUA, lok. 7.3.126.

Arrangør: Handicappede Stude-

rende og kandidater, HSK.

Irak. Sanktioner og krig
Findes der andre løsninger?
Indhold: Hans von Sponeck der er

FN’s tidligere humanitære koor-

dinator for Irak, besøger Køben-

havns universitet til en høring

om krig, fred og sanktioner i

Irak. Høringen er en eneståen-

de mulighed for universitetets

ansatte og studerende til at

debattere Irak-politiken før og

nu med en af FN’s mest promi-

nente personer i Irak de sidste

år. Bagefter vises den kontro-

versielle film Shifting Sands af

tidligere chef for våbeninspek-

tionerne i Irak, Scott Ritter.

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

Sted: Carsten Niebuhr Instiuttet,

Snorresgade 17-19, 1., lok. U3.

Arrangør: Den danske Komité for

Fred og Udvikling i Irak og

Carsten Niebuhr Instituttet.

Polarforskerdagen
Indhold: Dansk polarforsknings

status og fremtidsmuligheder

og forskningsformidlingens

svære kunst.

Tid: 25/10-02, kl. 9.00-15.30.

Sted: GeoCenter, Øster Voldgade

10.

Tilmelding: På www.dpc.dk/

polardagen el. tlf. 3288 0108

inden 18/10-02.

Arrangør: Dansk Polarcenter.

Generalforsamling i
Biokemisk Forening
Tid: 28/10-02, kl. 21.00.

Sted: Ebberup på Fyn, Gl. Aver-

næs, Helnæsvej 9, mødesalen.

Arrangør: Biokemisk Forening,

Danish Society for Biochemistry

and Molecular Biology,

www.biokemi.org.

De Studerendes Vandreklub
Indhold: Introduktionsmøde for

nye medlemmer. DSV er et fo-

rum for friluftsinteresserede

studerende hvor de ældre og

erfarne studerende arrangerer

vandreture, bræture, skiture og

kanoture til hele Skandinavien

for de yngre medstuderende.

Tid: 29/10-02, kl. 19.00. 

Sted: Dansk Bjergklub, Løvstræde

8, Opg. A, 3.

Yderligere oplysninger:

www.vandreklub.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Ægte og uægte: Det private
livs forandring, politisering
og videnskabeliggørelse
Tid: 4/10-02, kl. 10-18.

Sted: Københavns Universitet,

Frue Plads, Hovedbygningen,

Aud. 3.

Arrangør: Centrum for Genus-

vetenskap, Lunds Universitet i

samarbejde med Koordina-

tionen for Kønsforskning,

Københavns Universitet,

www.sociology.ku.dk/sochrc/

Ægte_og_uægte.htm.

Oversættelsespraksis i Mid-
delalderen. Internationalt
kollokvium
Indhold: Foredragsholderne er

blevet opfordret til at inddra-

ge konkrete eksempler og til

at forholde sig til den histori-

ske og kulturelle baggrund. Bi-

dragene vil dreje sig om både

klassiske og folkelige sprog.

Diskussionen vil omfatte spe-

cifikke leksikalske og gramma-

tiske problemer som de mid-

delalderlige oversættere var

konfronteret med og som de

evt. selv fremhævede. 

Sprog: Dansk, engelsk og tysk.

Tid: 25 – 26/10-02.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Tilmelding: Ved deltagelse i fro-

kost el. middag er forhånds-

tilmelding nødvendig. Send en

e-mail til peterandersen2@

hotmail.com. Anfør venligst

navn, adresse og evt. e-mail-

adresse.

Arrangør: Romansk Institut, Det

Arnamagnæanske Institut, En-

gelsk Institut og Instituttet for

Græsk og Latin, www.hum.ku.

dk/romansk/forskning/colloque.

Symposium on Array
Technology in Research and
Diagnostics
Tid: 25 – 26/10-02.

Sted: Aarhus University Hospital,

Skejby.

Registration and additional in-

formation: www.mdl.dk.

Organizer: Molecular Diagnostic

Laboratory.

● KULTUR 

Fællessang i Vartov
Indhold: Fællessang ved journa-

list Trine Sich.

Tid: 8/10-02, kl. 16.30.

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

Store Sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet

Vartov, www.vartov.dk.

Koncert
Indhold: Robert Schumann: 

Kreisleriana op. 16. Ved pianist

Poul Rosenbaum. Der vil være

en kort mundtlig introduktion

til værket.

