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Forskeren ender nemt i journalistens eller politikerens
rolle i den hektiske nyhedsstrøm. Grundig analyse 
risikerer at udvikle sig til gætterier eller politiske 
kommentarer midt i mediefuroren omkring en aktuel 
konflikt som sidste uges terrorangreb på USA. 
Læs side 3

Afskaf 
demokratiet 
Flere penge, færre forskningsråd og bedre ledelse er vejen frem,
mener Forskningskommissionen der anbefaler at omdanne 
konsistorium til en bestyrelse med eksternt flertal. De studerende
kalder betænkningen for bestilt arbejde – og ledelsen på Køben-
havns Universitet spiller ud med et alternativt bud på en styrket 
ledelse 
Læs side 4-5

Danmark 
på nanokortet
Det nye Nano-Science Center på Københavns Universitet
skal bringe Danmark i front. En af planerne er at være med
til at udvikle en ny chip til fremtidens computer
Læs side 9

Historien 
er lige startet
Sære undervisere, kringlede teorier og hundredevis af 
sider svært tilgængeligt læsestof. Livet som universitets-
studerende er fyldt med forundring, frustration og for-
andring.
Universitetsavisen har mødt et hold håbefulde historie-
studerende
Læs reportage side 7

Forskere i frontlinien
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KUMMENTAR
Af Kjeld Møllgård, 

rektor

Universitetsdemokrati
og ledelse

Ud på det man normalt kalder de små ti-
mer kom en folketingspolitiker hen til
mig og sagde: “I er så  bange for ledelse

på universiteterne - og Gud hvor I trænger til
den!” Det skete midt på sommeren ved under-
visningsministerens Sorømøde. Der er vist in-
gen tvivl om at denne erfarne uddannelsespo-
litiker med ledelse mente ansat/eksternt udpe-
get topledelse. Og det på trods af at Margrethe
Vestager tidligere på dagen havde advaret
imod at tro at en anden ledelsesform med et
slag løser alle problemer.

Hvis man gentager en påstand tilstrækkeligt
mange gange – så bider budskabet sig

måske fast, men det bliver det ikke sandt af.
Det er ikke et faktum, men en myte at universi-
teterne kunne opnå meget bedre resultater
med en anden form for ledelse. Det er heller
ikke tilfældet at vores  store budgetter – for
Københavns Universitet drejer det sig om over
tre milliarder – administreres af en ledelse der
er bundet på hænder og fødder og derfor ikke
er i stand til at prioritere, skabe fornyelse og
omstille aktiviteterne. Det er også en myte at
den beskedne grad af medarbejderindflydelse
som universitetsloven giver mulighed for, re-
sulterer i en svag ledelse uden handlemulighe-
der. Det kniber i det hele taget gevaldigt med
empirisk belæg for at der er opgaver som vi ik-
ke kan klare med det nuværende system hvor-
for vi snarest muligt må have en stærk eller,
som det lidt mere afdæmpet formuleres i
Forskningskommissionens kommissorium, “en
styrket ledelse”. Og endelig er det en myte at
danske universiteter på grund af styreformen
klarer sig dårligt i international sammenhæng.
Der kan naturligvis være særinteresser og øn-
sker om bedre udbytte af forskning og under-
visning blandt vore mange interessenter, men
ingen har direkte formuleret hvad det er en
styrket ledelse præcist skal gøre os bedre til.

Sandheden om universitetsdemokrati og le-
delse er en anden. Ved en konference sidste

år på et af vore højt rangerede samarbejdsuni-
versiteter University of California, Berkeley,
blev det endnu engang dokumenteret at ni ud
af ti af de få nulevende institutioner der kan
føre deres historie 500 år tilbage, er universite-
ter. For Københavns Universitets vedkommen-
de med kollegial ledelse fra starten. Og her
522 år efter viser den sparsomme forskning
der findes på området, dels at store flerfakul-
tære universiteter med meget specialiserede
medarbejdere hyppigere end andre universite-
ter praktiserer medarbejderdemokrati. Dels at
universiteter med selvstyre og medarbejder-
indflydelse har skrappere adgangskrav, giver

højere løn og er bedre rangeret end universite-
ter med andre styreformer. Dette er facts og
burde i højere grad end det er tilfældet, indgå i
debatten.

Jeg er bestemt åben for at lære af ledelsesfor-
mer fra andre (yngre) organisationer, og

Københavns Universitet har blandt andet på
grund af sektorens permanente underfinansie-
ring et presserende behov for at udvikle sine
styringsredskaber. Derfor er jeg meget tilfreds
med at Konsistorium netop har vedtaget en
ambitiøs plan om at udbygge Københavns Uni-
versitets position inden for forskning og ud-
dannelse. Heri indgår også styrkelse af den
øverste ledelse gennem et ledelsessteam med
præcis ansvarsfordeling. Heri sikres desuden
at beslutningskompetencen placeres så tæt
som muligt på dem der er underlagt beslutnin-
gerne. Dialogen og informationsvejene mellem
de forskellige ledelsesniveauer udbygges, og
endelig tilstræber planen at Københavns Uni-
versitets ledere får den bedst mulige admini-
strative støtte. 

Vi står over for store og væsentlige opgaver 
i de kommende år og har mere end nogen-

sinde brug for at kunne omstille os, prioritere
resurserne og samtænke initiativer. Det gælder
fx arbejdet med opfølgningen af udviklings-
kontrakten, for satsningsområderne, for til-
buddene til et samfund som har tvingende be-
hov både for uddannelse og for efter- og vide-
reuddannelse. Det gælder i forbindelse med at
vi går over til et nyt ejerskab af vore mange
bygninger – her skal prioriteres og omfordeles.
De store udbygningsprojekter: KUA, biotek-
centeret på Tagensvej, forvandlingen af Kom-
munehospitalet til universitet og Geo-centeret
på Østervold kræver stram styring og forde-
ling.  Endelig er der også nok at gøre på det
personalepolitiske område, her sakker store of-
fentlige institutioner som fx universiteter og
hospitaler nemt bagud, og selvom vi på Køben-
havns Universitet netop har afsluttet en forny-
else og ajourføring af det eksisterende regelsæt
i et næsten gnidningsløst samarbejde, er der
ingen grund til at hvile på den nytrykte perso-
nalepolitik.

Jeg er ikke sikker på at min politiske midnats-
gæst på Sorømødet hørte mit svar på hans

krav om ledelse, så her er det igen: Vist træn-
ger universiteterne til ledelse. Vi er på ingen
måde skræmte ved tanken om ledelse, og vi er
i fuld gang med at finde de former for moder-
ne ledelse der sikrer os endnu 500 års eksi-
stensberettigelse. ■

Universitetsavisen

KU nomineret til netpris 

I N T E R N E T P R I S : Københavns Universitet har fået fire kroner ud af fem mulige i
en hjemmesideundersøgelse som Statens Information og IT- og Forskningsministeri-
et har været med til at lave. I undersøgelsen fik kun seks uddannelsesinstitutioner fi-
re kroner eller mere. De er dermed nomineret til prisen “Bedst på Nettet” der udde-
les den 3. oktober 2001. I alt 687 uddannelsesinstitutioner deltog i undersøgelsen.
Feltet spænder bredt over diverse uddannelsestyper og indeholder således både
hjemmesider for folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
samt en lang række højskoler osv.
Læs mere på: www.bedstpaanettet.dk/nyheder.asp?page=document&objno=840.

Flere internationale studerende

SA M F U N D S V I D E N S K A B : Antallet af udenlandske studerende som ønsker at
læse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, stiger. I dette efterår begynder 131
studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der kommer 88 fra Europa, 33
fra det amerikanske kontinent og 10 fra Asien og Australien. Alle fakultetets fag har
nu fået opbygget et solidt udbud af kurser på engelsk. De udenlandske studerende
kan i dette semester vælge imellem 37 samfundsvidenskabelige kurser på engelsk.
Det er en stigning i forhold til sidste år hvor der var der 25 kurser på engelsk på
Samfundsvidenskab. Interessen fra udenlandske studerende for at læse i Danmark
er generelt stigende også på resten af universitetet, oplyser Det internationale Kon-
tor på Københavns Universitet.

Nyt på Nettet

H J E M M E S I D E : I løbet af de næste fem uger vil hjemmesiderne for hele fællesad-
ministrationen, alle fakultetskontorer samt enkelte institutter på Københavns Uni-
versitet blive lagt over i det nye design. Det nye design på hjemmesiderne sker som
et led i Københavns Universitets omstilling til nyt visuelt design. Ud over et nyt udse-
ende er der også blevet lanceret et par andre nyheder på KU’s hjemmeside. Under
overskriften “Aktuelt” på KU’s hovedside findes der nu en elektronisk begivenheds-
kalender for hele KU samt oversigter over legatopslag og meddelelser. De studeren-
de på Københavns Universitet har også fået ny hjemmeside. Her kan de studerende
finde nyheder for studerende, tjekke e-mail, melde sig til eksamen eller undervis-
ning og meget mere.
Læs mere om studenterservices på: http://punkt.ku.dk og om det nye designprogram på

www.ku.dk/led/design/index.html.

Par nummer to

R E K TO RVA LG : Efter at Peter Gundelach som den første kandidat til rektorvalget
offentliggjorde sin prorektorkandidat, har kandidat nummer to nu også fundet en
partner. Professor Kirsten Hastrup fra Institut for Antropologi er gået sammen med
institutleder Nils-Erik Fiehn fra Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet. Nils-Erik Fiehn er lektor i oral mikrobiologi og har været institutleder si-
den 1999. Den 57-årige lektor fra Tandlægeskolen har tidligere været prodekan på
Sundhedsvidenskab i en kortere periode og formand for studienævnet på Odontolo-
gi i mange år. Ved det sidste rektorvalg i 1997 var Nils-Erik Fiehn også at finde som
prorektorkandidat. Dengang stillede han op sammen med rektorkandidat Christian
Hjorth-Andersen, men tabte altså til nuværende prorektor Joan Conrad.

Alarm blandt amerikanere på KU
Amerikanske udvekslingsstuderende på Københavns Universitet har også måttet ta-
ge deres forholdsregler efter terroraktionen i USA. Det internationale kontor har ef-
ter råd fra ambassade og politi underrettet de amerikanske studerende på KU om at
prøve at undgå at fremtræde som amerikanere. De må heller ikke forsamles i større
grupper med andre amerikanere eller forlade København uden at meddele hvor de
rejser hen. De amerikanske udvekslingsstuderendes har været skræmte over situa-
tionen i hjemlandet, men både venner og familie i USA har vist sig at være i god be-
hold, oplyser John E. Andersen fra Det internationale kontor på Københavns Univer-
sitet. Heller ingen af de godt 50 danske studerende i eller på vej til USA er kommet
noget til. Nogle af de danske udvekslingstuderende må dog indtil videre blive hjem-
me, og enkelte er strandet på Island.

KU NOTER ▼  
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Af Lise K. Lauridsen

Ikke mange øjeblikke efter at
World Trade Centers tvillinge-
tårne sank i grus, kimer tele-

fonen hos en række universi-
tetsansatte. Eksperterne bliver
som så mange gange før kaldt
til frontlinien når der skal pro-
duceres metervis af spalter og
timevis af sendetid om aktuelle
begivenheder. 

De fleste forskere ser det som
en pligt at samfundet kan gøre
brug af den viden de besidder,
men forskere kan også risikere
at sætte sandheden eller tro-
værdigheden over styr i medier-
nes tjeneste.

Jørgen Bæk Simonsen, lektor
på Carsten Niebuhr Instituttet
med speciale i Islam i Danmark
vælger at sige nej da flere medi-
er ringer fem minutter efter at
han har tændt for fjernsynet
tirsdag den 11. september.

– Jeg synes selv jeg tager et
etisk valg fordi jeg erfarings-
mæssigt ved at der så kort tid
efter terrorhandlingen vil være
en masse gætterier om hvem
der har gjort det. Derfor vil jeg
forbeholde mig retten til at ven-
te til der er fundet en kontekst
at sætte begivenheden ind i.
Medierne opererer i sådan en
situation ikke længere med fak-
tuelle oplysninger. Fakta er kun
en brik i et hypotetisk univers
som er lige så abstrakt som tv-
studiet, siger Jørgen Bæk Si-
monsen.  

Med et så følsomt speciale
som Islam i Danmark, vækker
hele mediedækningen af terror-

krisen i USA bekymring hos
Bæk Simonsen for at også de
danske muslimer dæmoniseres
midt i mediefuroren. Så efter et
par dage vælger Jørgen Bæk 
Simonsen alligevel med at ud-
tale sig til pressen om konse-
kvenserne for muslimerne af
terrorangrebet.

– Som forskere er vi jo blevet
producenter af argumenter, og
vi har ikke altid indflydelse på i
hvilken sammenhæng de kan
blive brugt. Det etiske dilemma
vi som forskere står i er at det
er vores pligt at bidrage med
den viden vi har, men samtidig
må vi være os bevidst at uanset
hvor velbegrundet en mening
vi end måtte have, så kan vi ik-
ke gardere os imod at den kan
have konsekvenser for helt al-
mindelige menneskers liv og
færden, siger Jørgen Bæk Si-
monsen.

Politisk kommentator
At være forsker i mediernes
frontlinie er en svær balance-
gang. Mængden af informatio-
ner skyller ind over én. Konkret
forskning om alle de spørgsmål
medierne beskæftiger sig med,
findes simpelthen ikke. Forske-
re der er inviteret til at tale om
deres lille bitte speciale risike-
rer derfor nemt at ende i en si-
tuation hvor de svarer på
spørgsmål som de reelt ikke
ved nok om.

Det mener professor i stats-
kundskab Ove K. Pedersen der
for nylig har undersøgt forhol-
det medier, forskere, politikere
og befolkning.

– Forskere skal være eks-
tremt påpasselige og kun udta-
le sig om det de har forsket i.
Terrorangrebet i USA er et eks-
tremt eksempel fordi mange
her bliver bedt om at udtale sig
om noget som kun perifert har
noget at gøre med den forsk-
ning de har lavet. Fordi nyheds-
udviklingen går utroligt stærkt,
er det umuligt at vide hvad for-
skerne helt konkret forholder
sig til. 

Derfor kommer forskere også
til at udtale sig som eksperter
på baggrund af andet end deres
forskning. Og så risikerer for-
skeren at agere politiker eller
politiske kommentator ved for
eksempel at berolige befolknin-
gen eller sige at der skal skrides
til handling. Og det kan ikke
være forskerens rolle, siger Ove
K. Pedersen.

Men det er vanskeligt at være
forsker i medierne i dag. Må-
den at vinkle en journalistisk
historie på gør at journalisten
ofte fungerer som ordstyrer og
lader de forskellige parter kom-
me til orde oftest på journali-
stens og ikke parternes betin-
gelser. De enkelte kilders argu-
menter bliver af journalisten
stillet op imod hinanden. Og
det kan gøre det svært at gen-

nemskue hvilken sammenhæng
en udtalelse bliver brugt i. Men
det er op til forskeren selv at
sikre at udtalelsen bliver brugt i
den rette sammenhæng, mener
Ove K. Pedersen.

Overforbrug af eksperter
En anden faktor som vanskelig-
gør forskerens rolle i medierne
er at brugen af eksperter i me-
dierne er eksploderet de sidste
10 år. Og det devaluerer begre-
bet ekspert.

– Det er svært at se at alle
dem der kaldes eksperter også
er det. Begrebet er i stigende
grad uden seriøst indhold fordi
forskningsbaseret viden indgår
i så mange forskellige sammen-
hænge og produceres af institu-
tioner som er uden selvstæn-
dighed i forhold til politiske el-
ler andre interesser. Det bety-
der at større og større dele af
befolkningen stiller spørgsmål
ved den viden forskere har, si-
ger Ove K. Pedersen.

I 60’erne og 70’erne var bru-
gen af eksperter begrænset. Til
gengæld fungerede de uden
større diskussion som sand-
hedsvidner. Dengang var en
ekspert ofte en offentligt ansat,
helst på et universitet. Mange
var læger eller naturviden-

skabsfolk. I dag er det oftest
samfundsforskere der bliver
brugt i medierne. Men fordi vi-
den ikke længere er forbeholdt
nogle få universitetsforskere,
har forskerne i dag også tabt
deres uskyld.

– Ekspertudsagn regnes i dag
ikke for sandhedsudsagn, men
er i meget journalistik at sam-
menligne med politiske ud-
sagn, siger Ove K. Pedersen.

Lektor på Film- og Medievi-
denskab Stig Hjarvard mener
også at tendensen til at bruge
flere eksperter er problematisk:

–  Der er en udpræget ten-
dens i medierne til at bruge fle-
re og flere eksperter og spørge
dem om hvad som helst. Reelt
kunne journalisten lige så godt
spørge folk på gaden.

Og det spil skal forskerne ik-
ke deltage i.

Udvalgte forskere
En anden tendens som påvirker
forskernes rolle i medierne, er
den generelle stofmangel. Man-
ge aktuelle historier handler
derfor  ikke om nuet, men om
fremtiden.

– Hvor tror du det bevæger
sig hen, spørger journalisten.
Her bliver forskeren nødt til at
understrege at det kan han ikke

vide noget om. Han kan give et
kvalificeret bidrag, men det er
det hele, siger Stig Hjarvard.

Det er stadig kun få forskere
som færdes hjemmevant i me-
dierne. Nogle forskere er sim-
pelthen bedre til at forstå jour-
nalisternes præmisser og kan
derfor bedre byde ind med eg-
nede udtalelser.

– Det er næsten altid helt be-
stemte folk der udtaler sig in-
den for bestemte fagområder.
Men det er ikke sikkert at de
mennesker der hyppigst udtaler
er dem der er mest kompetente
på feltet. Onde tunger ville sige
det var omvendt, siger Stig
Hjarvard. 

Hvis man ikke kan leve op til
de journalistiske kriterier om at
udtale sig hurtigt, præcist og
forståeligt, så kan det være nok
så relevant det du har at sige,
forklarer Stig Hjarvard. Men
det er danske forskere faktisk
også blevet meget bedre til. Og
det er positivt, mener Stig
Hjarvard der mener at både
journalister og forskere skal bli-
ve bedre til at forstå hinandens
situation og derfra forhandle
sig frem til det bedst mulige re-
sultat. ■

MEDIER ▼  

Forskeren kan hurtigt for-
vandle sig til politisk kom-
mentator midt i medieilden
omkring en aktuel konflikt.
Det viste mediedækningen 
af sidste uges terrorangreb 
på USA endnu engang

Forskere 
i frontlinien

Aflyst undervisning
De fleste højere læreranstalter i New York, Washington, D.C. og mange der ligger hundre-

de kilometre væk, aflyste tirsdag den 11. september undervisningen i kølvandet på eksplo-

sionerne i World Trade Center og Pentagon. Pace University som holder til på 55. etage af

World Trade Center og et større campusområde et kort stykke vej fra terrorulykken lukke-

de for alle aktiviteter på ubestemt tid.

Fra The Chronicle of Higher Education’s Daily Report den 12. september 2001

EKSPERT-TV – Forskerne 

bliver kaldt til frontlinien når der

skal produceres metervis af spal-

ter og timevis af sendetid om ak-

tuelle begivenheder. Men begre-

bet forsker er blevet devalueret af

overforbruget af såkaldte eksper-

ter.
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Af Richard Bisgaard

Hvis Danmark de kom-
mende år skal kunne
fastholde sin position

som et af verdens førende
velfærdssamfund, er det tvin-
gende nødvendigt at styrke ind-
satsen inden for forskning og
forskningsbaseret uddannelse. 

Sådan lyder den bærende
præmis i den betænkning om
forskningssystemets fremtid
som Forskningskommissionen
efter godt et års kulegravning i
tirsdags afleverede til IT- og
Forskningsminister Birte Weiss. 

Betænkningen indeholder en
lang række analyser og anbefa-
linger om at bruge flere penge
på forskning og uddannelse
som de fleste studerende og
universitetsansatte uden videre
kan skrive under på – og som
Birte Weiss og de forskningspo-
litiske ordførere nok skal vide
at bruge som skyts i de kom-
mende forhandlinger om næste
års finanslov. 

På et afgørende punkt synes
vejene dog at skilles, nemlig i
spørgsmålet om universiteter-
nes fremtidige ledelsesstruktur.

Ekstern bestyrelse
Står det til Forskningskommis-
sionen kan universiteterne godt
vinke farvel til deres århun-
dredgamle tradition med selv
at vælge en ledelse blandt egne
medarbejdere. I stedet skal
samtlige landets universiteter
ledes af en bestyrelse hvor fler-
tallet af medlemmer bliver hen-
tet udefra. Rektor og dekaner
skal ikke længere stå til ansvar
over for universitetets demo-
kratiske forsamlinger, men

ansættes af bestyrelsen i typisk
fem år efter eksternt opslag.

– I nogle tilfælde vil der
måske være mulighed for en
kort forlængelse, men det skal
være slut med at universitets-
rektorer kan sidde i over 20 år
som vi kender det fra visse uni-
versiteter, lyder det fra kom-
missionens medlemmer.

Efter kommissionens opfat-
telse viser ‘de seneste årtiers er-
faringer’ klart at den nuværen-
de demokratiske styreform hin-
drer lederne i at træffe ‘de nød-
vendige beslutninger’ fordi de i
for høj grad skal tage hensyn til
deres mulige genvalg. 

Nøjagtig hvilke erfaringer
der hentydes til, fremgår dog
ikke af betænkningen.

– Men det klassiske eksempel
er jo organiseringen af kemi i
Københavnsområdet der er
splittet ud på fem forskellige in-
stitutioner – selv om det er op-
lagt for enhver at det optimale
ville være at samle det på en el-
ler to institutioner, siger et af
medlemmerne forskningsdirek-
tør for Learning Lab Denmark,
Hans Siggaard Jensen. 

At fem forskellige bestyrelser
med eksternt flertal skulle være
bedre til at finde en løsning på
det problem end de nuværende
demokratiske ledelser er han
ikke et øjeblik i tvivl om.

– Bestyrelsesmedlemmerne
vil nemlig opfatte sig som sam-
fundets repræsentanter og ikke
blot varetage deres egen insti-
tutions snævre interesser, me-
ner han.

