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Naturvidenskab springer frem 

N Y  ST U D I E ST RU K T U R : Et kvantespring for de naturvidenskabelige ud-
dannelser, kalder Det Naturvidenskabelige Fakultetet de ændringer som 1.
oktober blev vedtaget i fakultetsrådet. Fleksibilitet, dynamik og internationa-
lisering er nogle af nøgleordene bag ændringerne. 
»Reformen skal være med til at øge interessen for de naturvidenskabelige ud-
dannelser, mindske frafaldet og nedbringe studietiden,« siger dekan Henrik
Jeppesen.
Ændringerne skal blandt andet gøre det lettere at tilpasse uddannelsen efter
egne ønsker, fx for at målrette den efter forskning, erhvervsliv eller gymnasi-
um. Det skal også være nemmere at tage en del af uddannelsen i udlandet og
at komme i praktik. 
Derudover skal de studerende og underviserne vide mere konkret hvad mål-
sætningen er med uddannelsen og hvordan det enkelte fag bidrager til at nå
det mål. Det skal ikke alene komme de studerende til gavn, men også være et
signal udadtil.
»Det kræver at vi gennemgår alle kurser og alt hvad der ellers skal passes ind
i den nye struktur for at lave målsætninger for bachelor- og kandidatuddan-
nelser,« fortæller dekan Henrik Jeppesen. Ændringerne træder i kraft fra
2004.

Kulturnat erstattede polarnat

A R K Æ O L O G I  O G  E T NO L O G I : Studerende og ansatte på Institut for Ar-
kæologi og Etnologi lavede anskuelighedsundervisning i baggården på Vand-
kunsten 5 sidste fredag. I et telt af moskusokseskind blev der hugget stenred-
skaber magen til 4.500 år gamle
redskaber fra Independence kul-
turen i det nordligste Grønland.
På væggen blev der vist lysbille-
der, og de frysende tilskuere
kunne varme sig på en kop rens-
dyrsuppe. De besøgende børn
nød at kravle ind i teltet hvor de
på nært hold iagttog flint-hug-
gerens håndværk, og det erken-
delsesmæssige højdepunkt blev
nået da storesøster og lillesøster
diskuterede det vanskeligt defi-
nerbare tidsbegreb: 
»Det her er et rigtig gammelt
telt.« »Så må det være ligeså gammelt som mormor.« »Neej nej - det er rigtig
gammelt, det er fra stenalderen.« »Nåå, men så er det måske lige så gammelt
som oldemor.«
Og så blev det erfaret at man godt kan hugge flint i mørke hvis man har en
lampe, det oplevede skønsmæssigt 500 besøgende med egne øjne.

Nye muligheder på Jura

M O D E R N E  R E T S SA L : Det Juridiske Fakultet har fået Danmarks mest mo-
derne retssal. I salen skal der både foregå undervisning og processpil. 
Efter en navnekonkurrence er det blevet besluttet at retssalen bliver opkaldt
efter adjungeret professor Ole Due for at hædre og takke ham for den indsats
han har gjort som præsident for EF-domstolen og som lærer ved fakultetet. 
I retssalen er der blandt andet video-konference udstyr som gør at man kan
konkurrere mod et udenlandsk universitet uden fysisk at rejse fra Køben-
havn.
»Det er et gennembrud for den pædagogik vi har arbejdet med i forbindelse
med processpillene de seneste ti år. Hidtil har vi simuleret både retssager og
retssal. Nu har vi vores egen retssal og er hermed kommet et enormt skridt vi-
dere,« siger Hjalte Rasmussen der er professor på Det Retsvidenskabelige In-
stitut A. 

KUMMENTAR

Vi må videre

Så ligger forligsteksten der. Universitetsformen
der skulle være den største siden 1479. Social-
demokraterne, Kristeligt Folkeparti og regerin-

gen blev enige fredag op til efterårsferien. Forud for
dette havde først Enhedslisten, så Socialistisk Folke-
parti, dernæst Dansk Folkeparti og senest Det Radi-
kale Venstre meldt fra – alle stort set med samme
begrundelse: at der sigtes for meget på ensartet top-
styring af universiteterne og for lidt på faglig og de-
mokratisk medindflydelse fra studerende, forskere
og andre medarbejdere.

Som demokrater accepterer vi naturligvis at der nu
er indgået et politisk forlig. Vi ved at nogle vil le,

andre græde, og en del vil måske føle at det ikke rig-
tig vedkommer dem. Vi mener det vedkommer os al-
le – i videnssamfundet i almindelighed og på univer-
siteterne i særdeleshed. Det er ingen hemmelighed
at vi for Københavns Universitet havde ønsket noget
andet. Men en trøst er det dog at vi nu får et arbejds-
grundlag politikerne selv anerkender. Alt for længe
har der hersket en mistillid til universiteterne, og
politikernes manglende økonomiske prioritering af
universiteternes uddannelse og forskning er blevet
retfærdiggjort og udskudt med den begrundelse at
vi ikke havde den ledelse der skal til. Men nu har po-
litikerne selv besluttet hvordan det skal være, så nu
er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at
komme i gang med det økonomiske løft til universi-
teterne i Danmark. Regeringen har jo også allerede
tilsluttet sig målet i den såkaldte Barcelona-erklæ-
ring der går ud på en samlet forskningsindsats på tre
procent af BNP i år 2010 med en væsentlig del heraf
via statsbudgettet. Nu er det bare om at komme i
gang. Det bliver en lang rejse, men den bliver ikke
kortere af at vente. Universiteterne er klar til det
første skridt!

Iuniversitetssektoren har holdningerne været for-
skellige. Medens både København, Aarhus, Ålborg

og RUC har sat spørgsmålstegn ved den struktur vi
nu får, har Handelshøjskolerne, KVL og DHF været
mindre skeptiske. Og DTU har allerede indført ord-
ningen. Havde det ikke været for Syddansk Universi-
tet, kunne forskellene forklares let ud fra universite-
ternes meget forskellige faglige bredde. Jo bredere
profil – jo vigtigere bliver det med en styreform der
garanterer en balance mellem de forskellige faglige
interesser – og desto mere uhensigtsmæssig virker
en stram og ensartet central styring. Universiteterne
har tilsammen mere end 100.000 studerende og
20.000 ansatte, og skal man sikre et engagement og

en entusiasme hos så mange mennesker, skal der ef-
ter vores mening være plads til lokale løsninger.
Derfor havde vi på Københavns Universitet ønsket os
et forlig med større rum for tilpasning til det enkelte
universitets særlige forhold. Netop dette lagde vi
vægt på i det oplæg vi sendte til Videnskabsministe-
riet den 1. maj – desværre uden at ønsket er blevet
efterkommet.

På KU’s vegne er vi selvfølgelig skuffede over at vi
ikke får de overordnede rammer der bedre sikrer

en afbalancering af interesser og synspunkter. Og
som også ville være mere demokratisk i den forstand
at ingen enkelt interessegruppe på forhånd blev gi-
vet et flertal i den overordnede bestyrelse. Men re-
geringen har fra starten været meget optaget af øn-
sket om eksternt dominerede bestyrelser, og sådan
blev det altså. Men når alt dette er sagt, skal det på
den positive side noteres at de enkelte institutioner
selv får mulighed for at finde sine bestyrelsesmed-
lemmer og sammensætte sin bestyrelse, i hvert fald i
første omgang, og til selv at fastlægge sine indre ret-
ningslinier i en vedtægt. Udformningen af denne
vedtægt bliver en kolossal opgave og udfordring. I
vedtægten skal vi gøre alt hvad vi kan for at sikre at
demokrati, medejerskab og respekt for de faglige
forskelligheder også får en central plads i fremtiden.
Det kan apropos demokrati også noteres at politiker-
ne har en vis sans for det vigtige i at de ledere der
skal ansættes, får faglig og ledelsesmæssig ‘legitimi-
tet’ – det ord bruges direkte i forligsteksten – både
om rektor og dekaner og institutledere. Det ord har
vi også selv mange gange fremhævet når vi som KU-
rektorat har talt om ledelse. Det vejer trods alt også
på demokratisiden at universiteterne selv får lejlig-
hed til at udforme reglerne hvorefter lederne ansæt-
tes.

Nu kom så forliget, og når de første reaktioner har
lagt sig, skal vi i gang med at drøfte hvordan vi

på KU skal indrette os så vi også fortsat kan markere
os med velkvalificerede kandidater og en markant
vidensproduktion. Det er en hjælp at det umiddel-
bart ser ud til at der bliver økonomisk stabilitet de
kommende år, det hører til under minimumsbetin-
gelserne. For der er brug for meget mere end status
quo og ro om universiteterne i de kommende år. Det
globale videnskapløb er allerede i fuld gang, og der
er brug for både tillid og ressourcemæssig opbak-
ning. Vi er parate til at løfte vores del af opgaven. ■

KU NOTER ▼  

2 Un i v e r s i t e t s av i s e n  16  . 2 0 0 2

30. Årgang

Krystalgade 16, 1. sal
1172 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Alle dage kl. 9.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshaven-
de, DJ; Louise Witt, journalist, DJ: Henrik
Nordskilde, praktikant, Syddansk Universi-
tet, Odense; Gry Gaihede, informations-
medarbejder og Kirsten Haagensen, stu-
dentermedhjælp

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig
af ledelsen hvis officielle standpunkt står at
læse i KUmmentaren. Resten af avisen redige-
res efter gængse journalistiske nyhedskriterier
og kan således ikke tages som udtryk for le-
delsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: ADVICE-Media og Marketing,
Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, 
tlf. 70 20 77 77

Layout: Rumfang

Prepress: Furland Grafisk

Tryk: Dagbladet Ringsted

Oplag: 47.000

Medlem af Dansk Fagpresse.
Avisen udgives af Københavns Universitet
20 gange årligt og sendes til alle studeren-
de og ansatte.

Abonnement: 100 kr. årligt.
For udlandet 200 kr. årligt.

Udebliver avisen rettes henvendelse 
direkte til det stedlige postkontor. 
Ved længere tids udeblivelse til: 

Studieadministrationen,  
Anne Grete Skrydstrup, tlf. 35 32 29 45, 
Fiolstræde 22, 1171 København K.

Debat- og læserindlæg modtages gerne
per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Debat Meddelelser

17 31 /10 23 /10 21 /10
18 14/11 6/11 4/11
19 28/11 20/11 18/11

Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 
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Bagstræberisk forlig
»Med regeringens forlig på universitetsområdet med Sopcialdemokratiet

og Kristeligt Folkeparti får de studerende på landets unviersiteter den lave-

ste grad af indflydelse i mere end 30 år. Det professorvælde som blev af-

skaffet på universiteterne, erstattes nu med enevælde.«

Pressemeddelelse fra Danske Studerendes Fællesråd, 11. oktober 2002.

Ph.d.-stipendiat Mikkel Sørensen demon-

strerer flinthugger-håndværk i et telt af 

moskusokseskind. 
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Af Richard Bisgaard

Hver fjerde nyindskreven
studerende dropper sit
studium efter blot et år,

viser en ny undersøgelse af fra-
faldet blandt studerende fra år-
gang 2000 som Studieadmini-
strationen på Københavns Uni-
versitet har foretaget.

Af de 5200 studerende der
blev optaget i september 2000,
havde 1200 således ikke forny-
et deres årskort et år senere,
fremgår det af undersøgelsen.
Det bekræfter universitets mis-
tanke om at mange studerende
falder fra inden de rigtig er
kommet i gang – og at der er
god grund til at sætte fokus på
hvem der falder fra og hvorfor.

Ikke fordi frafald nødvendig-
vis er et problem. Ifølge studie-
chef Jakob Lange er det med
frafald som med skilsmisser:

»Nogle har et lykkeligt ud-
fald, andre kunne sagtens være
undgået«.

Omkring halvdelen af frafal-
det dækker nemlig over fornuf-
tige studieskift som ingen kan
have noget imod – fx en mate-
matikstuderende der får inter-
esse for datalogi og skifter fag
og derigennem bygger videre
på sine kompetencer. 

Og så er der den anden del
som kunne være undgået. Nog-
le er fx blevet optaget på studi-
er som ikke svarer til deres for-
ventninger. Andre dropper ud
fordi de er kommet skævt ind
på faget.

»Det er disse unødvendige
studieophør der skal sættes fo-
kus på fordi de har for store
omkostninger for den enkelte
og for universitetet og samfun-
det, siger Jakob Lange. 

Snit under 8,0 
‘Ophørsundersøgelse af årgang
2000’ består dels af en under-
søgelse af hvem der ophører på
studiet, dels en spørgeskema-
undersøgelse af hvorfor de er
ophørt.

Nogen entydige forklaringer
kan rapporten dog ikke give. 

Det viser sig at køn og alder
ikke spiller nogen rolle. 

Med hensyn til adgangsgi-
vende eksamen er der stor
sandsynlighed for frafald hvis
snittet på studentereksamens-
beviset er under 8,0. Til
gengæld har det ingen betyd-
ning hvor høj kvotienten er, ba-
re den ligger over 8,8. 

Studerende optaget gennem
kvote 2 har lidt større chance
for at klare sig igennem første
år end personer optaget gen-
nem kvote 1. 

At den studerende tidligere
er faldet fra et studie og er be-
gyndt igen, kan også have posi-
tiv indflydelse på frafaldet. Så
er motivationen større. 

Endelig viser undersøgelsen
at risikoen for frafald er større
hvis man ikke bliver optaget på
sin 1.prioritet.   

Undersøgelsen viser at der
optages flest studerende med
en matematisk studentereksa-
men, og at matematikerne også
har mindst sandsynlighed for at
falde fra. Størst risiko for at fal-
de fra i løbet af første studieår
har studerende med en HF-ek-
samen.

De studerende der falder fra
på første år, har typisk ikke be-
stået nogen eksamener. Til
gengæld ser det ikke ud til at ri-
sikoen for frafald mindskes, jo
flere eksamener man har be-
stået. Noget kunne altså tyde
på at en del af frafaldet kunne
undgås ved at introducere en
lille eksamen hurtigt i uddan-
nelsen for på den måde at fan-
ge den nye studerendes interes-
se, fremhæver undersøgelsens
forfattere. 

Dårlig vejledning
Når de studerende skal svare på
hvorfor de falder fra, viser det
sig at universitetet har svært
ved at matche deres forventnin-
ger, og at nye studerende har
brug for bedre vejledning om

studiet inden de vælger.
Undersøgelsen viser at de fle-

ste selv syntes de havde forbe-
redt sig grundigt til deres studi-
evalg – og at over 80 procent er
kommet ind på drømmestudiet. 

»Så påstanden om at de nye
studerende ikke er motiverede,
holder ikke. Det er langt mere
kompliceret,« siger Jakob Lan-
ge.

Det er heller ikke utilfreds-
hed med undervisningens fagli-
ge indhold der får studerende
til at falde fra. Tværtimod –
over 90 procent af de ophørte
betegner den faglige kvalitet
som ‘tilfredsstillende’ eller ‘me-
get tilfredsstillende’. 

Lærernes evne til at formidle
stoffet pædagogisk bliver også
flot bedømt. Kun en tredjedel
af de ophørte er utilfredse. Jura
er topscorer idet kun fem pro-
cent af de ophørte er kritiske
over for undervisernes pædago-
giske evner. På Sundhedsviden-
skab derimod er næsten 60 pro-
cent kritiske over for det pæda-
gogiske niveau. 

Savner gymnasielæreren
Når det gælder kontakten mel-
lem underviser og studerende,
er billedet knap så positivt.
Blandt de ophørte synes godt
40 procent at de havde en util-
fredsstillende kontakt med un-
derviserne – mod kun 20 pro-
cent af de stadig aktive.

»Så der er ingen tvivl om at
de studerende savner kontakt
med underviserne. Det er
måske netop på dette punkt at
skiftet fra gymnasium til uni-
versitet er for voldsomt«, mener
Jakob Lange.

Spurgt om hvorfor de afbrød
uddannelsen, svarer de frafald-
ne at studiet ikke levede op til
deres forventninger, herunder
at de faglige udfordringer var
for store. Det viste sig også at
de frafaldne ikke havde det spe-
cielt godt på studiet. 

Langt de fleste, nemlig 95
procent af de ophørte, går i

gang med en anden uddannel-
se. 60 procent er umiddelbart
efter deres frafald skiftet til en
anden uddannelse – over halv-
delen blot til en ny uddannelse
på KU. 35 procent tager et sab-
batår inden de går gang med en
ny uddannelse.

“Undersøgelsen bekræfter at
næsten alle som begynder på
universitetet, får en uddannel-

se. Men vi skal blive bedre til at
fortælle ansøgerne hvad det vil
sige at studere, og hvilke for-
ventninger vi stiller til dem in-
den de skal beslutte sig. Sådan
undgår vi bedst de unødvendi-
ge ophør,« siger Jakob Lange. 

Undersøgelsen er i øjeblikket
ved at blive gjort færdig og ana-
lyseret. Herefter bliver den lagt
ud på nettet.

»Nu er det op til de ansvarli-
ge for uddannelserne at forhol-
de sig til resultaterne. Undersø-
gelsen viser at vi har  mulighe-
der for at nedbringe de unød-
vendige ophør. Studienævnene
må se på om der skal ændres på
studieplanerne, og underviser-
ne må tænke over hvordan de
skaber bedre kontakt til de stu-
derende«, siger Jakob Lange. ■

Gammelt problem
»Allerede i middelalderen faldt mange af de teologistuderende på KU fra og endte som

degne. Det kunne dengang som i dag være et samfundsmæssigt tab og en personlig kata-

strofe for den enkelte. Men det kunne også være en søgeproces hen imod at finde den

rigtige hylde i livet.«

Fra forordet i Undervisningsministeriets publikation ‘Gennemførelse, studieskift og frafald’STUDIER ▼  

Fokus 
på frafald
Hver fjerde studerende falder fra
inden de rigtig er kommet i gang
med studiet, viser ny KU-under-
søgelse. Det er alt for mange, 
mener studiechef Jakob Lange

Figur 2: Hvad laver de frafaldne i dag?
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Figur 1: Hvornår holder de studerende op ?
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Tabel 1: Optag og frafald fordelt på fakultet.

Fakultet KU i alt HUM JUR NAT SAMF SUND TEOL

Antal optagne 5159 2077 639 1123 556 600 164

Antal ophørte 1. år 25 % 27 % 18 % 28 % 21 % 17 % 48 %

Antal ophørte 2. år 17 % 24 % 8 % 18 % 9 % 11 % 2 %

F
O

T
O

:
P

O
L

F
O

T
O



4 Un i v e r s i t e t s av i s e n  16  . 2 0 0 2

Af Louise Witt

Så skete det. Der blev sat
punktum for debatmøder,
høringer og diverse andre

ord for det samme om universi-
teternes fremtid.

Fredag i sidste uge indgik re-
geringspartierne, Socialdemo-
kraterne og Kristeligt Folkepar-
ti forlig om universiteternes
fremtid. Efter godt et års dis-
kussion.

Nu ligger det fast: Universite-
terne skal fremover ledes af en
bestyrelse med et flertal af eks-
terne medlemmer og af en rek-
tor der er ansat af bestyrelsen –
og ikke som nu valgt af ansatte
og studerende på demokratisk
vis. 

Egentlig var det de tanker vi-
denskabsminister Helge Sander
(V) luftede allerede da han ind-
tog ministerkontoret i Bredgade
i november sidste år. Så han har
fået det som han ville. Oveni
købet med et bredt – eller i
hvert fald halvbredt – flertal
bag sig. Og uden at Dansk Fol-
keparti lægger stemmer til. 

En sejr for regeringen og mi-
nisternovicen Helge Sander.
Han har leveret det brede fler-
tal som statsminister Anders
Fogh hele tiden har talt om – og
som ellers kun er opnået med
aftalerne om kunststøtte og ar-
bejdsmarkedsreformen. Desu-
den har regeringen vist at den
ikke altid behøver at læne sig
op ad pianisterne.

S svigtede
Sejren er kommet i hus takket
være socialdemokratiske stem-
mer. Først udvandrede Enheds-
listen, så SF, dernæst Dansk
Folkeparti og endelig De Radi-
kale fra forhandlingerne. Og til
sidst var det op til Socialdemo-
kraterne om forliget skulle bri-
ste eller bære – partiet med det
nye navn valgte at bide på. 

Det valg får nu uddannel-
sesverdenen til at udtrykke stor
skuffelse og kritik af partiet.

Socialdemokraternes forsk-
ningspolitiske ordfører, Lene
Jensen, havde gentagne gange
slået fast at partiets mærkesag
var at sikre valgfrihed og fleksi-
bilitet når det kom til en ny le-
delsesmodel for universiteter-
ne; alle 11 universiteter skulle
ikke have trukket den samme,
stramme onesize model ned
over hovedet, sagde hun. Men i
de sidste forhandlinger droppe-
de partiet det synspunkt.