Tid: 28/10-02, kl. 16.15.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, Aud. 112.

Arrangør: Musikvidenskabeligt

Institut.

Kulturnat i Vartov
Indhold: Journalist Ole Lindboe

fortæller om maleren Arne

Haugen Sørensens livsfrise i

Vartovs store sal. Herefter be-

søg på biblioteket med en kom-

plet Grundtvig-bogsamling.

Tid: 11/10-02, kl. 18-24.

Sted: Farvergade 27.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet

Vartov, www.vartov.dk.

Kulturnat i Kvindeligt
Selskab
Mød os på barrikaderne
Indhold: Dette er startskuddet på

Kvindeligt Selskabs interaktive

fotoudstilling (11.-24. oktober)

hvor du kan få udleveret et

engangskamera med det for-

mål at fotografere det porno-

ficerede byrum. Kameraerne

skal seneres leveres tilbage til

selskabet der udvælger de

bedste billeder til udstilling. På

Kulturnatten afholder selska-

bet desuden café med mad og

drikke.

Tid: 11/10-02, kl. 19-24.

Sted: Hovedbiblioteket, Krystal-

gade 15, stuen.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, tlf.

3313 5088, www.kvindeligtsel-

skab.dk.

● DISPUSTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Seniorforsker, cand.odont. 

Poul Suadicani

Titel: Identification of risk factors

mediating the excess risk of

ischaemic heart disease in low

social classes.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Marianne

Schroll og prof., overlæge,

dr.med. Henrik Toft Sørensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

prof., dr.med. Merete Osler, tlf.

3532 7997.

Tid: 30/10-02, kl. 14.00.

Sted: Sygeplejeskolens audito-

rium, Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Arbejds- og mil-

jømedicinsk klinik, Bispebjerg

Hospital. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Jura ▼

Cand.jur. Ann Vibeke Eggli

Titel: Mass Refugee Influx and

the Limits of Public Internatio-

nal Law.

Tid: 8/11-02, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, Studie-

gården, Universitetsannex A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Dekansekretariatet, Det Juri-

diske Fakultet, Skindergade 14,

1. og udkommer desuden i

bogform på forlaget Kluwer

Law International inden for-

svaret.

Samfundsvidenskab ▼

Helle Elisabeth Malmvig

Titel: Sovereignty Intervened.

Constitutions of State Sove-

reignty during Interventionary

and Non-interventionary Prac-

tices in Kosovo and Algeria.

Tid: 18/10-02, kl. 14.00.

Sted: Nørregade 10, Udvalgs-

værelse 3. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes i Kvikskran-

ken, Institut for Statskundskab,

tlf. 3532 3366.
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Sundhedsvidenskab ▼

Jesper Nylandsted Larsen 

Titel: Sensitization of tumor cells

towards apoptosis by neutra-

lizing Hsp 70.

Tid: 15/10-02, kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

jnyland@yahoo.com.

Christina Sylvester-Hvid

Titel: Generation of recombinant

MHC class I and characteri-

zation of the interaction with

peptide.

Tid: 18/10-02, kl. 14.30. 

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Panum Institut-

tet, IMMI, lok. 18.3.

Vibeke Nørholm 

Titel: Livskvalitet hos skizofrene

patienter 

Tid: 28/10-02, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, audi-

toriet, Sygeplejeskolen,

Tuborgvej 235. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

vino@mail.dk.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. 

Susan Medom Poulsen

Titel: Antibiotic interactions at

the ribosomal peptidyl trans-

ferase center.

Tid: 10/10-02, kl. 14.00.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

tim.poulsen@get2net.dk.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Tospråklige ungdommers lesing på andrespråket
Prof. Lise Kulbrandstad, Norge

Tid: 4/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Herman Bang – det moderne gennembruds universaljournalist
Lektor John Chr. Jørgensen

Tid: 7/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneksaud. A

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

Dansk retsliggørelse – en påvirkning fra USA
Lektor, dr.phil., ph.d. Helle Porsdam

Tid: 7/10 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35,3.

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 53007

Fremstillinger af det religiøse og det fantastiske i filmisk form
Torben Kragh Grodal

Tid: 7/10 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercafeen

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Entré: Ikke-medlemmer 40 kr., studerende dog 20 kr.