Stor modstand
Men både på og udenfor uni-
versitetet er der stor modstand

mod blindt at styre efter en le-
delse inspireret af erhvervsli-
vet.

De studerende på Køben-
havns Universitet kalder Forsk-
ningskommissionens betænk-
ning for “pseudovidenskabelig”
og et udtryk for “udokumente-
ret vanetænkning”. 

– Der er ikke skygge af belæg
for at en ekstern bestyrelse med
ansatte ledere skulle være bed-
re til at træffe de rigtige beslut-
ninger end demokratisk valgte
ledere. Det ligner politisk be-
stillingsarbejde iklædt viden-
skabelig retorik, lyder den sam-
stemmende kritik fra Danske
Studerendes Fællesråd og Fore-
nede Studenterråd på Køben-
havns Universitet.

Til gengæld er ekstern ledel-
se et kardinalpunkt for mange
andre aktører. Allerede i febru-
ar 1999 argumenterede Dansk
Industri og de borgerlige parti-
er for eksterne bestyrelser på
universiteterne. Og før som-
merferien i år ytrede også Soci-
aldemokratiet i deres universi-
tetspolitiske debatoplæg ønske
om en stærkere og mere effek-
tiv ledelse med et eksternt ud-
peget flertal.

I Dansk Magisterforening
mener formand Ingrid Stage at
det er en forhastet beslutning at
lade alle universiteter overgå til
en ny ledelsesform før man har
set effekten af de nye styrefor-
mer som allerede er taget i brug
på Danmarks Tekniske Univer-
sitet og Danmarks Pædagogiske
Universitet.

– Det er skuffende at Forsk-
ningskommissionen ikke kom-
mer med bedre argumenter for
hvorfor styreformen på univer-

Bestilt arbejde
“Jeg kan ikke lade være med at få den tanke at Forskningskommissio-

nen er sammensat af personer med holdninger der svarer til den ønske-

de konklusion, snarere end af uafhængige eksperter med mange for-

skellige synspunkter.”

Susanne Olling Andersen, uddannelsespolitisk ordfører 

i Danske Studerendes Fællesråd.

Afskaf 
demokratiet
og styrk
forskningen
Flere penge, færre forskningsråd
og bedre ledelse er vejen frem, 
mener Forskningskommissionen
der anbefaler at omdanne konsi-
storium til en bestyrelse med 
eksternt flertal

FORNYERE – Forskningskommissionen fra venstre Hans Siggaard-Jensen, Nina Würtzen

(formand), Lauritz Holm-Nielsen (næstformand) og Nina Smith.

FORSKNING ▼  

siteterne skal laves om, siger In-
grid Stage til Jylland-Posten.

I en pressemeddelelse fra
Rektorkollegiet der traditionelt
plejer at være imod at afskaffe
universitetsdemokratiet, bliver
ledelsesspørgsmålet sjovt nok
ikke nævnt med ét ord.

Invester i forskning
Det gør til gengæld forslaget
om at Danmark årligt skal øge
sin investering i forskning. Ide-
en om at det danske samfund i
2010 skal bruge tre procent af
BNP på forskning mod to pro-
cent i dag, vækker til gengæld
stor velvilje hos alle aktører.

Det offentliges andel af inve-
steringerne i forskning bør til
den tid være på 1,2 procent, så
der ikke bliver for stor afstand
mellem den private og den of-
fentlige sektors finansiering af
forskningen, anbefaler kommis-
sionen.

Omregnet i kroner og ører
betyder forslaget at der om ni
år skal afsættes seks milliarder
kroner mere til området end i
dag.

Som kommissionen påpeger,
bør det dog ikke opfattes som
en udgift, men snarere som en
investering idet pengene til of-
fentlig forskning kommer rige-
ligt ind igen. 

Ifølge nyere økonomiske ana-
lyser er det samfundsøkonomi-
ske optimale forskningsniveau
to til fire gange større end det
der faktisk investeres i forsk-
ning i dag, fremhæver kommis-
sionsmedlem og tidligere vis-
mand Nina Smidt.

I forlængelse heraf foreslår
Forskningskommissionen
blandt andet at antallet af for-

skerstuderende fordobles fra de
nuværende 5.000 til cirka
10.000 over de kommende 8-10
år. 

Det skal samtidig blive mere
attraktivt at gøre karriere på
det danske forskerarbejdsmar-
ked. Kun ved attraktive karrie-
remuligheder kan der skabes
en effektiv forskerrekruttering,
også fra udlandet. Derfor skal
antallet af professorater øges.
Af hensyn til fornyelsen skal
professorerne åremålsansættes
mod at få mere i løn. I det hele
taget skal der oprettes flere for-
skerstillinger ved de danske
forskningsinstitutioner. 

Bedre overblik
Danmarks Forskningsråd skal
også styrkes og i lighed med de
økonomiske vismænd spille rol-
len som politisk og strategisk
rådgiver for regering og folke-
ting. 

Strukturen i det rådgivende
system skal forenkles, og be-
villingsmekanismerne skal
være mere gennemskuelige.
Derfor foreslår kommissionen
at de seks nuværende forsk-
ningsråd omdannes til tre fon-
de med brede arbejdsområder.
Dertil kommer fonde til grund-
forskning, forskeruddannelse
og større strategiske satsninger. 

For at give et bedre overblik
over hvad forskningskronerne
bliver brugt til, skal regeringen
som en del af det årlige finans-
lovsforslag udarbejde en over-
sigt over alle forskningsmidler i
en “forskningens finanslov”. 

For at sikre forskningens kva-
litet skal alle forskningsinstitu-
tioner løbende offentliggøre
evalueringer baseret på fælles

principper. 
Al statslig forskningsfinansi-

ering (basisforskningsmidler
undtaget) skal derfor anvende
faglige kvalitetssikringsmeka-
nismer som fastsættes ved lov.

Også et øget samarbejde på
tværs af institutioner skal øge
kvaliteten. Og alle forsknings-
institutioner skal bidrage aktivt
til de forskningsbaserede ud-
dannelser.

– Vi håber at betænkningen
kan bidrage til en velovervejet
og afbalanceret debat om en
udviklingsstrategi for Danmark
som videnssamfund. Forsk-
ningssystemet skal indrettes
med sigte på kontinuerlig for-
nyelse. Dette hensyn ligger til
grund for Forskningskommis-
sionens anbefalinger om det
nye rådgivningssystem, univer-
siteternes ledelsesstruktur med
videre, siger kommissionens
formand, Ninna Würtzen, og
understreger at Danmark står
over for en kæmpe udfordring. 

– Der er en voksende kløft
mellem på den ene side det
overordnede mål om at være en
førende velfærdsnation og på
den anden side samfundets fak-
tiske investeringer i forskning:
De offentlige forskningsbevil-
linger har en faldende tendens,
og Danmark uddanner for få
forskere i forhold til behovet, si-
ger Ninna Würtzen. ■



Hvorfor påtvinge universi-
teterne en ekstern besty-
relse når man inden for

den nuværende universitetslovs
rammer kan skabe en ledelses-
struktur der er mindst lige så
effektiv – og som vel at mærke
ikke sætter universiteternes vig-
tigste aktiv, den faglige integri-
tet og forskningsfriheden, over
styr?

Det spørgsmål vil konsistori-
um på Københavns Universitet
gerne have et klart svar på efter
at det i onsdags diskuterede et
forslag til ambitiøs handlings-
plan for hvordan universitetet
bedst kan omstille sig for at
imødegå de hjemlige og globale
udfordringer inden for forsk-
ning og uddannelse. 

Forslaget er udarbejdet på
opfordring fra rektor af et ud-
valg bestående af blandt andre
dekan John Kuhlmann Madsen
fra Humaniora, dekan Vagn
Greve fra Jura og Jens Barslund
Mikkelsen fra Forenede Stu-
denterråd. 

Selv om det først og frem-
mest er et forsøg på at skitsere
hvordan Københavns Universi-
tet kan følge op på de euro-
pæiske undervisningsministres
erklæringer fra henholdsvis Bo-
logna i 1999 og i Prag i 2001,
kan den i høj grad også opfattes
som et modspil til Forsknings-
kommissionens kritik af univer-
siteterne for ikke at være om-
stillingsparate og handlekrafti-
ge nok.

– Det mener jeg altid vi har
været, men på den anden side
må vi også erkende at blandt
andet fremkomsten af et glo-
balt uddannelsesmarked og
den skærpede konkurrence
mellem uddannelsesinstitutio-
ner ude og hjemme, stiller os
over for helt nye udfordringer
som gør at vi må stramme op
på vores organisation og ledel-
se, siger John Kuhlmann Mad-
sen og fortsætter: 

– Vi har afkrydset alle de op-
fordringer til ændringer der er
fremkommet de seneste måne-
der, bl.a. fra Socialdemokratiet,
og vi har med planen givet vo-
res markante svar. Der er derfor
mange gode ord der virker
gammelkendte, men det vigtige
er at der nu sættes vilje bag pla-
nen, og det på alle niveauer.
Konkurrencen er jo ikke blot i
Europa, men globalt.  

Vi ser mange udenlandske
prestigeuniversiteter oprette 
filialer i Europa, endnu ikke i
Danmark, men det kommer
uden tvivl. Med mulighederne
for at uddanne sig på internet-
tet uafhængigt af det sted man
nu måtte befinde sig, skærpes
konkurrencen.  Hvis ikke vi
gjorde denne kraftanstrengelse
nu, ville vi sidde om ti år og ær-
gre os mens udenlandske ud-
dannelseskonglomerater havde
sat sig på alt det mest interes-
sante. For mig at se er Køben-
havns Universitets tyngde og
bredde et godt fundament for

at tage konkurrencen op, men
den skal udnyttes. Bortset fra
‘vilje’ er et andet vigtigt kode-
ord ‘synlighed’ både lokalt og
globalt. Vi skal åbne os betyde-
ligt mere mod omverdenen end
hidtil, siger dekanen.   

Ledelsesteam med klar
ansvarfordeling
Mere konkret foreslår udvalget
at der på universitetsniveau op-
bygges en slags koncernledelse
omkring rektor bestående for-
trinsvis af valgte dekaner, evt.
prodekaner. Disse får tildelt
præcise tværgående ansvars-
områder og skal sikre at Uni-
versitetet indadtil hurtigt im-
plementerer de mest markante
internationale udviklinger,
mens de udadtil skal give fun-
damentet for at Universitetet
kan sætte dagsordenen. 

Der sættes kraftigt ind med
lederuddannelse på alle ni-
veauer. Der etableres interna-
tionalt dominerede rådgiv-
ningspanaler, mens de eksterne
medlemmer af Konsistorium og
Fakultetetsråd udgør et nyt
rådgivningsorgan der sikrer
forankringen i det danske sam-
fund. Disse og adskillige andre
opstramninger af organisatio-
nen skal understøtte den ambi-
tiøse satsning. Og det sker på
bedste vis inden for den nu-
værende lovs rammer, slutter
John Kuhlmann Madsen. ■
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SKØDER
Vi yder køberrådgivning og sørger for fuld
berigtigelse af din handel.

Vi tilbyder følgende FASTE ENHEDSPRISER,
som er gældende for hele landet:

7.500 kr. - enfamilieshuse

6.500 kr. - ejerlejligheder

6.500 kr. - sommerhuse
incl. moms og uanset købesummens størrelse.

“NO BUY - NO BILL” - sikkerhed: Bliver ejen-
domshandlen ikke til noget, skal du ikke betale
salær - det gælder uanset, hvor mange “nitter” du
løber ind i, inden du finder den rigtige ejendom.

FORÆLDREKØB
KØB EN STUDIEBOLIG TIL 
DIT BARN

Vi sørger for:

• Køberrådgivning og fuld berigtigelse

• Udarbejdelse af lejekontrakt

• Ansøgning om boligsikring

• Information om skatteforhold

Hele pakken koster 8.000 kr., incl. moms 
og uanset købesummens størrelse, og 
“NO BUY - NO BILL” - sikkerheden gælder
også for forældrekøb.

UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING
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Styrk den demokratiske ledelse 

Forsknings-
kommissionens 
forslag

Forskningskommissionens betænkning inde-
holder blandt andet følgende anbefalinger til
ændringer af det danske forskningssystem:
– Konsistorium omdannes til en bestyrelse

hvor medarbejdere og studerende er repræs-
enteret, men hvor der er eksternt flertal.
Rektor og dekan ansættes på åremål af be-
styrelsen efter eksternt opslag. Hver enkelt
institution tager selv stilling til om institut
og studieledere skal vælges eller ansættes.
Lederudvikling prioriteres på alle niveauer,
også økonomisk. 

– Alle professorer ansættes på åremål med
væsentlige lønstigninger til følge. Antallet af
forskerstuderende fordobles på 8-10 år fra
5.000 til 10.000; 25 procent heraf skal re-
krutteres fra udlandet. 

– Universiteter og sektorforskningsinstitutio-
ner gennemgås med henblik på vurdering af
fordele ved et styrket samarbejde med andre
forskningsinstitutioner, etablering af kon-
sortier eller fusionering. 

– Danmarks Forskningsråd skal have en styr-
ket placering i det rådgivende system og
være sektorens svar på Det Økonomiske
Råd. 

– For at styrke og forenkle finansieringen af
forskningen etableres en organisations-
struktur der skal bestå af seks fonde: tre fag-
ligt afgrænsede fonde; en Grundforsknings-
fond; en Forskeruddannelsesfond; samt en
Strategi- og innovationsfond. 

– Statslige forskningsbevillinger af en vis
størrelse skal - bortset fra basisforsknings-
midlerne til institutionerne - fordeles på
grundlag af åben konkurrence og uafhæn-
gig, faglig kvalitetsbedømmelse.  

– Politisk skal der sikres tæt koordinering af
områderne forskningsbaserede uddannel-
ser, forskning og innovation. 

– Danmarks målsætning for forskningsindsat-
sen skal være på 2,5 procent af BNP i 2005
og 3 procent i 2010. Heraf skal den offentli-
ge del udgøre minimum 0,9 procent af BNP i
2005 og minimum 1,2 procent i 2010. 

Forskningskommissionens betænkning kan hen-
tes på www.fsk.dk.

Konsistorium vil forsvare det kollegiale selvstyre på Københavns
Universitet ved at danne et ledelsesteam omkring rektor med
øget tværgående ansvar til dekanerne
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Af Allan Helleskov Kleiner

Fremmedsprogede stude-
rende på de videregåen-
de uddannelser har svært

ved at blive socialt og fagligt in-
tegrerede på deres uddannelse,
viser en rapport fra Rektorkol-
legiet. Rapporten har under-
søgt hvorledes gruppen af
fremmedsprogede som optages
på en lang videregående ud-
dannelse på grundlag af en an-
den skolegang end nordisk, er
blevet integrerede på deres ud-
dannelse. Og konklusionen er
den samme som i en under-
søgelse fra Statskundskab tidli-
gere i år. De fremmedsprogede
føler sig isolerede. 

Rektorkollegiet, som er en
forening af danske universiteter
og højere uddannelsesinstitu-
tioner, slår i rapporten fast at
gode faglige relationer forud-

sætter gode sociale relationer,
og det savner de fremmedspro-
gede.

I undersøgelsen peger de
fremmedsprogede studerende
på en række forhold der gør at
de ikke føler sig integrerede på
deres uddannelse. En af de vig-
tigste årsager er alder. De frem-
medsprogede studerende er ge-
nerelt ældre end deres danske
medstuderende og har derfor
også børn. Det betyder at de
somme tider kan være forhin-
dret i at deltage i gruppearbej-
de. Mange har haft dårlige op-
levelser med gruppearbejde
hvor de ofte bliver mødt med
fordomme om deres faglige ni-
veau. De føler at danske stude-
rende undgår at komme i grup-
per med dem. Det kan også
være svært for danske stude-
rende at arbejde i grupper og

det kan også begrænse deres
imødekommenhed og tålmo-
dighed.

Ølkultur
Fremmedsprogede studerende
efterlyser sociale arrangemen-
ter hvor der ikke indgår alko-
hol. De oplever ofte at den dan-
ske ølkultur kan være med til
skabe en opdeling mellem dan-
skere og fremmedsprogede.
Fremmedsprogede kan ikke al-
tid deltage i arrangementer
hvor øl spiller en central rolle.

Et eksempel er fredagsbarer.
De er til for at skabe et bedre
miljø blandt de studerende og
kan ofte være den fysiske ram-
me for det sociale liv på uddan-
nelsen. Men de kan også ude-
lukke fremmedsprogede fra at
deltage i det sociale liv da de ik-
ke har samme alkoholkultur

AF Allan Helleskov Kleiner

Består du førsteårsprøven
er chancen for at gennem-
føre resten af studiet me-

get høj. Sådan er det i hvert
fald på økonomistudiet, viser
en ny undersøgelse.

Over halvdelen af de økono-
mistuderende dumpede tidlige-
re ved førsteårsprøven. Også
frafaldet blandt de økonomistu-
derende var højt sammenlignet
med andre samfundsvidenska-
belige fag. På økonomistudiet
falder 45 procent fra mens en
femtedel forlader Statskund-
skab uden eksamen.

Derfor har Økonomi under-
søgt hvordan de studerende
klarer sig det første år af deres
studietid. En analyse viser nem-
lig at klarer den studerende
skærene til førsteårsprøven, så
ender vedkommende sandsyn-
ligvis som cand.polit.

Der har været frit optag på
Økonomi siden 1994, men fra
1999 har instituttet indført et
karakterkrav som kræver at de
studerende skal have mindst 8 
i snit. Det har medført at flere
har bestået førsteårsprøven.

– Stramningen har betydet to
ting. For det første har vi fået

færre ansøgninger fra nye stu-
derende. For det andet har vi
fået flere studerende der består
førsteårsprøven, siger studiele-
der Peter Erling Nielsen fra
Økonomi.

Siden 1999 er der gjort en
række ting for at forbedre især
førsteårsprøven – dette er vi-
dereført med en storstilet stu-
diereform, der har fået virkning
fra 1. september i år.

Tidligere bestod 45 procent
af de studerende førsteårsprø-
ven, men siden indførelsen af
adgangsbegrænsningen er den
andel steget til 55 procent af de
nye studerende.

Flere kvinder består
Analysen, der er lavet af lektor
Karsten Albæk, ser på gennem-
snit af eksamenskarakterer, ty-
pe af adgangsgivende eksamen,
eksamensalder i år, optagelses-
tidspunkt samt køn. Det viser
sig at studerende med et højt
gennemsnit i adgangsgivende
eksamen har større sandsynlig-
hed for at bestå især hvis de
pågældende også har haft ma-
tematik på A-niveau i 3.g. 

Venter man derimod et par 
år med at starte på studiet efter
studentereksamen, er der

Hvem består politstudiet?
Efter økonomistudiet har indført adgangskrav 
er der kommet færre ansøgninger, men flere består 
til gengæld førsteårsprøven
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Vær lidt imødekommende
Ikke blot alder og familie-
forhold, men også 
danskernes ølkultur gør
det svært for fremmed-
sprogede at blive integre-
rede på deres videre-
gående uddannelse, viser
ny rapport

som danskerne. Det bliver
sværere at blive venner med de
danske studerende fordi de ofte
knytter venskaber i situationer
hvor de fremmedsprogede ikke
kan være til stede.

På samme måde med rustu-
re. Danskernes ofte grænse-
overskridende opførsel gør det
besværligt for de fremmedspro-
gede at deltage. Det bliver der-
for sværere for fremmedsproge-
de at få venner og et socialt net-
værk når de ikke har mulighed
for at deltage i de sammenhæn-
ge hvor alkohol indgår.

En af de fremmedsprogede
som er blevet interviewet i un-
dersøgelsen, savner en mere
generel form for imødekom-
menhed fra de danske stude-
rende.

større sandsynlighed for at be-
stå førsteårsprøven. 

– Der kan være flere grunde
til at de studerende der venter
med at søge ind, har bedre
chancer for at bestå førsteårs-
prøven. Det kan blandt andet
hænge sammen med at de har
fået nogle færdigheder andre
steder, siger studieleder Peter
Erling Nielsen. 

Det er dog en konklusion
man ikke skal hæfte sig for 
meget ved, mener Peter Erling
Nielsen da en tidligere under-
søgelse har vist det modsatte.

Er man én af de 29 procent
kvindelige studiestartere på
økonomistudiet, har man lidt
større chancer for at bestå 1.
årsprøve på et år end hvis man
er mand.

De økonomistuderende får
dog også lidt mere overkomme-
lige eksamensforhold fra i år.
Efter den nye studieordning er
der godt nok kommet en enkelt
eksamen mere til, men til
gengæld er de fem eksaminer
delt ud på to semestre. Tidlige-
re skulle alle eksaminer til før-
steårsprøven tages efter andet
semester. ■

FØRSTEÅRSPRØVE – En undersøgelse viser 

at hvis de studerende på Økonomi består førsteårs-

prøven, så bliver de også færdige med uddannelsen.

Flere består Økonomi
Siden økonomistudiet indførte et adgangskrav består flere studerende førsteårsprøven.

Tidligere bestod kun 45 procent af de studerende. Det tal er siden adgangskravet blev ind-

ført steget til 55.
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Af Lise K. Lauridsen

L ad os træde ud af begiven-
hedernes strøm og slå op
på side 101. Francis

Fukuyama skrev i 1989 bogen
The End of History som konklu-
derede at efter Den Kolde Krigs
afslutning, sluttede en af histo-
riens store fortællinger. Men
spørgsmålet er om det er rigtigt
set i lyset af begivenhederne
forleden i USA? 

Ordene er lektor Claus
Bjørns. Spørgsmålet rettet til 
de nye studerende på Historie.
For dem er historien først lige
begyndt. Det er tidligt torsdag
morgen og universitetet på
Amager ligger søvnigt hen, men
de tyve studerende på hold fem
er mødt talstærkt op til under-
visningen i historieteori.

Og terroraktionerne i USA
sat i et historisk perspektiv af
lektor Bjørn er åbenbart det
stof der kan få tændt op under
de nye studerende. 

Er konflikten mellem øst-vest
blevet afløst af en konflikt mel-
lem den rige og den fattige ver-
den? Kommer tyrken igen som i
Middelalderens Europa og gen-
optager vi dermed religionsstri-
den mellem Islam og Kristen-
dommen i en ny perverteret
form?