»Jeg er skuffet over at Social-
demokraterne valgte at sælge
den idé,« siger Margrethe Vest-
ager, forskningspolitisk ord-
fører for Det Radikale Venstre.

»Vores strategi var at stå sam-
men om det synspunkt – det var
et kardinalpunkt for De Radika-
le. Så da Socialdemokraterne
sagde at de havde forladt vores
aftale, meldte vi fra,« siger hun.

Dansk Folkeparti der forlod
forhandlingerne lige inden De

Radikale, er også
skuffet over Social-
demokraterne.

»Vi havde håbet
at partiet havde
været loyal over
for universiteter-
nes sag, så de hav-
de tvunget rege-
ringen til at kom-
me med et ander-
ledes udkast der
respekterer at uni-
versitetet er et uni-
versitet og ikke en
erhvervsvirksom-
hed. Fx med hen-
syn til flertallet af
eksterne medlem-
mer. Men de var
åbenbart meget
forhippede på at
indgå det forlig,«
siger Søren Krar-
up, forskningspoli-

tisk ordfører for Dansk Folke-
parti.

Danske Studerendes Fælles-
råd er heller ikke imponeret
over Socialdemokraterne. Stu-
denterne skriver i en presse-
meddelelse:

»Socialdemokratiets erklære-
de politik var at hvert enkelt
universitet skulle have mulig-
hed for at vælge den nye ledel-
sesmodel fra. Det fik de ikke i
forhandlingerne, men alligevel
valgte de at indgå forlig i en si-
tuation hvor regeringen var af-
hængig af deres stemmer. Det
klæder ikke landets største op-
positionsparti.«

Kritikken preller af på Social-
demokraterne. 

Noget til gengæld
»Vi kæmpede for vores sag ind-
til det gik op for mig at det var
uden for videnskabsministerens
mandat at give efter. Og jeg sy-
nes vi har fået meget ud af forli-
get,« siger Lene Jensen.

Hun mener at partiet har
reddet universiteterne fra det
rene erhvervsvælde ved at få
indføjet en klausul i forliget der

siger at bestyrelsen ‘skal sam-
mensættes så bredt at der ikke
er en ensidig repræsentation
fra bestemte sektorer eller af
bestemte kompetencer’. De an-
dre bestyrelsesmedlemmer kan
komme fra fx forskningsinstitu-
tioner, kulturlivet og offentlige
virksomheder.

Desuden peger hun på at par-
tiet har bestemt at universite-
terne i første omgang selv skal
udpege de nye bestyrelsesmed-
lemmer, og at medlemmerne
herefter skriver vedtægterne
for bestyrelsen.

»På den måde kan den nye
ledelsesform gro ud af universi-
teternes nuværende kultur, og
det er den eneste måde der kan
komme noget godt ud af den
nye model på,« mener Lene
Jensen. 

Hun fremhæver også at Soci-
aldemokraterne har sikret flere
penge til universiteternes
slunkne kasser. Tidligere var
det planen at universiteternes
bevillinger skulle falde de
næste tre år. Nu er det aftalen
mellem forligspartierne at uni-
versiteternes budget skal stabi-
liseres på år 2002-niveau og re-
guleres efter pris- og lønstig-
ninger. Det koster 800 millio-
ner. Oveni kommer en bevilling
på 180 millioner kroner som
skal gå til at gennemføre uni-
versitetsreformen og forbedre
studievejledningen.  

Til De Radikales kritik siger
Lene Jensen:

»Der er forskel på at være et
lille parti og et stort parti. Det
er ikke radikale mandater der
afgør om reformen bliver til no-
get. Det gør vi. Og hvis vi sagde
nej, tror jeg vi ville presse rege-
ringen i armene på Dansk Fol-
keparti – og det ville have givet
en model der lignede den der
blev lanceret i Sanders hemme-
lige notat 29. august. 

Præstestyret som vi kalder
dem i DF, har ganske vist sagt
at de var meget imod regerin-
gens planer. Men omvendt har

UNI-FORL IG ▼  

Ro om økonomien
»Det er glædeligt at vi nu får nogle kendte, stabile økonomiske rammer for de kommende

år. Jeg håber at den ro forliget bringer, kan blive afsæt for den økonomiske saltvandsinds-

prøjtning universiteterne behøver.«

Pressemeddelelse fra Rektorkollegiets formand, 

Linda Nielsen, den 11. oktober 2002

Socialdemokraterne 
beskyldt for svig
Efter et års debat fik regeringen endelig sit universitetsforlig i
hus. Det er socialdemokraterne der lægger stemmer til, og det
høster partiet ikke ros for

Universitetsforliget kort

Formålet med universitetsforliget er at
styrke universiteternes handle- og beslut-
ningskraft og øge samspillet med omver-
denen. Her er nogle af hovedpunkterne i
forliget:

Eksternt flertal
Universitetets bestyrelse, som i dag hedder konsistori-

um, skal fremover have et flertal af eksterne medlem-

mer. Derudover skal mindst to studerende være med-

lemmer samt repræsentanter for VIP’er og TAP’er. I dag

er konsistorium sammensat, så ingen gruppe i sig selv

har det absolutte flertal. 

Hvem der skal sidde i den første nye bestyrelse, bestem-

mer universiteterne selv. Herefter er det de nye med-

lemmer som skal blive enige om et sæt vedtægter der

fastlægger hvordan bestyrelsen fremover skal sam-

mensættes. Begge dele skal dog godkendes af viden-

skabsministeren.

Ansat ledelse
I fremtiden skal rektor ansættes af universitets bestyrel-

se, modsat i dag hvor universitets øverste chef bliver

valgt ved en demokratisk afstemning blandt ansatte og

studerende.

Rektor skal – ligesom tidligere – være en anerkendt for-

sker inden for universitets centrale fagområder. Som no-

get nyt skal rektor ansætte dekaner der i dag er demo-

kratisk valgt. Dekanerne ansætter på samme måde insti-

tutledere.

KU’s nuværende rektor Linda Nielsen kan fortsætte

valgperioden ud, til februar 2006, medmindre andet

vedtages af bestyrelsen.

Akademisk råd
I stedet for det nedlagte konsistorium får universiteter-

ne hver deres akademiske råd. Det akademiske råd skal

bestå af VIP’er. Deres opgave er at rådgive rektor i aka-

demiske sager, men rådet har ikke krav på indflydelse.

Nye studienævn
Dekanerne nedsætter de nye studienævn hvor halvde-

len af  medlemmerne skal være studerende, og halvde-

len VIP’er. De nye studienævn har blandt andet til opga-

ve at godkende undervisningsplanen og udpege censo-

rer. Ellers er det deres opgave at være rådgivende orga-

ner over for rektor eller fx dekanen – modsat i dag hvor

studienævnene har beslutningskompetence.

Mere evaluering
Universiteterne skal forpligtes til systematisk at sikre og

udvikle kvaliteten i forskning og uddannelse. Fx skal

universitetets ledelse gennemføre og sikre opfølgning

på interne og eksterne evalueringer i højere grad end i

dag.

Flere penge
En del af forliget er at universitetsområdet tilføres flere

penge. Aftalen er at det afsatte beløb til universiteterne

forbliver det samme over de næste tre år – plus pris- og

lønreguleringer. Desuden er der afsat 180 millioner kro-

ner til at implementere de nye regler og yde bedre stu-

dievejledning.

»Forliget adskiller sig ikke meget fra det som vi længe har ventet. Hvad

det vil komme til at betyde i praksis, vil fuldstændigt afhænge af hvad

der sker i den nye bestyrelse.  

Hvilke mål vil den forfølge? Hvilke frihedsgrader vil den give forsknin-

gen? Hvilken type mennesker vil blive ansat? Hvordan bliver ansættel-

sesproceduren, herunder hvilken formel og reel indflydelse vil universi-

tetets ansatte og studerende få?    

Indtil det er blevet afklaret, er reaktionen at vi står med en stor usik-

kerhed om alle de væsentligste spørgsmål. Og sukkerlaget i form af

nye bevillinger som tillader den nødvendige og langsigtede modernise-

ring af uddannelser m.m., synes for tyndt.«

Vagn Greve, dekan på Det Juridiske Fakultet.

Tyndt
sukkerlag

GODT FORLIG – »Vi forhin-

drede at universiteterne endte i

det rene erhvervsvælde«, siger 

Lene Jensen (S).
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Af Henrik Nordskilde

Da Helge Sander den 11.
oktober trykkede hånd
med Lene Jensen og Jan

Trøjborg fra Socialdemokrater-
ne samt Jann Sjursen og Bodil
Kornbech fra Kristeligt Folke-
parti, var det en nedtur for mo-
tivationen blandt de ansatte på
Københavns Universitet.

Både det videnskabelige per-
sonale (VIP) og det teknisk ad-
ministrative personale (TAP) er
utilfredse med at reformen for
universiteterne betyder mindre
indflydelse til de ansatte.  

»Umiddelbart er vi meget
skuffede. Det ser ud til at de-
mokratiet er væk for TAP’erne.
Vi er ikke glemt i bestyrelsen,
men det er ikke nok hvis vi ry-
ger ud på alle andre niveauer,«
siger Dorte Heldrup som er la-
boratoriefuldmægtig på Kemisk
Institut og den ene af to TAP-re-
præsentanter i Konsistorium. 

Hun savner specielt at vide
hvor meget indflydelse TAP’er-
ne kan få på budgetlægning. 

»Det ser underligt ud at der
kun skal lægges budget på øver-
ste niveau hvis det er sådan for-
liget skal forstås. Jeg savner og-

så en bestyrelse på fakultetsni-
veau. Det er ikke realistisk hvis
meningen er at der skal sidde
én person og overskue et fakul-
tet. Vi er jo en stor arbejds-
plads, fx på Naturvidenskab er
der 1.000 ansatte, og selv i kon-
cernbestyrelser er der mere de-
mokrati end det her tyder på,«
siger Dorte Heldrup som un-
derstreger at hun ikke er mod-
stander af ekstern indflydelse
på universitetet.

»Det fungerer fint på Natur-
videnskab, men det er et pro-
blem at køre de ansatte ud på
sidelinien. Jeg mener at der i
det mindste burde være lige
mange eksterne og interne folk
i bestyrelsen hvis man skal have
en ansat rektor. Det foreslog jeg
Videnskabsministeriet, men der
kom ikke noget klart svar på
hvorfor der skal være eksternt
flertal,« siger Dorte Heldrup. 

Hun forventer at KU giver
udtryk for sin utilfredshed når
Videnskabsministeriet sender

forliget til høring hos universi-
teterne.

»Måske bliver der så meget
turbulens at der kommer æn-
dringer, men det ser sort ud.« 

1968 er en mulighed 
Også fællestillidsmand for 
VIP’erne på Det Humanistiske 
Fakultet, lektor Henrik Preben-
sen, er skuffet.

»Der er ikke behov for en re-
form. Vi har ikke engang set he-
le effekten af den reform af le-
delsesstrukturen der kom for
cirka ti år siden. Det er en stor
misforståelse at indføre disse
ændringer, og det er især skuf-
fende at Socialdemokraterne
ikke har kæmpet mere for uaf-
hængige universiteter,« siger
Henrik Prebensen som mener
at motivationen bliver skudt i
sænk med den kommende lov. 

»Flere undersøgelser, blandt
andet fra Analyseinstitut for
Forskning, viser at de ansatte
knokler over 47 timer om ugen.

Det er fordi vi er motiverede,
men den motivation ryger når
vi ikke får samme indflydelse,
og når forskningen bliver ensi-
digt anvendelsesorienteret.
Man kan sige vi mister retten til
den frie nysgerrighed,« siger
Henrik Prebensen.

Ligesom Dorte Heldrup tror
han ikke på at man kan finde
personer til en ansat ledelse der
kan overskue et bredt spektrum
af forskning og uddannelser. I
stedet foreslår han andre må-
der at administrere en ekstern
indflydelse på.

»Man kunne oprette ‘kon-
taktråd’ hvor erhvervslivet kan
fremlægge sine ønsker for uni-
versiteterne, og forskerne kan
så vurdere om det er muligt at
opfylde de ønsker. Som det ser
ud nu, bliver det nogle sløje år
for forskningen,« mener Henrik
Prebensen. 

Han er også enig med Dorte
Heldrup i at man ikke skal have
de store forhåbninger om at
undgå forligets konsekvenser.

»Så skal man næsten forestil-
le sig at de studerende gør op-
rør som i ‘68, men det er da en
mulighed man må tage i be-

vi set hvordan DF igen og igen
bare løber fra alt. Og vores son-
deringer har vist at der ikke var
nogen grund til at stole på
dem,« siger Lene Jensen.

Hun siger at partiet har følt
sig forpligtet til at stå bag et
bredt forlig da det var det uni-
versitetsverdenen efterspurgte.

Dansk Folkeparti afviser kri-
tikken.

»Det er bare en dårlig und-
skyldning. Jesper Langballe
(medlem af Forskningsudvalget
for DF, red.) og jeg har haft en
samtale med hende hvor vi sag-
de: Du kan roligt regne med
os,« fortæller forskningsord-
fører Søren Krarup.

Trøjborgs fingeraftryk
Vurderinger lyder på at Social-
demokraterne – efter lang tid
uden for beslutningstagernes
forum – var klar til at gøre
næsten hvad som helst for at vi-
se forhandlingsvilje og indgå
forlig med regeringen. Og at
det var Jan Trøjborg, tidligere
forskningsminister, der kom
ind i forhandlingerne på et af-
sluttende, tidspunkt og afgjor-
de udfaldet. 

Universitetsforskernes fag-
blad, ForskerForum, peger på
at Jan Trøjborg fra sin minister-
tid er kendt som en politiker
med en erhvervsmæssig for-
ståelse af universiteterne.
Trøjborg var i sin ministertid
blandt andet med til at sætte
universiteterne på udviklings-
kontrakter og stille krav til for-
skerne om effektivitet og sam-
fundsnytte af forskningen.

Nu hvor forliget er på plads,
er det tid til en høringsfase
hvor de involverede kan kom-
me med indvendinger. Dansk
Folkeparti opfordrer på det
kraftigste universiteterne til at
være aktive og lufte deres util-
fredshed.

Høringen skal munde ud i et
lovforslag i januar 2003. ■

low@adm.ku.dk

Arbejds-
glæden
forsvinder
Universitetsforliget går ud
over vores indflydelse og 
motivation, siger ansatte 
og studerende 

Industriens idéer
»Regering og forligspartier tror måske selv at de har klædt universite-

terne på til morgendagens udfordringer. Men de har lyttet til industri-

lederne af i går der har råbt på mere topstyring.«

Leder i Information, den 14. oktober 2002.

»Forliget er en trist affære fordi ingen i Folketinget åbenbart har

været interesseret i at lytte til universiteternes ekspertviden under den

lange debat.  

En trist affære fordi Socialdemokraterne har ladet sig tromle ned uden

at få noget til gengæld for at aflevere stemmer til regeringen.  En trist

affære fordi forliget er båret af en antikveret opfattelse af ledelse og

organisation – uden indsigt i hvordan demokrati skal udfoldes i praksis,

uden interesse for universiteternes egenart i videnssamfundet og med

udsigt til at danske universiteter får det endnu sværere i fremtiden. 

En trist affære fordi man kunne have benyttet lejligheden til at se på

universiteternes egentlige problemer i stedet for at halse efter en pseu-

doreform. 

En trist affære. «

John Kuhlmann Madsen, dekan på Det Humanistiske Fakultet.

En trist
affære

tragtning,« siger VIP-repræsen-
tanten.  

Frivillig lytning
Katrine Møller som er formand
for Forenede Studenterråd
(FSR), peger også på mindre
indflydelse til studerende og
ansatte som det største problem
ved reformen.

»Man kunne da godt ønske at
der kom et oprør fra de stude-
rende, men jeg håber reformen
kan ændres ved forhandlinger.
Vi er især bekymrede for hvilke
ledere der kommer. Vi håber
selvfølgelig at det kan fungere,
men problemet er at lederne ik-
ke er forpligtede til at lytte til
studerende og ansatte.« 
Selv om FSR ikke er glade for
reformen er der lyspunkter for
de studerende.

»Der var da behov for æn-
dringer på universiteterne. Fx
er det positivt at der kommer
mere fokus på evaluering og
vejledning,« siger Katrine Møl-
ler som regner med at FSR vil
tage kontakt til de forsknings-
politiske ordførere i Folketin-
get. ■

heno@adm.ku.dk



Af Louise Witt

Engang i fremtiden kan de
studerende og ansatte på
Københavns Universitet

måske børste tænder med deres
KU-tandbørster, spise aftens-
mad på KU-tallerkner og slutte-
lig krybe i seng med rektor Lin-
da Nielsens smilende ansigt på
hovedpuden.

På universiteterne i USA har
der i mange år næsten ingen
grænser været for hvad man
har kunnet finde på at sælge af
varer med universitetets logo
på. Nu ser bølgen ud til at have
ramt KU.

Endnu befinder universitetet
sig ganske vist på et helt uskyl-
digt niveau når det gælder mer-
chandise – der er kun to varer
på hylderne: Den klassiske,
råhvide mulepose påtrykt de
tre mørkerøde KU-cirkler. Samt
T-shirts med unilogoet. 

Men de sidste par år har sta-

dig flere valgt at vandre rundt i
de københavnske gader med et
logonet i hånden – inden for det
sidste år er der solgt 2.000 net.
Rigtig mange har også valgt at
vise deres KU-loyalitet ved at
investere i en T-shirt med logo. 

Og fremtiden tegner nu lys
for de merchandise-sultne.

»Mange ansatte spørger om

vi ikke kan få flere varer med
logo. Især paraplyer er efter-
spurgt. Og vi planlægger at ud-
vide sortimentet. Også med
ting som slips, tørklæder, vaser
og den slags, men først skal vi
have afklaret hvordan det skal
foregå rent praktisk, økono-
misk og juridisk,« fortæller Jens
Fink-Jensen, informationsmed-
arbejder på KU.

Sutteflasker og
kontorstole
På den anden side af Atlanten
har det længe været almindeligt
at universiteterne har deres eg-
ne gavebutikker der sælger al-
skens varer med unilogoet på –
også på nettet.

En højere læreanstalt i Guds
eget land kan nærmest ikke til-
lade at kalde sig ‘et universitet’
hvis ikke det kan tilbyde mini-
mum sin egen kollektion af te-
krus, kasketter, T-shirts og 
sweatshirts. Og ikke at forglem-
me teddybjørne iført dukke-
størrelser af universitets offici-
elle sportswear.

Dertil kommer så de lokale
variationer over temaet uni-
merchandise: På University of
Chicago kan de studerende og-
så klæde deres forældre på med
sweatshirts påtrykt teksten
‘Chicago Mom’ og ‘Chicago
Dad’.

Sammesteds er der tænkt på
de mindste der kan få hage-
smække og sutteflasker med
unilogoet på – i både lyserød og
lyseblå. 

Ved Harvard University i Bo-
ston har man også gjort det mu-
ligt at indrette sit hjem med uni-
møbler. Hvad med en kontor-
stol i sort læder med universi-
tets segl trykt med guld på ryg-
gen? Eller en håndlavet gynge-
stol i kirsebærtræ med unilogo-
et brændt ind i ryggen? Stude-
rende og ansatte kan også få lys
på stuebordet med en trælampe
hvor Harvards navn er indgra-
veret med laserlys i foden.  

En hurtig surftur på nettet ef-
terlader indtrykket at der ikke
er nogen ende på logofeberen.
Og det bliver bekræftet af en
førstehåndsberetning som Uni-
versitetsavisen har fået fra KU-
studerende Jacob Lindewald
der læser økonomi på det ame-
rikanske universitet Cornell i
staten New York.

»Et gæt er at én ud af fem stu-

derende på campus – på et vil-
kårligt tidspunkt – går rundt
med en eller anden beklæd-
ningsgenstand med et Cornell-
logo på. Hvis det da ikke lige er
en nøglesnor, en oversize kaffe-
kop eller en laptop-taske med
broderet logo,« fortæller han i
en mail.

»Selv har jeg følt mig nødsa-
get til at købe en Cornell-hæt-
tetrøje for ikke at falde fuld-
stændig uden for når jeg løbe-
træner på campus,« skriver
han.

Ifølge Jacob Lindewald er
den mest populære vare på
Cornell universitets egen speci-
aldesignede nummerpladehol-
der til bilen. 

Århus i førertrøjen
Herhjemme er det Aarhus Uni-
versitet der er længst fremme
med uni-merchandise. Univer-
sitetet tilbyder blandt andet
dame- og herreure, slips og hvi-
de skjorter med universitets blå
delfinlogo broderet på. Og
sådan har det været i flere år. 

»Vi har forsøgt at have et
bredt sortiment af gaveartikler i
forskellige prisklasser, fra krus
til 50 kroner til silkeslips til 200
kroner Det er en god måde at
profilere universitetet på, sær-
ligt ved besøg i udlandet og til
internationale konferencer. Vi
skal bare lige have lært de dan-

ske forskere at gå med slips,«
griner Anders Frølund, sous-
chef på Aarhus Universitets In-
formationskontor.