Magisterforelæsning: 
De dansk-tyske handelsrelationer under besættelsen
Stud.mag.art. Mark Mau

Tid: 8/10 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Historie

Paul Dirac and the Concept of Antimatter
Prof. Helge Kragh, Aarhus Universitet

Tid: 8/10 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Instituttet, Aud. M

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

Epidemiology and molecular characteristics of rotavirus infections 
p 18in a developing country
Thea Kølsen Fischer, SSI

Tid: 8/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Øjenvidner overfor historikeren
Lis Mellemgaard

Tid: 8/10 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, besaettelsescirkel@histud.ku.dk

At skille koncepter ad: konceptuel blending og disintegrering
Anders Hougaard, Odense

Tid: 8/10 kl. 16.30

Sted: KUA, lok. 6.1.11

Arr.: Lingvistkredsen

Kontinuiteten i Ludwig Wittgensteins forfatterskab
Lektor Peter Westergaard

Tid: 8/10 kl. 19.00 

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Jouissance in Hitchcock`s Shadow of a Doubt
Prof. Juliet Flower MacCannell, USA

Tid: 9/10 kl. 16.00-18.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 10.2.61  

Arr.: Institut for Litteraturvidenskab

Kampen mod pesten
Docent, dr.phil. Karl-Erik Frandsen, Institut for Historie

Tid: 9/10 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-historisk Museum

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Exploring the Functional Role of Synaptic Proteins with Rapid Techniques
Erwin Neher, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen, Tyskland

Tid: 9/10 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab

Afskedsforelæsning: Vi intellektuelles forræderi
Johnny Leisner

Tid: 10/10 kl. 13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Institut for Historie

Efterfølgende reception i Psykologikantinen kl. ca. 14.00

Kulturel succes. Studier af stabil kulturel viden og handling
Christian Kordt Højbjerg 

Tid: 10/10 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen-Salen

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

Tilmelding pr. e-mail til center@humanities.dk el. tlf. 3532 3920

Den forsvundne sociale klient – praksis i det sociale klagesystem
Turf Böcker Jakobsen

Tid: 10/10 kl. 17.00-19.00

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 2., Aud.

Arr.: Institut for Antropologi

Misforståede orme fra den kambriske eksplosion
Lektor, lic.scient. Danny Eibye-Jacobsen, Zoologisk Museum

Tid: 10/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Museum, www.aki.ku.dk/dnf/

The Last Film Noir: 
Jouissance, Law and
Superego in the 
Two Cape Fears
Prof. Juliet Flower MacCannel, USA

Tid: 11/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings 

Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Amerikanske jurister har diskuteret

implikationerne af filmen Cape Fear

siden den havde premiere i 1962. 

I 1990 lavede Martin Scorsese en ny

version af filmen. Foredraget hævder

at Thompsons Cape Fear fra 1962 er

den sidste film noir idet den kredser

om subjektets kamp mellem drift/

jouissance og ‘den faderlige Lov’.

Martin Scorseses farvefilm fra 1990

vidner derimod om opkomsten af

‘det sadistiske/kannibalistiske over-

jegs Lov’. Foredraget påpeger hvil-

ken betydning filmenes forskellige

versioner af Loven har for æstetik-

ken, kapitalismen, demokratiet – og

for kvinden hvis status som lov-sub-

jekt altid har været meget tvivlsom.
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Beåndet ledelse – en antropologisk analyse af managementkonsulenters
nyåndelige diskurs og netværker
Adjunkt, ph.d. Karen Lisa Salamon, Handelshøjskolen i København

Tid: 10/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Halten Sie die Ohren steif! Dansk-tyske idiomækvivalensproblemer 
i diakron belysning
Ph.d.-stipendiat Ken Farø

Tid: 11/10 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Tiltrædelsesforelæsning: Hvor praktisk er den praktiske teologi?
Lektor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen

Tid: 11/10 kl. 13.00

Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Efterfølgende reception på Institut for Systematisk Teologi

Representations for the Mind’s Eye
Prof. Herbert L. Kessler, John Hopkins

Tid: 11/10 kl. 13.15-16.00

Sted: Det Nye KUA, lok. 27.0.47

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

På grænsen mellem opdagelsesrejsende og videnskabsmand: 
Præsentation af ny biografi om mayaforskeren Frans Blom (1893-1963)
Cand.mag. Tore Leifer, cand.mag. Jesper Nielsen og stud.mag. Toke Sellner Reunert

Tid: 11/10 kl. 14.00

Sted: Artillerivej 86, kld.