Sådan en start får de fleste af
de studerende til at vågne. Her
kan alle være med og tale sig
varme om noget hvor ingen har
en rigtigere løsning end andre. 

– Det her har ikke noget med
civilisationskrig at gøre, det er
en kamp mellem rige og fattige.
USA har ført en politik der sæt-
ter verdens fattige længere og
længere tilbage, siger en fyr
med kasket og næsering. 

– Man skal passe på med på
forhånd at give den arabiske

verden skylden. Ligesom man
gjorde med Oklahomabomben.
Det var bare en lille amerikansk
dreng der havde gjort det, så i
realiteten kunne det lige så
godt være svenskere der har
været på spil denne gang, lyder
det fra en blond pige med krøl-
ler.

En fyr i ternet skjorte supple-
rer: – Timothy McVeigh (man-
den bag Oklahomabomben,
red.) var ekstrem, men det
amerikanske samfund rummer
masser af ekstreme og meget
religiøse grupper. Så måske er
USA ikke så forskellig fra Mel-
lemøsten.

Diskussionen bølger frem og
tilbage i lokalet, men efter tyve
minutter er det tilbage til den
nedskrevne historie. Det begyn-
der hurtigt at svirre i luften
med årstal. Samfundsvidenska-
ben og litteraturvidenskabens
indflydelse på historien bliver
diskuteret. Falsumer som Hit-
lers eller måske Kierkegaards
kærestes dagbog. Historiefor-
midlingen som iscenesat datid.
Og jagten på sandheden eller
hvad der nu er derude.

Kan ikke nå det hele
Starten på livet som studerende
har først og fremmest været
præget af masser af nye input,
men også forvirring, fortæller
et par studerende i smøgpau-
sen.

– Det er svært at finde ud af
hvad der er væsentligt. Både
teksterne og undervisningen er
meget mere koncentrerede end
vi er vant til. Jeg plejer at tage
notater til det jeg læser, men
det kan jo ikke lade sig gøre når
du skal læse 150 sider. Men det
gør også at jeg ikke husker tek-
sterne så godt, siger Camilla.

Mængden af læsestof overra-

sker ikke, men det er svært at
administrere de mange timer
alene, forklarer Camilla:

– Det er hårdt fordi jeg ikke
helt kan skelne imellem hvor-
når jeg har fri og hvornår jeg ik-
ke har. Alt flyder sammen.

For Philipp der før har læst
på Handelshøjskolen, har stu-
diestarten på historie været lidt
lettere.

– Da jeg startede på Handels-
højskolen skulle vi nærmest ha-
ve en fremmedordbog med fra
dag ét bare for at forstå hvad
læreren sagde. Her er det mere
stille og roligt. 

– Halvdelen af det at være
studerende er at vænne sig til
at være bagefter, for der vil al-
tid være mere at læse, men du
kan ligeså godt lade være med
at have dårlig samvittighed
over at du ikke kan nå det hele,
siger Philipp.

Lære jargonen
Anden lektion fortsætter. To pi-
ger i klassen har forberedt en
kort introduktion af historiker-
nes forfædre; Herodot og Saxo.
Lidt færre kaster hånden i vej-
ret når underviseren spørger
ind til teksten. En overflyttet
studerende fra Odense svarer
rutineret på et par spørgsmål,
men også et par af de helt grøn-
ne følger godt med. De fleste
nøjes med at lytte og skrible
lærerens hovedpointer fra tav-
len ned på papir.

Lektor Claus Bjørn fortæller
ivrigt historier midt i historien.
Ind imellem går det for stærkt,
men et par piger er hurtige til at
stille spørgsmål. Læreren lader
også spørgsmålene gå den an-
den vej: – Hvordan har man
fået overliggeren på plads på
stendysserne? Hvor ligger 
Angeln? Ingen risikerer at blive
lullet i søvn. I slutningen af ti-
men begynder lidt pigehvisken
dog i hjørnerne. 

Efter timen mødes Gry, Ca-
milla, Philipp, Tore og Lone til
deres første læsegruppemøde.
Generelt er de glade for deres
lærere, men derfor kan det sta-
dig være forvirrende at være ny
studerende. 

– Meget af det der bliver sagt
eller især det vi læser, er ufor-
ståeligt. Men jeg tænker på det
som at jeg lige skal ind i jargo-
nen først, siger Gry.

Til gengæld er det ikke noget
problem at stille dumme
spørgsmål.

– Men vi er vant til fra gym-
nasiet at læreren sørger for at
alle er med, siger Lone.

Og den slags nursing er der
ikke meget af. Godt nok spørger
underviserne venligt om der er
noget man ikke har forstået,
men det kan være ret uover-
skueligt at finde ud af når stof-
fet er tungt eller på engelsk
som de tekster hold fem skulle
læse til i dag.

– Det er jo fint nok at under-

viserne spørger, men jeg sidder
bare tilbage med fornemmelsen
af at jeg ikke engang er klar
over hvad jeg har læst, siger Ca-
milla.

Forventninger
Lidt gymnasieagtigt virker det
stadigvæk, mener en enkelt.
Andre er frustrerede over at un-
dervisningen ikke er som de
forventede. Og forventninger
er der masser af både på den
ene og den anden side af kate-
deret.  

– Jeg har en nysgerrighed ef-
ter at finde frem til – jeg ved ik-
ke hvad jeg skal kalde det – en
slags sandhed, måske. Eller i
hvert fald en evne til bedre at
kunne gennemskue fx hvad det
er der foregår i USA lige i øje-
blikket. Ja, i det hele taget at
gennemskue verden omkring
mig, siger Gry.

Også uden for klasseværelset
er der masser af forventninger
til de nye studerende. At vælge
et fag som historie skaber panik
hos nogle forældre over hvad
man dog skal blive til, fortæller
flere. Og de er godt klar over at
historie måske især er for dem
der ikke rigtig ved hvad de vil.
Men det er kun fedt at historie
er så bredt, mener både Philipp
og Tore som før har valgt lidt
mere smalle studier. 

Hos lektor Claus Bjørn er for-
ventningerne til de nye histo-
riestuderende ikke så meget an-
det end at de er åbne og inter-
esserede: 

– Nogle af de nye studerende
skal jeg næsten fortælle hvor
længe trediveårskrigen varede,
og jeg ved godt at mange stude-
rende er blanke når de starter.
Men det har også sine fordele.
Førsteårsstuderende er ofte de
mest optimale studerende man

kan undervise. Her er alle
chancer for at inspirere den stu-
derende og få etableret en god
kontakt. Så snart de bliver lidt
mere erfarne, begynder de alle-
rede at sortere fra og finde
frem til at det er lige netop den-
ne lille del af historien jeg inter-
esserer mig for.

Et hamskifte
Claus Bjørn har været ansat på
Institut for Historie i 30 år. En
hel del russer er blevet til færdi-
ge kandidater i den tid, og
Claus Bjørns gamle førsteårs-
studerende er stadig nogle af
dem der nikker til ham på gan-
gen. 

– De nye studerende du har
undervist, har du et helt andet
forhold fordi du har givet dem
den akademiske indføring i fa-
get. Ud over specialet er der ik-
ke mange ting på studiet der får
så stor betydning som den
første tid som studerende. Det
er her, du får dit faglige fod-
fæste, og som underviser er du
da i høj grad med til at præge
de studerende, siger Claus
Bjørn. 

For de fleste undervisere på
universitet er førsteårsstude-
rende en pædagogisk udfor-
dring. Udover at skulle sætte
sig ind i nye tankegange og sto-
re mængder svært tilgængeligt
læsestof, skal de nye studeren-
de også have rystet skolevaner-
ne af sig. Og så skal de selvføl-
gelig lære hinanden og stedet at
kende. Og de fleste undervisere
er godt klar over at hamskiftet
til studerende tager sin tid.

– Jeg plejer at fortælle dem
at da jeg startede på universite-
tet tog det mig knapt et år før
jeg turde sige noget i den for-
samling af kloge hoveder, for-
tæller Claus Bjørn. ■

STUDIESTART ▼  

AKADEMISK – Undervisningen er lige startet 

for de nye studerende på Historie. Ligesom mange

andre steder på universitetet blev undervisningen

præget af en diskussion om terroraktionerne i USA.

Sære undervisere, kringlede teorier og 
hundredevis af sider svært tilgængeligt 
læsestof. Livet som universitetsstuderende 
er fyldt med forundring, frustration og for-
andring. Universitetsavisen har mødt et 
hold håbefulde historiestuderende

Historien er 
lige startet
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AF Allan Helleskov Kleiner

Nanoteknologi og -viden-
skab er blevet kaldt det
største tekniske frem-

skridt for menneskeheden si-
den elektriciteten. Centerlede-
ren på det nye Nano-Science
Center på H.C. Ørsted Institut-
tet er da også entusiastisk når
han fortæller om det nye forsk-
ningsområde.

– Det er fremtidens teknolo-
gi, siger forskningsprofessor
Thomas Bjørnholm.

Nanovidenskabsmænd flytter
rundt med molekyler og ato-
mer som er kemiens mindste
byggesten og sætter dem sam-
men på helt nye måder og i helt
nye sammenhænge. Resultatet
er nye arkitekturer på nanome-
terskala. De skulle blandt andet
kunne udnyttes til at lave tran-
sistorer til superchips og til at
docere medicin uden bivirknin-
ger. De nye strukturer er så små
at de bliver målt i nanometer.
En nanometer er 0,000.000.
001 meter eller en milliarddel
meter (10 i minus niende som
det hedder i fagsproget). Det er
tusinde gange mindre end man
normalt kan se med et mikro-
skop. Selv om det lyder småt, så
er det stort i atomernes verden;
ti atomer lagt på linie strækker
sig typisk bare over tre nano-
meter.

Supercomputer
På Københavns Universitet har

forskerne især kig på computer-
teknologien. Det er compute-
rens integrerede kredsløb (også
kaldet chips) som afgør hvor
hurtig og effektiv computeren
er. Men antallet af transistorer
der kan puttes ind i et integre-
ret kredsløb er ved at være
nået. 

Gordon Moore, en ameri-
kansk videnskabsmand, opda-
gede allerede i 1965 at antallet
af transistorer i et integreret
kredsløb fordobledes hver 18.
måned. Det bliver kaldt Moores
Lov. Det har indtil videre 
kunnet lade sig gøre at følge 
Moores Lov. Men i løbet af de
næste 10-20 år vil det ikke læn-
gere være fysisk muligt at følge
hans forudsigelse ved fortsat
brug af litografiske metoder til
at lave computerchips. Græns-
en for hvor små transistorerne
kan være, er simpelthen ved at
være nået. Hvis computeren
fortsat skal udvikles i det hidti-
dige tempo, så skal de integre-
rede kredsløb udvikles ved
hjælp af ny teknologi. Den nye
teknologi skulle gerne være na-
noteknologi, håber Thomas
Bjørnholm.

– Det vi vil lave er en slags
kogebog der beskriver hvordan
man samler molekyler til en
elektronisk funktionel struktur.
Da det drejer sig om rigtigt
mange molekyler, skulle de
helst kunne finde ud af at sam-
le sig selv så det kommer til at
ligne en transistor og en ikke
celle som vi kender det fra bio-

logien, siger forskningsprofes-
sor Thomas Bjørnholm.

Sidste år lavede forskere på
Københavns Universitet en mo-
lekylær transistor. Som de før-
ste i verden lykkedes det for-
skerne at vise at en enkelt elek-
trons kvantetilstand kan regu-
lere ledningsevnen af et kul-
stof-nanorør som er forbundet
mellem to guldelektroder. Na-
norøret er bare 3 nm bredt og
200 nm langt. Et nanorør er et
kæmpemolekyle som udeluk-
kende består af kulstof med sto-
re elektriske egenskaber. Det er
denne ekstremt lille transistor
forskerne håber at kunne ud-
vikle og måske erstatte de tran-
sistorer som findes i integrere-
de kredsløb i dag. Hvis det lyk-
kes, er det atter muligt at følge
med Moores Lov nogle år end-
nu.

Den magiske beholder
De fleste store universiteter har
efterhånden et nanoforsknings-
center. På nogle af de andre
centre arbejder nanoforskerne
blandt andet med at udvikle en
mere skånsom medicinsk be-
handling af patienter. Det kun-
ne for eksempel være i forbin-
delse med brugen af senneps-
gas til kemoterapi. Sennepsgas
er utroligt giftigt. Men hvis
man tager en pille med meget
små mængder sennepsgas og
sørger for at gassen bliver frigi-
vet i det rette øjeblik, kan man
helbrede kræft. 

– Lidt firkantet sagt vil man

lave en intelligent beholder der
kan genkende en sund celle og
en kræftcelle. Den beholder vil
kun åbne sig og frigive lidt gas
når den møder en kræftcelle og
på den måde dræbe kræftcel-
len, fortæller Thomas Bjørn-
holm. 

Beholderne findes overalt i
vores hverdag. De er bare ikke
så intelligente som dem man
forsøger at udvikle. Selve be-
holderen kan vi alle lave, den
findes i vores hverdag for ek-
sempel i mayonnaise: 

– Hvis man tager noget oli-
venolie og blander med æg og
andre ingredienser og rører
rundt, så samler oliemolekyler-
ne sig selv og danner en nano-
skopisk beholder. Mayonnaise,
mælk og mange andre ting be-
står stort set af disse beholdere
som går under navnet liposom,
micelle eller vesikkel, fortæller
Thomas Bjørnholm.

Gennembruddet
Det store gennembrud indenfor
nanovidenskaben kom i 80’er-
ne hvor scanning probe mikro-
skopet blev opfundet. Det gjor-
de det muligt for første gang at
se og manipulere med de for-
svindende små dele som nano-
videnskaben arbejder med.

– Det er som om man pludse-
lig kan se hvor man før har
famlet i blinde. Området har
tidligere slumret i en videnska-
belig Middelalder, siger center-
leder Thomas Bjørnholm.

Og siden er det gået slag i

slag. Sidste år blev nobelpriser-
ne i fysik og kemi givet til to vi-
denskabsmænd inden for områ-
der beslægtet med nanoforsk-
ningen. Danmark er også godt
med som det blandt andet ses
gennem resultater som den mo-
lekylære transistor fra nano-
forskningscenteret.

– Det er et område som ikke
blot Københavns Universitet,
men også DTU, Århus Universi-
tet og Risø er begyndt at priori-
tere højt. Alle eksperter med
forstand på området mener at
det bliver et vigtigt område i
fremtiden. De lande vi sam-
menligner os med, har allerede
et nanoforskningscenter, siger
Morten Bovbjerg, sekretariats-
chef i IT- og Forskningsministe-
riet.

Tværfaglighed
Nano-Science ligger i området
mellem kemi, fysik og biologi.
Derfor henvender nanoteknolo-
gien sig til mange faggrupper
inden for naturvidenskaben. 

– Det er ved at kombinere fy-
sik, kemi og biologi vi får ny vi-
den, sagde Dr. Mathias Brust
fra Liverpool University ved
indvielsen af det nye center.

Den betragtning er Thomas
Bjørnholm enig i. På Nano-
Science Centret arbejder både
fysikere og kemikere – biolo-
gerne er ikke rigtigt kommet
med endnu, men det er kun et

spørgsmål om tid, vurderer
Thomas Bjørnholm som ser sto-
re fordele i den tværfaglige or-
ganisering.

– Vi har forsket hver for sig i
de sidste 15 år, men nu er grup-
perne blevet så store at vi kan
hjælpe hinanden. Det giver et
godt videnskabeligt miljø, siger
centerlederen.

Han håber også at den
tværfaglige struktur kan være
med til at tiltrække flere stude-
rende fra ungdomsuddannel-
serne end naturvidenskaberne
gør i øjeblikket. Indtil videre
har han ikke haft problemer
med at fange de unges op-
mærksomhed når han har
været rundt på gymnasierne for
at tale med dem, fortæller han.
Til næste år begynder 25 unge
for første gang på den nye stu-
dieretning om nanoteknologi
og nanovidenskab på H.C.
Ørsted Instituttet.

– Jeg tror ikke at unge i dag
er tiltrukket af IT-branchen for-
di de kan lide at sidde og taste
koder ind foran en skærm. De
vælger IT fordi de vil være en
del af en ny og spændende ud-
vikling. Det håber vi også bliver
tilfældet med nano-science, si-
ger Thomas Bjørnholm. ■

Læs mere om nanovidenskab og
Nano-Science Centeret på
www.nano.ku.dk.

NANO-SCIENCE ▼  

Danmark på nanokortet

Det nye Nano-
Science Center
på Københavns
Universitet skal
bringe Danmark
i front. En af 
planerne er at
være med til at
udvikle en ny
chip til fremti-
dens computer

SUPERCHIP – Centerleder Thomas Bjørnholm håber at det nye 

Nano-Science Center på Københavns Universitet kan udvikle transisto-

rer til morgendagens superchip.
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Mikroskopisk videnskab
Nano kommer af de græske ord nanos som betyder dværg. Nano refe-

rerer således til noget meget småt. En nanometer er en milliontedel af

en millimeter. Eller 100.000 gange mindre end tykkelsen af et hår.
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Ikke egnede ressourceprofiler
T YS K L A N D : Moderne arbejdspladser har efterhånden alle indført et system
med testning af nye medarbejdere forud for ansættelsen. Hvorfor ikke gøre det
samme med universitetsstuderende? Spørgsmålet skyldes det tyske rektorkolle-
giums talsmand, professor Klaus Landfried. Han vil indføre et prøveår for stude-
rende fordi han mener at studieegnetheden bedre kan bedømmes over et år end
ved de forskellige former for optagelsesprøver og tests fordi prøveresultaterne 
ofte beror på den enkeltes ansøgers dagsform. Et prøveår vil give universiteterne
bedre forudsætninger for at afgøre den faktiske studieegnethed, mener han. 
Antallet af dygtige studenter stiger, men det gør antallet af ikke egnede studeren-
de også. En opinionsundersøgelse blandt cirka 1.400 tyske universitetsansatte
tidligere i år viste at de betragter en tredjedel af de studerende som uegnede for
akademisk uddannelse. ■
Læs mere på: 

www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,154853,00.html.

Rige skal betale fattiges studiegæld

STO R B R I TA N N I E N : Labour-regeringens uddannelsespolitik er netop blevet
udsat for en skarp kritik af en af regeringens egne økonomiske rådgivere,
Howard Glennester, som er er professor ved London School of Economics. Glen-
nester siger at Labours beslutning om at indføre terminsafgifter ved universite-
terne var upopulær, misforstået og kun gav et minimalt afkast. Han er også kri-
tisk over for reglerne for tilbagebetaling af studielån fordi den nuværende ord-
ning favoriserer studerende fra de gunstige socialklasser. Han efterlyser et mere
progressivt system hvor de der tjener mest på deres akademiske uddannelse også
yder højere bidrag til en langt mere socialt udjævnende afdragsordning. ■
Læs mere på: 

http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,9830,546688,00.html.

Hvidbog kaster lys over secondary school

STO R B R I TA N N I E N : Den britiske regering har i begyndelsen af september
præsenteret en hvidbog med en omfattende reformering af secondary education.
Forslaget omfatter blandt andet en decentralisering af beslutningsprocesser for
privatskoler og en strategi for dannelsen af lokalt specialiserede profiler i under-
visningen. Reformen berører foreløbig kun det øverste niveau, upper secondary
school, de 14-19 årige. Man forventer at hvidbogen vil udløse en national diskus-
sion som senere skal omsættes til et reformforslag der blandt andet har til formål
at skabe større ligevægt mellem de teoretiske uddannelser og professionsuddan-
nelserne. ■
Læs mere på: www.dfes.gov.uk/achievingsuccess/chap4.shtml.

Af Karsten Bengtsson, 
San Francisco

Det har vakt stor opsigt i
akademiske kredse i
USA at det prestigefyld-

te Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.) vil gøre
samtlige dets kurser og al aka-
demisk viden tilgængelig via in-
ternettet.

Andre universiteter har eks-
perimenteret med at gøre dele
af deres kursusprogrammer til-
gængelige via internettet, men
det er som oftest sket for at
skaffe en økonomisk indtægt til
universitetets drift. Massachu-
setts Institute of Technology er
gået en anden vej idet man med
det nye projekt – OpenCour-
seWare – har taget det ultimati-
ve skridt inden for online ud-
dannelse og gjort hele molevit-
ten gratis for alle. 

Med OpenCourseWare stiller
universitet al sin viden gratis til
rådighed for klodens befolk-
ning via internettet. Det bety-
der at mindrebemidlede unge i
USA og nysgerrige studerende i
den tredje verden kvit og frit vil
kunne komme i forbindelse
med alle de kurser som det an-
erkendte amerikanske re-
search-universitet i Cambridge
udbyder. Noget der ellers ko-
ster 26.000 dollar (ca. 200.000
kroner) om året hvis man vil
indskrives ved universitet på
traditionel vis. 

– Ved at gøre al vores akade-
miske viden gratis tilgængelig
for omverdenen, bygger vi vide-
re på en akademisk tradition –
nemlig at dele og udveksle vi-
den med andre. Kun ved åbent
og gratis at stille akademiske
ressourcer til rådighed, kan vi-
den blive udbredt blandt almin-
delige mennesker og dermed
nå et højere kvalitetsniveau.
Det er i samfundets og dermed
i alles interesse, forklarer
M.I.T.-præsident Charles M.
Vest i en pressemeddelelse fra
universitet.

Gratis, men diplomløst
Nyheden om at M.I.T. vil dække
et gratis tag-selv bord med
samtlige sine akademiske ret-
ter, har vakt stor opmærksom-
hed i amerikanske universitets-
kredse idet M.I.T. er et privat
betalingsuniversitet og altså en

forretning der skal løbe rundt.
Er universitetet da slet ikke

nervøs for at man ved at forære
al sin viden og give alle sine
forelæsninger gratis væk kom-
mer til at save den gren over
man selv sidder på?

– Overhovedet ikke. Vores
ressourcer er mennesker og er-
faring med at undervise stude-
rende i klasseværelser og labo-
ratorier. Kun på et universitets-
campus kan studerende mødes
med professorer af kød og blod
og lære fra dem – og fra hinan-
den. Derfor vil de studerende
fortsat lade sig indskrive på
M.I.T., siger præsident Charles
M. Vest. 