Mange andre store universite-
ter i Norden er også godt med.
Fx Lunds Universitet. Og på Syd-
dansk Universitet er man netop
i gang med at udvikle logovarer.

KU tog det første lille logo-
skridt da man i 1996 valgte at
købe kuglepenne med teksten
‘Københavns Universitet’ trykt
på. Pennene er dog kun blevet
brugt internt og som gave til fx
udenlandske besøgende.

»I virksomheder har man
haft reklamekuglepenne i 30
år, men på universitetet har vi
ikke samme tradition for at pro-
filere os udadtil. For mange
universitetsfolk er logovarer
lidt uha, lidt for virksomheds-
agtigt. Det eneste jeg før har set
af den art, er muselmalet pro-
celæn med KU’s navn på. Men
det har vist aldrig været bereg-
net til at komme ud af huset,«
mener informationsmedarbej-
der Jens Fink-Jensen.

Profilere KU’s brand
Muleposerne er dog slået an
med årene – især blandt VIP’er-
ne og som gaver til gæster og på
konferencer. T-shirts er meget
brugt af de ansatte og som sou-
venir blandt udenlandske stu-
derende. Snart kan de også hol-

de sig tørre under en KU-para-
ply. Og drikke te af en KU-kop.
Og gå med KU-kasket. Og...

Jens Fink-Jensen mener dog
ikke logodillen bliver lige så
stor herhjemme som i USA lige
med det samme. 

»Jeg mener helt klart at logo-
varer er fremtiden. Men her og
nu ser jeg det mest som gaver
folk fra KU kan tage med når de
rejser ud – i stedet for at købe et
eller andet uden relation til
universitetet. Jeg tror ikke de
danske studerende på samme
måde som de amerikanske vil
købe et krus med logo og sidde
og få tårer i øjnene over at drik-
ke af det fem år efter at de er
blevet færdige på KU. De ameri-
kanske universiteter har en helt
anden tradition med at knytte
deres kandidater til sig, fx med
alumneforeninger. Men det er
måske også noget vi kan lære
af. En vej kan være at opbygge
KU-alumneforeninger for tidli-
gere KU-studerende med eget
blad og aktiviteter og på den
måde opdyrke et behov for pro-
filprodukter. Målet er i sidste
ende at få udbredt kendskabet
til KU og vores brand,« siger
Jens Fink-Jensen. ■

low@adm.ku.dk
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MARKEDSFØRING ▼  

KU’sk symbolik
»Cirklen symboliserer helheden, det universelle. De tre cirkler kan ses

som den visuelle manifestation af de tre kendeord i ‘videnskabens, ånd-

ens og sandhedens universitet.’ De kan også ses som symbol på universi-

tets opbygning med universitetet, fakulteter og institutter/centre.«

Læs mere om KU’s logo på www.ku.dk/led/design .

KU-merchandise hitter
Muleposer og T-shirts med universitets logo er blevet et stort hit. Og KU
vil nu til at udvide merchandise-sortimentet – inspireret af universiteter 
i USA der sælger alt fra tekrus til møbler med logo 

Køb KU-merchandise
Studerende og ansatte kan købe T-shirts og muleposer i Aka-

demisk Boghandel både i Studiestræde og på KUA. 

T-shirts, der fås i forskellige modeller, fx med rund hals, V-hals og

i farverne hvid, sort og armygrøn, koster alle 119 kroner. Mule-

poserne med det røde unilogo koster 40 kroner stykket.

De ansatte kan også købe T-shirts og muleposer med rabat på

indkøbskontoret i indre by. T-shirts er hvide og fås med både

universitetslogo og de forskellige fakulteters eget logo. Prisen er

75 kroner. Muleposerne med universitets røde segl koster her

26,25 kroner.

Websider
Se logosortimentet på: 

Aarhus Universitet:

ww.au.dk/da/adm/info/bestil.htm 

Harvard University: 

www.theharvardshop.com og www.thecoop.com

University of Chicago: 

www.ontimepromo-store.com/gsb/main/htm og 

rowing.uchicago.edu/merchandise/merchandise.html
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fra Aarhus Universitet
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Af Louise Witt

Efter nytår bliver væggene
på KU’s gange højst sand-
synligt mere bare at se på.

For mange af de plakater som
studentermenighederne plejer
at sætte op som reklame for fx
oplæsningsaftner, studiekredse
og temagudstjenester vil være
væk.

I det nye år har studenterme-
nighederne ikke råd til uge ef-
ter uge at invitere de studeren-
de til gratis arrangementer
hvor kulturpersonligheder som
fx digter Søren Ulrik Thomsen,
forfatter Kirsten Thorup eller
Bob Dylan-ekspert Klaus Lyng-
gaard sætter fokus på et emne
inden for en kristen kontekst.

Kirkeministeriet har meldt
ud at der skal spares, og det
rammer de otte studenterme-
nigheder på Danmarks univer-
siteter – herunder de tre menig-
heder på Københavns Universi-
tet. Det ministerielle budskab
lyder at der ikke må spares på
præstestillingerne, så den ene-
ste anden mulighed er at skære
på arrangementskontoen.

De tre præster på KU er me-
get kede af udviklingen:

»Så sent som i forrige uge
havde vi et arrangement med
Søren Ulrik Thomsen på KUA
hvor hele 250 studerende mød-
te op. Først deltog de i en te-
magudstjeneste om poesi. Man-
ge af dem var nok ikke kommet
i kirke hvis det ikke var for
sådan et arrangement. Det er
med til at give dem et helt an-
det indblik i kirken. Vi prøver
nye og anderledes former og vi-
ser at man kan lave kirke på en
anden måde, fx med temaguds-
tjenester. Det behøver ikke
være så støvet som mange unge
synes kirken er,« siger Nikolai
Halvorsen, studenterpræst på
Naturvidenskab og Sundheds-
videnskab.

Han er desuden bange for at
mange studerende – uden de

sociale arrangementer – aldrig
vil opdage at studenterpræsten
eksisterer og står klar til at
hjælpe i en svær følelsesmæssig
situation.   

Vinterstorm og IT-udgifter
Når studentermenighederne
kommer til at luge kraftigt ud i
arrangementskalenderen, skyl-
des det forhold som slet ikke
har noget med landets universi-
teter at gøre.

Bevillingerne til universi-
tetsmenighederne kommer fra
Folkekirkens Fællesfond. Fon-
den der får sine penge over kir-
keskatterne, har de seneste år
brugt væsentlig flere millioner
end der er kommet ind. Pri-
mært af to årsager: Vinterstor-
men i 2000 kostede dyrt i repa-
rationsudgifter til landets kir-
ker. Desuden har det kostet en
formue at udskifte de gamle,
håndskrevne kirkebøger med et
elektronisk kirkebogssystem.

Med skattestoppet kan det ik-
ke lade sig gøre bare at sætte
kirkeskatten op for at dække
hullet i kassen. Kirkeminister
Tove Fergo (V) har derfor måt-
tet finde en anden løsning: At
spare. 

I maj måned i år meddelte
hun at alt hvad der hedder kul-
turelle arrangementer og løn-
nede medarbejdere i studenter-
menighederne skulle skæres
bort. 

I Københavns Stift drejede
det sig om besparelser på en
million kroner. Penge der går til
indkøb af materialer, honorar
til gæsterne og løn til præster-
nes akademiske medarbejdere
der sætter plakater op, laver
menighedernes hjemmesider
og så videre.

De varslede besparelser fik
bisperne i universitetsbyerne til
at protestere sig højlydt. Heri-
blandt biskop i Københavns
Stift, Erik Norman Svendsen.

»Hvorfor skal studenterme-
nighederne bøde for at ministe-

riets udgifter er løbet løbsk?
Der er slet ingen saglig sam-
menhæng mellem Fællesfon-
dens underskud og studenter-
menighedernes arbejde,« som
biskoppen siger.

Han mente at det ville være
et ‘dræbende slag’ for studen-
termenighederne helt at fjerne
de kulturelle arrangementer.

»Der er også en bred traditi-
on i den almindelige folkekirke
for den slags møder og studie-
kredse. Det er et meget vigtigt
forum ved siden af gudstjene-
sterne hvor de studerende kan

mødes og drøfte og debattere
de store livsspørgsmål,« siger
Erik Norman Svendsen. 

Hans og de andre bispers for-
svar for studentermenigheder-
nes arbejde fik Tove Fergo til at
ændre holdning. 

Besparelserne blev taget af
bordet. I stedet blev stiftets be-
villing for 2003 ikke prisregule-
ret, og Københavns Stift mang-
ler omkring 500.000 kroner i
kassen næste år. Nu er det dog
op til stiftet selv hvor pengene
skal spares væk.

»Så stifterne er ikke nødt til

at spare på studentermenighe-
derne – det er kun hvis de væl-
ger at gøre det. De prioriterer
bare besparelser andre steder,«
siger Rasmus Rex, souschef i
Kirkeministeriets økonomiske
kontor.

Måske brugerbetaling
Uanset Københavns Stifts øko-
nomiske krumspring bliver det
dog nødvendigt at skære ned
på studentermenighedernes ak-
tiviteter, siger biskop Erik
Norman Svendsen.

Og for at finde ud af hvor

snittet skal lægges, har biskop
han nu indkaldt de tre universi-
tetspræster og studentermenig-
hedsråd på KU til møde den 28.
oktober. Her er det hans inten-
tation at høre hvor de bedst
selv mener at kunne spare.

Selv tror man i stiftet at det
bedste vil være at spare noget
på arrangementssiden og re-
sten på lønninger til præsternes
hjælpere, de akademiske med-
arbejdere. Så de går ned i tid.

»Det duer jo ikke at bevare
personalet og skære alle arran-
gementerne væk, for hvad skal
medarbejderne så lave?« spør-
ger kontorchef i Københavns
Stift, Jørgen Christiansen. 

En anden mulighed som han
peger på, kunne være bruger-
betaling til arrangementerne.
Det kan dog kun være på rene
kulturelle begivenheder da
gudstjenester skal være åbne
for alle og ikke må ikke koste
noget.

En tredje løsning kunne være
at søge private fonde. Noget
KU-præsterne er åbne overfor.

»Jeg er bare bange for at vi
kommer til at bruge halvdelen
af vores arbejdstid på at kon-
takte sponsorer og sende
ansøgninger. Så vores medar-
bejdere dårligt får tid til andet,«
siger studenterpræst Nikolai
Halvorsen.

En helt fjerde mulighed bli-
ver luftet af biskop Erik Norm-
an Svendsen. Han vil spørge de
andre kirker i København om
de vil være med til at finansiere
studentermenighederne over
de kirkeskatter de opkræver lo-
kalt.

»Vi kan jo ikke opkræve kir-
keskat. Og måske vil de være os
venligt stemt,« siger han.

Hvordan studentermenighe-
dernes fremtid bliver, bliver
klart kort tid efter mødet i slut-
ningen af oktober.  ■

low@adm.ku.dk

NEDSKÆRINGER ▼  

For få penge i kirkekassen
»Jeg er meget forundret over at tidligere kirkeministre åbenbart i årevis har underbudget-

teret og ikke sørget for en forsvarlig kassebeholdning. Jeg ønsker at komme til bunds i

denne sag og få trukket en streg, så vi kan komme videre.«

Kirkeminister Tove Fergo i pressemeddelelse 30. april 2002

Oplæsningsaftner, studiekredse og
andre arrangementer afholdt af
KU’s studentermenigheder er i fare
for at blive afskaffet

Studenter-
præster 
på skrump

IDE FRA TRESSERNE: Ideen med at have

studentermenigheder på landets universite-

ter opstod i 1960’erne.

Dengang oplevede de videregående uddan-

nelser et kæmpe boom i antallet af stude-

rende. Tusindvis af unge flyttede til storby-

erne København og Århus for at læse, og i

løbet af studietiden skiftede de unge typisk

adresse gentagne gange. Af den grund var

det svært for dem at få et forhold til en be-

stemt kirke og en bestemt sognepræst. Stu-

dentermenigheden var et forsøg på at kom-

me den kirkelige rodløshed til livs.

KU KOM FØRST: Københavns Universitet

var det første universitet der fik egen stu-

denterpræst. Det var i 1966, og præsten

havde sit virke i den indre by.

Siden er universitetet vokset, og KU har fået

to ekstra præster. 

Én studenterpræst er tilknyttet fakulteterne

i den indre by: Jura, Teologi og Samfundsvi-

denskab. Én er tilknyttet humanisterne på

KUA. Og én er tilknyttet Naturvidenskab og

Sundhedsvidenskab.  

På landsplan er der i alt otte studenterme-

nigheder: Tre på KU og en på hvert af uni-

versiteterne DTU, RUC, Syddansk Universitet,

Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

SJÆLESORG OG ARRANGEMENTER:

De tre studenterpræsters primære opgave

er at tage imod studerende med problemer.

Hver præst på KU har hver uge tre til fire

samtaler.

Derudover står de og deres akademiske

medarbejdere for mange forskellige arran-

gementer. 

Studentermenigheden på KUA fik i 2002 cir-

ka 75.000 kroner til arrangementer på fakul-

tetet. Fakulteterne Teologi, Jura og Sam-

fundsvidenskab fik samme år godt 110.000

kroner. Og på Sundheds- og Naturvidenskab

var beløbet 55.000 kroner.

F IND DIN STUDENTERMENIGHED

Humaniora: www.hum.ku.dk/sma 

Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab: 

www.sund.ku.dk/praest

Jura, Teologi og Samfundsvidenskab: 

www.danbbs.dk/~smk

FRYGT – Nu

rammer rege-

ringens skat-

testop studen-

termenighe-

dernes arbejde.

De tre studen-

terpræster er

bekymrede for

fremtiden. Fra

venstre er det

Nikolai Halvor-

sen (Natur- og

Sundhedsvi-

denskab), Hans

Anker Jørgen-

sen (KUA) og

øverst Stefan

Lamhauge

Hansen (Teo-

logi, Jura og

Samfundsfag).

Fakta om kirken på KU



8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  16  . 2 0 0 2

Af Gry Gaihede

Man skal være vågen når
man går på bøssebar.
Café Oscar i Farverga-

de for eksempel. Af vane griber
jeg efter et brev med sukker i
glasbowlen på disken. Det er
bare ikke rørsukker, men glide-
creme der sekundet efter er på
vej ned i det høje glas med caffe
latte.  

Kim og Peter sidder på den
anden side af cafebordet –
storsmilende og nyklippede. De
læser på Københavns Universi-
tet, er bøsser og medlemmer af
BLUS, Bøsse Lesbiske Studeren-
de. Kim læser jura på tredje år
og er bestyrelsesmedlem i
BLUS, Peter er andetårsstude-
rende på Statskundskab. Begge
er 23 år.

Hvorfor er det vigtigt at have
en forening for homoseksuelle
studerende?

Peter: »Ungdomsgruppen i
Landsforeningen for Bøsser og
Lesbiske er en virkelig god
spring-ud-gruppe. Det er også
kanon vigtigt, men som stude-
rende på videregående uddan-
nelser har vi andre fælles inter-
esser end historien om hvordan
vi kom ud af skabet.«

Er BLUS også en datingser-
vice?

Kim: »Man møder da ligesin-
dede... Men BLUS er altså ikke
en singleklub hvis det er det du
mener. Der er mange par. Jeg
har mange af mine venner i
BLUS. Enten har jeg taget mine
venner med til arrangementer,
og så er de selv blevet BLUS’er.
Eller jeg har mødt folk i BLUS
der så er blevet mine venner. 

Er I flest bøsser?
Kim: »BLUS har faktisk et ret

godt tag i de lesbiske. De udgør
vel 40-45 procent. I andre ho-
mosammenhænge vil man ty-
pisk møde tre fjerdele bøsser og
en fjerdedel lesbiske, men
sådan er det ikke i BLUS.« 

I har åben café en gang om
ugen og I holder fester med jævne
mellemrum. Hvor er faglighe-
den?

Peter: »Vi arrangerer fore-
drag med historikere, sociolo-
ger eller kunstnere. Dorrit Wil-
lumsen fortalte fx om Herman
Bang sidste semester. Og digte-
ren Helle Helle læste op fra sine
værker og fortalte om den
kunstneriske proces. Det er ikke
et kriterium at indholdet er
homorelevant.«

Hvad læser bøsser?

Latter.
Kim: »Vi har faktisk prøvet at

lave en statistik over medlem-
mernes studiemæssige forde-
ling. Folk læser selvfølgelig alt
muligt. Men der er overvægt af
folk fra Statskundskab, og Jura
er ved at være med helt frem-
me.

Peter: »’Guuud hedder du og-
så Peter’ – det hører jeg med
meget jævne mellemrum.« 

Kim: »Ja! Alle hedder Peter
eller Jacob...«

Den typiske KU-bøsse hedder
Peter og læser Statskundskab?

Peter: »Hmm, jeg føler mig
godt nok ikke specielt typisk,
men der er nok noget om snak-
ken.«

CPHOMO2
I august var BLUS vært for en
studenterkonference med del-
tagere fra hele Europa. 60 unge
homoseksuelle i alderen 16 –
25 år fra Island til Slovakiet
deltog. Konferencen blev skudt
i gang til dragkonkurrencen
Frøken Verden på Christiania
og kulminerede med deltagel-
sen i københavneroptoget
Mermaid Pride. I de mellemlig-
gende dage bød BLUS på et tæt
program med foredrag, work-

shops og filmfremvisninger. 
Peter: »Konferencen blev en

kanon succes. Vi glædede os
især til at møde russerne og ru-
mænerne. De kæmper virkelig
en kamp for at få lov at eksiste-
re – det er kun ét år siden ho-
moseksualitet blev afkriminali-
seret i Rumænien. 

Vi håber jo det har givet dem
et boost at være her og opleve
hvordan et bøsseliv også kan
være så de virkelig kan se hvad
de har at kæmpe for.« 

Kim: »Nogle af vores diskus-
sioner blev en sjov blanding.
For østeuropæerne er det en
sejr at kunne mødes i en kælder
uden at få bank af politiet. I
København mødte de skandina-
ver der fester som det passer
dem om natten og diskuterer
adoptionslovgivning og ‘new
queer theory’ om dagen.

Hvad er det for en teori?
Kim: »Den har sit udspring i

New York – selvfølgelig. I sin es-

sens handler den om at moder-
ne homoseksuelle ikke ønsker
at blive normaliseret. Queer be-
tyder skæv, og det er selvfor-
ståelsen det handler om. Det
var underligt at opleve. Bøsser-
ne fra Østeuropa kæmper for
heteroernes accept, bøsserne
fra vest vil ikke være en del af
heteronormativiteten.«

Oplever I diskrimination eller
chikane?

Peter: »Aldrig i København,
nej.«

Hvad er jeres indtryk af homo-
kulturen på de udenlandske uni-
versiteter?

Kim: »Homoforeningen Mut-
villa på Humboldt Universitet i
Berlin er meget stærk. De stille-
de op til fagrådsvalg som queer
liste. BLUS er apolitisk. Vi har
kun faglige og sociale formål.«

Peter: »På universitetet i Rey-
kjavik er foreningen også stærk.
Et af konferencens højdepunk-
ter for mig var at se En kort, en

lang i Filmhuset sammen med
tre stortudende hardcore lesbi-
ske. Islændingene er et godt
bud på værter for den næste
konference.«  

Kalenderdrenge
Hvad byder BLUS på i den nær-
meste fremtid?

Kim smiler skævt:
»Måske skulle vi gøre som

schweizerne. De har lavet deres
egen kalender for 2003.«

Ja?
Kim: »Så kunne vi lave en lil-

le udvælgelseskonkurrence om
hvilke 12 BLUS-medlemmer
der skulle repræsentere fore-
ningen. Og så kunne kalende-
ren være klar til julehandelen.

Altså en nøgenkalender?
Peter: »Nej. Men med et

glimt i øjet. Sød ide, ikke?« ■

gbg@adm.ku.dk

STUDENTERFORENINGER ▼  

Queer under construction
Lørdag den 26. oktober kan du leve dine håndværkerdrømme ud. BLUS

omdanner Studenterhuset til en infernalsk byggeplads med to svedige

dansegulve og to barer. Læg bøgerne, træk i arbejdstøjet og husk din

yndlings svensknøgle. Entréen er 30 kroner – men de 50 bedste hånd-

værkerkostumer kommer gratis ind.

Skæve 
studerende 
på en god 
hårdag
Bøsse Lesbiske Studerende studerer new queer 
theory om dagen og fester igennem om natten 

FOR ALLE –  BLUS er en forening af homoseksuel-

le, biseksuelle og andre nysgerrige med tilknytning

til det københavnske studiemiljø. BLUS, der blev stif-

tet i 1996 under navnet ‘Homofæle Humanister’, har

hjemmebane i studentermiljøet, men samarbejder

med stor fornøjelse med andre foreninger i det

københavnske homomiljø. BLUS betyder Bøsse Lesbi-

ske Studerende – oprindeligt ‘universitetsstuderen-

de’.  