Arr.: Fagrådet på Institut for Religionshistorie

IT uden grænser – internettets afløser
Lektor Brian Vinter, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Tid: 14/10 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

Arr.: Selskabet for naturlærens udbredelse 

Potential impact of industrial antibiotic production on selection 
and dissemination of resistant bacteria
Luca Guardabassi, KVL

Tid: 15/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Det ny teater: Ibsen, Bjørnson og Strindberg
Prof. Live Hov

Tid: 21/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneksaud. A

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

Den militære trusselsopfattelse 1938-40
Søren Helstrup

Tid: 22/10 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, besaettelsescirkel@histud.ku.dk

Kulturen, kunsten 
og kronerne 
Cand.mag. Mia Fihl Jeppesen, 

Albertslund Kulturforvaltning

Tid: 22/10 kl. 19.00

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34

C, st.

Arr.: Foreningen Kvindelige

Akademikere, www.kvak.dk

Dansk kulturpolitik er svær at gennem-

skue fordi den bygger på retorik og

hensigtserklæringer. Cand.mag. i drama-

turgi og kulturforståelse Mia Fihl Jeppe-

sens foredrag henvender sig til alle der

ønsker at få indblik i Kulturministeriets

kulturpolitik gennem de seneste 40 år.

Hun vil ridse de visioner op som ministe-

riet har lagt til grund for sin kulturpolitik

fra dets oprettelse i 1961 og frem til

årtusindeskiftet. Samtidig fremlægges de

kulturpolitiske realiteter for at belyse

hvorvidt visionerne har resulteret i hand-

ling. Specielt begreberne armslængde-

princippet og støtte til nyskabende kunst

vil blive behandlet. Foredraget, der

baserer sig på Mia Fihl Jeppesens bog Kul-

turen, kunsten og kronerne, vil påvise at

der er langt fra kulturpolitikernes ord til

de reelle handlinger.

The Century of the Bible. Polish Translations in the Age of Reformation
Dr. Dariusz Chemperek, Lublin Universitet, Polen

Tid: 23/10 kl. 14.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1., vær. 147, Refektoriet 

Arr.: Center for Kunst og Kristendom, Institut for Kirkehistorie

FORTROLIGT – Formanden for Bikuben Fonden, 

Kay Dam Steffensen, i lystig samtale med kulturminister

Brian Mikkelsen juni 2002 i Den Sorte Diamant. 
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Af Henrik Nordskilde

Se, det er god formidling,
siger Henrik Jeppesen, de-
kan ved Det Naturviden-

skabelige Fakultet, og ser til-

freds ud. Den gode formidling
er en mand i grøn jakke og rød
cykelhjelm der med en grævlin-
gelort i et syltetøjsglas løber
rundt mellem cirka 150 jublen-
de folkeskolebørn mens lærer-

ne med undrende, men aner-
kendende blikke følger den al-
ternative undervisning. 

Cirkus Naturligvis er en del
af Dansk Naturvidenskabsfesti-
val 2002 som byder på cirka
2.000 arrangementer i løbet af
ugen over hele landet. Festiva-
len bliver afholdt hvert andet
år. Første gang var i 1998 som
reaktion på dalende søgning til
de naturvidenskabelige fag.
Cirkus Naturligvis foregår i et
500 kvadratmeter gul- og hvid-
stribet cirkustelt i Universitets-
parken hvor 3. til 6. klassetrin
kan komme på besøg. Otte klas-
ser ad gangen kan i to timer be-
søge teltet som rejser sig cirka ti
meter i vejret og med skille-
vægge er delt ind i otte lagkage-
stykker med hver sin naturbu-
tik, fx ‘dna i celler’, ‘Golfstrøm-
men’ eller ‘Leg med tal’. 

Første aktivitet er dog at bør-
nene skal tegne en forsker. Jo-
nas på 11 år tegner en mand
med kittel og pandelampe in-
spireret af Dr. Pjuskebusk fra
DR’s tv-program ‘Naturpatrul-
jen’ hvis medvirkende skal un-
derholde senere. Jonas regner
dog ikke med at gå forskervejen
selv om han godt kan lide tv-
programmet.