– Jeg mener derfor ikke at vi
giver noget gratis væk som vo-
res studerende ellers betaler
for. Men vi håber at hjælpe en
række institutter verden over til
bedre at kunne finde viden in-
den for en række af de felter vi
dækker, fortsætter han.

Charles M. Vest understreger
endvidere at studerende der
vælger at læse i cyberspace, ik-
ke udstyres med firkantede hat-
te, sorte kapper eller andre for-
mer for diplomer eller eksame-
ner. Eksamenspapirer er forbe-
holdt dem der fysisk møder
frem og studerer på M.I.T.’s
campus i Cambridge – og beta-
ler!

Fra computerverdenen
Det nye projekts navn, Open-
CourseWare, bærer en diskret
henvisning til den udbredte
såkaldte ‘open source’-bevægel-
se der findes inden for compu-
terverdenen. Det er ingen
tilfældighed idet det akademi-
ske OpenCourseWare direkte
udspringer af ‘open source’- be-
vægelsen inden for forskning i
teknologi og software – områ-
der der er på M.I.T.’s hoved-
menu. 

‘Open source’-bevægelsen
udspringer af den finske pro-
grammør Linus Torvalds arbej-
de med at skabe et operations-
system for computere, Linux,
der er åbent og frit tilgængelig
for alle – i modsætning til ek-
sempelvis Microsofts operativ-
system Windows. Grundtanken
i ‘open source’-bevægelsen er at
ved at gøre den grundlæggende
edb-kode tilgængelig for alle,
vil et kollektiv af program-

mører arbejde med systemet og
derved rette fejl og på andre
måder udbedre systemet.

Netop tanken om et ‘open
source’-computersprog har dy-
be rødder på M.I.T.’s mange
computerafdelinger, der blandt
andet har ansat Lee Wenders
som i sin tid skabte the World
Wide Web.

Ideen med det akademiske
OpenCourseWare stammer så-
ledes direkte fra computerver-
denens ‘open source’-program.
På samme måde som program-
mører ved at få stillet program-
mer som Linux til rådighed vil
forbedre det, sådan kan også
akademisk viden udvikle sig.
Ved at gøre samtlige kurser til-
gængelige via internettet kom-
mer denne viden ud til andre
akademiske kredse, og de vil al-
le arbejde videre med denne vi-
den, finpudse den – og slutre-
sultatet vil blive en forskning
der kan nå nye højder.

Universiteter sælger 
teaterbilletter
Universitetet ser således sit nye
projekt som en måde at stille
akademiske byggeklodser til
rådighed for hele verden såle-
des at en global akademisk ka-
tedral en skønne dag kan byg-
ges.

– I Middelalderen mødtes
indbyggerne i en landsby for i
fællesskab at bygge en katedral.
Noget der var større end hvad
den enkelte nogensinde ville
have mulighed for at skabe.
Ved at bygge en katedral i fæl-
lesskab skabte man noget som
samfundet blev større og rigere
af. Det gør vi i det moderne
samfund ikke rigtig længere.
Men med det nye projekt vil vi
forsøge at bygge en katedral af
viden, forklarer professor Hal
Abelson, som leder en af
M.I.T.’s mange computer- og
teknologiafdelinger.

M.I.T.’s nye projekt støttes da
også af en række profeter inden
for computerverdenens ‘open
source’-bevægelse. 

– Jeg har længe været en for-
taler for at universiteter bør for-
ære deres viden til omverde-
nen, siger den amerikanske ju-
ra-professor Eben Moglen fra
the Free Software Foundation.
Han mener på ingen måde at
det vil skade forretningen
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JEG LOVER –
Putin arbejder på

at den næste ge-

neration får flere

kompetencer og

færre kalasnikoffs.

En katedral 
af viden

RU S L A N D : Præsident Vladimir Putin var indbudt som taler i forbin-
delse med semesterstart ved Moskvas statslige pædagogiske universi-
tet. Han lovede forsamlingen af lærere og studerende at uddannelse
fremover bliver en højere prioritet i den russiske regering. Til næste år
vil udgifterne til uddannelse for første gang overstige udgifterne til
forsvaret på statsbudgettet. Han erkendte at staten hidtil ikke har ta-
get behovet for uddannelse alvorligt nok, og Putin gentog et tidligere
løfte om at fordoble lærerlønnen som p.t. ligger på cirka 300 kroner
om måneden. Løftet omfatter dog ikke universitetsansatte selv om og-
så deres vilkår er dårlige – mange må ty til både en anden og tredje
indtjeningskilde ved siden af deres lærerløn. ■
Læs mere på: http://president.kremlin.ru/events/288.html.

Rusland rasler med bøgerne
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M.I.T. at universitetet stiller sin
akademiske viden gratis til
rådighed for omverdenen.

– Moderne universiteter sæl-
ger teaterbilletter, siger Eben
Moglen, og henviser til det tea-
terstykke som undervisere hver
dag opfører i verdens mange
auditorier. Moglen mener at
M.I.T. ved at dele ud af sin aka-
demiske viden tværtimod vil
øge interessen for at blive opta-
get på M.I.T.

– Det er som med basketball
på tv. Ligesom det ikke har ska-
det ‘the Los Angeles Lakers’ at
dets kampe bliver vist på tv, så
vil det heller ikke skade M.I.T.
at dets undervisning er tilgæn-
gelig via internettet. Tværti-
mod.

Positive ansatte
Det ambitiøse ‘åben viden’-pro-
jekt vil omfatte alle universite-
tets afdelinger som vil stille al
deres materiale til rådighed for
en offentliggørelse via the
World Wide Web gennem de
næste 10 år. Projektet skal om-
fatte kursusmateriale, noter,
bogtekster, læseplaner og vi-
deooptagelser af relevant un-
dervisning som alt sammen vil
blive gjort tilgængelig via inter-
nettet.

For at undgå en diskussion
om hvem der har ophavsretten
til professorers forelæsninger,
er ordningen dog frivillig såle-
des at afdelinger eller de enkel-
te professorer selv kan vælge

hvorvidt de vil deltage i projekt
OpenCourseWare. Men afstem-
ninger blandt universitetets
godt 100 afdelinger viser at
langt størstedelen af M.I.T.’s
ansatte er positive over for det
nye projekt, som ventes at ville
komme til at koste omkring 100
mio. dollars.

De få der har udtrykt reser-
vationer over for det store aka-
demiske tag-selv bord, frem-
fører at universitetet mister en
potentiel indtægtskilde som
kunne komme M.I.T.-studeren-
de til gode ved at mindske de
høje undervisningsgebyrer som
de studerende for tiden må be-
tale.

Professor Steven Lerman, der
er formand for M.I.T.’s lærer-
kollegium, indrømmer at dette
ville være en mulighed, men
mener at højere principper end
kølige kontanter må komme i
betragtning.

– Vi må drage fordel af det
enorme potentiale som inter-
nettet udgør for at åbne univer-
sitetet for befolkningen og for-
håbentlig herigennem inspirere
andre til at gøre det samme, si-
ger Steven Lerman. M.I.T.-
præsident Charles M. Vest er
enig.

– Det nye initiativ går imod
den markedsstyrede model for
online uddannelser der hidtil
har været udbredt i USA. Men
det er i nøje overensstemmelse
med den udbredte opfattelse på
M.I.T. - nemlig at uddannelser

vil nå et højere niveau hvis in-
formationer og viden bliver
gjort bredt tilgængelig for så
mange mennesker som muligt.
Med sit initiativ har M.I.T. ind-
ledt en kamp mellem .com og
.edu –  eller, med andre ord,
hvorvidt online kurser fra
førende amerikanske universi-
teter bør være gratis eller kom-
mercielle.

En række universiteter som
eksempelvis Stanford i Califor-
nien har oprettet en lang række
kursustilbud online – mod beta-
ling. Det er således muligt at ta-
ge en hel ingeniøruddannelse
fra Stanford Universitet – uden
nogensinde at sætte sine ben på
det palmebevoksede campus.
Men der skal betales ved kasse
1.

Andre, som University of
Phoenix der har skabt verdens
største private internet-univer-
sitet, tror også at online ind-
læring mod betaling vil vokse i
takt med at arbejdsmarkedet i
det vidensbaserede samfund ef-
terspørger stadig bedre uddan-
net arbejdskraft. Men M.I.T. går
med sit stort anrettede tag-selv
bord imod denne tendens.

– Vores håb er at OpenCour-
seWare først og fremmest vil
blive en gratis tumleplads for
akademiske nysgerrige over he-
le verden, slutter M.I.T.-præsi-
dent Charles M. Vest. ■

Karsten Bengtsson er 
freelancejournalist og bosat i

Det prestigefyldte research-universitet 
Massachusetts Institute of Technology vil i løbet
af 10 år gøre samtlige kurser tilgængelige via 
internettet – kvit og frit

ONLINE – Massachusetts 

Institute of Technology regner

med at det vil koste 100 millioner

dollars at gøre alle dets kurser og

al akademisk viden tilgængelig

via internettet.
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Af Peter Tudvad, 
Søren Kierkegaard 
Forskningscenteret

Da Søren Kierkegaard for
161 år siden rejste fra
København til Jylland

for at besøge sin faster i Sæd-
ding, vidste han ikke hvor man-
ge ørkesløse forskere denne rej-
se ville vække til dåd.

Rejsen er blevet fortolket
som en pilgrimsrejse til den el-
skede faders fødeegn i det fjer-
ne sogn på den sagnomspund-
ne jyske hede. Og den rejsende
– 27 år, nyuddannet cand.theol.
og arving til en større formue
efter den hedengangne hose-
kræmmer og købmand – er ble-
vet afsløret som en flaneur, en
Erasmus Montanus, et overklas-
sebarn og en rejsende dandy
der kun ved skæbnens ugunst
var kommet til det fattige he-
desogn i Jylland og ikke til et
adeligt gods på det frodige
Sjælland.

Men afsløringen er snarere
en tilsløring, for fortolkerne har
frit betjent sig af egne postula-
ter frem for at kontrollere kil-
der og møjsommeligt arbejde
sig gennem Kierkegaards rejse-
dagbog for at finde manden
bag skriften. Dette prøver vi på
Søren Kierkegaard Forsknings-
centeret at råde bod på når vi til
november udgiver en kommen-
teret udgave af rejsedagbogen i
bind 19 af Søren Kierkegaards
Skrifter.

“Gennem hans dagbog kan vi
følge ham på rejsen”, noterer
Jørgen Bukdal med en sjældent
lødig kildehenvisning i Søren
Kierkegaard. Hans fader og slæg-
ten i Sædding, (1960). “Han er
rigmandssønnen. Han rejser
med tjener. Hans stemningsliv
er krydret af sværmeriet for Re-
gine. Desuden er det første
gang han, bortset fra ture i
Nordsjælland, skal udenfor
København. Han har sin køben-
havnerjargon i behold, men fint
tilslebet af hans ironi og dialek-
tik”.

Opdagelsen af Jylland var i
sandhed en romantisk køben-
havnerbegivenhed, og derfor
måtte Kierkegaard som køben-
havner også være rejst ud for at
opleve den jyske folkklore. Buk-
dahl ved sågar at han rejste
“med tjener, der ordnede baga-
gen”!

Opdigtet tjener
Om Kierkegaard har tugtet de
arme jyder med sin københavn-

ske ironi, skal jeg gerne lade
være uafgjort. Men forunderligt
er det at den selv samme drille-
syge minsandten fremhæves
som noget særligt vestjysk af
A.M. Baarris i Søren Kierke-
gaard og Vestjylland. En Studie
over det vestjydske Islæt i hans
Karakter og Forfatterskab
(1950).

Derimod er det afgørende for
forståelsen af Kierkegaards ka-
rakter om han medbragte en
tjener da han formentlig steg
på diligencen ved postgården i
København lørdag 18. juli 1840
for at sætte kursen mod Ka-
lundborg. Faktum er at han da-
gen efter ankom til Århus med
færgen – en såkaldt smakke –
fra Kalundborg.

På listen over de 33 rejsende,
som Aarhuus Stiftstidende, Ran-
ders Amtsavis og Avertissements-
tidende og Viborg Stifts-Tidende
rutinemæssigt bringer de føl-
gende dage, finder man ham
lemfældigt opført som hhv.
“Cand.theol. Kjersgaard” og
“Cand.theol. Kirkegaard”.

“Han er ledsaget af en to år
ældre tjener, Anders Wester-
gaard, som han til lejligheden
har lånt af Peter Christian”, for-
tæller Joakim Garff i sin Kierke-
gaard-biografi SAK (2000). 

“Næste morgen går de om
bord i ‘Dania’, der sit pompøse
navn til trods er en gammel,
fladbundet skude, en rigtig
smakke, hvis indretning og
langsomhed alle klagede over”.

Garffs kilde er Søren Kierke-
gaard og Aarhuus (1968) af Fl.
Chr. Nielsen der ikke var i tvivl
om at Kierkegaard “som rig-
mandssøn” var ledsaget af tje-
ner Westergaard som han hav-
de lånt af storebror. Den oprin-
delige kilde til denne påstand
er formentlig Søren Kierke-
gaards Jyllandsrejse (1948) af
Arthur Dahl der – som politi-
mand – synes at være særligt
troværdig. Men er han egentlig
det?

I rejsedagbogen henviser
Kierkegaard ikke til nogen tje-
ner, men nævner to gange en
vis Anders. Først i et kort notat i
Århus – “Anders ved Borgerpa-
raden” – og siden et lidt længe-
re: “Anders morer sig fortræffe-
lig, saa vel over Borgerparaden
i Aarhuus som over Skydesel-
skabet i Holstebro, da det med
fuld Musik vandrede ud paa
Plainen”.

Mon denne Anders til daglig
er tjener i Peter Christians hus-
stand på Nytorv? På Rigsarkivet

konsulterer vi “Optegnelse paa
Folketallet m. v. i Kiøbenhavn
den 1ste Februar 1840”. Her
læser vi at husstanden foruden
Peter Christian omfatter hans
afdøde hustrus bror, Otto Bene-
dictus Boisen og – opført umid-
delbart under denne – en 29-
årig ungkarl og permitteret sol-
dat, Anders Kierkegaard der
“tjener hos sidstnævnte”!

Vi ved ikke om denne Kierke-
gaard er ud af samme slægt
som Søren og Peter Christian.
Men er optegnelsen korrekt ud-
fyldt, har han ikke været Peter
Christians tjener – derimod
hans svogers. Ikke desto min-
dre kunne Søren vel udmærket
have lånt ham med på rejsen,
og dét synes at være afgørende
for Garffs profil af en “dandy på
pilgrimsrejse”.

Så burde Garff imidlertid sik-

re sig at “den københavnske
flaneur” på passagerlisterne
havde følgeskab af denne An-
ders. Vi kigger efter, men finder
blandt hattemagersvende, far-
vere, jomfruer, toldinspektører,
karle, garvere, kandidater og
præster kun en kammertjener
Bentzen samt en pige i Dr.
Jespersens følge.

Med smakken til Århus
Hvem er da Anders? Wester-
gaard eller Kierkegaard – han

er ikke med smakken den 19.
juli. I øvrigt hedder smakken
ikke Dania som hævdet af Garff
og Nielsen der sikkert har deres
oplysninger fra Arthur Dahls 
efterretningsvæsen som med-
deler: “Han har regnet med at
komme med det fine, nye
dampskib ‘Christian VIII’, der
netop planmæssigt skulle afgå
fra Kalundborg søndag morgen
kl. 8, men han må nøjes med
‘Smakken’, muligvis et gammelt
dampskib ‘Dania’”.

Fra 1836 blev ruten Kalund-
borg-Århus besejlet af grosserer
M.W. Sass med dampskibet Da-
nia, men ifølge kontrakten med
generalpostdirektionen skulle
han senest 1. maj 1840 indsæt-
te et nyt og bedre dampskib.
Dette skete imidlertid ikke før
Christian den Ottende blev ind-
sat 20. juli 1840.

I mellemtiden blev passager-
erne befordret med en af de
færgesmakker der egentlig var
beregnet til transport af kvæg
fra Århus til Kalundborg og kun
blev benyttet til personer når
Dania blev lagt op til eftersyn i
januar måned. Kan nogen fore-
stille sig at Kierkegaard – som
rigmandssøn, flaneur og dandy
– ville lade sig færge over på en
sådan skude? Nej, men måske
var Kierkegaard knap så deter-
mineret af arv og stand som
biografierne hævder.

Hvis Kierkegaard for alt i ver-
den ville have rejst med Chri-
stian den Ottende, kunne han
være gået direkte om bord på
Toldboden i København den 18.
juli da dampskibet blev sendt
ud på sin jomfrurejse til Århus.

Den 20. juli skrev Aarhuus
Stiftstidende i en næsten eufo-
risk notits: “Det længe forvente-
de nye Dampskib ‘Christian den
Ottende’, som skal gaae imel-
lem Kallundborg og Aarhuus,
ankom hertil i Gaarmorges Kl.
2 med 103 Passagerer. Det var
gaaet fra Khvn. i Løverdags-
morges Kl. 6, og havde saale-
des, med Strøm og Vind imod,
gjort Overfarten i 20 Timer”.
Og hvem var så de udvalgte om
bord på det forjættede damp-
skib? Blandt andre – ifølge Ran-
ders Amtsavis og Avertissements-
tidende – “Elev A. W. Wester-
gaard”!

Da det som nævnt ikke er
akribi der karakteriserer passa-
gerlisterne, kan man formentlig
identificere A.W. Westergaard
med Anders Christensen We-
stergaard (1818-67) som Kier-
kegaard i maj 1844 tog i fast

VIDENSKABET
BIOGRAFISME

Søren Kierkegaards Jyllandsrejse i 1840
– og en ‘kilderejse’ år 2001

Kildekritik og kildeforskning er
væsentlige aspekter af humanistisk
grundforskning. Men af og til får
man snarere det indtryk at forske-
ren kun finder de ‘kilder’ han selv
på forhånd har skrevet ind i sin
genstand for at få den til at passe
med sin tese. Således også med
Søren Kierkegaards biografi. På 
Kierkegaards rejse til Jylland i 1840
er der ofret mange stunder ved
skrivepulten – men næppe i arkiver
og på biblioteker

PROFIL – “Som halvfætter til

Søren fik Niels Christian Kierke-

gaard lejlighed til at tegne sin si-

den hen så berømte slægtning. På

profiltegningen fra januar 1838 er

stregen overordentligt følsom,

der er noget drømmende, men

også aristokratisk over den ånd-

fulde yngling som har sat sig i po-

situr”. Citat og gengivelse fra Det

kongelige Biblioteks online udstil-

ling af portrætter af Kierkegaard.
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kjendt jeg har truffet min gam-
le adelige Ven Rosenørn”. Dog
har faster Else nok ikke som
Kirke i Homers Odysseen ‘kæ-
let’ for sin gæst med olden,
agern og kornelbær...

Men det er også yderst tvivl-
somt om den vordende forfat-
ter vitterligt har mødt grever og
baroner i Them for de kandida-
ter som udgiverne af tredje
bind af Søren Kierkegaards 
Papirer (1911) nominerede, har
begge et godt alibi: Grev Ahle-
feldt-Laurvigen (1816-64) –
søn af en kammerherre og
oberst der boede på Vester-
gaard på Langeland – ses på
samme tid at være til stede ved
stænderforsamlingen i Roskil-
de. Og kammerjunker Mathias
Rosenørn (1814-1902) foretog
fra 1838 en større rejse til en
række europæiske universiteter
hvorfra han ifølge sine Løsrevne
Blade af Livsminder (1888) først
kom tilbage i slutningen af no-
vember 1840.

Hjem igen
Selv sejlede Kierkegaard den 
6. august med det nye damp-
skib til Kalundborg. Hjemme i
København friede han kort tid
efter til den 17-årige Regine 
Olsen.

Kierkegaard var da ved at bli-
ve dén Kierkegaard vi kender:
Den tungsindige begavelse der
ikke kunne realisere det alme-
ne, men i stedet blev vor største
forfatter af teologisk og filoso-
fisk litteratur. Han var sky og
modtog sjældent besøg i sit
hjem, men hver dag spendere-
de han – trods sine litterære

tjeneste og som nærmest blev
uundværlig for ham. Han var
født i Øster Vandet nord for
Thisted, og da Kierkegaard
nævner ham sidste gang i Hol-
stebro, synes det oplagt at de
skiltes her – Westergaard for at
drage mod nord til sin hjem-
stavn hinsides Limfjorden og
Kierkegaard mod sydøst over
Ringkøbing til Sædding. Da
Kierkegaard senere returnerer
over Kattegat til Kalundborg, er
han fremdeles uden følgeskab
af nogen Westergaard, så man
tør nok formode at de to blot
har kendt hinanden og trods
standsforskellen har gjort hin-
anden følge på et stykke af rej-
sen. 

Og mon ikke Kierkegaard i
øvrigt har haft så megen pli at
han ikke har villet krænke sin
fattige faster på den lille gård i
Sædding ved – som en anden
“dandy på pilgrimsrejse” – at
medbringe en privat tjener?

Intet indicium på fin 
indkvartering
Men ikke nok med at man har
villet udstyre Kierkegaard med
en opvartende tjener! Man har
skam også under hans korte op-
hold i Århus villet indlogere
ham på et af byens absolut bed-
re steder, Fullings gæstgiver-
gård.

Selv skriver Kierkegaard intet
der kan tjene som indicium på
en finere indkvartering, men
det bekymrer ikke Emanuel
Sejr i hans Fra smakke til hur-
tigfærge (1964): “Han holdt sig
lidt for sig selv, og så snart
smakken havde lagt til, skyndte

han sig op til Fullings gæstgi-
vergård, den gamle ‘vintap-
pergård’ lige over for domkir-
ken med facade til Slagter- eller
Kødtorvet, det nuværende Sct.
Clemens Torv, og til Kannikega-
de. Her fik han et af de propre
gæsteværelser anvist og efter at
have spist – og madame Ful-
lings mad var bekendt for at
være ekstra god – trak den un-
ge nybagte cand.theol. Kierke-
gaard sig tilbage til sit værelse,
hvor han satte sig til at føre
dagbog”.