GAYDAY – BLUS bor i Studenterhuset ved Runde-

taarn. Her arrangerer foreningen caféaften hver tirs-

dag, GayDay, hvor der er noget på plakaten for de

skæve eksistenser. Cirka en gang om måneden er der

særlige arrangementer, fx foredrag, debatter eller

digtoplæsninger i ‘Det Røde Rum’. Eller en teatertur,

eller en vandring i middelalderbyen eller gaycrash-

ing af en forelæsning på Antropologi, eller... 

HJEMMEHYGGE – Den tredje tirsdag i måneden

er BLUS-aften hvor BLUS’erne samles og hygger om

hinanden og BLUS. Her er mulighed for at lære nog-

le BLUS’er at kende og høre om foreningen. Man be-

høver ikke være medlem for at dukke op, og det er

et godt sted at starte hvis man ikke kender nogen i

forvejen. 

MEGAFESTER – En gang hvert semester bemægti-

ger BLUS sig hele Studenterhuset og forvandler hu-

set til én stor partyzone med diskotek, flere barer og

lounge. Studenterhuset bliver stylet i tråd med afte-

nens originale tema, og festerne tiltrækker typisk

mellem fire og seks hundrede festlige drenge og pi-

ger.

BLUS ON TOUR – Parader og konferencer er ble-

vet BLUS-specialiteter. At de foregår langt fra Stu-

denterhuset, er ingen hindring. BLUS har deltaget i

EuroPride i Stockholm og WorldPride i Rom, været

på homostudenterkonference i Lund, Linköping, 

Uppsala, Stockholm, Helsinki, Tampere og Madrid. I

sommer var BLUS selv vært for konferencen CPHO-

MO2.

MEDLEMSKAB – Medlemmer af BLUS har forskelli-

ge fordele. Det er gratis, men forudsætter at man er

medlem af Studenterhuset, og det koster 80 kroner

om året. Men så er der gratis adgang til BLUS-fester-

ne, nedsat pris til grillfest og julefrokost og tilskud til

rejser der er arrangeret af BLUS TravelTM. Alle med-

lemmer har mindst en barvagt per semester. Man

melder sig ind i BLUS og Studenterhuset i baren på

en GayDay.

Læs mere på www.blus.dk.
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PRIDE – Studerende fra hele

Europa til parade i indre by i 

august i år.
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Striden mellem
Israel og palæsti-
nenserne har
forårsaget bar-
ske sammenstød
mellem ameri-
kanske akademi-
kere.

Af Bente Bundgaard

NEW YORK – Få ting for-
mår at dele og radikali-
sere amerikanske univer-

sitetsfolk mere end Mellemøs-
ten. Den seneste flanke i den
evige strid blev åbnet da Daniel
Pipes, som leder tænketanken
Middle East Forum, startede en
webside med det formål at ‘hol-
de øje med’ Mellemøststudier-
ne på amerikanske universite-
ter.

»Vores mål er at overvåge,
kritisere og forbedre Melle-
møststudierne,« sagde han til
amerikanske medier.

Daniel Pipes er stærk tilhæn-
ger af Israels politik og mener
at amerikanske akademikere
har tendens til at undervise på
en pro-palæstinensisk måde.
Derfor, mener han, er det nød-
vendigt med denne overvåg-
ning.

Slår man op under fx Colum-
bia University i New York, får
man en liste over angivelige an-
ti-israelske aktiviteter relateret
til universitetet. På listen er fx
optrykt et læserbrev som udta-
ler støtte til Columbia-professor

Edward Said, som er af palæsti-
nensisk oprindelse.

Pipes’ initiativ er blevet kraf-
tigt kritiseret.

»Det er et forsøg på at eks-
kludere meninger fra den of-
fentlige debat ved at bagtale
folk som går imod den neokon-
servative konsensus som domi-
nerer diskussionen om politik-
ken i forhold til Irak eller den
israelske konflikt,« siger såle-
des Rashid Khalidi, som under-
viser i historie på University of
Chicago.

Ikke mindst det afsnit på
websiden der hedder ‘Kontakt
os’, er blevet kritiseret. Kritiker-
ne mener at denne opfordring
til at ‘sladre’ om kolleger, pro-
fessorer, medstuderende eller
andre udgør en ny slags Mc-
Carthyisme eller STASI-praksis.

I protest har flere akademi-
kere bedt Pipes om at blive in-
kluderet på listen.

Judith Butler, kønsteoretiker
fra Berkeley, har fx aktivt bedt
om at blive inkluderet blandt
dem »der går imod den israel-
ske besættelse og dens brutali-
tet og aktivt støtter palæsti-
nensernes ret til selvbestem-
melse,« som hun har udtalt det.

I forvejen har en række ame-
rikanske akademikere forsøgt
at få deres universiteter til at
holde op med at investere i
virksomheder som driver for-
retninger med Israel. Det gæl-
der fx virksomheder såsom
McDonald’s, Hewlett Packard,
General Electric og AT&T.

Initiativet startede på det
prestigefyldte Princeton univer-
sitet og siden er andre fornem-
me institutioner såsom MIT,
Harvard og University of Cali-
fornia kommet med. På sidst-
nævnte universitet er der p.t.

196 undervisere, 90 øvrige an-
satte, 405 studerende, 224 tid-
ligere studerende og 314 fra det
omgivende lokalsamfund som
har skrevet under på opfordrin-
gen.

Indtil videre er der dog ingen
af universiteterne som har ef-
terkommet opfordringen til at
skrotte aktier i virksomheder
med Israel-forbindelser.

»Administrationen vil ikke la-
de af-investeringen i Israel
komme i betragtning, før flere
betingelser er opfyldt,« siger
Vincent Lloyd fra Princeton til
MIT’s nyhedsbrev.

»De to vigtigste betingelser er
at administrationen først bliver
nødt til at konstatere at der er
en konsensus på universitetet
om dette spørgsmål, og for det
andet at der eksisterer en konti-
nuerlig kampagne for denne
sag som har varet i omkring to
år,« siger han.

Endnu en petition med
adresse til Israel har skabt op-
standelse på amerikanske uni-
versiteter. Det drejer sig om et
initiativ der oprindeligt blev
startet af to britiske akademike-
re, Hilary og Stephen Rose. De
sendte en opfordring til en aka-
demisk boykot af Israel ud på
internettet samt en opfordring
til EU om ikke længere at be-
tragte israelske universiteter og
andre videregående læreanstal-
ter på lige fod med EU-instituti-
oner når der skal allokeres EU-
støtte.

Den første petition opfordre-
de akademiske kolleger til at
holde op med at samarbejde
med israelske kolleger, og den
tog nogle af underskriverne
særdeles alvorligt. Det skabte
således hed debat da Mona Ba-
ker, som underviser på Man-

chester University’s afdeling for
sprog, fyrede to israelske kolle-
ger fra to akademiske journaler
hun redigerer.

Opfordringen har nu spredt
sig ud over Europa og har også
tiltrukket underskrivere fra
USA. I lyset af den ophedede Is-
rael-debat på netop de ameri-
kanske universiteter har nogle
af underskriverne følt behov for
at forklare sig.

Økonomiprofessor fra
Northeastern University i
Boston, Rashid Khalidi, skriver
således i et indlæg i magasinet
Counterpunch at hans under-
skrift er »del af en voksende
kampagne gennemført af det
internationale borgersamfund
for at bruge dets moralske styr-
ke til at skubbe til israelerne, til
at få dem til at vågne op over
for den grimme og destruktive
realitet forårsaget af deres be-
sættelse som indtil videre har
varet i over 35 år og ikke viser
tegn på at slutte snart.«

Men ikke alle universitetsfolk
er naturligvis enige i at man
kan og bør lægge pres på Israels
regering ved at boykotte akade-
misk samarbejde. Så man kan
også på internettet konstatere
en anti-boykot petition som øn-
sker at imødegå denne ‘alarme-
rende og ikke-konstruktive ud-
vikling’, som der står.

Også den petition har tiltruk-
ket international opbakning –
herunder mange underskrivere
fra USA. Faktisk er der flere der
har skrevet under på anti-boy-
kot opfordringen end på petiti-
onen om boykot. ■

Bente Bundgaard er freelance-
journalist med bopæl i New York.
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AKADEMISK
KONFLIKT –
Akademikere i USA 

er stærkt uenige om 

universitets undervis-

ningens linje i Israel-

Palæstina konflikten.

Ophedet Israel-konflikt 
på amerikanske universiteter

Lobbygruppe anklager
politikere

U SA : Koblingen mellem bevillingerne til et uni-
versitet og universitetets muligheder for at få for-
skellige former for statslig støtte er problematisk.
Det siger lobbygruppen ‘American Council of
Trustees and Alumni’, ACTA. Gruppen retter en
skarp kritik mod de seks regionale bevillingsor-
ganisationer. Blandt andet mener man at der fin-
des en risiko for at organisationerne overfører
deres egne politiske og sociale vurderinger til
universiteterne. Gennem koblingen til føderal
støtte får det økonomiske konsekvenser. I stedet
for de nuværende bevillingsrutiner ønsker grup-
pen en større udbredelse af en fri markedsmodel
hvor opmærksomheden rettes mod universitet
gennem rapportering om misforhold. Bag ACTA
står en relativ konservativ gruppe. En af organi-
sationens grundlæggere er Lynne V. Cheney der
er gift med USA’s vicepræsident. Debatten om
bevillingerne og den statslige støtte er senere ta-
get op ved en høring.
Læs mere på: www.goacta.org.

Fattige studerende er 
populære
E NG L A N D : Sammenslutningen af rektorer ved
de britiske privatskoler, The Headmasters’ and
Headmistresses Conference, har udtrykt bekym-
ring for at elever fra deres skoler bliver diskrimi-
neret ved optagelse til visse universiteter. Det
gælder ikke mindst de eliteuniversiteter som har
sluttet sig sammen i ‘The Russel Group’. Rekto-
rerne mener at en række af disse universiteter
prioriterer elever fra lavindkomst-familier fordi
universiteterne dermed får større del i den stats-
lige støtte. Problemerne gælder ikke Oxford og
Cambridge som i den offentlige debat anklages
for den modsatte tendens. Rektorerne peger i ste-
det blandt andet på Edinburg University og Lon-
don School of Economics. Også Bristol University
er blevet nævnt i forbindelse med prioriteringen
af unge fra fattige familier, men en talsmand fra
universitetet afviser imidlertid anklagerne.
Læs mere på: http://education.guardian.co.uk

Bliv optaget på din 
livserfaring
S KOT L A N D : To af de mest velkendte universi-
teter i Skotland, Edinburg og St. Andrews vil
ændre optagelsesreglerne så flere unge fra lavere
samfundslag kan få adgang til de højere videre-
gående uddannelser. Edinburgs nye rektor Ti-
mothy O’Shea har udtalt at det ikke længere kun
skal være karaktererne der skal ligge til grund for
optagelse. Nu skal også livserfaring og personlige
anbefalinger fra lærerne være afgørende. Til The
Guardian siger han blandt andet at lærerne på
meget kompetent vis kan forudsige hvordan ele-
verne vil klare sig. Deres udtalelser kan sige me-
get mere end en enkelt eksamen kan, og det skal
tages alvorligt.
Hans udtalelser støttes af den skotske rektorfor-
samling der tror at flere universiteter i fremtiden
kommer til at basere deres optagelse på andre
kriterier end afgangskarakteren fra det traditio-
nelle skolevæsen.
Læs mere på: http://education,independent.co.uk

De nye negre
»Israelerne har altid ønsket at gøre palæstinenserne til Mellemøstens

negre, en billig arbejdskraft med en mager elite.«

Mahdi Bray, The Muslim American Society's Freedom Foundation, 

The Chronicle of Higher Education 14. oktober 2002.
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Af Jonathan Schwartz

Hvad har ‘de fremmede’ at
gøre i et videnskabeligt
studie af magten i Dan-

mark? Et nærliggende, men
yderst misvisende svar ville
være: De fremmede er uden
magt, de er snarere magtens of-
re. For nogle danskere er en
mere overbevisende, men lige
så misvisende ideologisk ind-
stilling at ‘de fremmede’, fx på
grund af den islamiske kultur
mange af dem har med sig, vil
dominere og endog oversvøm-
me det danske folk og dets kul-
tur. 

Studerende og ansatte på An-
tropologisk Institut har bidra-
get til antologien Medborger-
skabets mange stemmer. Bogen,
der er en del af Magtudrednin-
gen, kan vise at den sociale rea-
litets saglige middelvej er mere
broget. At hævde udlændinge-
nes magtesløshed, er lige så for-
fejlet som at hævde deres
almægtighed. Og at hævde at
danskerne har den absolutte
magt, er lige så forkert som at
hævde at ‘de fremmede’ besid-
der den. 

De simplificerede generalise-
ringer om dem og os er fejlagti-
ge og fulde af ideologiske ste-
reotyper. Begge disse karikatu-
rer af magt og magtesløshed
kan ydermere udfordres af em-
pirisk etnografisk forskning af
forskellige konkrete praksisser.

Hovedparten af bogens artik-
ler fokuserer på initiativer og
aktiviteter iværksat af medlem-
mer af forskellige etniske fæl-
lesskaber i København. Med-
borgerne fremstår som aktive
subjekter, ikke som systemets
passive ofre eller klienter. 

Skønt de fleste aktører vil
hævde at være integreret i det
danske samfund, insisterer de
på deres ret til at definere og
redefinere hvad denne integra-
tion består i. Anerkendelse af
personlig og kulturel identitet
er blevet et manifest krav til det
moderne samfunds institutio-
ner. 

Identitet er på alles læber i
mange sammenhænge. Hvad
der begyndte som et særligt
indsigtsfuldt begreb i ungdoms-
forskningen, er kommet til at
dække næsten alt fra vuggestue
til gravplads. At integrere alle

disse vidtomspændende identi-
teter i en enkelt helhed, er en
opgave der udfordrer og enga-
gerer medborgerne herunder
socialforskerne. 

Man kan ikke tænke identitet
og integration adskilt fra hinan-
den. Med den særligt danske
forståelse af begrebet medbor-
gerskab kan man imidlertid af-
dække sammenhængen mellem
integration og identitet.

Medborgerskab og 
civilsamfund
I begrebet medborgerskab lig-
ger at medborgere ikke nødven-
digvis har fælles national eller
etnisk oprindelse, men at de
kan føle deres eget værd og an-
erkende andres værd i det sam-
fund de lever i sammen. Perso-
ner kan dele et fælles politisk
og socialt rum selv om de har
forskellige pas og historier. 

Idealet for (med)borgerskab
er ikke fuldstændig sammenfal-
dende med nationalitet skønt
der er magtfulde politikere som
vil insistere på dette. Nationa-
lismens og fundamentalismens
retorik pirres af forestillingen
om kulturel homogenitet som
postulerer en evig, ægte og ren
kultur.

Ordet medborgerskab er vel-
egnet til at indlemme mange
forskellige former for deltagel-
se og mobilisering af borgerne i
nutidige demokratiske samfund
især – men ikke udelukkende –
blandt medlemmer af etniske
minoriteter. 

To kategorier der ofte tages i
brug i beskrivelsen af hvad det

er at være medborger, er de en-
gelske betegnelser civil society
og empowerment. Danske for-
skere opdeler empowerment i to
aspekter: mægtiggørrelse og
myndiggørelse. 

Mægtiggørelse henviser net-
op til tilvejebringelsen af politi-
ske handle- og indflydelsesmu-
ligheder i kraft af civile, politi-
ske og sociale rettigheder. Myn-
diggørelse henviser til den sub-

jektive erhvervelse af kompe-
tencer. Denne skelnen har rele-
vans for en analyse af politisk
aktivitet blandt etniske med-
borgere.

Man kan fremføre en serie
abstrakte, generelle parametre
for en teori om medborgerskab.

Medborgerskab anerkender
et dobbelt krav om personlige
rettigheder og sociale forplig-
telser og om social lighed og
kulturel mangfoldighed.

Medborgerskab drejer sig om
politik, og forholder sig derfor
undersøgende til adgang til og
indflydelse på centrale områ-
der af det moderne samfund
såsom arbejdsmarkedet, ud-
dannelsesmarkedet og bolig-
markedet.

Medborgerskab udøvet gen-
nem civilsamfundets frivillige
organisationer betyder også
deltagelse i samfundets magt-
kampe. Medborgeres ret til del-

tagelse i frivillige foreninger
som er uafhængige af statens
magt, er et grundlæggende ele-
ment i et demokratisk samfund.
Det civile samfund og staten
fungerer i et komplementært
forhold til hinanden.

Medborgerskab er i sit væsen
gensidigt og pluralt. Denne
gensidighed og pluralitet er et
begrebsmæssigt fremskridt i
forhold til den modsætningsful-
de, luftige term multikulturalis-
me som for nogle mennesker er
et universalmiddel og for andre
en pestilens. En teori om med-
borgerskab forstærker ikke,
men modificerer i heldigste
fald et statisk, essentialistisk
kulturbegreb som proklameres
højt i flere politiske sammen-
hænge, især i retorik angående
kultursammenstød eller religi-
onskrig.

Medborgerskab er mere et
løfte end en trussel. Begrebet
omfatter flertydigheden uden
at postulere de ovenfornævnte
forhindringer som går under
betegnelsen multikulturalisme

med oppustet identitetspolitik
på den ene side og opstrammet
integrationspolitik på den an-
den side.

Ingen sommerfugle-
samling
Antropologer som følger Ed-
mund Leachs råd fra 1961, gør
stadig deres læsere opmærk-
somme på at antropologi ikke
er en sommerfuglesamling. Vi
er ikke beskæftiget med at fin-
de og klassificere eksotiske kul-
turer. 

Når vores projekter stadig fo-
kuserer på mangfoldighed, er vi
først og fremmest opsat på at
gøre rede for den mangfoldig-
hed der forstås som en konse-
kvens af social aktivitet. Antro-
pologer indsamler ikke som-
merfugle, og vi sætter heller ik-
ke kulturer på knappenåle for
at konservere dem på deres au-
tentiske stade. 

Disse advarselsord er særligt
passende i forbindelse med un-
dersøgelsesfeltet ‘de fremmede
blandt os’. Den stereotype frem-
stilling af ‘de fremmede’ dra-
matiserer blot forskellen. Kul-
turforskelle er typisk formule-
ret enten som kløfter eller som
sammenstød. Afstanden mel-
lem os og dem er altid for stor
eller for lille, aldrig passende. 

Hvis vi som antropologer er
opmærksomme på forskelle, er
det hovedsagelig fordi vi er in-
teresseret i social interaktion:
folks aktivitet inden for og mel-
lem grupper. Interaktion, trans-
aktion og interface er nogle af
de termer vi og vores kolleger
inden for socialvidenskaberne
foretrækker til beskrivelse af de
igangværende processer. Vi er
interesseret i medlemskab og
fællesskaber og hvordan disse
skaber og bevarer grænser i for-
hold til hinanden.

Et af de feltarbejder som
danner repertoiret i Medborger-
skabets mange stemmer er Ses-
selja Ólafsdottirs projekt der er

baseret på deltagerobservation
blandt unge albanere fra Ma-
kedonien. Deres aktiviteter er
klart intra-etniske, det vil sige
at de ikke involverer andre min-
oritetsgrupper og sjældent dan-
skere. 

Antropologen selv er fra Is-
land, og identitetsdannelse er
et nøgleord i projektet. Ólafs-
dottirs informanter forbinder
identitetspolitik med integrati-
onspolitik. Interviews og sam-
taler viser imidlertid at det at få
en god uddannelse i Danmark
er tæt knyttet til langsigtede
mål for politisk anerkendelse
og befrielse for albanerne i Ko-
sova og Makedonien. Siden
Jugoslaviens voldsomme op-
brud har albanerne været
blandt de mest aktive i en mo-
bilisering af dansk politisk of-
fentlighed til fordel for deres et-
niske/nationale interesser.

Den udbredte accept af koso-

va-albanerne i Danmark er til
dels opnået ved disse sporadi-
ske græsrodsorganisationers ar-
bejde i diaspora. Lignende kan
siges i kurdernes tilfælde. En af
de mest aktive foreninger i
1970’erne var Foreningen af Ar-
bejdere fra Tyrkiet (FAT) hvis
medlemsskare var etnisk kur-
disk og venstrefløjspolitisk.  

En af medborgerskabets
mange stemmer knytter sig der-
for til intra-etnisk vedligehol-
delse og mobilisering som til ti-
der kan finde sted i en offentlig
demonstration for international
opmærksomhed.

Vores forskning vil ikke an-
skue intra-etnisk identitetspoli-
tik og tvær-etnisk integrations-
politik som modsatrettede
kræfter. 

Jeg vil antage at intra-etniske
organisationer og klubber (især
de albanske, kurdiske og pa-
læstinensiske) har haft stor po-
litisk indflydelse i nordisk inter-
national politik. Ad hoc allian-
cer mellem danske politiske
partier, NGO’er og de intra-et-

niske interessegrupper har op-
nået stærke stemmer i den poli-
tiske offentlighed.