»Tidligere har jeg tænkt på at
blive forsker, men jeg tror nu at

jeg skal være rapper sammen
med min storebror,« siger han
inden idolet Dr. Pjuskebusk går
på scenen som består af to pal-
ler oven på hinanden. Med sig
har han sine patruljefæller Mar-
tin og Ketil der begge er iført
grøn frakke og rød cykelhjelm.

Patruljen er kendt af stort set
alle børnene. De synger med på
tv-stjernernes sange og er ikke i
tvivl om svaret da Dr. Pjuske-
busk spørger om de kan gætte
hvad patruljen har med.

»En loooort,« råber børnene i
kor, og konkurrencen ‘Gæt en
lort’ kan gå i gang. Efter at af-
føringens ophavsdyr, grævlin-
gen, er gættet, går børnene i
naturbutikkerne. 

Slikceller og 
skrøbelige hjerner  
Det er anden gang at Anne Jør-
gensen der læser Biologi, skal
undervise i Cirkus Naturligvis.
Hun står i butikken ved navn
‘Evolutionen’ hvor kranier og
knogler ligger spredt på borde
mellem plancher og en pro-
jektor.

»Det er imponerende så me-
get børnene selv kan konklude-
re når man stiller spørgsmål og-
så om komplicerede ting. Per-
sonligt får jeg også noget ud af
det fordi jeg bliver bedre til at

formidle,« siger hun og går i
gang med at fortælle børnene
om giraffens hals der ikke er
blevet lang fordi dyret pludselig
besluttede sig for det.

Børnene forstår at holde det
høje støjniveau der blev skabt
da Naturpatruljen underholdt,
men der bliver dog for det me-
ste lyttet efter når de kittel-
bærende studerende taler. 

»Pas på hjernen, så den ikke
går i stykker,« siger en stude-
rende til børnene ved ‘Vi hop-
per og springer’ afdelingen
hvor man blandt andet kan
lære om muskler og iltoptagel-
se. 

Tre plasticforede flamingo-
kasser fremkalder adskillige
‘addddr’- lyde når de bliver
åbnet. Nyrer, maver og hjerner
fra grise bliver udforsket af bør-
nene der får udleveret engangs-
handsker. Bortset fra nogle få
der ikke kan se det tiltalende
ved kasserne med indvolde.

»Jeg synes at jeg mister appe-
titten,« siger en purk fra fjerde
klasse og vender ryggen til.

Et sted er teltdugen løftet fra
jorden så man kan kravle ned i
det cirka en kubikmeter store
hul udenfor hvor man kan stu-
dere de forskellige lag i jorden.
Op af hullet kommer Murat
som går i tredje klasse.

»Jeg har lært om giftige fisk
ved en af butikkerne, det kunne
jeg godt lide,« siger han om
‘Klappebassinet’ hvor man kan
røre ved fiskene. Han vil gerne
være murer og er i øvrigt ikke i
tvivl om det bedste ved at gå i
skole.

»At spille fodbold,« kommer
det uden tøven.

I ‘dna i celler’ butikken har
Christian Berg fra Biokemi et
ledigt øjeblik.

»Børnene ved godt at der er
noget der hedder celler og dna.
De kender især til hjerneceller,
og nogle taler om slikceller,« si-
ger han og justerer på mikro-
skopet der skal vise børnene
hvad det hele drejer sig om. 

Dekan Henrik Jeppesen er
glad for at børnene allerede i
en tidlig alder bliver introduce-
ret til naturvidenskab, men
hans egen interesse for områ-
det har nu en helt anden bag-
grund end underholdende ind-
slag a la Cirkus Naturligvis.

»Jeg er geograf og blev inter-
esseret i det på grund af astma.
Jeg kunne ikke dyrke sport med
de andre i skolen, så i stedet
blev jeg en nørd der læste en
masse og blev interesseret på
den måde,« afslører han. ■

heno@adm.ku.dk

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Naturfagligt 
cirkus
Cirkus Naturligvis leverer viden pakket ind i under-
holdning når de studerende ved Naturvidenskab
lærer børnene om grisehjerner, evolutionen og dna
som led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2002

GÆT EN LORT – Børnene i Cirkus Naturligvis kom tæt på mange sider af naturvidenskaben, fx i

‘Gæt en lort’ konkurrencen.

STUR NUMMER – Evolutionshistorien i cirkus. De biologi-

studerende brugte både ny teknologi og gamle knogler i for-

midlingen.  
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