Emanuel Sejr angiver ikke
nogen kilder til disse påstande,
men da han var mindre interes-
seret i Kierkegaards biografi
end i Kattegat-overfartens hi-
storie, kan man her indrømme
ham en vis poetisk frihed. Den
samme frihed kan man deri-
mod ikke tilstå Kierkegaards er-
klærede biografer, men sande-
lig om ikke Nielsen og Garff
med Sejr anviser den distingve-
rede københavner værelse hos
Fullings!

Vi giver først ordet til Nielsen
anno 1968: “Søndag eftermid-
dag lægger skibet til i Aarhus
Havn, og Kierkegaard begiver
sig i hast til Fullings gæstgiver-
gaard, som ligger mellem dom-
kirken og Kannikegade med fa-
caden ud mod Kødtorvet (det
nuværende Sct. Clemens Torv).
Her kunne velklædte og skikke-
lige borgere få anvist gode og
rene værelser, og de kunne pro-
menere i Fullings have, en hyg-
gelig park med både bevært-
ning og keglebane. Men Kierke-
gaard er udmattet efter rejsen.
Han trækker sig tilbage til sit

værelse og sætter sig til at føre
dagbog”.

Og så Garff anno 2000: “Søn-
dag eftermiddag lægger smak-
ken til i Århus havn, og Kierke-
gaard begiver sig til Fullings
gæstgivergård med dertilhøren-
de have, hvor der både er ud-
mærket beværtning og kegleba-
ne til behagelig afbenyttelse.
Kierkegaard skal nu ikke nyde
noget og trækker sig tilbage på
sit værelse med den lille grønne
læderlommebog, som han vil
fylde med indtryk og refleksio-
ner fra sin første større rejse
nogensinde”.

Besøg hos faster Else
Jeg er ikke klar over hvor man-
ge gæstgiverier der var i Århus i
1840, men der har minsandten
været andre end det fashionab-
le Fullings – i en by der med
omkring 7.000 indbyggere var
landets femte største og med
havnen fungerende som trafi-
kalt knudepunkt!

Men Garff vil hellere sætte
byen i scene som en gylletank
hvor den københavnske aristo-
krat har sine genvordigheder
med de sanitære forhold: “Ga-
derne bar tydelige spor af køer-
nes vandring, og hvis Kierke-
gaards far som hyrdedreng i
Sædding har varmet sine for-
frosne tæer i en dampende kok-
age, så har hans søn nu stort
besvær med at manøvrere uden
om køernes efterladenskaber”.

Han har næppe haft større
besvær end hjemme i Køben-
havn hvor der inden for volde-
ne blev holdt tre gange så man-
ge køer som i Århus!

Rejsens mål var hverken Ful-
lings eller andre kroer, men den
lille gård i Sædding hvor Kier-
kegaards faster, Else Pedersdat-
ter Kierkegaard (1768-1844),
boede sammen med sin mand,
den 68-årige Thomas Nielsen,
samt to ugifte tjenestefolk, 19-
årige Jens Jensen og 41-årige
Maren Kirstine Jørgensdatter.

Efter sin brors og velgørers
død ville hun gerne se sin nevø
og bad ham i et brev af 24.
marts 1840 om at “gjøere os
den for Nøjelsen at Ræyse her
hjem til os det er ikke for Den
stoere Læve maade Di kan faae
hos os men af Christen Kjerre-
lighed at taele med hver
Andere og som venner og Paa
Røerende”.

Kierkegaard undslog sig ikke
trods disse udsigter, og dog ved
Bukdal bedre: “Der blev sikkert
kælet for ham hos faster Else.
Men han er endnu københavne-
ren, overklassebarnet, der ikke
helt forstår, hvor han er kom-
met hen”.

Mageløse arrogance! Selv
skriver Kierkegaard i dagbogen
da han er returneret til Århus:
“Det synes som om jeg ret skal
opleve Modsætninger. Efter i 3
Dage at have levet hos min
stakkels Faster næsten som
Ulysses’ Staldbrødre hos Circe,
er det første Sted, jeg derfra
kommer til, saa overfyldt med
Grever og Baroner, at det var
forskrækkeligt. Jeg tilbragte
Natten i Them og saavel Aften
som Morgen i Selskab med
Grev Ahlefeldt, som inviterede
mig til at besøge sig paa Lange-
land. Nu idag er den eneste Be-

VIDENSKABET er stedet hvor forskere og studerende 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 

mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitets-

avisen med almindelig post eller e-post.  

SMAK – Færgesmakke ligger

ved kaj i Århus Havn. For en del

Kierkegaard-forskere har det

været svært at forstå at rigmands-

sønnen og dandyen rejste med et

så primitivt fartøj der normalt var

forbeholdt kvæg! Men måske var

Kierkegaard knap så determineret

af sin store arv som man helst for-

udsætter...

Men ikke nok med at man har villet udstyre Kierkegaard 
med en opvartende tjener! Man har skam også under hans
korte ophold i Århus villet indlogere ham på et af byens 
absolut bedre steder, Fullings gæstgivergård.

projekter – et par timer på ga-
den blandt den københavnske
almue.

Kierkegaard kendte medlem-
merne af det kulturelle parnas,
men i modsætning til hoved-
parten af disse stillede han sig
ikke fornemt an ved at distan-
cere sig fra menigmand. Tværti-
mod! Den ‘rigtige’ Kierkegaard
er ikke en dandy på pilgrimsrej-
se, men en sand aristokrat der
ikke undslår sig for at besøge
sin gamle faster på en fjern
gård – eller for at give fanden i
den akademiske attitude for at
skænke en fattig tjenestepige
sin opmærksomhed.

“Jeg har aldrig overseet no-
get Menneske, ikke den ringe-
ste Tjenestekarl eller Pige – ak,
thi Den, der er ‘for Gud’, han
maa jo i samme Øieblik gyse
dybest i Sjelen ved Tanken om:
sæt nu til Gjengæld Gud over-
saae Dig”, erindrer Kierkegaard
otte år efter sin jyllandsrejse.
“Blot at have glemt at sige god
Dag til en Tjenestepige har kun-
net ængste mig som en Forbry-
delse, som maatte Gud opgive
mig. – Og saa lider jeg Forføl-
gelse for min Stolthed”. ■

Peter Tudvad, cand.mag. i filo-
sofi, er ansat ved Søren Kierke-
gaard Forskningscenteret som 
realkommentator på den nye 
udgave af Søren Kierkegaards
Skrifter. Han har skrevet kom-
mentarer til en del af de notes-
bøger som udgives i bd. 19 til 
november, blandt andet Kierke-
gaards rejsedagbog fra Jylland
1840.
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DEBAT ▼  

Af Lotte Rienecker, leder
af Formidlingscentret på
humaniora

Når en ældre studerende
(her: én der begynder
studierne i en alder af

sidst i 30´erne og ældre) kon-
takter Formidlingscentret for
en samtale om opgave-proble-
mer, ved jeg at det er helt over-
vejende sandsynligt at den stu-
derende har fået en negativ –
og uventet – kritik fra sin vejle-
der på et udkast eller en færdig
opgave. 

Kritikken vil dreje sig om
mindst ét af følgende punkter:

– Opgaven er ikke problem-
orienteret, men emne- eller
person-orienteret. Eller som en
vejleder udtrykte det: Denne
opgave kan reduceres til: Her
er en interessant mand, og her
er hans CV! 

– Opgaven er enten for refe-
rerende og ikke tilstrækkeligt
kildebrugende og kildekritisk.
Eller den er for postulerende el-
ler subjektivt fortolkende uden
tilstrækkeligt med eksplicitte
litteraturreferencer. 

– Dertil kommer ofte det pro-
blem at den ældre studerende
har svært ved at tage vejleders
vejledning eller efterkritik af
den afleverede opgave for gode
varer. Vejleder er for ung, nyan-
sat eller kan på anden måde
diskvalificeres som en vidende
repræsentant for akademisk
skriftkultur.

I Formidlingscentrets ni-åri-
ge historie har vi snakket med
helt disproportionalt mange af
disse ældre studerende. Jeg
bygger fremstillingen her på en
lang række samtaler med man-
ge studerende, fra midaldrende
til over halvfjerds år gamle,
som har villet tale med centret
om negativ feedback fra deres
vejledere. Ofte møder den æl-
dre studerende sit Waterloo ved
bachelor-projektet, undertiden
først ved specialet. 

Forudsigelige nederlag
Det ærgrer mig at vi her har et
af de genkommende, forudsige-

lige pædagogiske problemer –
udfordringer! – som der ikke
findes hverken nogen offentlig-
hed omkring, endsige institu-
tionel strategi i forhold til. 

For de ældre studerende der
bærer problemerne, synes det
hver gang som et individuelt el-
ler måske som et relationelt
problem mellem den studeren-
de og vejlederen. Jeg formoder
at også mange vejledere føler at
de undertiden står over for
nogle genkommende, svære
pædagogiske udfordringer. 

Det ærgrer mig at de ældre
studerende så let kan løbe ind i
nogle forudsigelige studiene-
derlag som måske kunne være
undgået, hvis de havde vidst
hvad de især skulle fokusere på. 

Det ærgrer mig at ‘systemet’
giver mange studiepladser til
grupper af studerende der helt
forudsigeligt vil møde meget
store forhindringer for at kunne
gennemføre, hvorpå institutter-
ne klager over sene gennem-
førsler, studiefrafald og specia-
lesump. 

De ældre studerende er i
øvrigt langt fra den eneste
gruppe. Andre særligt udfor-
drede grupper er blandt andet
studerende med dansk som an-
detsprog, studerende med
læse-skrivehandicaps og stude-
rende uden en god gymnasial
adgangsgivende uddannelse
med gode dansk- og fremmed-
sprogskundskaber.  

Det ærgrer mig ikke at nogen
med usædvanlige forudsætnin-
ger får studiepladser, men at
der ikke er tilstrækkeligt med
målrettede pædagogiske tilbud
til dem der har brug for at styr-
ke deres forudsætninger for at
gennemføre studiet. Det bør
universiteternes ledelser sikre. 

I forhold til de ældre stude-
rende vil nogle måske sige: Skal
man overhovedet have en stu-
dieplads hvis man fx er over 40
når man starter? Min politiske
holdning er at det skal man
selvfølgelig, for det skal være
muligt at skifte erhvervsmæssig
bane midt i livet. Netop derfor
skal de der starter ‘med handi-

cap’, have de små skub der skal
til for at det ikke ender med en
spildt studieplads. De studeren-
de der optages, skal vi hjælpe
til at erhverve sig kvalifikatio-
ner og en kandidatgrad, når de
selv yder en indsats. Og det gør
de ældre studerende jeg har
været i kontakt med, netop. 

De ældre studerendes
handicap
Men hvorfor har de mange æl-
dre studerende vi har talt med
gennem årene, ikke et forspring
i forhold til opgaveskrivning? 

Eksistentielt set har mange
fat i den lange ende: De har fa-
scinationen, og de er på for-
hånd optaget af nogle gode hi-
storier og spændende felter in-
den for deres fag som de vil vi-
de mere om. Og motivationen
er ved studiestart i top. De æl-
dre studerende er ofte meget
belæste inden for deres fag, de
har måske gået på Folkeuniver-
sitetet og har haft et fagrele-
vant job. 

I de forudsætninger ligger
netop en brik til forståelse af de
ældre studerendes typiske pro-
blemer med opgaveskrivnin-
gen, for der er en tendens til at
man skriver tekster der ligner
dem man har læst. Og den æl-
dre studerende har typisk læst
populærvidenskab, historie-
bøger, biografier og faglittera-
tur for en bredere interesseret
offentlighed. 

Man kan komme godt forbe-
redt, men på det forkerte: En
lang række af de ældre stude-
rendes opgaver og -uddrag vi
har set, har været skrevet i gen-

rerne levnedsberetning, popu-
lær historieskrivning, monogra-
fi, kunstner/forfatterbiografi,
museumskatalog, rejsebeskri-
velse, lærebog, formidlingsarti-
kel. Men studerende skal sæd-
vanligvis skrive opgaver der er
undersøgende, ikke i første
række formidlende, og forbille-
derne for genren er den viden-
skabelige artikel, afhandlingen,
studieopgaven. De ældre stude-
rende skal aflære de genrer de
allerede kender godt, og selv
om de måske endda er skrevet
af fagenes lærere, betyder det
ikke at de umiddelbart er egne-
de som model for en bachelor-
opgaves struktur. 

Faglig skriveidentitet har to
stadier: en undersøgende og en
formidlende. Det er undersø-
gelsen, udforskningen, univer-
sitetslærerne belønner mest hos
de studerende. Mange ældre
studerende synes at ville sprin-
ge direkte til formidlingen som
deres alder også indbyder til.
Men i den universitære løbeba-

ne hører forfattelsen af formid-
lende tekster til de færdigud-
dannedes privilegier. 

Først skal man vise at man
kan undersøge fagligt, så kan
man få lov til at skrive mindre
dokumenterende, analytisk og
kildekritisk, og til gengæld me-
re narrativt eller mere person-
ligt fortolkende. Først skal man
lære at skrive problemoriente-
ret, siden kan man skrive bre-
dere emneorienteret eller bio-
grafisk og for en bredere offent-
lighed. 

Ældre studerende 
og yngre vejledere
I en række tilfælde har vi talt
med ældre studerende som har
fundet det svært at modtage en
negativ feedback fra især unge
og/eller nyansatte vejledere. 

Den sværeste kombination
synes at være den unge, mand-
lige vejleder og den midaldren-
de, kvindelige studerende.
“Han kunne være min søn!
Måske reagerer han på mig som

en mor-figur!”, har jeg hørt.
Og: “Hvad kan han overhove-
det vide om hvordan man skal
skrive? Det er hans første hold,
han har aldrig eksamineret no-
gen før. Vil censor mene dét,
min vejleder siger?”. 

Det kan være krænkende at
blive korrigeret af sine børns
jævnaldrende. I mange af de
tilfælde jeg har set gennem åre-
ne, har konsekvensen af nega-
tiv kritik været at den ældre
studerende ikke går til den vej-
leder igen, men kæmper videre
alene med teksten – undertiden
frugtesløst og på et vildspor.

I nogle tilfælde har mistilli-
den til en vejleders kompetence
ført til at den studerende klager
til studienævnet. De unge og de
nye undervisere får let autori-
tetsvanskeligheder og legitime-
ringsproblemer hvis de tillader
sig at være kritiske og stille
krav. 

Opleves de som institutio-
nens repræsentanter eller som
frie, isolerede agenter der alli-

Gode råd til ældre studerende
– Vær især opmærksom på problemformulering og kildekritik

– Din tekst skal repræsentere en dokumenteret undersøgelse

– Tag videnskabelige artikler og gode opgaver som dine tekstlige

forbilleder indtil overstået studium

– Læs om opgaveskrivning

– Vær opmærksom på om og på hvilket grundlag du diskvalificerer

(især unge) vejledere hvis de kritiserer din opgave.

■ KOMMENTAR
-

Ældre studerende har 
problemer med vejledning

Mange ældre studerende beretter om det vanskelige 
i at lære at skrive opgaver på universitetet i en moden
alder – og at det kan gøre det endnu sværere hvis 
vejlederen er ung og uerfaren. Men hvad er årsagen
til problemet – og hvorfor gør man ikke noget ved det?
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Gode råd til unge vejledere
– Vær eksplicit om de normer din kritik hviler på

– Hav noget eller nogen at henvise til

– Brug dine kolleger

– Undersøg om en ældre kollega kan overtage vejledning af 

en ældre studerende hvis forløbet er kørt fast. 
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IUniversitetsavisen nummer
12 var der en artikel om søg-
ningen til universiteterne

hvoraf  det fremgik at Køben-
havns Universitet taber terræn
til landets øvrige læreanstalter,
og at universitetet har haft en
stor tilbagegang i søgetallet de
senere år. 

Går man bagom tallene, viser
det sig imidlertid at virkelighe-
den er ganske anderledes – i
det mindste hvad angår Det
Humanistiske Fakultet. Det
hænger sammen med at faldet i
søgningen stammer fra faldet i
kvote 2-ansøgere (altså ansøge-
re som bliver optaget nogle år
efter de har taget deres studen-
tereksamen på baggrund af de-
res eksamen og point optjent
via erhvervsarbejde og lignen-
de). Fakultetet har igennem
90’erne haft et forøget optag,
og det har nedbragt antallet af
kvote 2-ansøgere som ofte
ansøger gentagne gange. Antal-
let toppede i 1996 med 3.606
kvote 2-ansøgere som havde et
humaniorafag som 1. prioritet.
Og siden er ansøgermængden
gradvis faldet til 2.141 ansøgere
i år.

Ser man på kvote 1-ansøger-
ne (det vil sige ansøgere som
bliver optaget direkte på bag-

grund af deres eksamen og de-
res eksamensgennemsnit), så
har der i samme periode været
en jævnt stigende tendens. I
1996 blev der optaget 1.052
kvote 1-ansøgere der havde et
humaniorafag som 1. prioritet,
og dette antal var i år 1.262.
Ansøgere fra kvote 1 år 2000
var af ukendte årsager ekstra-
ordinært stort. Det beskedne
fald på 4,5% er derfor ikke no-
get at tale om. 

Samtidig viser vores analyser
af arbejdsmarkedet for vores
kandidater at disse klarer sig
ganske godt, og at mange får
jobs inden for nye utraditionel-
le områder. Og arbejdsløshe-
den er ikke alarmerende høj for
vores kandidater – selvom vi
gerne så at den blev endnu la-
vere. Som helhed er arbejdsløs-
heden ca. 6,5% for humanisti-
ske kandidater uddannet fra
Det Humanistiske Fakultet på
Københavns Universitet.

Alt i alt ser vi derfor med for-
trøstning på søgningen til vores
fag fremover og med optimisme
på fremtiden for de kandidater
som kommer ud i den anden
ende.  ■

Dekan John Kuhlmann Madsen.

Der har i længere tid været en of-
fentlig debat om universitetsom-
rådet, mest om ledelse på uni-

versiteterne, men også andre emner: fi-
nansiering, anvendelse af forskningsre-
sultater, forskningsområder har været
oppe at vende i debatten. 

Det har resulteret i talrige krav om og
forslag til ændringer på universiteterne.
Politikerne har deltaget flittigt i denne
debat med meget forskellige synspunk-
ter. Delvis på baggrund af denne debat
har regeringen nedsat en Forsknings-
kommission, der har fået til opgave at
komme med et oplæg til forskningspoli-
tik, herunder også universitetsforskning.

Universitetslærerorganisationerne er
meget bekymrede for at debatten ikke
kommer til at foregå på de rette præmis-
ser idet de fleste ‘problemer’ som har
været fremme i offentligheden, er base-
ret på myter eller misinformationer. Der
har f.eks. ikke været givet konkrete ek-
sempler på hvilke problemer der har
været og som en ansat ledelse skulle fo-
rebygge, eller i hvilke tilfælde et univer-
sitet har forsinket et forskningsresultats
anvendelse i industrien. 

Forskningsfrihed truet
Det vi frygter er at universiteterne bliver
underlagt kortsigtede politiske eller øko-
nomiske mål som vil stække universite-
ternes forskningsfrihed og selvstændige
grundforskning. 

Man kan også frygte at virkeliggørel-
sen af de politiske signaler om ekstern
ledelse på universiteterne og krav om di-
rekte samfundsrelevans af universitets-
forskningen vil virke lammende på mu-
ligheden for at universiteterne kan stå
for de forskningsmæssige paradigme-
skift eller revolutioner som erfarings-
mæssigt er det der virkelig bringer skub i
samfundsudviklingen og som er den al-
lervigtigste rolle for universiteterne.

En ledelse uden dyb indsigt i forsk-
ningsverdenen vil formentlig ikke kunne
bidrage til det forskningsklima som er
nødvendigt for at en traditionel og aner-
kendt videnskabelig tankegang eller pa-
radigme kan forkastes for at en ny kan
opstå. En sådan ledelse vil formentlig ik-
ke forstå at forskning ikke udvikler sig

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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glidende, men netop diskontinuert i 
store trin hvor den traditionelle viden-
skabstankegang skal forkastes i en kamp
med en ny tænkemåde. Det kræver net-
op andre erfaringer og en anden tanke-
gang end den man får fra at lede en er-
hvervsvirksomhed.

Meget på spil
Vi håber at debatten vil foregå på bag-
grund ikke af myter og løse påstande,
men visioner og fremtidsperspektiver. Vi
håber at kunne bringe politikerne til at
forstå at universiteterne udover at ud-
danne kandidater og uddybe den eksi-
sterende viden, har en anden og ligeså
vigtig opgave, nemlig at ændre vores syn
på omgivelserne, både civilisation og na-
tur. 

Det er det der giver kvantespringene i
forskningen, og som fører til både nye
forskningsfelter og nye måder at under-
vise på både indholdsmæssigt og meto-
demæssigt. Det er selvfølgelig også det
der giver basis for at samfundet kan ud-
vikle sig og ikke bare kører videre i de
kendte spor.

Vi vil meget kraftigt henstille at politi-
kerne tænker sig grundigt om når de la-
ver politiske indgreb over for universite-
terne, og at de lader sig rådgive af perso-
ner med dyb indsigt i universitetsforsk-
ning og den rolle den historisk har spil-
let. 

Vi er helt klar over at det politiske kli-
ma er sådant at regeringen via økonomi
og lovgivning ønsker at styre universite-
terne. Det er selvfølgeligt helt legitimt,
men der er meget på spil, og politikerne
skal være klar over at universiteterne er
meget følsomme over for indgreb. 

Selv et mindre politisk/økonomisk
indgreb kan på sigt dramatisk ændre
universiteternes rolle i samfundet og for
eksempel umuliggøre at et forsknings-
felt udvikler sig eller kan tages op i frem-
tiden. Når først skaden er sket kan det
vise sig at være irreversibelt. 