Foreningslivet er utvivlsomt
hjørnestenen for begrebet med-
borgerskab og det civile sam-
fund. Det er gennem aktiviteter
i frivillige foreninger at man
skaber civic culture – på dansk
medborgerkultur.

Fem feltarbejder
Camilla Kehlets projekt har et
af flere medborgerhuse på
Nørrebro som sit udgangs-
punkt. Studiet af de aktive og
deres erfaringer i de politiske
interesseorganisationer i det
multietniske miljø afslører
hvorledes et medborgerhus gi-
ver mulighed for at forbinde
personligt og offentligt liv.

Motivationen for at engagere
sig i politik udspringer af for-
skellige slags personlige histori-
er – ikke bare af ens etniske

rødder. Kehlet viser at ønsket
om at hæve sig over stereoty-
pisk etnicitet er en af de stærke
drivkræfter bag de aktives akti-
vitet. Blandt de aktive er en in-
sisteren på at være både/og og
ikke enten/eller som i Hamlets
tilfælde. 

Udgangspunktet for Rikke
Iversens feltarbejde er det tids-
begrænsede forsøg med et by-
delsrådhus på indre Nørrebro.
Ligesom Kehlet er Iversen inter-
esseret i formen og stilen som
de etniske grupper lokalt
lægger for dagen i debatter,
dialoger og fælles aktioner over
for de danske kommunalt an-
satte. 

Iversens sammenligning af
flere projekter i forsøget af-
slører integrationens og identi-
tetsstrategiernes mangeartet-
hed i det lokale bydelsråd, og
viser hvorledes denne pluralitet
ved forskellige lejligheder re-
sulterer i en forhandlet enig-
hed.

De to slags huse – bydels-
rådhus og medborgerhus – lig-

VIDENSKABET
ANTROPOLOGI

»Afstanden mellem os 
og dem er altid for 
stor eller for lille, aldrig 
passende«

Hvordan bliver man en aktiv, anerkendt medborger i det danske 
samfund når man har en anden kulturel baggrund end den danske?

Medborgerskabets
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ger tæt på hinanden på Nørre-
bro. Stemningen i henholdsvis
bydelsrådhus og medborgerhus
er dog påfaldende forskellig
blandt andet fordi de aktive i
medborgerhuset kan slippe ud
af deres fastlåste roller som de
fremmede der skal integreres. I
Iversens studie er integrationen
selve dagsordenen.

Torben Vennings deltagelse i
hverdagen på en islamisk fri-
skole – også i København – le-
verer en særlig mulighed for at
studere komplementariteten
mellem integrationsproces og
identitetsarbejde. Det er ikke
altid gået glat for deltagerne i
disse kombinerede projekter
med identitet og integration.

Sesselja Ólafsdottir, der som
nævnt var deltagerobservatør i
det københavnske miljø af unge
albanere fra republikken Ma-
kedonien, var specielt opmærk-
som på hvordan hendes venner
og informanter kombinerede
deres politiske og kulturelle
identiteter med deres strategi-
ske uddannelsesmæssige mål.

Deres integration og mobilitet i
det danske uddannelsessystem
har samtidig til formål at styrke
deres kulturelle og etniske
identitet.

Pedro Zagals studie af be-
stræbelserne for etableringen
af en muslimsk begravelses-
plads i Københavnsområdet af-

runder vores studier af med-
borgerskab. Ved afslutningen af
hans feltarbejde er forhandlin-
gerne omkring projektet sand-
synligvis overgået til danske
myndigheder. Motivationen og
initiativet til begravelsesplad-
sen synes at have bevæget sig
ud af hænderne på de muslim-
ske grupper. Pedro Zagals arti-
kel fastholder sit fokus på de
islamiske deltageres arbejde

som et grundlæggende udtryk
for deres medborgerskab.

På Nørrebro møder Zagal
veloplagt ironi hos en deltager
der siger: »At være begravet på
muslimsk vis i Danmark. Dét er
integration.«

Paraplyer og jordbær
De første to artikler i bogen,
Camilla Kehlets og Rikke Iver-
sens, har som nævnt begge til-
knytning til Nørrebros indvan-
drerorganisationer, og de bely-
ser hvordan medlemmers akti-
vitet opleves af dem selv. Iver-
sen undersøger primært de in-
ter-etniske og Kehlet de tvær-et-
niske grænseflader.

Disse to studier beskæftiger
sig med medlemmer fra diverse
etniske og religiøse organisatio-
ner som samarbejder omkring
en fælles målsætning vedrøren-
de flygtninge og indvandrere i
Danmark. Disse organisationer
kan kaldes paraplyorganisatio-
ner. 

En talsmand for POEM (Pa-
raply Organisation for Etniske

Minoriteter) har udtrykt orga-
nisationens mål som en be-
stræbelse for integration i det
danske samfund. Der er, tilføje-
de han, medlemmer af paraply-
organisationer som også delta-
ger i etniske og religiøse organi-
sationer fra hjemlandet. Han
mente endvidere at aktiviteter i
disse hjembaserede bevægelser
kan have en bivirkning i forhold
til integrationsprocessen. Lige-
som der er paraplyorganisatio-
ner, kan man også identificere
jordbærplanteorganisationer. 

De tre sidste artikler under-
søger primært intra-etniske
projekter. De intra-etniske be-
vægelser og organisationer kan
sammenlignes med jordbær-
planter i deres måde at vokse
på med udløbere fra en enkelt
moderplante. Jordbærplanteor-
ganisationer har global forbin-
delse til fællesskaber i andre di-
asporaer og på hjemstavnen.

Paraplyer og jordbærplanter
hører begge til det danske kli-
ma med dets sæsonmæssige
forandringer. De to metaforer

kan typificere og opsummere
de fem felter i vores studier,
men tag ikke metaforerne for
bogstaveligt. 

Måderne og midlerne til
praktisering af medborgerska-
bet er mere signifikante end re-
produktionen af kulturtræk, sy-
nes bogens forfattere. Hoved-
aktørerne i studierne er iværk-
sættere som ikke udelukkende
er repræsentanter for deres re-
spektive kulturer, men medbor-
gere i det danske politiske sam-
fund. ■

Oversættelse: Kirsten Rønne.

Jonathan Schwartz er født i
USA, lektor og ph.d. på Institut
for Antropologi. 

‘Medborgerskabets mange
stemmer’, Århus, Magtudrednin-
gen 2002, kan bestilles hos 
Aarhus Universitetsforlag på
www.unipress.dk.

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. 

»’En muslimsk begravelse 
i Danmark. Dét er 
integration!’«

ETNISKE ILDSJÆLE – Stereotypen om den passive

etniske indvandrerklient får modspil i ‘Medborgerska-

bets mange stemmer’ der er skrevet af studerende og

ansatte ved Antropologisk Institut. mange stemmer
F O T O :  P O L F O T O
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Som specialestuderende på
Kemisk Institut er jeg for-
undret over Det Naturvi-

denskabelige Fakultets infor-
mationspolitik og beslutnings-
tagning hvad angår den storsti-
lede reform af studiestrukturen
der skal træde i kraft pr. 2004.

I den anledning vil jeg stille
dekanen og resten af Fakultets-
rådet på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet en række spørgs-
mål:
1. Er en ny studiestruktur med

4 blokke á 9 uger pr. år ende-
ligt vedtaget?

2. Har I lavet en grundig under-
søgelse af manglerne ved
den nuværende studiestruk-
tur på Naturvidenskab? I gi-
vet fald hvad var elementer-
ne i denne undersøgelse?
Har I fx fået professionel as-
sistance fra et evalueringsin-
stitut?

3. Har I lagt andre uddannel-
sesinstitutioners erfaringer
til grund for den nye blok-
struktur?

4. Har I decideret være ude og
spørge den enkelte studeren-
de på alle forskellige fag på
Naturvidenskab om hvilke
mangler der er ved den nu-
værende struktur og om ved-
kommende har nogle gode

ideer til en forbedring af ud-
dannelsen?

5. Er der overhovedet nogen
problemer med at nå de na-
turvidenskabelige uddannel-
sers overordnede målsætnin-
ger?

6. Hvad er disse målsætninger?
At få flere nye studerende?
At uddanne bedre kvalifice-
rede kandidater? At afkorte
studietiden? At gøre studieti-
den sjovere for de studeren-
de? Og hvad er den indbyr-
des prioritering af disse mål?

7. Er I overbevist om at I har
fundet de vises sten med den
nye studiestruktur og at den
vil være til væsentlig gavn for
at nå førnævnte mål? Kan I
argumentere for denne sam-
menhæng?

8. Er det muligt at problemerne
(med at nå de overordnede
mål) snarere skyldes umoti-
verede/dårlige undervisere,
dårlig aflønning, ukyndig/
uprofessionel ledelse, tjene-
stemandsansættelse med 
mere end en forkert studie-
struktur?

9. Hvorfor har vi ikke haft no-
gen høringsrunde med spør-
geskemaundersøgelse, debat
på nettet, information via e-
mail og i Universitetsavisen?

10. Har I overvejet om kommu-
nikationen via fagrådene ud
til de enkelte studerende
fungerer godt nok? Hvis
svaret skulle være nej, hvad
har I da tænkt jer at gøre for
at forbedre kommunikatio-
nen?

11. Hvorfor er de sidste fem
dagsordener til Fakultets-
rådsmødet ikke offentlig-
gjort på fakultetets hjemme-
side? Overvejer I, om en
sådan forsømmelse bør
medføre en annullering af
alle trufne beslutninger på
de pågældende møder?

Jeg håber på alle fakultetets
studerendes vegne på denne
måde at kunne bidrage til en
lidt bedre kommunikation mel-
lem ledelse og basis. Derfor
nærer jeg et brændende ønske
om at få et uddybende svar på
alle disse spørgsmål fra vore
valgte ledere!

Philipp von Hessberg.

Jeg ved ikke helt hvad jeg
skal mene om Universitets-
avisen der med et par ugers

mellemrum dumper ned i min
postkasse.

Som nu i nr. 15 år 2002 hvor
Marianne Stidsen, der er lektor
ved nordisk filologi, fortæller
om Georg Brandes og i den for-
bindelse kan lufte den sensati-
on at »Allerede den første fore-
læsning, som løb af stablen den
3. November 1871, vakte uven-
tet så stor furore at den sidden-
de 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«.

Nu er der jo det ved det at
Estrup først blev regeringsleder
i 1875 og i øvrigt på fuld konsti-
tutionel vis. Det rigtige er at
Brandes i 1872 blev forbigået
ved besættelsen af et professo-
rat og at ministeriet Estrup
langt senere undlod at reagere
positivt på to adresser med øn-
ske om at Brandes fik et profes-
sorat.

Tjah. Når jeg anholder den
lapsus, er det nok fordi den fin-
des i en af de ret få forsknings-
artikler der bringes i Universi-
tetsavisen. Og så er det jo ær-
gerligt at den bestyrker mig i at
det nok ikke uden videre er en
fordel at for mange uden for
Universitetet læser Universitets-
avisen.

Ledelsesreform fører til
eftertanke
Lige så forundret blev jeg da jeg
i avisens nr. 14 læste hvad de-

DEBAT ▼  

■ NATURVIDENSKAB

Spørgsmål om 
ny studiestruktur

Det forslag om en ny studie-
struktur der blev enstemmigt
vedtaget af det naturvidenska-
belige fakultetsråd d. 1. oktober
2002, er det endelige.

Et udkast til strukturændrin-
gen blev rundsendt til studie-
nævn og institutbestyrelser i fe-
bruar 2002. Samtlige studie-
nævn og institutbestyrelser
bakkede op om forslaget i løbet
af marts. De havde forskellige
bemærkninger hertil, og disse
er der nu taget hensyn til i det
endelige forslag der blev vedta-
get. 

Dagsordenen for fakultets-
rådsmøderne udsendes til insti-
tutterne. Der er ingen regler for
at den skal ligge på nettet.

Det er nu studienævnene i
samarbejde med institutterne
der skal udmønte studierefor-
men i nye studieplaner. Refor-
men har flere gange været om-
talt i Hovedområdet.

Det er et overordnet mål at
gøre studierne mere aktuelle og

også sjovere for at tiltrække fle-
re studerende og øge gennem-
førelserne med nye undervis-
ningsformer og eksamensfor-
mer der skal være tilpasset un-
dervisningen og ligge lige i for-
længelse af de enkelte blokke.
Det skal fremme internationali-
seringen. 

Der skal være færre indgange
til studierne og først og frem-
mest mere fleksibilitet for de
studerende gennem mulighed
for tilvalg som den enkelte stu-
derende selv tager. Og mulig-
hed for at skifte spor mellem
bachelorgraden og overbyg-
ningsuddannelsen.

Under arbejdet er der selv-
følgelig set på erfaringer andre
steder, fx i Lund.

Begejstring for forslag 
Fagrådene er Studenterrådets
organisation, og deres interne
kommunikation blander vi os
ikke i. Vi arbejder med det re-
præsentative demokrati og har

SVAR

Stor begejstring

■ PET MED VIDERE

En berigtigelse og 
et spørgsmål

Du beder om et svar på nogle spørgsmål. Jeg
skal da gerne gentage for Universitetsavisens
læsere hvad jeg allerede gentagne gange har
sagt til dig.

I Konsistorium sagde jeg at jeg ikke så no-
get behov for et samarbejde med PET. Vi skal
selvsagt modtage de oplysninger som de
måtte sende til os. Men vore problemer af
sikkerhedsmæssig eller anden art bør løses
ved henvendelse til det almindelige politi. De
kan så lade det, der måtte være, gå videre til
de grene af politiet som efter de interne ret-
ningslinjer skal tage sig af dette. Sådan har
det altid været, og jeg har ikke hørt noget der
kan begrunde andet og mere.

Jeg sagde endvidere at KU havde dårlige
erfaringer med efterretningstjenesterne.
Dermed tænkte jeg, som Ditlev Tamm, DT,
på Kejsergadesagen. Det er nyt for mig at den

ikke skulle vedrøre universitetet. Jeg tænkte
endvidere på den udlevering af oplysninger
om studenter der fandt sted for nogle år si-
den. Efter mit kendskab til sagen så den gan-
ske anderledes ud end DT beskriver den.

DT beskriver diskussionen som et spørgs-
mål om tillid til den danske administration.
Det er imidlertid kun et hjørne af spørgsmå-
let. Det er vel utvivlsomt at der sker udveks-
ling af oplysninger mellem efterretningstje-
nesterne i forskellige lande.  Mange af disse
har lige så utvivlsomt haft meget vanskeligt
ved at forstå hvad universiteter er og bør
være. Vore mange udenlandske studerende
bør kunne være og føle sig trygge her.

Vagn Greve, dekan ved 
Det Juridiske Fakultet.

her kontakt med de studerende
i institutbestyrelser, studie-
nævn og fakultetsråd.

Jeg vil gerne takke de stude-
rende her for deres store og
konstruktive indsats i dette for-
løb. Lad mig citere den naturvi-
denskabelige student i Rektors
Uddannelsesudvalg der, da ud-
valget diskuterede fleksibilitet,
blev spurgt om forslaget fra Na-
turvidenskab. Hun sagde bare:
“Tillykke”.

Forslaget har i øvrigt vakt be-
gejstring i Videnskabsministeri-
et og i Dansk Industri. Og Na-
turvidenskab på Aarhus Univer-
sitet har netop vedtaget en
identisk studiestruktur.

Se i øvrigt venligst forligstek-
sten om ny universitetslov, af-
snittet om undervisning. Det er
naturvidenskabens forslag der
nu skal gælde alle.

Henrik Jeppesen, dekan på Det
Naturvidenskabelige Fakultet.

kanen for Det Juridiske Fakul-
tet havde udtalt under en drøf-
telse i Konsistorium af om rek-
tor kunne have kontakt med
Politiets efterretningstjeneste
om yderliggående islamiske be-
vægelsers eventuelle forbindel-
se til Universitetet.

Nu er PET der jo for at tage
sig af den slags, så det forekom
mig som jurist umiddelbart at
være ukontroversielt, men nej:
»PET spiller ikke efter alminde-
lige, demokratiske spilleregler
og har snydt os adskillige gan-
ge,« citeres dekanen for at have
sagt, og yderligere: »det er fx
ikke så mange år siden PET
sneg sig til at få udleveret for-
trolige papirer uden om ledel-
sen....«

Det var jo hårde ord om en
offentlig myndighed der mig
bekendt er undergivet Justits-
ministeren, ofte debatteres i
Folketinget og i øvrigt kontrol-
leres af et uafhængigt udvalg.
Tænk at sådan en myndighed li-
ge frem ‘adskillige gange’ har
‘snydt os’.

Jeg prøvede at tænke tilbage
på de sager som jeg, der har
haft min gang på  Universitetet
siden 1964, kunne komme på. I
slutningen af 60’erne var der
stor opstandelse over den
såkaldte Kejsergadesag, men
den viste sig hverken at have
noget med PET eller Universite-
tet at gøre. (Beklageligvis er sa-
gen forkert refereret i Den Store
Encyklopædi, blandt andet for-
di der ikke var tale om en ejen-
dom der tilhørte universitetet).

Senere var der noget med en
ansat på Konsistorialkontoret

der sendte PET den matrikel
over studerende. Den kunne i
øvrigt frit købes i boghandelen
og var ikke spor fortrolig, og
hans direktør vidste det endda.

Så kan jeg ikke huske mere,
og derfor spørger jeg dekanen
hvad han egentlig mener med
sine udtalelser. Måske kan han
huske eller ved mere om det
end jeg. Så er det jo kun godt at
vi får det opklaret. 

Ellers tror jeg nok at jeg i mit
stille sind er begyndt at vænne
mig til tanken om at Konsistori-
um sammensættes med et fler-
tal af medlemmer udefra. Man-
ge har sikkert som jeg gjort den
erfaring at tonen i møder uden
for Universitetet er anderledes
og ikke nødvendigvis til det rin-
gere.

Så man kunne jo ligefrem få
den kætterske tanke at en ledel-
sesreform ville indebære den
fordel at en og anden på Uni-
versitetet kom til at tænke sig
om før end idiosynkrasierne
blev fyret af.

Ditlev Tamm, prof., dr. jur. et
phil., Det Juridiske Fakultet.

SVAR

Et spørgsmål om tryghed
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Den nye universitetslov har optaget mange i de
seneste måneder. Der er blevet arbejdet på høj-
tryk for at opnå et fornuftigt resultat mens me-

dierne har bragt de forskellige parters bidrag til debat-
ten.

I den seneste tid har Forenede Studenterråd, FSR,
været ude med riven efter det forrige oplæg fra rege-
ringen. Kritikken har både være gengivet her i Univer-
sitetsavisen og ikke mindst i det lille hæfte, udgivet af
FSR med titlen ‘Besparelser og universitetsledelse på
universitetet’.

Desværre er disse indlæg og udtalelser ikke udtryk
for hvorledes den nye universitetsreform er tænkt. Der
skal ikke herske tvivl om at vi ønsker at fremtidens
universiteter i Danmark skal være blandt de bedste i
internationalt perspektiv. Universitetet er en af de vig-
tigste fundamenter for et fremtidigt Velfærdsdanmark
hvor viden bliver en afgørende faktor.

I dette perspektiv er det derfor naturligt at vi ikke la-
der universiteterne i stikken. Tværtimod skal universi-
teterne frem i forreste linje i samfundet.

Ikke hold i virkeligheden
FSR fremfører en lang række skræmme-argumenter
der ikke har hold i virkeligheden. For det første udta-
ler man at man efter en universitetsreform vil få stær-
ke og enevældige ledere der ansættes til at styre uni-
versitetet uden indflydelse fra studerende og forskere.
Tværtimod må en dynamisk ledelse bygge på universi-
tetets studerende og forskere. De er de kunder og pro-
ducenter hvoraf alt afhænger.

Universitetet bør i hvert fald have nogle langsigtede
mål. En bestyrelse skal fungere som den ansvarlige
sparringspartner for rektor således at der sættes fokus

på de overordnede formål for universitetets virksom-
hed og på opfyldelsen af dem.

Skræmmebilledet af at universitetet skal ledes af et
overmenneske, er himmelråbende forkert. Alle andre
steder i samfundet har man jo altså også ledere med
det samlede ansvar. Det nytter ikke at diverse særin-
teresser får afgørende betydning for universitetets
overordnede strategier.

Det er også forkert når FSR skriver at de studerende
mister al indflydelse. Det er korrekt at de ikke længere
skal være med til at vælge en rektor direkte (med lav
stemmeprocent), men de vil  med reformen have mini-
mum 2 pladser i den bestyrelse der vælger rektor. Stu-
dienævn eller lignende vil stadig eksistere og stadig
med 50 procent studenterindflydelse. 