Universiteternes nuværende struktur
og rolle i samfundet er et resultat af
århundredes udvikling som bør danne
grundlaget også for en diskussion af uni-
versiteternes fremtidige rolle. ■

Leif Søndergaard, fællestillidsmand for 

akademikerne på Københavns Universitet

■  HUMANIORA

Søgningen er 
fortsat god  

gevel er ‘ude i det private’ om
føje tid? Hvilken opbakning ny-
der de på institutterne? Kan de
fx bede om en erfaren undervi-
sers ‘second opinion’ undervejs
i vejledningen af problematiske
opgaver? Og kan de meddele
den studerende at de har fået
kollegial supervision på vurde-
ringen af opgaven? Det bør de
kunne!

Et praktisk forslag
Her er en idé: Tænk hvis hvert
fakultet havde en ældre fx pro-
fessor eller lektor (emeritus?)
der fungerede som skrivemen-
tor for ældre studerende. 

Det kunne være som en
løbende studiekreds med tema-
er i forbindelse med opgave-
skrivning såsom: Opgavebe-
dømmelser, erfaringer med fo-
kuseringer, kildekritik, vejled-
ningserfaringer, hvilke roller
kan livserfaringer spille i skriv-
ning på universitetet og så vide-
re.

Eller det kunne være i form
af en træffetid for individuelle
møder med de ældre studeren-
de der er stødt på vanskelighe-
der.

Jeg foreslår at de ældre og
ældste studerende skal have
langt lettere adgang til en æl-
dre autoritet som repræsente-
rer eller har repræsenteret uni-
versitetet i en lang årrække, og
som har stor erfaring med op-
gavevejledning, bedømmelse,
censur og behandling af klage-
sager. Da det ikke er så mange
studerende det drejer sig om, er
det nok en mindre tjans. Men
en vigtig.

Hvis vi skal videre med de
store opgaver med at nedbringe
studieforsinkelser, sump og fra-
fald, må vi målrette og skræd-
dersy de pædagogiske indsatser
til de grupper som vi har svæ-
rest ved at integrere, ligesom
disse grupper, her de ældre stu-
derende, også selv må være op-
mærksomme på at de har nogle
særlige udfordringer – såvel
som muligheder. ■

Universiteternes 
fremtid står på spil

Antal 1. prioritetsansøgere til Det Humanistiske Fakultet, KU

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kvote 2 3.606 3.469 3.203 2.930 2.483 2.144

Kvote 1 1.052 1.245 1.128 1.134 1.322 1.262

I alt 4.654 4.714 4.331 4.064 3.805 3.406

Indeks: 1996=100

Kvote 2 100 96,2 88,82 81,25 68,9 59,46

Kvote 1 100 118,3 107,2 107,8 126 120

Bemærkninger: Faldet i kvote 1-søgningen fra 2000 til 2001 

er fra 1.322 til 1.262= -4,5%
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Isæsonens første nummer af Universi-
tetsavisen bød boligminister Lotte
Bundsgaard de nye studerende vel-

kommen til boligkøen.
Det var for så vidt ganske passende da

det er boligministerens parti der er ho-
vedansvarlig for boligkøernes eksistens.
Årsagen er ganske enkelt at man lige si-
den begyndelsen af 2. verdenskrig har
holdt fast i en rationeringslovgivning
som burde have været afskaffet i løbet af
få år efter krigen. En detaljeret rede-
gørelse derom kan læses i Det Økonomi-
ske Råds rapport fra dette forår.

Men boligministerens ideer om en
løsning på problemerne med køer på bo-
ligmarkedet er lige så perspektivløse
som den boligpolitik hendes parti har
stået for i 55 år. Hun foreslår nemlig op-
førelse af flere ungdomsboliger – der
med hendes trang til floskler benævnes
Fælles 4’ere. Hun forestiller sig hele 750
stykker årligt fordelt over hele landet. 

Absurde boligrestriktioner
Hertil må for det første bemærkes at
København ikke lige er stedet hvor man
falder over velegnede byggegrunde til
en rimelig pris. Og for det andet at hvis
initiativet tages nu, så vil bygningerne
næppe kunne stå klar førend dette års
studenter får bachelorgraden. Og ende-
lig er antallet nu heller ikke ligefrem im-
ponerende – hvis det da lykkes at bygge
dem alle.

Men det virkelige modargument er
imidlertid noget helt andet, nemlig at
hen ved halvdelen af samtlige boliger i
Københavns Kommune er på et eller to
værelser og dermed svarer til de flestes

forestillinger om en studenterbolig. Men
de unge udgør trods alt ikke mere end
cirka en fjerdedel af Københavns ind-
byggere.

Problemet er bare at her viser boligre-
guleringsloven sin virkning, så folk ikke
flytter fra de små, billige lejligheder til
noget andet, simpelthen fordi de regule-
rede lejligheder er for billige i forhold til
alternativerne. Og når cirkulationen på
den måde stopper, så går det ud over de
sidst tilkomne der enten må stå i kø eller
købe en ejerlejlighed til en pris som er
kunstigt opskruet som følge af regule-
ringen på leje- og andelslejligheder.
Med andre ord må de svageste på mar-
kedet betale for de bedre stilledes privi-
legier.

Den eneste reelle løsning er derfor at
man tager kampen op mod de absurde
restriktioner som boligmarkedet over en
lang årrække er blevet viklet stadig dy-
bere ind i. Det er selvsagt sværere end at
yde bevidstløse tilskud til boligbyggeri,
men gjort på den rigtige måde kan ef-
fekten vise sig i løbet af måneder snare-
re end år.

Universiteterne har gennem årene le-
veret masser af kandidater som har dre-
vet forskning på dette område – og hver
gang med det resultat at boligregulerin-
gen er samfundsskadelig. Hvis ministe-
ren virkelig ville vise sin imødekommen-
hed for de nye studerende, så burde hun
måske lytte lidt til den forskning som 
de studerende en gang skal være en del
af.  ■

Jens Frederik Hansen, 
advokat.

■  REPL IK T IL  BOL IGMINISTER –  2

Letkøbt ministersnak

Af en sur gammel lektor 

K ære russer. 
I skal være velkomne

her på Københavns Uni-
versitet alle fejl til trods. Ung-
dommen er som den er, og vi
får ingen anden og dermed in-
gen bedre. Da jeg var ung var
de gamle nogle fjolser, og det
har ikke ændret sig. Her står jeg
som garant. Dengang gjorde
man oprør mod det bestående
og skejede ud. Det privilegium
har de gamle sat sig på i dag.
De vil ikke være gamle og ske-
jer derfor selv ud. Det er hårde
odds for en ung, hvor man
næsten naturlovsmæssigt kan
føle sig tvunget til at skeje mere
ud end de gamle. Know what I
mean?

Nu har vi så atter sæson for
russkandalerne, men fulde og
festende studerende har altid
hørt ungdommen til. Både efter
studierne og ved studiestarten
– samt ind i mellem. Vi må have
glemt frisindet og overbæren-
heden et sted, eller også er vi
blevet gamle. 

Jeg har selv en klar erindring
om en hel uge i druk efter min
studentereksamen, P-dage og
så videre, men det er selvfølge-
lig noget andet. Jeg ved godt
man kan more sig uden alkohol
selv om det er svært, så derfor
tyr alle tiders ungdom (ikke al-
letiders) til øl og pot eller blot
en pot øl.

Som gammel Jerominus med
børn i alle aldre og alle steder 
i uddannelsesystemet lige fra
indskolingen til udskolingen,
håber jeg at ruskurser er kom-
met for at blive. Jeg ser ingen
forskel mellem en fredagsbar
og et ruskursus. Begge steder er
alkohol et fast element, og det
er sex også. Og sådan skal det
naturligvis også være. Vi skal
ikke være berøringsangste på
Københavns Universitet. 

Ingen gør som en skabet
hund fordi unge ligger i øl og
søle på en musikfestival. Og
ruskurser er kun godt avisstof
fordi der er lidt skattekroner in-
de i billedet. 

Et par gode råd
Tillad mig dog at komme med
et godt råd. Når I er på ruskur-
sus, så fortæl lige den lokale
købmand at I drikker øl for eg-
ne penge, for det ved han ikke. 

Og husk det gamle franske
ordsprog: “Den der synder pri-
vat, synder ikke”. Om det er
sandt, ved jeg ikke, men det er i
alt fald brugeligt. Og lad være
at skrive i offentligt tilgængeli-
ge kilder hvordan man hiver i
både pigernes og køernes pat-

ter under skrig og skrål i hen-
holdvis sovesalen og på bonde-
mandens mark. Det kan være
grænseoverskridende for no-
gen, det kan give krakelerede
hornhinder og revnede trom-
mehinder, og så er det guf for
pressen. 

Det er måske heller ikke
smart at lade sig indlægge skæv
og stiv med brækkede lemmer
på en skadestue så man nær-
mest nægter at lægebehandle
vedkommende; eller først til-
brække og siden forlade en hyt-
te tilbrækket; eller bolle et dødt
svinehoved. Så er man  selv et
svineøre. Det var godt nok
klogt at vælge det døde hoved,
men det er fandeme dårlig stil
alligevel. Den havde stået på
røvfuld der hvor jeg kommer
fra (jeg voksede op i en gård og
dermed ikke på en gård, men
svin er der begge steder).

Råt stof
Kan man drikke, så kan man
også arbejde. Kan man sidde
oppe om natten, så kan man
også komme op morgenen - si-
ges det!

Også her kniber det en del. Et
ruskursus skulle gerne give an-
det udbytte end en jernstang
gennem ørerne på jer selv. I er
måske børn, bimmer- eller zap-
perbørn, men selv fra børn kan
man forvente at de bruger in-
dersiden af hovedet lejligheds-
vist.

Der må gælde den regel for
fremtidige ruskurser at de an-
svarlige som minimum bliver
fulde sidst ud af alle. Der må
gælde den regel at de ansvarli-
ge gøres ansvarlige. Det hele

handler jo kun om en smule
omtanke og almindeligt hen-
syn, og vi skal jo komme hinan-
den ved, ikke? 

Og så synes jeg egentlig ikke
at der er mere at snakke om. Jo,
måske lige det lille faktum at
rektorer, dekaner og andet
godtfolk er lidt pressesky når
det gælder dårlig omtale. Privat
er flere af dem fine fyre, men
de har et embede, en alder og
en livrem som trykker dem - el-
ler rettere nogle politikere der
trykker dem; og som igen har
nogle pressefolk der trykker
dem og trykker de saftige histo-
rier. Know what I mean?

Rigtig hjertelig velkommen.
Vi ta´r jer som I er, for vi får
sgu ikke andet. Vi ta´r også  tin-
gene som de kommer, for tinge-
ne kommer under alle omstæn-
digheder. I er vores råstof, med
tryk på ‘rå’, som en del af landet
skal bygges på (men gudskelov
ikke hele landet). Men det går
nok alt sammen, og går det ik-
ke, så går det nok alligevel. Det
viser al erfaring trods alt og
trods alle odds. 

Så velkommen russer! Om 25
år sidder I på den anden side af
bordet og taler om sædernes
forfald hos ungdommen. Det er
så morsomt og så forudsigeligt
alt sammen. Og det er sjovt at
blive gammel med en god hu-
kommelse.  ■

Niels Kristian Højerslev, lektor
mag.lic. et dr.scient, Geofysisk
Afdeling, medlem af Fysikstudie-
nævnet.

■  RUSTALE

Den der synder privat,
synder ikke

IUniversitetsavisen nummer
12 udbreder By- og Boligmi-
nister Lotte Bundsgaard sig

om alle de gode tiltag hun har
iværksat for at lette de stude-
rendes boligmæssige vanskelig-
heder. Det lyder jo meget fint
alt sammen, men så meget selv-
ros havde hun nu heller ikke
behøvet at komme med. 

For det første ser boligmang-
len fortsat ikke ud til at blive af-
hjulpet i tilstrækkelig grad. Ord
alene skaffer ikke nogle tag
over hovedet. Desuden vil jeg
gerne minde Bundsgaard om at
nedsættelsen af kommunernes
bidrag til opførslen af boliger
ikke har været på ministerens
dagsorden indtil for ganske ny-
lig, og at tilsvarende forslag fra
Kristeligt Folkeparti i de for-
løbne år hver eneste gang er

■  REPL IK T IL  BOL IGMINISTER –  1

Kovending 
i boligkøerne  

DEBAT ▼  

blevet afvist af regeringsparti-
erne i Folketinget. 

At Bundsgaard med den nye
linie er vendt 180 grader er
glædeligt. At tage hele æren for
initiativet er uklædeligt. KRF
har med tidligere boligminister
Flemming Kofod-Svendsen i
spidsen længe kæmpet for at
byggeriet af almene boliger skal
optrappes. 

Som studerende og som fol-
ketingskandidat ser jeg frem til
at byggeriet af boliger efter mi-
nisterens håndbremsevending
nu langt om længe påbegyndes.
Først da bør man begynde at ta-
le om at uddele roser.  ■

Jakob From Høeg,
stud.scient.pol.T
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1.oktober 2001 udskrives valg af Rektor, Pro-
rektor, dekaner og prodekaner samt valg til
Konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrel-

ser, ph.d.-studienævn & studienævn i valggruppe
VI “Studerende”. Valgperioden for Rektor, Prorek-
tor, dekaner og prodekaner er 4 år, mens studen-
terrepræsentanterne vælges for 1 år. De nyvalgte
tiltræder 1. februar 2002. Der vælges en rektor og
en prorektor. 

Der vælges en dekan og en prodekan ved hvert
af de 6 fakulteter. Bemærk at der vælges to prode-
kaner ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nedenfor bringes en oversigt over de kollegiale
organer, der skal vælges studenterrepræsentanter
til samt antallet af pladser, der skal besættes.

Afstemningen foregår først i slutningen af no-
vember og starten af december, men forud for det
er der en længere forberedelsesfase, hvor valg-
listerne skal godkendes, kandidater opstilles og
stemmemateriale udsendes.

Første fase er valglisterne. Det er lister over
samtlige stemmeberettigede på det tidspunkt
hvor valget er udskrevet, altså 1. oktober.

Valglisterne fremlægges til gennemsyn på samt-
lige institutter og fakultetskontorer og er desuden
tilgængelige på universitetets elektroniske infor-
mationstjeneste (se adressen sidst i artiklen). Det
sker i perioden 5.-18. oktober, hvor enhver har
mulighed for at kontrollere om han eller hun er
korrekt opført.

Kandidaterne skal opstille senest 29. oktober.
Vi vil i senere numre af Universitetsavisen vende
tilbage til opstillingen og det videre forløb af val-
get.

Der udskrives endvidere valg af institutledere
og viceinstitutledere og valg til institutbestyrelser
i valggruppe I, II, III “VIP” og valggruppe V “TAP”
samt valg til studienævn i valggruppe I, II og III
“VIP”. Disse valg afvikles af lokale valgbestyrelser.
Nærmere oplysninger herom på de enkelte insti-
tutter.

Valgstatut
Hele valgproceduren foregår i henhold til Valgs-
tatut for Københavns Universitet godkendt af
Forskningsministeriet den 31. august 1999. Tids-
planen for valget fremgår af Valgcirkulæret, som
blev bragt i Universitetsavisen nr. 13.

Såvel Valgstatut som Valgcirkulære er tilgænge-
lige på Københavns Universitets elektroniske in-
formationstjeneste på adressen
www.ku.dk/led/valg/, hvor du også kan finde an-
dre relevante oplysninger om valget. ■

Dorthy Rasmussen, 
Valgsekretariatet.

Oversigt over de kollegiale organer, 
der skal vælges studenterrepræsentanter 
til i 2001

Kollegialt organ: Antal medlemmer

Konsistorium 3

Fakultetsråd:

Det Teologiske Fakultetsråd 2

Det Juridiske Fakultetsråd 3

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd 3

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd 3

Det Humanistiske Fakultetsråd 3

Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd 3

Studienævn:

Studienævn for Antropologi 3

Studienævnet for Asiatiske sprog og Kulturer 3

Studienævnet for Audiologopædi 3

Studienævnet for Biokemi 4

Studienævnet for Biologi 5

Studienævnet for Dansk 4

Studienævnet for Datalogi 5

Studienævnet for Engelsk 3

Studienævnet for Eskimologi 1

Studienævnet for Etnologi 4

Studienævnet for Film- og Medievidenskab 3

Studienævnet for Filosofi 2

Studienævnet for Finsk 1

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 4

Studienævnet for Forhistorisk Arkæologi 3

Studienævnet for Fransk 2

Studienævnet for Fremmedsprogspædagogik 1

Studienævnet for Fysik 5

Studienævnet for Geografi 4

Studienævnet for Geologi 5

Studienævnet for Græsk og Latin 2

Studienævnet for Historie 3

Studienævnet for Humanbiologi 5

Studienævnet for Idræt 4

Studienævnet for Indianske Sprog og Kulturer 2

Studienævnet for Italiensk og Rumænsk 2

Studienævnet for Kemi 5

Studienævnet for Klassisk Arkæologi 2

Studienævnet for Kunsthistorie 3

Studienævnet for Kvindestudier 3

Studienævnet for Litteraturvidenskab 3

Studienævnet for Matematik 5

Studienævnet for Medicin 5

Studienævnet for Minoritetsstudier 1

Studienævnet for Moderne Græsk 2

Studienævnet for Musik 3

Studienævnet for Nærorientalske Studier 5

Studienævnet for Odontologi 5

Studienævnet for Psykologi 4

Studienævnet for Pædagogik 3

Studienævnet for Religionsfagene 4

Studienævnet for Retorik 2

Studienævnet for Retsvidenskab 5

Studienævnet for Slavistik og Østeuropastudier 3

Studienævnet for Sociologi 3

Studienævnet for Spansk og Portugisisk 3

Studienævnet for Sprogvidenskab 3

Studienævnet for Statskundskab 4

Studienævnet for Statsvidenskab 4

Studienævnet for Teatervidenskab 3

Studienævnet for Teologi 3

Studienævnet for Tysk og Nederlandsk 2

Ph.d.-studienævn:

Ph.d.-studienævnet/ Statskundskab 2

Ph.d.-studienævnet / Statsvidenskab 2

Ph.d.-studienævnet /Antropologi 2

Ph.d.-studienævnet / Sociologi 2

Ph.d.-studienævnet / Teologi 4

Kollegialt organ: Antal medlemmer

Ph.d.-studienævnet / Sundhedsvidenskab 4

Ph.d.-studienævnet/ Humaniora 5

Ph.d.-studienævnet/ Naturvidenskab 4

Ph.d.-studienævnet/ Retsvidenskab 3

Institutbestyrelser:

Arnamagnæansk Institut 1

Asien Instituttet 1

August Krogh Instituttet 2

Botanisk Have 1

Botanisk Institut 2

Botanisk Museum & Centralbibliotek 1

Carsten Niebuhr Instituttet 1

Datalogisk Institut 1

Engelsk Institut 1

Farmakologisk Institut 1

Filosofi, Pædagogik & Retorik 1

Geografisk Institut 1

Geologisk Institut 1

Geologisk Museum 1

Institut for Alm. & Anv. Sprogvidenskab 1

Institut for Antropologi 1

Institut for Arkæologi og Etnologi 1

Institut for Bibelsk Eksegese 1

Institut for Diagnostiske Fag 1

Institut for Dansk Dialektforskning 1

Institut for Eskimologi 1

Institut for Film og Medievidenskab 1

Institut for Folkesundhedsvidenskab 2

Institut for Germansk Filologi 1

Institut for Gyn & Obst, Pæd & Vækst 1

Institut for Historie 1

Institut for Idræt 2

Institut for Intern Med. & Geriatri 1

Institut for Kirkehistorie 1

Institut for Kirurgi & Anæstesiologi 1

Institut for Kunsthistorie & Teatervidenskab 1

Institut for Litteraturvidenskab 1

Institut for Matematiske Fag 2

Institut for Molekylær Patologi 1

Institut for Musikvidenskab 1

Institut for Navneforskning 1

Institut for Neurofag & Psykiatri 1

Institut for Nordisk Filologi 2

Institut for Oto-Rhino-Laryn-Opht. mm. 1

Institut for Psykologi 2

Institut for Religionshistorie 1

Institut for Statskundskab 1

Institut for Systematisk Teologi 1

Institut for Tysk og Nederlandsk 1

Kemisk Institut 2

Med. mikrobiologi og Immunologi 1

Medicinsk - Fysiologisk Institut 2

Medicinsk Anatomisk Institut 2

Medicinsk Biokemi og Genetik 2

Molekylærbiologisk Institut 2

Niels Bohr Instituttet 2

Odontologisk Institut 2

Retsvidenskabeligt Institut A 1

Retsvidenskabeligt Institut B 1

Retsvidenskabeligt Institut C 1

Retsvidenskabeligt Institut D 1

Romansk Institut 1

Sociologisk Institut 1

Zoologisk Institut 2

Zoologisk Museum 1

Øjenpatologisk Institut 1

Økonomisk Institut 2

Østeuropainstituttet 1

VÆLG EN KJELD ▼  

Vælg en Kjeld
Valgtiden nærmer sig igen



● NAVNE

Jubilæer ▼

Chefkonsulent

Johan Balslev 

– er ansat på

Adb-kontoret i

Fællesadmini-

strationen og fej-

rer i disse dage sit 25 års jubi-

læum. 

Merethe

Markvard

– souschef i Stu-

dieadministratio-

nen, fejrer sit 25

års jubilæum. 

Efter pædagogikum og en an-

sættelse på Institut for Pæda-

gogik blev Merethe Markvard i

1981 knyttet til Studie- og Er-

hvervsvejledningen og blev

hurtigt leder og souschef for

Studieadministrationen som

sådan. Sideløbende med leder-

jobbet har Merethe Markvard i

mange år været en kompetent

og afholdt sekretær for Rek-

tors Uddannelsesudvalg og er

desuden bestyrelsesformand

for gymnasiet Sorø Akademi

og for det store HF-enkeltfags-

kursus på Gasværksvej. Efter 

25 år synes Merethe Markvard

fortsat at studievejledning og 

-administration på KU er en

spændende udfordring og hun

brænder for de studerende –

også når de stiller spørgsmål

hun har besvaret 1.000 gange

før.

Udnævnelser ▼

Dr.phil. Gretty 

M. Mirdal

– forskningspro-

fessor på Institut

for Psykologi er

af det franske

forskningsministerium person-

ligt udnævnt som medlem af

Conseil Scientifique du CNRS

(Centre National de la Recher-

che Scientifique).  