Overordnet set er det vigtigste dog at vi i højere
grad skal til at opfatte universitetet som en professio-
nel institution. Det vil sige at universitetet kommer
mere ud i samfundet og bliver en aktiv del af dette.
Hvis det skal have en fair mulighed i disse nye omgi-
velser, nytter det heller ikke noget at organisationen
styres kollegialt. At stemme om ledelsen er noget man
gør i Folketinget – ikke i en professionel organisation.

Ud med cigarkasseprincippet
Hvad angår besparelser er jeg for så vidt enig med FSR
i at besparelser på universitetet ikke er positivt. Derfor
er universiteterne friholdt for de besparelser som el-
lers er blevet pålagt andre offentlige institutioner om
effektivisering i den offentlige sektor. Og med refor-
men er jeg overbevist om at det vil lykkes at finde flere
midler.

Ifølge FSR bliver universitetets nye formål at forsk-
ning og uddannelse skal omsættes til værdier i sam-

fundet hvilket betyder at grundforskningen forsvinder.
Sludder. Der skal fortsat værnes om forskningsfrihe-
den, og grundforskning er stadig høj prioritet. Des-
uden forlader vi cigarkasseprincippet der jo handler
om at bevillinger kommer fra et uoverskueligt system
af små puljer.

Vi tror at erhvervslivet har brug for veluddannede
kandidater, ph.d.ere og fremragende forskning der
står sig internationalt. Samfundet skal ikke udføre den
forskning som erhvervslivet er bedre til. Derimod skal
vi blive bedre til at udnytte spin-off til det omgivende
samfund.

FSR anklager også den nye universitetsreform for at
være kortsigtet. Nej. Universiteterne skal netop ved
hjælp af  ledelsesreformen kunne tænke langsigtet og
have muligheden for at investere langsigtet. Herved
kan universiteterne ruste sig til fremtiden og koncen-
trere sig om sine styrker.

Vi har megen god forskning og undervisning – end-
da til tider på trods af dårlig ledelse. Ved at reformere
universitetsloven kan vi få langt bedre nytte af de gode
værdier der følger med universitetet.

Lad os nu få en konstruktiv debat uden at skyde
usandheder i skoene på hinanden. Målet er ens for alle
parter: Vi ønsker det bedst mulige universitet med den
bedst mulige forskning, den bedst mulige undervis-
ning og den bedst mulige formidling ud mod samfun-
det!

Hanne Severinsen er formand for Folketingets udvalg for
videnskab og teknologi og forskningspolitisk ordfører for
Venstre.

Kære Hanne Severinsen

Du skriver at en dynamisk ledelse må bygge på univer-
sitetets studerende og forskere, for de er kunder og
producenter. Jeg fristes til at tilføje: Og det er os der
mærker de direkte konsekvenser af forkerte beslutnin-
ger fra ledelsen. Derfor tvivler jeg på at nogen anden
samfundsgruppe har samme enorme interesse for den
rigtige ledelsesform som vi har. Det triste er bare at
det ikke længere er os der får det overordnede ansvar
på universitetet.

For fremtiden skal universitetet ledes af en bestyrel-
se med flertal af eksterne, en ekstern rektor og en
række ledere ansat ovenfra. Så langt er vi vel enige?
Og du har ret i at vi bevarer studenterrepræsentation i
bestyrelsen og i studienævn. Der er bare lige den for-
skel at vi nu har tre studenterrepræsentanter i konsi-
storium mod to i den kommende bestyrelse og at stu-
dienævnet fremover ikke kan træffe beslutninger, men
kun rådgive. 

Beslutningsansvaret ligger fremover hos den ansatte
leder. Institutbestyrelser og fakultetsråd, hvor vi stu-
derende i dag er repræsenterede, bliver nedlagt. Det
betyder at studerende ingen indflydelse får på forsk-
ning og dermed ikke kan være med til at sikre den
forskningsbaserede uddannelse.

Eksternt samarbejde på fagniveau
Du kommer med to argumenter for hvorfor denne le-
delsesmodel skal erstatte den nuværende. For det
første anfører du at universitetet får bedre mulighed
for at åbne sig mod samfundet. Jeg har svært ved at se
hvordan. Er det de ekstra eksterne repræsentanter i
bestyrelsen der skal sikre dette?

Nej, hvis universitetets samarbejde med det omgi-
vende samfund skal udbygges, skal det ske på fagni-
veau – der hvor forskningen og undervisningen fore-
går. Det kunne med fordel ske ved etablering af rådgi-
vende repræsentantskaber, bestående af en række fag-
relevante personer.

Det kan godt være at de seks eksterne, der får sæde i
bestyrelsen, kan styre universitetet i retning af deres
særinteresser, men den brede samfundskontakt og
samarbejdet sikres ikke. Derudover erstattes den nu-
værende åbne og gennemsigtige ledelsesstruktur med
en model vi kender fra DTU og DPU. To institutioner
der allerede har haft Ombudsmanden på nakken på
grund af manglende respekt for offentlighedsloven.
Skaber det større omverdenskontakt?

Løsning af hvilke problemer?
For det andet anfører du at universiteterne får mulig-
hed for at investere langsigtet. Du har helt ret i at den
mulighed mangler nu. Det skyldes dog på ingen måde

vores ledelsesform, men at universitetet tilføres alt for
få midler og at vi ikke kender til vores økonomiske
grundlag ud over indeværende finanslovsår. Og det
har immervæk gjort det noget svært for universitetet
at planlægge og investere langsigtet.

Jeg kan forstå at universitetet de næste par år vil få
stabile økonomiske vilkår. Det kan vi kun være yderst
taknemmelige for. Det har dog intet med en ændret le-
delsesform at gøre, men derimod med en politisk be-
slutning vi har ventet alt for længe på.

Denne mangel på indholdsrige argumenter for en
ændret ledelsesmodel har været symptomatisk for hele
ledelsesdebatten. Vi har fået præsenteret en række
løsningsmodeller, men vi mangler stadig svar på
spørgsmålet: Løsning af hvilke problemer?

Vi ser alle meget gerne en konstruktiv dialog uden
usandheder, og jeg er taknemmelig for at du hermed
indvilliger i dialog. Det er bare en anelse sent nu hvor
forliget om vores nye universitetslov er indgået. 

Jeg håber dog at din ‘invitation’ til dialog skal for-
stås derhen at den kommende høring af universiteter-
ne bliver en reel høring hvor høringssvarene fra uni-
versiteterne er med til at danne grundlag for den kom-
mende lov.

Før dialogen fortsætter, er vi dog nødt til at få svar
på det vigtigste spørgsmål: Hvilke problemer er det
præcis, I forsøger at løse?

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.

SYNSPUNKT■ UNIVERS ITETSREFORM

Ukonstruktiv 
skræmmekampagne Af Hanne Severinsen

■ SVAR T IL  HANNE SEVERINSEN

Reel dialog, tak Trine Ingemansen, 

uddannelsespolitisk sekretær, 

Forenede Studenterråd.



● BOLIGER

Bolig søges ▼

København

Periode: Fra 1/1-03 og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Engelsktalende canadisk

postdoc og hustru, ikke-rygere.

Kontakt: Lektor Søren Eilers,

Matematisk Afdeling, 

tlf. 3532 0757, 

e-mail: eilers@math.ku.dk.

København

Periode: Snarest og for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Beboer: Studerende, ikke ryger.

Husleje: Maks. 2.800 kr. pr md. 

Kontakt: Christine Louw Larsen,

tlf. 4094 6239, e-mail: 

christinellarsen@yahoo.dk.

HT-området

Periode: Pr. 1. el. 15/1-02.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæstestuderende.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: dauniapavone@

iic.dk, tlf. 2622 1799.

Bolig udlejes ▼

Østerbro

Periode: Fra 15/11-02 til 15/2-03,

evt. til 1/3-02.

Størrelse: Lejlighed, 120 kvm., 

3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret samt alle

hårde hvidevarer.

Beboer: Ikke ryger.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Camilla, tlf. 2261 4193.

Frederiksberg 

Periode: Fra 1/2-03 til 31/1-04.

Størrelse: Rækkehus, 128 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret, altan,

lille have. Stor kælder med

kontor/gæsteværelse med

pc’er, vaskerum med badekar

og vaskemaskine m.m.

Beboere: Gæsteforskerfamilie

el.lign.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 35.000 kr.

Kontakt: Jørgen Elm Larsen, 

e-mail: Joergen.Elm.Larsen@

sociology.ku.dk, tlf. 3532 3266

el. 3819 4365.

Utterslev Mose

Periode: Snarest og for min. 6 md.

Størrelse: Hus, 115 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Kælder

og have.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Beboer: Gæsteforsker el. lign., 

ikke-rygere uden firbenede

husdyr.

Kontakt: Tlf. 3860 9868/2875 0894,

e-mail: vgronfeldt@ifi.ku.dk.

Charlottenlund

Størrelse: Stort værelse, adgang

til køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3964 3777, e-mail:

rexborg@hotmail.com.

Sankt Hans Torv

Størrelse: To møblerede værelser 

i lejlighed. 

Udstyr: Egen telefon kan følge.

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Husleje: Hvert værelse 3.500 kr.

pr. md. 

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: E-mail:

katrinragnars@ofir.dk.

Nørrebro

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

Størrelse: Værelse, 12 kvm. i dele-

lejlighed med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf: 2623 8187, e-mail:

pashumkin@hotmail.com.

Amager Haveby

Periode: Fra 1/11-02 for foreløbig

1 år. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 66 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, vaskema-

skine, evt. halvmøbleret stue

og soveværelse.

Beboer: Ingen hunde.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: Tlf. 3250 7267, e-mail:

Henrik.Skovlund@psy.ku.dk. 

Karlslunde

Periode: Fra 1/12-2 til 1/4-03. 

Størrelse: Villa, 144 kvm. 

Udstyr: Garage og have med lege-

plads. Møblering efter aftale.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Mette Crisp, 

tlf. 4615 0248 el. 4027 0552. 

Brønshøj

Størrelse: Kvistlejlighed, 3 vær.,

55 kvm.

Udstyr: Altan og adgang til have.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl.

vand og el.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2260 2364.

Vesterbro

Periode: Fra 2/11-02 til 17/2-03.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Op- og vaskemaskine, 

badeværelse med brusebad.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme og licens.

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: Lotte Vallø, 

tlf. 3324 4084/2420 6689.

Christianshavn

Periode: Pr. 1/11-02. 

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Udstyr: 2 franske altaner. Møble-

ret, inkl. tv-stik, internetad-

gang, linned m.m., separat 

tekøkken med udstyr og køle-

skab, fælles badeværelse og

vaskemaskine og gårdhave.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Jørgen Hunosøe, 

tlf. 3313 0660/3257 2687, 

e-mail: jh@dsl.dk.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Adjunktur i antropologi
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold/kvalifikationer: Stillingen

ønskes besat af en antropolog

med ph.d-.grad el. dokumen-

teret forskningserfaring på til-

svarende niveau med et solidt

generelt kendskab til nyere an-

tropologisk teori og metode.

Ansøgere med feltarbejdser-

faring og bredt kendskab til

Østeuropa og/el. det tidligere

Sovjetunionen foretrækkes.

Aktiv deltagelse i udviklingen

af en el. flere af instituttets

forskergrupper, herunder Øst-

og Centraleuropagruppen, 

http://mac18.anthro.ku.dk/~

sivert/oeur/; se også 

www.anthro.ku.dk. Udenland-

ske ansøgere forventes at lære

dansk i løbet af de første års

ansættelse.

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 3 år med mulighed for

1 års forlængelse.

Ansøgningsfrist: 15/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Vibeke Steffen, 

tlf. 3532 3462, e-mail:

Vibeke.Steffen@anthro.ku.dk

el. lektor Finn Sivert Nielsen,

tlf. 3532 3482, e-mail: 

Finn.Sivert.Nielsen@anthro.ku.

dk.

Instruktorer
Sted: Studienævnet for Stats-

kundskab. 

Indhold: Politisk teori og ide-

historie. Faget består ud over

holdtimerne af forelæsninger,

og instruktorerne skal deltage

i faste ugentlige koordina-

tions- og vejledningsmøder

med forelæseren.

Kvalifikationer: Ansøgere med

interesse for politisk teori

og/el. relevant undervisnings-

erfaring foretrækkes. 

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 2 timers undervisning/

uge i 14 uger pr. semester.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Hanne Nexø Jensen, Institut

for Statskundskab, Rosenborg-

gade 15, 1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/11-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Koordinator Noel Parker, 

e-mail: np@ifs.ku.dk.

Sundhedsvidenskab ▼

Professorship in prevention
in public health
Place of employment: The Insti-

tute of Public Health, Faculty

of Health Sciences.

Contents: The position includes

1) own research in prevention

within public health, 2) deve-

lopment of a research pro-

gramme and leadership of a

research group within public

health prevention, 3) under-

graduate and postgraduate

teaching and supervision with

focus on prevention in public

health, 4) review of scientific

work and 5) administrative

duties according to the further

decisions of the Institute of

Public Health. The appointee

will participate in the under-

graduate teaching and super-

vision of public health and

medical students within the

subject of prevention; the

appointee will also participate

in and develop postgraduate

courses and supervise post-

graduate students. 

To be appointed by: 1 January

2003.

Deadline for applications: 

9 December 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this

abstract. See www.sund.ku.dk

or contact the Personnel 

Office, tel. 3532 2645.

Additional information: 

Head of Institute Allan Krasnik,

tel. 3532 7971, e-mail: 

Krasnik@pubhealth.ku.dk.

Humaniora ▼

Eksterne lektorater
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Religionshistorie

(religionsfagene).

Indhold: Undervisning i følgende

kurser: Grunduddannelsen:

Idehistorie (kompaktkursus);

Idehistorie (Åbent Universitet);

Religion og politik i USA og

Islams formative periode. 

Kristendomshistorisk overbyg-

ning: Modreformationen frem

til tridentinerkoncilet. Reli-

gionssociologisk overbygning:

Praksisorienteret kursus i

interviewteknik og deltager

observation. Religionshistorisk

overbygning: Afrobrasiliansk

religion. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

fagrelevant uddannelse.

Omfang: Forårssemesteret 2003,

14 undervisningsgange.

Ansøgning: Vedlæg kort cv,

publikationsliste, dokumenta-

tion for tidligere undervis-

ningserfaring samt en kortfat-

tet undervisningsplan for det

konkrete kursus.

Ansøgningsfrist: 4/11-02, kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Mikael Rothstein,

tlf. 3532 8960, e-mail: 

m.rothstein@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Professorship
Place of employment: Centre for

Science Education.

Contents: Job description and

qualification requirements 

including the special duties

may be seen on

www.xxx.yyy.abc.dk.

Period of employment: As soon

as possible and for 5 years.

Deadline for applications: 

31 October 2002 at noon.

Additional information: Head of

Centre Kjeld Bagger Laursen,

e-mail: kbl@naturdidak.ku.dk,

tel. 2875 0420.

● TAP-STILLINGER

Retsgenetiker  
Sted: Retsmedicinsk Institut,

Retsgenetisk afd.

Indhold: DNA-undersøgelser og

udvikling af nye metoder

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende, erfaring med DNA-ar-

bejde og organisatoriske evner.

Omfang: 1 år med mulighed for

forlængelse/fastansættelse.

Ansøgningsfrist: 30/10-02.

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. 

AC-fuldmægtig
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariats Studiekontor, KUA.

Indhold: Studieadministration,

især behandling af enkeltsager

for de studerendes studiefor-

løb.

Kvalifikationer: Cand.mag.

el.lign. Kendskab til de huma-

nistiske uddannelser. Gode

kontakt- og samarbejdsevner

samt erfaring med sagsbe-

handling er nødvendigt. 

Til besættelse: 1/11-02 el. snarest

derefter. 

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 24/10-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/stillinger/ 

el. kontakt Personale og Jura,

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: 

Inger Thorsen, tlf. 3532 8040,

e-mail: ith@fak.hum.ku.dk.

Overassistent 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Arbejdsopgaverne om-

fatter instituttets publikations-

virksomhed, deltagelse i eksa-

mensadministration samt alm.

sekretariatsarbejde.

Kvalifikationer: Gode kundska-

ber i engelsk og dansk og godt

kendskab til tekstbehandling:

Windows og Word.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Titler ▼

Paul Michael Petersen  

Programleder ved Afdelingen for Optik og Fluid Dynamik, Forsk-

ningscenter Risø, lic.techn. Paul Michael Petersen kan i 5 år fra

den 1. oktober 2002 kalde sig adjungeret professor i optik ved 

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik.

Årets største 
it-forskningskonference
Danmark er vært for årets væsentligste europæiske net-
værksbegivenhed inden for it-forskning og teknologi-
udvikling i Bella Center 4.-6. november 2002. 
Konferencen byder på indlæg fra ledende europæiske it-
forskere og industrifolk, 36 workshops som går i dybden
med en række teknologiområder og en stor udstilling med
state-of-the-art projekter inden for it-forskning og teknolo-
giudvikling fra hele Europa. Konferencen IST 2002, 
Partnerships for the Future, forventes at tiltrække mindst
2.000 forskere, industrifolk, embedsmænd, venture-
kapitalister og universitetsstuderende fra hele Europa. 
Prisen er 300 Euro, men hvis man er studerende, er delta-
gelse gratis. 

Program og tilmelding på http://2002.istevent.cec.eu.int.

Optagelse på valgliste

For at deltage i efterårets valg af studenterrepræsentanter

til de kollegiale organer, er det en betingelse at man er op-

taget på valgliste. De foreløbige valglister er fremlagt i pe-

rioden 14. - 25. oktober 2002 til gennemsyn på fakultetskon-

torerne, på institutterne samt i Valgsekretariatet. Derudover

er valglisterne tilgængelige på universitetets elektroniske

nyhedstjeneste, www.ku.dk/led/valg/.  

Langt de fleste optages automatisk på valgliste og behøver

ikke at foretage sig yderligere, men det er et personligt an-

svar at man er optaget på valglisten. Derfor: Hvis du ønsker

at deltage i valget og du ikke er optaget korrekt på valgli-

sten, skal du udfylde en klageblanket. En sådan fås på insti-

tutter, fakultetskontorer samt i Valgsekretariatet. Klage over

manglende eller forkert optagelse på valglisten skal være

Valgsekretariatet i hænde senest 25. oktober 2002 kl. 15.00.
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Til besættelse: 1/11-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Engelsk In-

stitut, Københavns Universitet,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/10-02.

Overassistenter
Sted: Fakultetssekretariatet på

Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Stilling 1 og muligvis 2:

Sagsbehandling vedr. ansættel-

se og ansøgninger om orlov

m.m.; praktisk forberedelse af

pædagogiske seminarer, sekre-

tær for fakultetets arbejdsmil-

jøudvalg samt div. sekretærop-

gaver. Stilling 3 (vikariat): Ind-

skrivning af studerende; sags-

behandling vedr. ansøgninger

om overflytning og dispensa-

tioner; undervisningsplanlæg-

ning; behandling af eksamens-

klager; evaluering af bachelor-

uddannelsens fag, studiestarts-

aktiviteter samt div. sekretær-

opgaver.

Kvalifikationer: Kendskab til it på

brugerniveau, evne for at ind-

samle og koordinere mange in-

formationer samt erfaring med

kundebetjening.

Omfang: 2-3 stillinger, heraf en

overassistentvikar.

Ansøgningsfrist: 24/10-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Medarbejder til data- og
analyseopgaver 
Sted: Afd. for Social Medicin, 

Institut for Folkesundheds-

videnskab. 

Indhold: Oparbejdelse af data og

medvirken til edb-mæssige op-

gaver i f.m. dataanalyse. 

Kvalifikationer: En del erfaring

med SAS-programpakken for-

udsættes. Kendskab til Unix en

fordel. 

Omfang: 24 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 23/10-02 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Kirsten Avlund,

tlf. 3532 7963, e-mail:

K.Avlund@pubhealth.ku.dk. 

Studievejleder for de mate-
matiske fag og datalogi
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Vejledning af uddannel-

sessøgende og studerende i

studieplanlægning, SU, merit-

overførelser og spørgsmål af

mere personlig karakter. Des-

uden udarbejdelse af skriftligt

informationsmateriale om ud-

dannelserne for både kom-

mende og nuværende stude-

rende samt deltage i informa-

tionsarrangementer såsom

Åbent Hus og rusture. Tillige

enkelte administrative opga-

ver, fx holdtilmelding og ske-

malægning. Jobbet omfatter

videreuddannelse for at sikre

dine kompetencer inden for

regler og vejledningsmetodik.    

Omfang: Ca. 15 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 8/11-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.nat.

ku.dk/NAT-nsv/job.html.

Studievejleder for de
fysiske og de kemiske fag
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Vejledning af uddannel-

sessøgende og studerende i

studieplanlægning, SU, merit-

overførelser og spørgsmål af

mere personlig karakter. Des-

uden udarbejdelse af skriftligt

informationsmateriale om

uddannelserne for både kom-

mende og nuværende stude-

rende samt deltage i informa-

tionsarrangementer såsom

Åbent Hus og rusture. Tillige

enkelte administrative opgaver

som fx holdtilmelding og ske-

malægning. Jobbet omfatter

videreuddannelse for at sikre

dine kompetencer inden for

regler og vejledningsmetodik.    