● BOLIGER

Boliger søges ▼

Værelser til ph.d.-studerende

Søren Kierkegaard Forsknings-

centeret søger vær. i HT-områ-

det. m. adgang til toilet og

bad.

Beboere: Fra 1/10-01 for 3 md. til

K spansk ph.d.-stud.; fra 1/12-

01 for 10 md. til M tysk ph.d.-

stud.

Kontakt: Tlf. 3376 6900, e-mail:

sec@sk.ku.dk.

Nær Østerbro

Periode: Pr. 1/10-01 og for 2-5

md.

Størrelse: Vær. el. lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Psykologistuderende.

Husleje: Maks. kr. 2.000 pr. md.

Kontakt: Lene Kattenhøj, tlf.

8618 5616.

Central Copenhagen or Northern

surroundings

Period: From 1/12-01 for 1 year.

Size: Apartment or house, 

90-130 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Guest researcher with

wife and 2 children from Fin-

land, non-smokers.

Contact: Niko Lappalainen, tel.

+358 400 565 432, e-mail:

niko.lappalainen@tukkk.fi. 

Boliger udlejes ▼

Frederiksberg

Periode: Fra 1/2 til 1/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

52 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken

og bad/toilet.

Beboer: Gæsteforsker el. lign., 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md. alt inkl.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Tlf. 3810 2389, e-mail:

donnaquirstine@get2net.dk.

Brønshøj 

Periode: Fra 1/12-01 til 28/2-02.

Størrelse: Villa, 180 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Velegnet til fam. med

børn.

Husleje: Kr. 10.000 pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Karoline, e-mail: Ander-

senkaroline@hotmail.com.

Charlottenlund

Period: From 15/10-01 onwards.

Size: 2 rooms, 40 sqm.

Equipment: Access to bath, 

kitchen and garden, terrace,

kabel tv. (later ADSL), washing

machine.

Tenant: Guest researcher.

Rent: Kr. 5.000 per month incl.

heating/el.

Deposit: Kr. 10.000.

Contact: Sia Maria Siø Fjellvang,

e-mail: tandlage@post.tele.dk.

Amager

Periode: Pr. 1/10-01 for 2 seme-

stre.

Størrelse: Lejlighed, 11/2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Kontakt: Alifrangis, 

tlf. 4835 4084.

Nørrebro

Periode: Pr. 1/10-01.

Størrelse: Værelse, ca. 15 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og vaskekælder.

Beboer: K studerende.

Husleje: Kr. 1.500 pr. md.

Depositum: Kr. 1.500.

Kontakt: Dorthea, tlf. 2217 0302. 

Hellerup

Periode: Pr. 1/10-01.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken/bad.

Beboer: Stud., ikke-ryger.

Husleje: Begrænset hjælp, for-

trinsvis børnepasning.

Kontakt: E-mail: 

centre.for@ethiclaw.dk.

● STILLINGER

Teologi ▼

Professorat i Dogmatik
Sted: Det Teologisk Fakultet, In-

stitut for Systematisk Teologi.  

Indhold: Stillingen er varig med

forsknings- og undervisnings-

forpligtelse.

Til besættelse: 1/12-02.

Ansøgningsfrist: 7/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kirsten

Busch Nielsen, Institut for

Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3679.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektorstilling i medicinsk 
videnskabsteori
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori.

Indhold: Medicinsk videnskabs-

teori med særligt henblik på

moderne videnskabsteori.

Forskning i videnskabsteoreti-

ske problemstillinger inden for

læge- og folkesundhedsviden-

skab. Undervisning i viden-

skabsteori på bachelor-/kandi-

datuddannelsen i folkesund-

hedsvidenskab og på det medi-

cinske studium. Deltagelse i

planlægning og afholdelse af

kurser i videnskabsteori for

MPH- og ph.d.-studerende.

Til besættelse: 1/12-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Tidsubegrænset med

mindre andet er bestemt ved

ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 17/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder Peter Rossel, 

tlf. 3532 7934.

Lektor i tandsygdomslære
og endodonti
– subsidiært adjunkt
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Tandlægeskolen.

Indhold: Forskning inden for det

hårde tandvævs sygdomme og

deres behandling samt under-

visning inden for området.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 14/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/, kontakt Persona-

lekontoret, tlf. 3532 2645 el.

institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500. 

Lektor i Cellulær 
Neurofysiologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning inden for cel-

lulær neurofysiologi herunder

karakterisering af neuronernes

membranegenskaber og extra-

og intracellulære signalstoffer

samt disses betydning for funk-

tionen af neuronale netværk.

Deltagelse i instituttets

prægraduate undervisning i fy-

siologi af læge-, tandlæge- og

humanbiologistuderende samt

administrative opgaver. 

Kvalifikationer: Af hensyn til den

integrerede undervisning fo-

retrækkes en kandidat med

lægelig baggrund.

Til besættelse: 1/2-02 el. snarest

herefter.

Omfang: Lektoratet er tidsube-

grænset med mindre andet er

bestemt ved ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 22/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Lektor i Transportfysiologi
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Medicinsk Fysiolo-

gisk Institut.

Indhold: Forskning inden for

transportfysiologi herunder

molekylær karakteristik af ion-

kanaler, deltagelse i instituttets

prægraduate undervisning i 

fysiologi af læge-, tandlæge-

og humanbiologistuderende

og administrative opgaver. 

Kvalifikationer: Af hensyn til den

integrerede undervisning fore-

trækkes en kandidat med en

lægelig baggrund.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 17/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.

sund.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Humaniora ▼

Lektorat i historie 
Sted: Institut for historie.

Indhold: Særligt henblik på an-

tikkens historie. Vejledning for

speciale- og ph.d.-studerende i

såvel historie som beslægtede

fag samt deltagelse i institut-

tets generelle undervisnings-

og administrationsopgaver.

Til besættelse: 1/8-02.

Ansøgning: 

J.nr. 401-221-492/01-4341. 

Ansøgningsfrist: 1/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Kontakt

institutleder Karl-Erik Frand-

sen, tlf. 3532 8275, e-mail:

frandsen@hum.ku.dk el.

studieleder Johny Leisner, 

tlf. 3532 8258, e-mail: 

leisner@hum.ku.dk.

Lektorat i kunsthistorie
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Særligt henblik på arki-

tekturanalyse og ældre euro-

pæisk arkitekturhistorie, dvs.

arkitektur før ca. 1800, herun-

der dansk arkitektur.

Kvalifikationer: Ansøgerens pro-

duktion skal indeholde såvel

konkret analyse af arkitektoni-

ske værker/monumenter som

kulturel og historisk perspekti-

vering.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-499/01-

4431.

Ansøgningsfrist: 15/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Kontakt

institutleder Jens Toft, 

tlf. 3532 8225.

Lecturer in Korean/
Adjunktur i koreansk
Place of employment: Nordic 

Institute of Asian Studies.

Contents: Subject of specializa-

tion is open.

Qualifications: PhD or equiva-

lent. Ability to carry out origi-

nal research using Korean 

language and to teach Korean

as a foreign language at all 

levels.

Period of employment: From 

1 August 2002 onwards.

Application: J.nr. 401-222-164/01-

4291

Deadline for applications: 

1 November 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

abstract. See www.ku.dk/

led/stillinger/ or contact The

Personal Office, tel. 3532 2645.

Additional information: 

Leif Littrup, tel. 3532 8828.

Naturvidenskab ▼

Professorat med særlige 
opgaver i finansieringsteori 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Afdeling for Statistik og

Operationsanalyse. 

Indhold: Forskning i finansie-

ringsteori og undervisning på

matematik-økonomistudiet og

øvrige studier på instituttet

samt administration. 

Ansøgningsfrist: 15/11-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

Lektorat i operationsana-
lyse – subsidiært adjunktur  
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Afdeling for Statistik og

Operationsanalyse. 

Indhold: Forskning i operations-

analyse og undervisning på

matematik-økonomistudiet og

øvrige studier på instituttet

samt administration. 

Ansøgningsfrist: 1/11-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/generel.

● TAP-STILLINGER

Kurateringsassistent
Sted: Zoologisk Museums 2. afd.

(Invertebrater).

Indhold: Assistance og vedlige-

holdelse af de videnskabelige

samlinger. Fremstilling af

præparater, mindre hånd-

værksopgaver og mulighed for

deltagelse i feltarbejde.

Kvalifikationer: Bredt kendskab

til biologi, en vis beherskelse af

engelsk og kendskab til tekst-

behandling, regneark og data-

basebrug. Kørekort.

Ansøgning: Vedlagt relevante bi-

lag.

Sendes til: Museumsbestyreren,

Zoologisk Museum, Universi-

tetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 3/10-01.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Kan du ikke få studier og økonomi 
til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til rådig-

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, f.eks.

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

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

når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Klinikleder
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Kvalifikationer: Tandlæge med

postgraduat uddannelse.

Til besættelse: 1/12-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 30-32 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 22/10-01. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Kontorfuldmægtig
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Varetagelse af institut-

tets donationsordning samt

regnskabsføring af drift og ti-

meløn for instituttets 4 sektio-

ner.

Kvalifikationer: Erfaring med

regnskab (evt. Navigator) og

edb.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 28/9-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/Bioanalytiker
– vikariat
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut, Panum Instituttet.

Kvalifikationer: Laborant el. bio-

analytiker. Helst erfaring med

immunhistokemi og in-situ hy-

bridisering.

Omfang: Fra 1/11-01 til 31/10-02.

Ansøgningsfrist: 28/9-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk./led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Cathrine Ørskov, tlf. 3532 7244.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen på 

Humaniora.

Kvalifikationer: Studerende der

er midtvejs i en uddannelse på

Det Humanistiske Fakultet.

Kendskab til studiemæssige

problemer blandt studerende

og studiestrukturen på det hu-

manistiske fakultet, mundtlige

og skriftlige formidlingsevner

og evt. erfaring m. udlandsop-

hold, vejledning, studenterpo-

litisk el. administrativt arbejde. 

Til besættelse: 3/12-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 2 år. Ca. 20 timer/uge.

Ansøgningen sendes til: Studie-

vejledningen Humaniora,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/10-01,

kl.15.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.hum.ku.dk/studievejled-

ning.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Chef til Grønlands 
Naturinstitut 
Sted: Afdelingen for pattedyr og

fugle.

Indhold: Daglig ledelse af og

overordnet fagligt ansvar for

afdelingen; udarbejdelse af

det faglige arbejdsprogram i

samarbejde med afdelingen,

herunder ansøgninger om eks-

tern finansiering; mulighed for

at indgå direkte i forsknings-

projekter. I samarbejde med af-

delingen, formidlingssekreta-

riatet og den øvrige ledelse

formidling til beslutningstage-

re, medier og offentligheden i

øvrigt. En del rejseaktivitet i

ind- og udland i f.m. møder må

påregnes.

Kvalifikationer: Baggrund som

biolog el. lign. med sektorspe-

cifik erfaring, gerne på senior-

forsker- el. seniorrådgiverni-

veau. Kendskab til et el. flere

af afdelingens arbejdsområder

og dokumentation af erfaring

inden for forskning og projekt-

styring. Der lægges vægt på in-

ternational erfaring inden for

forskning og rådgivning vedr.

levende ressourcer.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Vedlægges bilag,

herunder kopi af eksamensbe-

viser og videnskabelige publi-

kationer der ønskes medtaget

ved bedømmelsen.

Sendes til: Grønlands Naturinsti-

tut, Att.: Direktør Klaus 

Nygaard, Postboks 570, 3900

Nuuk, Grønland. Mrk. ‘stillings-

opslag 01/09’.

Ansøgningsfrist: 2/10-01.

Yderligere oplysning: Kontakt 

direktør Klaus Nygaard, 

tlf. (+299) 32 1095, 

fax. (+299) 32 5957.

● PH.D. -
STIPENDIER

Teologi ▼

Ph.d.-stipendium 
og fripladser
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Et 3-årigt ph.d.-stipen-

dium og et antal fripladser.

Til besættelse: Planlagt studie-

start 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 25/10-01, 

kl. 10.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.

teol.ku.dk/phd/default.htm

Yderligere oplysninger: Det Teo-

logiske Fakultet, tlf. 3532 3605.

Jura ▼

Ph.d.-stipendium
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsv. Stu-

derende der forventer at bestå

kandidateksamen i indeværen-

de eksamenstermin og som

evt. afventer bedømmelsen af

deres speciale, kan også kom-

me i betragtning. Tillige doku-

menteret flair for videnskabe-

ligt arbejde fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt spe-

cialeafhandling. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 26/10-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Pre-PhD stipends: 
Comparative Nordic 
Security Policy during 
the Cold War
Contents: The Nordic Ministerial

Council and the Nordic Defen-

ce Ministers in 2000 decided to

set up the Nordic Security Poli-

cy Programme. This – strictly

comparative – project concen-

trates on: Norden and the ear-

ly Cold War (-1956); Norden

and the German Question;

Norden, Nato and Nuclear

Weapons; Early Nordic Ostpoli-

tik (-1973) and Intelligence

Aspects of Norden and the

Cold War. The stipends amount

to kr. 20.000 each and it is the

intention to give one stipend

per country (a total of five sti-

pends).

Applications: With project out-

lines and documentation of

academic credentials.

To be sent to: Project coordinator

prof. Nikolaj Petersen, Dept. of

Political Science, University of

Aarhus, Bartholins Allé, Aarhus

C.

Deadline for applications: 

10 October 2001.

Additional information: E-mail:

nikolajp@ps.au.dk.

● STIPENDIER

Internationaliserings-
stipendier
Støtte: Stipendier til studieop-

hold i udlandet. Vejlednings-

pjecen JEG VIL UD fås hos Det

internationale Kontor, Fiol-

stræde 24, 1. (mandag-torsdag

kl. 9-15).

Periode: 2002.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Det internationale Kontor,

hvortil også ansøgningen sti-

les.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, 

kl. 12.00.

Nordplus stipendier
Støtte: Stipendier til studieop-

hold i Norden: Vejledningspje-

cen JEG VIL UD fås Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

1. (mandag-torsdag kl. 9-15).

NORDLYS – Tværfakultært net-

værk: Studerende der ønsker

at ansøge om stipendium og

studieophold ved et nordisk

universitet uden for de faglige

netværk, kan søge Nordplus

stipendium til studieophold

ved de universiteter der delta-

ger i det tværfakultære Nord-

lys netværk. NORDPLUS – Fagli-

ge netværk: Forespørgsler ved-

rørende de eksisterende fagli-

ge netværk samt ansøgninger

om studieophold og stipen-

dium rettes direkte til institut-

tets/fagets Nordplus koordina-

tor. Ansøgningsfrist og -proce-

dure vedrørende stipendie-

ansøgning samt optagelse på

den nordiske undervisnings-

institution bekendtgøres på in-

stituttet. 

Periode: 2002.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Det internationale Kontor,

hvortil også ansøgningen sti-

les.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, 

kl. 12.00.

Nord/Syd Rejsepuljen for
specialestuderende 
Betingelser: Min. 2 måneders op-

hold i et 3. verdens land til

Nord/Syd relateret speciale. 

Støtte: Gives til flybillet, rejsefor-

sikring og vaccinationer, maks.

kr. 10.000.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Nord/Syd-koordinator Maj-

Britt Johannsen, tlf. 3532 2586,

e-mail: mbj@teol.ku.dk el. på

www.teol.ku.dk/northsouth –

Travel Grants.

Ansøgningsfrist: 1/12-01; 1/2-02;

2/5-02; 1/9-02.

Uddeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningsfristen.

Stipendier til formidling 
af humanistisk forskning
Målgruppe: Journalister og an-

dre formidlere der vil arbejde

med humanistisk forskning. 

Støtte: Statens Humanistiske

Forskningsråd uddeler to sti-

pendier a kr. 50.000. Det er en

betingelse at formidlingen er

tænkt til et massemedie, at

den formidler humanistisk

forskning som ellers ikke er

kendt i offentligheden, og at

det kommer til at fremgå tyde-

ligt at der er tale om humani-

stisk forskning.

Periode: 2001.

Ansøgning: Se proceduren på

www.forsk.dk/shf/medl.htm.

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Randersgade

60, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/11-01, kl.

12:00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/shf/medl.htm. 

Yderligere oplysninger: Redaktør

Bente Kristiansen, SHF, tlf.

3617 2580, e-mail:

bkr@forsk.dk.

Rosenkrantz 
Rejsestipendium
Støtte: Til rejse og ophold i ud-

landet for teologistuderende

fra KU.

Ansøgning: Bilæg CV, publika-

tionsliste samt redegørelse for

legatets anvendelse.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 5/10-01, 

kl. 12.00.

Michaelsen Fondens 
forskningsstipendier
Målgruppe: Yngre læger der er

beskæftiget med teoretisk el.

klinisk lægevidenskabelig

forskning.

Støtte: 1-2 stipendier til fritagel-

se for erhvervsmæssigt arbej-

de. 

Periode: Stipendierne tildeles for

1 år og kan fornyes for 1 år ad

gangen, dog maks. for 3 år.

Ansøgning:  Skema fås ved henv.

på tlf. 3312 2550. Sendes i 8

eks.

Sendes til: Michaelsen Fonden

ved advokat Niels Kahlke,

Købmagergade 3, 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 28/9-01.

Michaelsen Fondens 
skolarstipendier
Målgruppe: Fortrinsvis lægestu-

derende i de sidste studieår for

at give stipendiaten mulighed

for at fordybe sig i et videnska-

beligt emne. Den studerende

skal have orlov fra studiet og

bør kontakte studie- og eksa-

menskontoret, tlf. 3532 7061.

Støtte: Indtil 3 stipendier a kr.

78.000 i et år der udbetales i 4

rater. Desuden tillægges kr.

15.000 til materialeugifter til

instituttet hvori arbejdet ud-

føres.

Periode: 3 stipendier i 2001.

Ansøgning: Stipendierne tildeles

efter forslag fra en universi-

tetslærer. Studerende der øn-

sker at komme i betragtning,

bør henvende sig til en fag-

lærer. Skema fås ved henv. på

tlf. 3312 2550. Sendes i 8 eks.

Sendes til: Michaelsen Fonden

ved advokat Niels Kahlke,

Købmagergade 3, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/9-01.

● LEGATER

Studerendes individuelle
studierejser
Målgruppe: Viderekomne stude-

rende indskrevet ved Det Hu-

manistiske Fakultet (normalt

med bestået grunduddannel-

se). 

Støtte: Det Humanistiske Fakul-

tets konto for studerendes in-

dividuelle studierejser yder

støtte til rejser m.h.p. sprogstu-

dier; studier på overbygnings-

niveau herunder specialeforbe-

redelse; praktikophold. Gene-

relt ydes der kun støtte til at

dække udgifter til transport og

forsikring. 

Periode: Rejser i perioden 1/1 -

30/6-02.

Ansøgning: Der skal benyttes

ansøgningsskema som fås hos

Studievejledningen Humanio-

ra, Njalsgade 80, lok. 10-1-39

el. hos de lokale studievejlede-

re. Skemaerne sendes ikke ud.

Sendes til: I 5 eks. til Det Humani-

stiske Fakultetssekretariat,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/11-01.

Yderligere oplysninger: Peder

Flyvbjerg, tlf. 3532 8065.

Det Danske Pasteur-
Selskabs legater til forskere
Målgruppe: Danske forskere på

videnskabens og erhvervslivets

område inden for mikrobiolo-

gi, immunologi og de dertil

knyttede videnskaber.

Støtte: Til studieophold, aktiv

deltagelse i symposier, evt.

kongresser, og i særlige tilfæl-

de kurser ved “Institut Past-

eur” el. ved lign. mikrobiologi-

ske institutioner i udlandet.

Periode: 2001.

Ansøgning: Bilagt CV, rejsens for-

mål, evt. anbefalinger og invi-

tationer samt redegørelse for

legatets påtænkte anvendelse

og om der er søgt el. opnået

støtte fra anden side. Sendes i

10 eks.

Sendes til: Selskabets formand,

prof., dr.med., N. Høiby, Kli-

nisk-Mikrobiologisk Afd., Rigs-

hospitalet, Afsn. 9301, Juliane

Maries Vej 22, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/10-01.

Yderligere oplysninger: Selskabet

står åbent for nye medlemmer

som ønsker at støtte aktive for-

skere. Interesserede kan hen-

vende sig til sekretær Inger 

Danielsen, tlf. 3816 3871.

Professor ved Københavns
Universitet, Dr.Theol.  J.
Nørregaard’s rejselegat for
teologiske kandidater
Støtte: Tilskud til studierejser for

teologiske kandidater fra KU.

Ansøgning: Bilæg CV, publika-

tionslister samt en kort rede-

gørelse og budget for legatets

anvendelse.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/10-01, 

kl. 12.00.

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

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Bilæg en redegørelse

for det ansøgte beløbs anven-

delse.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/10-01, 

kl. 12.00.

Tidligere sognepræst 
i Aadum sogn, Pastor 
Emeritus Sigurd Anders 
Michael Andersens og
hustrus Agnes Dorthea,
født Højers rejselegat for
teologiske kandidater
Støtte: Rejsestøtte til en teolo-

gisk kandidat fra KU.

Ansøgning: Bilæg CV, publika-

tionsliste samt en redegørelse

og budget for legatets anven-

delse.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/10-01, 

kl. 12.00.

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  14  . 2 0 01 19



Københavns Universitets
Fond for teologiske 
kandidater og studerende
Støtte: Studierejser eller andre vi-

deregående studier. Tillige som

belønning af teologistuderen-

de som har udvist særlig flid el-

ler særlige evner. 

Ansøgning: Bilæg CV, publika-

tionsliste samt redegørelse og

budget for legatets anvendel-

se.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/10-01, 

kl. 12.00.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Tilskud til idrætsforskning
Støtte: Kulturministeriets Udvalg

for Idrætsforskning råder over

kr. 6 mio. i 2001 der fordeles

med 1/2 til humanistisk og

samfundsvidenskabelig idræts-

forskning, 1/4 til forskning i 

idrætsskader og 1/4 til anden

medicinsk og naturvidenskabe-

lig forskning.

Ansøgning: Vejledning og ansøg-

ningsskema fås på www.kul-

turtilskud.min.dk el. ved henv.

på tlf. 3392 3040. Sendes i 11

eks.