Omfang: 15-20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 15/11-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.

nat.ku.dk/NAT-nsv/job.htm.

Studievejledere
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: 2 stillinger. Den ene

dækker BA-uddannelsen i Lit-

teraturvidenskab og kandidat-

uddannelsen i Litteraturviden-

skab og Åbent Universitet og

er til besættelse pr. 1/1-03. Den

anden dækker BA-uddannel-

sen i Litteraturvidenskab og

kandidatuddannelsen i Moder-

ne Kultur & Kulturformidling

og er til besættelse pr. 1/2-03.

Det forventes for begge stillin-

ger at ansøgeren ca. 1 måned

forud for tiltrædelsesdatoen

har tid til at blive sat nærmere

ind i jobbet. Studievejlederen

skal snarest muligt efter an-

sættelsen deltage i Det Huma-

nistiske Fakultets studievejle-

deruddannelse og søge om 

optagelse på Undervisningsmi-

nisteriets kurser for studievej-

ledere. Studievejlederen er

endvidere forpligtet til at del-

tage i Studievejledningen

Humanioras løbende oriente-

ringsmøder.

Kvalifikationer: Det er en fordel

med et vist kendskab til univer-

sitetets og instituttets organi-

satoriske og administrative for-

hold fx fra arbejde som tutor,

studienævnsrepræsentant el.

lign., men ikke en betingelse

for ansættelse.

Omfang: Ca. 10 timer/uge.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Studienævnet, Institut

for Litteraturvidenskab,

Københavns Universitet Ama-

ger, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 1/11-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Institut

for Litteraturvidenskab, sekre-

tariatet.

Yderligere oplysninger: Ansøgere

opfordres til at kontakte de

nuværende studievejledere,

Johannes Baun og Rasmus

Brendstrup, for mere informa-

tion. 

● PH.D. -
STIPENDIER

Subjektivitetsforskning
Sted: Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Center for Subjekti-

vitetsforskning. 

Indhold: Subjektivitetsforskning

med særligt henblik på be-

vidsthedsfilosofi og fænome-

nologi. 

Til besættelse: 1/1-03. 

Omfang: 3 år.

Ansøgning: Indskrivningen vil ske

ved Humanistiske Fakultet,

Københavns Universitet, men

ansøgningen skal sendes til 

det Det Teologiske Fakultet,

Københavns Universitet,

Købmagergade 44-46, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/11-02, 

kl. 10.00.

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.  

Sortehavsstudier
Sted: Danmarks Grundforsknings-

fonds Center for Sortehavsstu-

dier med dansk deltagelse af

Aarhus Universitet, Køben-

havns Universitet, Syddansk

Universitet og Nationalmuseet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes

enten Danmarks Forskerskole

for Historie el. Dansk Arkæolo-

gisk Forskerskole. Indskrivning

til ph.d.-studiet sker ved det af

ovennævnte universiteter hvor

hovedvejlederen er ansat.

Indhold: Hovedområdet er antik

historie, subsidiært klassisk

arkæologi el. klassisk filologi

med særlig fokus på den del af

Centrets forskningsplan der

omfatter problemstillinger

vedrørende kulturelle strate-

gier og interaktion i Sortehavs-

området.

Omfang: Indtil 3 år fra 1/12-02 el.

snarest derefter.

Ansøgning: Ansøgningsskema,

vejledning til udarbejdelse af

ansøgningen samt ph.d.-stu-

dieprogrammateriale fås på

www.hum.au.dk/fak/phd/.

Ansøgningen skal udarbejdes i

samråd med den potentielle

hovedvejleder. Vedlæg pro-

jektbeskrivelse og tidsplan

(maks. 5 ns.) Ansøgning mrk.

2002-218/1-4 sendes i 7 eks.

(evt. videnskabelig produktion

i 1 eks.) 

Sendes til: Det Humanistiske

Fakultetssekretariat, Aarhus

Universitet, Ndr. Ringgade,

bygning 328, 8000 Århus C. 

Ansøgningsfrist: 11/11-02 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.pontos.dk, Pia Guldager

Bilde, tlf. 8942 2293, e-mail:

klapg@hum.au.dk.

● STIPENDIER

S. Gønge Virginia Fellow-
ship Fund – Jura, Litteratur,
MBA 
Støtte: Stipendium til et el. flere

års videregående studier på

kandidat- el. ph.d.-niveau ved

University of Virginia’s (UVa)

School of Law eller Darden

School of Business eller College

of English Language and Lite-

rature. Stipendiet uddeles

årligt til én person og udgør

USD 15.000 pr. år. 

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på http://hjem.get2net.dk/

sgoengefund. Vedlæg eksa-

menspapirer, min. 2 anbefa-

linger samt kopier af evt. ud-

givelser. Alt på engelsk. Sendes

i 3 eks. Ikke pr. fax el. mail.

Sendes til: Lisbeth Løkke, 

Skibsholtvej 86, Assendrup,

7120 Vejle Øst.

Ansøgningsfrist: 31/10-02.

Uddeling: Shortlistede kandi-

dater indkaldes til møde med

udvælgelseskomiteen.

Flemming og Judy 
Heilmann’s stipendium 
Målgruppe: Studerende på

afsluttende del af økonomi-

studiet el. matematik-øko-

nomistudiet ved Københavns

Universitet. 

Støtte: Et stipendium til et års

videregående studier ved Cor-

nell University på USD 12.000

hvilket dækker en væsentlig

del af undervisningsafgiften.

Modtageren, der endeligt

udvælges af Cornell i marts

2003 efter indstilling fra

Københavns Universitets Øko-

nomiske Institut og donorerne,

vil kunne følge undervisning

på graduate niveau i Cornell’s

Department of Economics, i

Johnson School of Manage-

ment og School of Industrial

and Labor Relations.

Periode: Universitetsåret 2003/04. 

Ansøgning: Ansøgere bør hos

prof. Niels Thygesen, tlf. 

3532 3006, gennemse mate-

riale om studiemulighederne

på Cornell og afhente ansøg-

ningsskema. Vedlæg anbefalin-

ger fra min. 2 lærere, karakter-

udskrift og cv på engelsk.

Sendes til: Niels Thygesen, 

Økonomisk Institut.  

Ansøgningsfrist: 30/10-02, 

kl. 12.00.

Uddeling: Samtale med de bedst

kvalificerede ansøgere vil finde

sted 4/12-02.

DAAD-Leibnitz-Stipendien
für Doktoranden und 
Postdoktoranden
Målgruppe: Forskere inden for

samfundsvidenskab og natur-

videnskab. 

Støtte: Særprogram for forskere

der ønsker ophold ved et af de

mange Leibnitz-instituttter i

tyske byer. 

Ansøgning: Ansøgnings- og

informationsmateriale fås 

hos Cirius, Fiolstræde 44, 

1171 Kbh. K, tlf. 3395 7000,

fax: 3395 7001, e-mail: 

cirius@ciriusmail.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Yderligere oplysninger: 

www.ciriusonline.dk.

Amelia Earhart Fellowship
Awards for Women 
2003-2004
Grants: Zonta International

Foundation invites applications

from qualified women for

grants of USD 6.000 each for

graduate study in aerospace-

related sciences and aerospace-

related engineering. 

Date of receipt: 15 November

2002.

Additional information: Zonta

International Foundation, Ana

Ubides, Foundation Associate,

557 West Randolph Street,

Chicago, IL 60661-2206 USA,

tel. +1 312 930 5848, 

fax +1 312 930 0951, 

e-mail: zontafdtn@zonta.org.

Full announcement: 

www.zonta.org.

Mikael Kristiansen Prisen 
Støtte: Til et års videregående

studier i økonomi ved et uni-

versitet i Storbritannien. Der vil

under forudsætning af kvalifi-

cerede ansøgere kunne tildeles

2 stipendier a op til 75.000 kr.

Studerende der vil specialisere

sig inden for makro-økonomisk

teori og politik, herunder in-

ternational økonomi med hen-

blik på en specialeopgave, vil

blive foretrukket. Prisen kan

dog også anvendes til at følge

et M.Sc. program i økonomi. 

Ansøgning: Afleveres til Niels

Thygesen. Ansøgninger skal

ledsages af anbefalinger fra 

2-3 af instituttets lærere (samt

evt. arbejdsgiver), karakterud-

skrift og en beskrivelse af fag-

lige interesser og formål med

studieopholdet. Alt på engelsk.

Ansøgningsfrist: 29/10-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Peter

Erling Nielsen, tlf. 3532 3008,

e-mail: Peter.Erling.Nielsen@

econ.ku.dk.

Euroclear stipendier
Støtte: Til et års videregående

studier i finansiel el. monetær

økonomi ved et universitet i et

andet europæisk land el. USA.

Der vil under forudsætning af

kvalificerede ansøgere kunne

tildeles 1 el. 2 stipendier a op

til 75.000 kr. samt et stipen-

dium til en ph.d.-studerende

på op til 100.000 kr.

Ansøgning: Afleveres til Niels

Thygesen. Ansøgninger skal

ledsages af anbefalinger fra 

2-3 af instituttets lærere (samt

evt. arbejdsgiver), karakterud-

skrift og en beskrivelse af fag-

lige interesser og formål med

studieopholdet. Alt på engelsk.

Ansøgningsfrist: 29/10-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Peter

Erling Nielsen, tlf. 3532 3008,
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Klimaforandringer 
Tid til is eller istid?

Temalørdag den 9. november kl. 10-15 med en række foredrag

om klimaforandringer. 

Ole Bøssing Christensen, Danmarks Klimacenter, Danmarks

Meteorologiske Institut taler om klimamodelundersøgelser af

global opvarmning og ekstrem nedbør. Jørgen Peder Steffen-

sen, Geofysisk Afdeling, Niels Bohr Instituttet, Københavns Uni-

versitet fortæller om forhistoriske klimaforandringer ud fra

forskning i iskerneboringer. Jørgen Hinkler, Copenhagen Glo-

bal Change Initiative (COGCI) taler om klimaændringer og år-

lige variationer i snedække og vegetation i højarktis bestemt

ud fra digitale fotos og satellitdata. Endelig fortæller Jes 

Fenger, Afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøunder-

søgelser om fremtidig tilpasning i Danmark til et ændret klima. 

Arrangementet finder sted i Dansk Polarcenter, Strandgade

100H, og man kan tilmelde sig ved at sende en e-mail til 

nat-alumne@adm.ku.dk, Naturvidenskabelig Alumneforening

ved Københavns Universitet, inden den 30. oktober.

Læs mere på: www.nat.ku.dk/alumne.
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e-mail: Peter.Erling.Nielsen

@econ.ku.dk.

Forskeruddannelse i Firenze
Indhold: Rektorkollegiets Sekre-

tariat informerer om forsker-

uddannelsesprogrammet ved

det Det Europæiske Universi-

tetsinstitut i Firenze (EUI). Pro-

grammet omfatter samfunds-

videnskabelige fag, historie og

kulturhistorie. Ph.D.-stipendie-

programmet for danske stude-

rende ved EUI administreres

også af sekretariatet.

Ansøgningsfrist: 15/1-03. 

Yderligere oplysninger: Rektor-

kollegiets Sekretariat Vester

Voldgade 121 A, 4., 1552  Kbh.

V, Tlf. 3392 5403, fax: 3392

5075, E-mail: rks@rks.dk. Se og-

så www.rks.dk og www.iue.it.

● LEGATER

Københavns Universitets
legater
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet

Ansøgning: Ansøgningsskema 

fås på www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/index.html el. på 

SU-kontoret.

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-02. 

Yderligere oplysninger: Ansøgere

der ikke har modtaget svar in-

den 15/2-03, er ikke kommet i

betragtning.

Otto R. Henriques, Elisa
Henriques og Cordt Traps
Fond 
Målgruppe: Studerende der har

bestået 2. årsprøve ved det

økonomiske studium på

Københavns Universitet. 

Støtte: Af legatet uddeles nogle

portioner på op til 3.000 kr.

Der tages hensyn til såvel dyg-

tighed som trang. Den samme

modtager kan oppebære en

ydelse i indtil 3 år. 

Periode: Legatet uddeles for 1 år

og må om det ønskes fornyet,

søges på ny. 

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema der fås på SU-kontoret.

Angiv cpr.nr. og vedlæg fuld-

stændige oplysninger om alle

beståede prøver og om egne

og forsørgers økonomiske for-

hold.

Sendes til: Økonomisk Institut.

Ansøgningsfrist: 8/11-02.

Rejselegater: Uddeles tillige til

fastansatte lærere, kandidater

el. eventuelt studerende ved

det økonomiske studium på

Københavns Universitet. 

Ansøgning: Til rejselegatet anven-

des ingen specielle blanketter.

Der må indsendes et budget

for de forventede rejseomkost-

ninger og oplyses om der mod-

tages støtte fra anden side. 

Sendes til: Edda Geil, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K. Mrk. Henriques

og Cordt Traps Fond.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Målgruppe: Lægevidenskabelige

studerende ved Københavns

Universitet.

Støtte: En legatportion på 

36.000 kr.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/index.html el. på 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/11-02.

Uddeling: Kun modtagerne får

direkte svar fra SU-kontoret. 

Thomas Corneliussens
Mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet el. Den

Kgl. Veterinær- og Landbohøj-

skole. Ansøgere i det tidligere

Svendborg Amt foretrækkes.

Støtte: Ca. 3.000 kr. til uddeling. 

Ansøgning sendes til: Fyns

Amtsråd, Legatudvalget,

Amtsgården, Ørbækvej 100,

5220 Odense SØ.

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

Uddeling: December 2002.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Edith Waagens og Frode
Waagens Fond
Støtte: Ved danske universiteter

og hospitaler kan i år uddeles

ca. 90.000 kr. til forskning i

nyresygdomme og nyretrans-

plantationer. Fondets midler

kan anvendes til apparatur- og

driftsudgifter, indkøb af ekspe-

rimentelle dyr, laborantløn,

men ikke til egen løn el. rejse-

udgifter.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse på maks. 5 s. samt cv

for ansøgeren. Cpr.nr. skal frem-

gå og det skal anføres om der

er søgt støtte andetsteds – og

hvilket beløb. Sendes i 3 eks.

Sendes til: Prof., dr.med. Klaus

Ølgaard, Nefrologisk afdeling

P 2132, Rigshospitalet, 

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/11-02.

● EKSAMEN

Teologi ▼

Eksamenstilmelding
Termin: Vintersemestret

2002/2003.

Afsluttende eksamener: Tilmel-

ding i perioden fra 15. oktober

til 31. oktober 2002.

Grunduddannelseseksamener:

Fra 1. november til 15. novem-

ber 2002.

Praktisk Teologi: Fra 2. december

til 13. december 2002.

Sted: Fakultetskontoret, 

Købmagergade 44-46, stuen.

Ekspeditionstid: Mandag – 

fredag kl. 10-12, tirsdag tillige 

13-16.

Yderligere oplysninger: Plan over

de enkelte eksamener med-

deles ved opslag på tavlerne

uden for Fakultetskontoret,

Købmagergade 44-46, stuen.

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på
Sociologi
Termin: Vintereksamen 2003.

Tilmelding: For studerende ved

Sociologisk Institut el. andre

institutter ved KU er der til-

melding på www.punkt.ku.dk

el. ved blanket i Ekspeditionen,

Linnésgade 22, 1. sal kl. 9.30 –

13.15. Meritstuderende kan

kun tilmelde sig på blanket.

Periode: Fra 21/10 til 1/11-02.

Yderligere oplysninger: 

Eksamensadministrationen, 

tlf. 3532 3287.

Eksamenstilmelding på
Antropologi
Termin: Vintereksamen 2002-

2003.

Tilmelding: Skal foregå via inter-

nettet i uge 44-46 (fra 28/10 

til 17/11). Tilmelding for merit

og gæstestuderede foregår 

på papirblanketter i uge 46 

(11 – 17/22). Tilmeldings- og af-

meldingsblanketter til neden-

nævnte eksaminer afhentes i

Samf.inf. på Det Samfundsvi-

denskabelige Fakultetskontor,

St. Kannikestræde 13 hvor de

også skal afleveres.

Grunduddannelsen, 1. semesters

essay (1998-ordn.): Essayemner

udleveres på Institut for Antro-

pologi den 6. januar 2003, kl.

10.00 i Aud. Opgaverne indle-

veres i receptionen på Institut

for Antropologi senest 13. ja-

nuar, kl. 14. Afleveres i 3 eks., 

4 hvis opgaven må udlånes fra

biblioteket.

Grunduddannelsen, 3. semesters

essay (1998-ordn.): Eksamen

omfatter en 14-dages indivi-

duel opgave som udleveres på

Institut for Antropologi den 

3. januar 2003, kl. 10.00 i Aud.

og indleveres i receptionen på

Institut for Antropologi senest

den 17. januar 2003, kl. 14.00.

Afleveres i 3 eks., 4 hvis opga-

ven må udlånes fra biblioteket.

Grunduddannelsen, Bachelor

essay (1998-ordn.): Opgaven

indleveres i receptionen på

Institut for antropologi senest

den 6. januar 2003, k. 14.00.

Afleveres i 4 eks., 5 hvis opga-

ven må udlånes fra biblioteket.

Den mundtlige eksamen finder

sted den 16. og 17. januar

2003.

Kursusessay (2000-ordningen) +

meritstuderende, studerende

under åben uddannelse og

gæstestuderende: Opgaven

indleveres i receptionen på 

Institut for Antropologi den

20. januar 2003, k. 14. Afleve-

res i 3 eks., 4 hvis opgaven må

udlånes fra biblioteket.

Afmelding: Senest 2/1-03.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer

der tilbydes på Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider. Al-

ment og Samfundsvidenskab.

Tid: 23/10-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment.

Tid: 28/10-02, kl. 10.15-13.15.  

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. Alment og Samfundsvi-

denskab.

Tid: 29/10-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment og Litteratur.

Tid: 30/10-02, kl. 14-17.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment og Sprog og Litteratur.

Tid: 31/10-02, kl. 14-17.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. Alment og Sprog og 

Litteratur.

Tid: 5/11-02, kl. 14-17.

Sted: KUA.

Tid: 6/11-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks

servicetelefon, tlf. 3347

4747#1, el. via e-mail:

iod@kb.dk. Evt. ændringer kan

ses på: www.kb.dk/yd/kurser/.

● MØDER

Take action!
Indhold: Som afslutning på 

Kvindeligt Selskabs interaktive

fotoudstilling ‘Tag byen til-

bage’ afholdes debatmøde.

Ligestillingsminister Henriette

Kjær tager stilling til om der er

behov for nye reguleringer.

Debatten ledes af journalist

Monica Krog-Meyer og afslut-

tes med kåringen af udstillin-

gens bedste fotografi.

Tid: 24/10-02, kl. 19.30.

Sted: Hovedbiblioteket, 

Krystalgade 15.

Arrangør: Kvindeligt Selskab,

www.kvindeligtselskab.dk. 

Udtalens betydning
Oplæg: Dorthe Bleses, Odense:

Udtalens betydning for den

tidlige sprogindlæring og

Carsten Elbro, København: 

Udtalens betydning for læse-

indlæring.

Tid: 29/10-02, kl. 15.15.

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

Arrangør: Lingvistkredsen.

Hvad can(d) du blive?
Indhold: Nye veje for naturviden-

skabelige kandidater: Karriere-

dag under emnet ‘fælles natur-

videnskabelige kompetencer’.

Oplægsholderne fortæller om

nye veje for naturvidenskabe-

lige kandidater. Fokus er at un-

dersøge om de bløde natur-

videnskabelige kandidater kan

omskoles så de kan blive i

stand til delvist at afhjælpe

manglen på fx fysikere og

kemikere. 

Oplægsholdere: Anne-Marie

Levy, Dansk Industri; 

Peter Tolstoy, Novozymes; 

Jette Barslund, Carl Bro og 

Ulla Kronborg Mazzoli, 

Vejdirektoratet.

Tid: 29/10-02, kl. 16.00-18.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Tilmelding: E-mail: 

nat-alumne@adm.ku.dk inden

28/10-02.

Arrangør: Naturvidenskabelig

Alumneforening, NAKU, og

Det naturvidenskabelige Fakul-

tet, www.nat.ku.dk/alumne. 

Møde i Dansk Funktionel
Grammatik
Indhold: Diskussion af hoved-

punkter i Andersen, Helm 

Petersen & Smedegaard: 

Sproget som ressource. Dansk

systemisk funktionel lingvistik 

i teori og praksis, Odense 

Universitetsforlag 2001. Oplæg

ved Lisbeth Falster Jakobsen. 

Tid: 30/10-02, kl. 14-16.

Sted: KUA, lok. 17.1.120.

Arrangør: Dansk Funktionel

Grammatik.

Space in translation
Indhold: Møde i oversættelses-

kredsen.

Oplægsholder: Vladimir 

Khairoulline, Ufa, Russia.

Sprog: Engelsk.

Tid: 30/10-02, kl. 15.15-16.30.

Sted: KUA, lok. 13.1.59. 

Arrangør: Oversættelseskredsen,

www.engelsk.ku.dk/

translationstudies. 

Geofysikdag
Tid: 1/11-02.

Sted: Niels Bohr Institutet, Geo-

fysisk Afdeling.

Arrangør: Geofysisk Afdeling,

www.dgf.gfy.ku.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Strukturel Dialektik
Indhold: Oplæg ved cand.mag.

Tobias Kirstein: Om naturbe-

grebet hos den tidlige Herder

og cand.mag. Adam Paulsen:

Om Herders historiefilosofi,

oplægget er et led i et forsk-

ningsseminar om strukturel

dialektik.

Tid: 22/10-02, kl. 14.00-17.00.

Sted: Frederiksholms Kanal 4,

opg. B (i gården), lok. E24b. 

Arrangør: Strukturel Dialektik,

Institut for Arkæologi og 

Etnologi, tlf. 3532 4119, e-mail:

bernild@hum.ku.dk. 

Videnskab og politik
Målgruppe: Studerende og 

forskere inden for samfunds-

videnskab og humaniora.

Indhold: Prof. Emeritus Staf

Callewaert, KU, tager tråden

op fra sin afskedsforelæsning,

Videnskab og engagement.

Prof. Jan Kampmann, Institut

for Uddannelsesforskning,

RUC, taler under overskriften

Kritisk teori eller teorikritik.

Prof. Ove Kaj Pedersen, Institut

for Statskundskab, KU, taler

om hvilken rolle samfundsvi-

denskaberne (især økonomi)

har indtaget i efterkrigstidens

politiske beslutningsproces. 

Tid: 24/10-02, kl. 13.00-18.00.

Sted: Medborgerhuset 

Blågården, Blågårds Plads 3.

Arrangør: Foreningen HEXIS,

forum for samfundsvidenska-

belig forskning, www.hexis.dk.
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Ledige Specialepladser 
På Institut for Medicinsk Biokemi er listen

lang. Se www.imbg.ku.dk – specialepladser. 
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Søren Ulrik Thomsen 
læser digte
Søren Ulrik Thomsen læser nogle af sine favoritter blandt an-

dre poeters digte den 1. november kl. 20. Der er ikke tale om

et bud på kanon, end ikke en strengt personlig – men om store

stjerneskud såvel som tilfældige møder, gamle kærligheder og

små, skævbenede Hassaner. Studenterkredsen 

arrangerer, prisen er 25 kr. for ikke-medlemmer, og oplæsnin-

gen finder sted i Vartov, Farvergade 27, opg. H.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Retskultur og 
Markedsintegration 
Indhold: Offentligt seminar om

retskulturer og markedsintegra-

tionen i Østeuropa og særligt

om minoriteters stilling i for-

bindelse med optagelsen i EU.

Oplæg: Prof., dr.jur. Ole Esper-

sen, KU,: Statsløses og minori-

teters problemer i forbindelse

med markedsintegration. Prof.

Jacek Kurczewski, Warzawa

Universitet, Polen: Legal cul-

tures and market integration.

Lektor, EU seniorkonsulent,

Gerd Battrup, RUC,: Fra post-

kommunisme til postmoder-

nitet. Reform og retskultur i

Central- og Østeuropa.

Tid: 30/10-02, kl. 16.15-18.30.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, Aud. A. 

Arrangør: Retssociologisk 

Studiekreds og De Retsviden-

skabelige Institutter A, B og D.

ATV-konference 
Indhold: Er samfundet rustet til

den bioteknologiske udfor-

dring? – Samfundets satsning

på bioteknologi kræver mere

almen viden om biologiske

processer.

Oplægsholdere: Funktionschef,

dr.scient., adj. prof. Lene Lan-

ge, KVL; cand.scient., biolog

Claus Emmeche, KU; lic.scient.

Peter Olesen, Chr. Hansen A/S;

lærer Peter Jepsen, Engstrands-

kolen, Hvidovre; gymnasielæ-

rer, cand.scient. Lisbeth Kusk

Madsen, Risskov Amtsgymna-

sium; prof. Niels Egelund, DPU.

Tid: 31/10-02, kl. 13.00-16.45.

Sted: Industriens hus, Dansk

Industri, H.C. Andersens 

Boulevard 18.

Tilmelding: Til ATV’s sekretariat,

Lundtoftevej 266, 2800 Kgs.

Lyngby, tlf. 4596 0824, e-mail:

lv@atv.dk senest 28/10-02.

Arrangør: Akademiet for de

Tekniske Videnskaber.

● KULTUR 

Fællessang i Vartov
Indhold: Fællessang ved skuespil-

ler Kirsten Olesen.

Tid: 22/10-02, kl. 16.30.

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

Store Sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

Vartov, www.vartov.dk.

Sct. Andreas Kirke – 
en vandring ind i Skønvirke
Indhold: Et arrangement med

præst og kunsthistoriker Anne-

Mette Gravgaard i samarbejde

med menighedsrådet i Sct. An-

dreas Kirke. Kirkens spænden-

de arkitektoniske og kunstneri-

ske detaljer ses efter i sømme-

ne. Anne-Mette Gravgaard,

der for nylig har redigeret bo-

gen Storbyens virkeliggjorte

længsler – kirkerne i Køben-

havn og på Frederiksberg

1860-1940, fortæller og viser

rundt.

Tid: 5/11-02, kl. 19.30.

Sted: Sct. Andreas Kirke, 

Gothersgade 148.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/praest. 

● DISPUTATS-
FORSVAR

Teologi ▼

Cand.theol. Finn Aa. Rønne

Titel: Kontinuitet og forandring.

Opkomsten og udviklingen af

protestantisk kristendom i

Kambaataa-Hadiyya, Etiopien

1928 til 1874.

Officielle opponenter: Prof. 

Holger Bernt Hansen, leder af

Center for Afrikastudier og

prof. Thorstein Jørgensen,

Misjonshøgskolen i Stavanger,

Norge.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til Dekanen før for-

svaret el. til forsvarslederen før

forsvarshandlingen.

Tid: 1/11-02, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneksauditorium A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udgivet fra Akade-

misk Forlag og ligger til gen-

nemsyn på Institut for Kirke-

histories sekretariat,

Købmagergade 44-46.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Katja C. Vogt

Titel: Implementation of Intra-

vascular Ultrasound in Vascular

Surgery.

Officielle opponenter: Prof. Hero

van Urk og lektor, overlæge,

dr.med. Michael Bachmann

Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Niels Bækgaard, 

tlf. 3977 7508.

Tid: 7/11-02, kl. 14.30, præcis.

Sted: Frederik V’s Vej 11, Teilum

Bygningen, aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, karkirurgisk afd.

3111, Rigshospitalet. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssek-

retariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Flemming Nielsen

Titel: Sådan som plejeforældrene

ser det – kortlægning og analy-

se af foranstaltningen familie-

pleje i Københavns Kommune.

Tid: 15/11-02, kl. 13.00.

Sted: Nørregade 10, Udvalgs-

værelse 3. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes i Kvikskran-

ken, Institut for Statskundskab,

tlf. 2532 3366.

Sundhedsvidenskab ▼

Ellen Boesen 

Titel: Does a psycho-educational

group intervention among

patients with malignant mela-

noma improve psychological

well being coping strategies

and health behaviour?

Tid: 1/11-02, kl. 17.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, 

e-mail: ellen@cancer.dk.

Quan Sha 

Titel: Basophil Adhesion.

Tid: 14/11-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

vejleder Lars K. Poulsen, 

e-mail: lkpallgy@inet.uni2.dk.

Humaniora ▼

Cand.mag. Mads Mordhorst

Titel: På sporet af historien.

Tid: 25/10-02, kl. 13.00, præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks Læsesal Øst, KUA samt på

Institut for Historie, KUA.

Anette Moustgaard

Titel: Functional analysis of the

art prefrontal cortex and

hippocampus.

Tid: 29/10-02, kl. 15.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

Læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, KUA.

Naturvidenskab ▼

Jens Peter Secher

Titel: Driving-based Program

Transformation.

Tid: 23/10-02, kl. 13.15-15.00.

Sted: Datalogisk Institut, 

Lille UP1.

Sebastian Skalberg

Titel: An Interactive Proof System

for Map Theory.

Tid: 25/10-02, kl. 13.15-15.00.

Sted: Lille UP1, Datalogisk 

Institut, Universitetsparken 1.
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Maps part 2 – København
Musikvidenskab og det dansk-australsk-japanske koncert-kon-

cept Maps slår dørene op for en utraditionel og nyskabende fo-

restilling i Musikvidenskabs gamle bygning i Klerkegade 2.

Forestillingen undersøger og bryder rammerne for den tradi-

tionelle koncertoplevelse og skaber nye rum for ny musik.

Chopin-etuder klippes op og udsættes for 8 flygler i to etager,

partiturer af sten og landkort skaber de visuelle kulisser og

traditionelle instrumentlyde tages i brug på lige fod med et

væld af andre akustiske kilder. Guidet af musik, filmkunst,

installationer, lyd, tekst og performance føres publikum

gennem et forandret og totalt iscenesat musikvidenskabeligt

institut.

Spilleperiode:

21/10, kl. 20.00: Gratis forpremiere for studerende (adgang

først til mølle).

22/10, kl. 20.00: Forpremiere, alle billetter 75 kr. Billetter kun

fra DR-Butikken, tlf. 3520 6262.

23/10 til 25/10, kl. 20.00 samt 26/10, kl. 17.00. Billetter 150 kr.

og i begrænset antal 1/2-pris billetter for studerende, 1/2 time

før forestillingen. Fuldpris billetter kan købes gennem Billet-

Net, tlf. 7015 6565 eller i DR-Butikken.

Læs mere på: www.hum.ku.dk/musik/maps eller kontakt Sanne

Krogh Hansen, tlf. 2232 7109, e-mail: maps_pr@hotmail.com.
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Ørsted-satellitten. En dansk pionerbedrift i verdensklasse
Seniorforsker Peter Stauning

Tid: 21/10 kl. 19.30

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

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Udlevering af gratis adgangskort

Popular Theatre and Everyday Life in Western Nigeria
Prof. Karin Baber, Centre for West African Studies, University of Birmingham

Tid: 22/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre for African Studies

Why the European Union as it is now will fail
Director and author Erik Holm 

Tid: 23/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2

Arr.: The Jean Monnet Lectures, rvk@vip.cybercity.dk

Diatese og obviation i Mapudungun (et indiansk sprog fra Chile)
Ole Nedergaard Thomsen 

Tid: 23/10 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20 

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Velfærd, økonomi og ledelse 
Lektor, dr.phil. Sverre Raffnsøe, RUC 

Tid: 23/10 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.66 

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Crystal Structure and Organization in Native Membranes of the 
G-Protein-coupled Receptor Rhodopsin
Kris Placzewski, University of Washington School of Medicine, Seattle, USA

Tid: 23/10 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab

Bachtin og Cervantes
Rigmor Kappel Schmidt, Romansk Institut, Aarhus Universitet

Tid: 24/10 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48 

Arr.: Bachtinselskabet

Mantophasmatodea: en ny insektorden
Prof., dr.scient. Niels Peder Kristensen, Zoologisk Museum

Tid: 24/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Frös åker och Tors lund – förkristna sakrala ortnamn i Skandinavien
Fil.dr. Per Vikstrand, Språk och Folkminnesinstitutet, Uppsala

Tid: 24/10 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, lerche@hum.ku.dk

Præsten i den oldgræske kult
Lektor Anders Holm Rasmussen, Institut for Historie, afd. for Indianske Sprog og Kulturer

Tid: 24/10 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2.

Arr.: Religionshistorisk Forening

Væksttanken hos Grundtvig
Sognepræst Jens Brun

Tid: 24/10 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Das Problem des Autentischen in den Kulturwissensschaften 
(Fotografie und Literatur)
Prof. Dr. Helmut Lethen, Universität Rostock

Tid: 25/10 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

The Sins of the Fathers? The Significance of Generations in GDR History
Prof. Mary Fulbrook, England

Tid: 25/10 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Grammatical Cosmopolitanism
Ass.prof. Jochen A Bär, Heidelberg Universität

Tid: 25/10 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.47

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

Transnational Kinship Relations as Mechanisms for the Production and
Distribution of Hope
Dr. Ghassan Hage, University of Sydney

Tid: 25/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Frederiksholms Kanal 4, Institute of Anthropology, Aud.

Arr.: Institute of Anthropology, Michael.Jackson@anthr.ku.dk, Tilmelding på tlf. 3532 3474 

Nietzsches kritik af Sokratisk filosofi
Cand.mag. Claus Heide Petersen

Tid: 25/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, kælderen

Arr.: Fagrådet ved Religionsfagene

Tegn på succes i kinesisk samtidskunst
Lotte Nørgaard Sørensen

Tid: 28/10 kl. 17.00-19.00

Sted: Det nye KUA, lok. 21.1.47.

Arr.: Kulturkreds Asien, www.stud.hum.ku.dk/kulturkredsasien/index.html

Molekylære reaktioner og katalyse
Prof. Bjerne Clausen, Haldor Topsøe

Tid: 28/10 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

Arr.: Selskabet for naturlærens udbredelse 

Reclaiming the Past to Build the Future:  
Making Rights Meaningful in Africa
Ms. Adetoun Ilumoka, Empowerment and Action Research Centre (EMPARC), Lagos, Nigeria

Tid: 29/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies

Enterovirusovervågning og poliocertificering
Peter Andersen, epid.afd. og Blenda Böttiger, Virologisk afd., SSI

Tid: 29/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Klaus Høeck, maskinen, metafysikken
Erik Skyum-Nielsen

Tid: 29/10 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Teologisk pigekor søger medlemmer
Sirenerne har et meget varietet repertoire bestående af både rytmisk

og klassisk musik i satser med op til tre stemmer. Prøver holdes tors-

dage, kl. 17.00-19.00 i kældercaféen på Det Teologiske Fakultet i

Købmagergade. Få flere oplysninger hos korets leder Maria Redke, 

tlf. 2182 4427 el. Anna Sloth Jørgensen, tlf. 3331 7703.
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The Judgement of God – Experiences of War and Religion in the 
Holy Roman Empire of the German Nation during the Thirty Years War
Prof. Anton Schindling, Tyskland

Tid: 1/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Repræsentation, det sublime og avantgarde
Lektor Jan Rosiek, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 1/11 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.47

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

Tysk halvfemserlitteratur. Marcel Beyer: Flughunde
Cand.mag. Ane Langager Ellegaard

Tid: 1/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

‘Everything is Fair in Love and War’. Emotions, Morality, and Magic 
in Contemporary Russia
Dr. Galina Lindquist, University of Stockholm

Tid: 1/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Institute of Anthropology, Frederiksholms Kanal 4, Aud.

Arr.: Michael.Jackson, 3532 3474, Michael.Jackson@anthro.ku.dk
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Den æstetiske fordring i sjælesorgen
Lektor ved pastoralseminariet, cand.theol. Elmo Due

Tid: 29/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercafeen

Arr.: Teologisk Forening

The Balance of the European Institutions and enlargement
Niels Ersbøll, Former Secretary-General, Council of the European Union

Tid: 30/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2 

Arr.: The Jean Monnet Lectures, rvk@vip.cybercity.dk

Den filosofiske brug af Liber de causis (Bogen om årsager) i renæssancen.
Om en uopdaget åre i renæssancens nyplatonisme
Ph.d. Leo Catana

Tid: 31/10 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 8.2.113A

Arr.: Arr. Forum for Renæssancestudier

Not just a biological event – Salmonella in the 20th century
Dr. Anne Hardy, Reader, Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, University College London

Tid: 31/10 kl. 15.30

Sted: Panum Instituttet, 1. sal, Store Mødesal

Arr.: Medicinsk-Historisk Museum, Afdeling for Medicinhistorie, Institut for Folkesundhedsvidenskab 

og Dansk Medicinhistorisk Selskab

Dating på nettet
Tina Lyngby Larsen m.fl.

Tid: 31/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a, Psykiatrisk afd. O’s Aud.

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex og Samfund, www.klinisksexologi.dk

Kan man blive forført af en man aldrig har mødt? Hvem tør gå på date med en fremmed? Er man

overhovedet fremmed når man har chattet sammen igennem lang tid? Med udgangspunkt i bogen

‘Whatadate.dk – dating på nettet’ beretter forfatterne om de sociale (og erotiske) potentialer i det

store virtuelle rum.

“Amadeus”
Peter Johannes Erichsen

Tid: 31/10 kl. 20.00

Sted: Cinemateket, Gothersgade

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis



Af Henrik Nordskilde

Hvad skal barnet hedde-,
og hvad er telefonnum-
meret til Institut for Nav-

neforskning på Københavns
Universitet? De to spørgsmål
gik igen hos journalister landet
over da prins Felix skulle
døbes. 

»Det væltede ind med op-
ringninger både i dagene op til
og på selve dagen. Der var nok
12-15 henvendelser,« fortæller
navneforsker Susanne Vogt der
repræsenterede instituttet i avi-
ser, radio og tv. En del journali-
ster havde ringet et par dage før
for at aftale et interview, og
Susanne Vogt kunne efter ritua-

let i Møgeltønder Kirke gå i
gang med listen og ringe til di-
verse medier. Alle fra B.T og
Berlingske til Radioavisen og
Ritzau skulle høre hvad navnet
betyder, hvor mange der hed-
der Felix og om det har noget
med katte at gøre.

»Det er fordi det minder om
‘Felis Catus’ som er det latinske
navn for tamkatten,« forklarer
Susanne Vogt endnu en gang. 

Selv om medieinteressen var
stor blev navneforskeren ikke
slået ud af kurs.

»Jeg har været i tv før, fx da
prins Felix blev født, og jeg fik
min ilddåb da prins Nikolai
skulle døbes. Min kollega blev
syg, så jeg måtte træde til og

blev kastet ud i tre timers direk-
te udsendelse med Eva Jør-
gensen og Mogens Rubinstein.« 

Landkort og kaktusser
Denne gang var TV2’s Go’ aften
Danmark på banen og kaprede
Susanne Vogt for næsen af TV-
avisen der ville lave et indslag
fra Amalienborg.

»Jeg måtte hurtigt skaffe en
liste over de mest populære
navne inden jeg skulle i studiet
på Hovedbanegården. Jeg nåe-
de først derind i sidste øjeblik,
men det gik vist meget godt,«
siger Susanne Vogt som ikke
nåede mange andre arbejdsop-
gaver den dag, men glæder sig
over omtalen af instituttet. 

»Man kan da ikke sige andet
end at vi har stillet op og bidra-
get med vores viden,« siger
hun. 

Susanne Vogt mener at nav-
net Felix er et godt valg.

»Jeg synes da det er et reelt
navn med en god betydning.
Det er et  romersk tillægsord
som betyder lykkelig.« 

Normalt lever Institut for
Navneforskning en mere stille
tilværelse når det fx rådgiver
Kort- og Matrikelstyrelsen der
skal være sikker på at få de rig-
tige stednavne på nye landkort.
Instituttet har dog også mere
kuriøse opgaver når det hjælper
kirkeministeren i sager hvor
folk vil skifte navn eller kalde

deres børn noget alternativt, fx
Laban eller Kaktus som begge
er blevet afvist. Den slags sager
er der flere og flere af, og det
kan også få journalisterne til at
ringe. 

Instituttet er desuden konsu-
lent for Justitsministeriet der
skal godkende efternavne, og
Kulturministeriet der i sidste
ende bestemmer over stavnin-
gen af stednavne. I 99 procent
af tilfældene følger myndighe-
derne instituttets anbefaling,
men fx i den berømte Chris-
tophpher-sag endte det med at

kirkeministeren på egen hånd
godkendte det kontroversielle
navn.

Så selv om mere eller mindre
bizarre navneønsker kan give
medieomtale, kan Institut for
Navneforskning nu rent medie-
mæssigt se frem til mere fred
og ro i de nye KUA-lokaler. Med
mindre kronprinsen lever op til
kravet fra ugebladene og sørger
for bryllup og royal familiefo-
røgelse inden længe. ■

heno@adm.ku.dk

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Felixfeber
Dåben af prins Felix satte gang i 
telefonerne på Institut for
Navneforskning på Københavns
Universitet. Journalister i massevis
havde ligeså mange spørgsmål

MEDIERUN – Prins Felix’ sparsomme hår var stadig vådt da

Susanne Vogt på Institut for Navneforskning måtte i gang med

at svare på spørgsmål fra journalister.

F
O

T
O

:
P

O
L

F
O

T
O

Nu kan man finde de gamle Maltes Spalter ude på internettet! De ligger på www.zieler.dk. 