Sendes til: Kulturministeriets Ud-

valg for Idrætsforskning, Me-

die- og Tilskudssekretariatet,

Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-01 kl. 16.

Nord/Syd gæsteforsker/
forelæserordningen
Støtte: Til invitation af forskere

m. forskningsområder relateret

til tredje verdens lande og

islam, primært til rejseudgifter

og løn. Til ophold af fra 5-6 da-

ge til maks. 6 md.’s varighed.

Der lægges vægt på tværfagli-

ge og tværfakultære aktivite-

ter for flere institutter el. cen-

tre ved KU.

Ansøgning: Bilæg program for

opholdet, CV og budget.

Sendes til: Ledelsessekretariatet,

Att.: Kristian Boye Petersen,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/northsouth el.

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk. 

Nord/Syd Satsningsområdet
Indkaldelse af ansøgninger til

etablering af samarbejde med

tredje verdens universiteter

Støtte: Støtte til etablering af

samarbejde m. universiteter i

den tredje verden og den isla-

miske verden. Gives til rejseak-

tiviteter for danske og uden-

landske forskere med sigte på

etablering af kontakt og sam-

arbejde med fagfæller på KU

og universiteter i den tredje

verden og den islamiske ver-

den. 

Ansøgning: Bilæg program for

opholdet, CV og budget.

Sendes til: Ledelsessekretariatet,

Att.: Kristian Boye Petersen,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger: Se

www.teol.ku.dk/northsouth el.

kontakt Nord/Syd koordinator

Maj-Britt Johannsen, tlf. 3532

2586, e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Team Danmark
Støtte: Til strategiområder, forsk-

ningsprojekter, udviklingsar-

bejder inden for eliteidræt, fri-

køb af seniorforsker samt til

studier i udlandet og gæstefor-

skere.

Ansøgning: Skema fås på

www.teamdanmark.dk – 

idrætsmedicin og forskning.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger

modtages pr. 1/10-01.

Yderligere oplysninger: Team

Danmark, Idrættens Hus, 2605

Brøndby, tlf. 4326 2522.

● PRISOPGAVER

Arbejderhistorieprisen 2001
Arbejdermuseet, Arbejderbe-

vægelsens Bibliotek og Arkiv

(ABA) og Selskabet til Forsk-

ning i Arbejderbevægelsens 

Historie (SFAH) uddeler sam-

men Arbejderhistorieprisen på

kr. 15.000.

Formål: Blandt hovedfags- og

ph.d.-studerende ved universi-

teterne og andre højere lære-

anstalter at inspirere til og

fremme studiet af arbejder-

klassens og arbejderbevægel-

sens historie og kultur. Prisen

tildeles bedste hovedfagsopga-

ve, speciale el. ph.d.-afhand-

ling om et tema inden for

dansk el. international arbej-

derhistorie. Opgaver hvor ho-

vedvægten er lagt på det for-

midlingsmæssige, kan også

komme i betragtning. Indleve-

rede opgaver skal være afleve-

ret inden for de seneste 2 år. 

Sendes til: ABA, Nørrebrogade 

66 D, 2200 Kbh. N

Frist: 1/11-01, kl. 16.00. 

Uddeling: Medio januar 2002.

● EKSAMEN

Jura ▼

Eksamenstilmelding på Jura
Termin: Vinteren 2001/2002.

Tilmelding til alle prøver ved Juri-

disk Bachelor- og Kandidatek-

samen.

Tilmelding: Via internettet i pe-

rioden 1-12/10-01, selvbetje-

nings-systemet:

www.ku.dk/selvbetjening/. Be-

nyt din pin-kode der fremgår

af brevet om årskortfornyelse

el. er modtaget særskilt. Husk

at bekræfte eksamenstilmel-

dingen.

Dispensationsansøgningsfrist:

Ansøgninger om forlænget tid

til skriftlig eksamen skal være

indleveret senest samtidig med

ordinær tilmelding til eksa-

men. Angiv fag.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Studiekontoret-Jura, Brand-

stationen, St. Kannikestræde

11, o.g., man-fre. 10-15, 

tlf. 3532 2626.

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på 
Statskundskab
Termin: Vintereksamen 2001/02.

Tilmelding til eksaminer på ba-

chelor- og kandidatuddannel-

serne 1990- og 2000-ordning

(undtagen Metode C, Introdu-

cerende Metode og Viden-

skabsteori, økonomi samt se-

minarer).

Tilmelding: Via nettet i perioden

1. - 12. oktober 2001 på

www.ku.dk/selvbetjening/ samt

på Studievejledningen, vær.

126+128 i uge 12.

Dispensationsansøgningsfrist:

28/9-01.

Yderligere oplysninger: 

Studievejledningen, Institut for

Statskundskab, Rosenborggade

15, 1.

Humaniora ▼

Eksamenstilmelding på 
Humaniora
Termin: Vintereksamen 2002.

Tilmelding: Enten ved studiekon-

torets eksamensadministration

el. ved instituttet afhængig af

fag. 

Periode: 8 - 12/10-01 begge dage

inkl., alle dage kl. 10-16, tors-

dag dog kl. 10-17.

Sted: KUA, torvet ml. trappe 17

og 18.

Husk ved eksamenstilmeldingen:

Gyldigt årskort (hvis du har

fået tilladelse til at gå til eksa-

men i sidste fag på Bachelor-

uddannelsen og første fag på

Kandidatudd./Overbygn.udd.

i samme termin, skal både 

Bachelorudd. og Kandidat-

udd./Overbygn.udd. være an-

ført på årskortet); fakultetets

skrivelse vedr. din optagelse på

Bachelortilvalgsfag; evt. breve

vedr. dispensationer, ansøgnin-

ger el. tilladelser til f.eks. af-

læggelse af eksamen på frem-

medsprog, forlænget tid, PC,

hjælpemidler; kursuskort.

Ved sygdom el. fravær pga. rejse

i tilmeldingsperioden kan til-

meldingsskema rekvireres

skriftligt. Frankeret svarkuvert

(5,25 kr. - A4) skal vedlægges. 

Afmelding: Blanket vedr. afmel-

ding afleveres/fremsendes til

pågældende institut. Se opslag

på instituttet ang. afmeldings-

frister.

Tilmelding efter fristen: Henv. på

studiekontoret, lok. 10.1.40. 

Frist for dispensationsansøgning:

22/10-01.

Bekræftelse: Primo december vil

du modtage en udskrift i form

af en blanket for hver tilmeldt

prøve. Ved evt. afmelding skal

denne anvendes.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Introduktion til Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider, især

REX-databasen og bibliotekets

klassifikationssystemer

Tid: 27/9-01, kl. 10.15-13.15. 

Sted: Fiolstræde.

Tid: 2/10-01, kl. 14-17 og 4/10-01,

kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Introduktion til tidsskriftssøg-

ning og artikelsøgning

Tid: 28/9-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Introduktion til emnesøgning ud

fra de ressourcer der tilbydes på

Det Kongelige Biblioteks hjem-

mesider

Tid: 1/10-01, kl. 14-17.

Sted: KUA. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

Eventuelle ændringer kan ses

på: www.kb.dk/yd/kurser/.

● MØDER

Møder i Polymorfien
Emne: Symphobodies: Antigen-

specific recombinant human

polyclonal antibodies ved John

Haaurum, Symphogen A/S

Lyngby.

Tid: 25/9-01, kl. 15:00.

Emne: Verotoxinproducerende

Escherichia coli (VTEC) i Dan-

mark ved Flemming Scheutz,

AMTI, SSI.

Tid: 2/10-01, kl. 15:00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, bygn. 37,

kantinen.

Arrangør: Polymorfien.

Anger
Filmfremvisning 

Indhold: Filmen Anger af den

georgiske instruktør Tengis

Abuladze. Der er indledning

ved lektor Carsten Fledelius.

Tid: 26/9-01, kl. 19:00.

Sted: Cafeen, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15.

Arrangør: Dansk Selskab for 

Kaukasusforskning, www.

kaukasus.dk.

Købte kroppe. 
Om thailandske 
sexarbejdere i Danmark 
Hertoft-eftermiddag 

Oplægsholder: Anders Lisborg.

Indhold: Den internationale sex-

industri bliver stadig mere

grænseoverskridende og be-

greber som `migrant prostituti-

on` og `trafficking in women`

har inden for de seneste år

haft stigende bevågenhed over

hele verden. Oplægget fokuse-

rer på thailandske prostituere-

de i Danmark og er baseret på

fem måneders kvalitativt felt-

arbejde i det københavnske

prostitutionsmiljø i Køben-

havn. Der præsenteres glimt af

migrationshistorier, hverdagsliv

og erfaringer.

Tid: 27/9-01, kl. 16:00-18:00.

Sted: Psykiatrisk afd. O`s Aud.,

Borgm. Jensens Allé 55, opg.

61a.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619. 

Planlægningsmøde 
i Studentermenigheden 
ved Trinitatis
Indhold: Det sidste halve år skal

evalueres og forårssemesteret

planlægges. Der er tillige valg

til studentermenighedsrådet

hvis medlemmer vælges for et

år ad gangen. Opstilling sker

ved henvendelse til sekretæren

senest 10 dage før mødet.

Tid: 4/10-01, kl. 19:00.

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, tlf. 3393 0183, 

e-mail: smk@mail.danbbs.dk.

Psykologens rolle i det 
danske samfund
Kulturnatsarrangement 

Indhold: Der er tre debatter a 1

time. Sigtet med arrangemen-

tets titel er en diskussion af

ekspertrollen – hvad er dens

tilsigtede og utilsigtede konse-

kvenser, og hvordan kan psy-

kologisk ekspertise anskues

hvis disse tages i betragtning?

Titlerne på de tre debatter er:

`Børn og psykologi`, `Det gode

liv` og `Psykologen i medierne`.

Tid: 12/10-01, kl. 19:00-23:00.

Sted: Vandkunsten 5, Institut for

Europæisk Etnologi.

Arrangør: Gaffel1998, Louise

Knudsen, tlf. 3296 0881, e-

mail:  louise-k@worldonline.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Atmospheric Chemistry-
CoGCI Seminar 2001 
Announces: The global 
marine silicon cycle
Contents: Results from a biogeo-

chemical ocean general circula-

tion model: The marine Si cycle

contributes to the large scale

redistribution of matter from

the sea surface to the ocean

floor. Though the marine Si

cycle is of a simpler structure

than the oceanic carbon cycle,

considerable difficulties exist

for a correct quantification of

the associated Si fluxes.

Lecturer: Christoph Heinze, Dan-

marks Miljøundersøgelser, Na-

tional Environmental Research

Institute, Department of 

Marine Ecology.

Time: 26 September 2001 at

10:15.

Place: HCØ, Room C413.

Organizer: Matthew S. Johnson,

Department of Chemistry, tel.

3532 0303.

Konference om ny økonomi
Indhold: Konferencen giver mu-

lighed for at høre politikere,

fagforeningsfolk, erhvervslede-

re og akademikere belyse den

ny økonomi og der vil være lej-

lighed til diskussion og spørgs-

mål. Lige som moderne mana-

gement bliver ændret fra top-

down styring til noget nær det

modsatte, er denne konferen-

ces mål også at vende perspek-

tivet på den ny økonomi og se

på den fra et lønmodtager-

synspunkt. 

Tid: 28/9-01, kl. 9:00-16:30.

Sted: Festsalen, Frue Plads.

Tilmelding: www.prosa.dk/konfe-

rence. 

Arrangør: PROSA og Sociologisk

Institut, Jeanette Grøn Mad-

sen, tlf. 3336 4145, e-mail:

jgm@prosa.dk.

Biodiversity investigated by
phylogenetic methods
DINA workshop

Contents: The purpose of the

workshop is to bring together

people working with phyloge-

netic investigations in the Nor-

dic countries.

Language: English to facilitate

the participation of as many

scientists as possible.

Time: 16 November 2001.

Place: Risø, Roskilde, H.H. Kock-

Auditorium, Bld. 112 (see

www.risoe.dk/vejviser/

kort_risoe.htm).

Registration: E-mail: hech@kvl.dk

before 1 November 2001.

Organiser: DINA, Danish Infor-

matics Network in the Agri-

cultural Sciences, www.dina.

risoe.dk/event.html.
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Oplæsning ved Pablo Henrik Llambías og Helle Helle
Litterær Café 141 præsenterer oplæsningsaften. Der er tillige oplæg om kortprosa ved Gunilla Hermansson

torsdag den 20. september kl. 20 i Musikcafeen, Huset i Magstræde. Entré kr. 25.

Projektarbejde i Zimbabwe
Informationsarrangement

Zimbabwe Village Concept Project (VCP) søger studerende til

udsendelse på projektets 8. rotation fra juli 2002 til februar

2003. Hvis du er nysgerrig efter mere viden, er du velkommen

til at møde op til informationsaften den 2. oktober kl. 20.00 på

Panum Instituttet. Ønsker du at ansøge om en plads på projek-

tet, kan du sende en ansøgning til IMCC-kontoret, 9.2.2., 

Att.: Zimbabwe VCP, Blegdamsvej 3B, 2200 København N inden

den 15. oktober 2001.

Læs mere på: www.imcc.dk/zimbabwe.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

The Changing Universities:
The Challenge of New 
Technologies                            
EUNIS 2002 – conference

Time: 19-22 June 02.

Place: University of Porto, Faculty

of Engineering. 

Deadline for proposals of ab-

stracts and tutorials: 15 Decem-

ber 2001.

Organiser: EUNIS,

eunis2000@fe.up.pt,

www.fe.up.pt/eunis2002/.    

● SAMVÆR OG
SPORT

Semesterstartsgudtjeneste
Indhold: Gudstjenesten kan med

sit rituelle og langsomme for-

løb skabe en modvægt til den

turbulente tilværelse som man-

ge studerende lever i dag. I ord

og musik vil gudstjenesten for-

holde sig til temaet: Byen og

Verden. Provins og hovedstad.

Udlængsel og hjemve. Efter

gudstjenesten er der kaffe og

en let anretning.

Tid: 25/9-01, kl. 19:00.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund, tlf. 3532 7094,

e-mail: pnh@adm.ku.dk,

www.sund.ku.dk/praest.

Symbolisme og storby: 
Kirkevandring på Vesterbro
og Frederiksberg
Indhold: Kirkevandring med Jør-

gen I. Jensen der fortæller om

byens kirkehistorie og hvordan

den kommer til udtryk i arki-

tekturen og kirkekunsten.

Tid: 2/10-01, kl. 9:00-11:00.

Sted: Immanuelskirken, For-

håbningsholms Allé 20.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, tlf. 3393 0183.

Stemmer fra underlivet
Teater med mere

Indhold: Oplev Vaginamonolo-

gerne som er en garanteret

provokerende, morsom og

overrumplende oplevelse. Kir-

sten Peüliche, Trine Appel og

Hanne Windfeld afdækker ta-

buerne omkring kvindekønnet.

Efter forestillingen bliver der

budt på vin i caféen og mulig-

hed for at møde stykkets med-

virkende.

Tid: 4/10-01, kl. 19:30.

Sted: Tåstrup Teater, Kjeld Abells

Plads 1.

Pris: Kr. 195. Husk at oplyse at du

deltager gennem Kvindeligt

Selskab.

Tilmelding: Billetter bestilles på

tlf. 4335 2771, e-mail: salg@ta-

astrupteater.dk.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, tlf.

3313 5088.

Studentermenighedernes
oktoberfest
Indhold: Den traditionsrige okto-

berfest med fed mad, øl og un-

derholdning.

Tid: 5/10-01, kl. 18:00.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Tilmelding: Carl Fuglsang, tlf.

3393 0183. 

Pris: Kr. 50.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis og på Nat og

Sund.

Universitetets 
Studenter-Gymnastik, USG
Sæsonen starter nu: Mød op på

Nørre Allé 53, kl. 12-18 og

meld dig til. Husk studiekort

og penge. 

Som noget helt nyt har vi i år et

stort program med friluftsliv

hvor der fokuseres på naturop-

levelsen. Prøv fx kræfter med

forskellige friluftsaktiviteter

som havkajak, alpint skikursus,

kanotur m.m. 

Yderligere oplysninger: USG, tlf.

3537 6198, e-mail:

kontor@usg.ifi.ku.dk,

www.usg.ifi.ku.dk.

● UDGIVELSER

Ny rapport om 
borgerkrigen i Sudan
Titel: Sudanese Society in the

Context of Civil War.

Indhold: Nord/Syd Satsningsom-

rådet har udgivet bidragene

fra et internationalt seminar

om borgerkrigen i Sudan af-

holdt på Tune Landboskole i

februar i år.

Yderligere oplysninger: Nord/Syd

koordinator Maj-Britt Johann-

sen, tlf. 3532 2586,

mbj@teol.ku.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Zbigniew 

J. Koscielniak-Nielsen

Titel: Axillary block of the

brachial plexus by single,

double or multiple injection

techniques.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Thomas Vester-Ander-

sen og overlæge, dr.med. 

Jørgen B. Dahl.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

Klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Torben Mogensen,

anæstesiologisk afd. 532, Hvid-

ovre Hospital, tlf. 3632 2526

før forsvarshandlingen.

Tid: 5/10-01, kl. 14:00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Rigshospitalet, AN/OP

Klinikken 4132, HOC. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henv. til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.mag. Ulla Højmark Jensen

Titel: Man skal være sig selv –

teoretisk og empirisk belysning

af unges politiske univers.

Tid: 28/9-01, kl. 13:00.

Sted: Rosenborggade 15, RO9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes for 100 kr.

ved henv. i Kvikskranken på 

Institut for Statskundskab.

Cand.scient.pol. David Grønbæk

Titel: Mellem politik og viden-

skab: Reform af det danske

forskningsrådssystem 1994-

1997.

Tid: 12/10-01, kl. 13:00.

Sted: Udvalgsværelse nr. 3,

Nørregade 10.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes for 100 kr.

ved henv. i Kvikskranken på 

Institut for Statskundskab.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. 

Morten Beck Sørensen  

Titel: Postmenopausal hormone

replacement therapy and car-

diovascular disease.

Tid: 21/9-01, kl. 14:00.

Sted: Hvidovre Hospital, Audito-

rierne.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, e-mail: 

mbecksorensen@hotmail.com.   

Cand.med. Jonas Winkel Holm  

Titel: Overekstremitetslidelser

blandt laboranter.

Tid: 21/9-01, kl. 14:00.

Sted: Teilum Bygningen, Aud. A.    

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Valbygårdsvej 60, 2500

Valby, e-mail: jwh@dadlnet.dk.

Cand.scient. 

Sanne Lise Lauemøller  

Titel: Description of MHC Class I

Specificity and Prediction of

Peptide Binding. 

Tid: 24/9-01, kl. 13:00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Badevej 5, 2., 

3000 Helsingør, e-mail: 

lauemoeller@get2net.dk.

M.Sc. Siân Elisabeth Clarke

Titel: Variation in Malaria Risk

and Response in Rural Gambia.

Tid: 26/9-01, kl. 12:30.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium, Jægersborg Alle 1 D,

Charlottenlund.

Yderligere oplysninger: Paul Erik

Simonsen, tlf. 7732 7742, 

e-mail: pes@bilharziasis.dk.

Cand.scient. 

Betina Kerstin Lundholt  

Titel: A study on the effect of

estrogen on non-malignant

human breast epithelial cells

stably transfected with human

estrogen receptor cDNA.

Tid: 27/9-01, kl. 14:00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, lok.

4.2, Strandboulevarden 49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Afdelingen for Bryst-

kræft, Institut for Biologisk

Kræftforskning, Kræftens 

Bekæmpelse.   

Cand.scient. Klaus Larsen  

Titel: Analysis of Questionnaire

Data from Longitudinal Stu-

dies. 

Tid: 28/9-01, kl. 14:30.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til Sekreta-

riatet på Biostatistisk Afdeling,

Panum Instituttet.    

Cand.scient. Lucilla Steinaa

Titel: Selfreactive CTL’s need a 

“licence to kill” from T-helper

cells. 

Tid: 1/10-01, kl. 14:00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Pharmexa A/S, Kogle Al-

lé 6, 2970 Hørsholm.  

Cand.brom. Anne Marie Beck  

Titel: Nutritional problems

among home-care clients and

nursing home residents – early

identification and preventive

treatment.

Tid: 3/10-01, kl. 14:00.

Sted: Fødevaredirektoratet, 

Mødelok. C 102, Mørkhøj 

Bygade 19, 2860 Søborg.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, IFEE, Fødevaredirektora-

tet, Mørkhøj Bygade 19, 2860

Søborg, e-mail: be@fdir.dk.    

Cand.scient. Trine Staalsø  

Titel: Antibodies to variant sur-

face antigens of Plasmodium 

falciparum and protection

from malaria in an area of low

and seasonal transmission. 

Tid: 5/10-01, kl. 14:00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Rigshospitalet M 7641,

Blegdamsvej 9, 2100  Kbh. Ø.,

e-mail: tscmp@rh.dk.     

Humaniora ▼

Cand.psych. Mads Haaning

Titel: Familiers omsorg for hjem-

meboende ældre demensram-

te.

Tid: 28/9-01, kl. 14:00.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Psykologi.

Cand.phil. Robert Jensen-Rix 

Titel: Bibles of Hell – William 

Blake and the Discourses of 

Radicalism.

Tid: 5/10-01, kl. 10:00.

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Engelsk Institut.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. 

Hanne Kirstine Adriansen

Titel: A Fulina without cattle is 

like a woman without 

jewellery.

Tid: 28/9-01, kl. 13:15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, opg. E, Aud. B.

Cand.scient. Lotte Illeris

Titel: Controls of Carbon Cycling

in dry Arctic Ecosystems. 

Tid: 1/10-01, kl. 12:30.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek, Sølv-

gade 83, Opg. S.

Cand.scient. Nina Lundholm

Titel: A study of pseudo-nitzschia

based on morphology and

molecular phylogeny – with

implications for the systematics

of bacillariaceae.

Tid: 4/10-01, kl. 13:00.

Sted: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7, 1., Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek, Sølv-

gade 83, Opg. S.

Cand.scient. Per Nørgaard

Titel: Disulfide bond formation in

the endoplasmic reticulum of

Saccharomyces cerevisiae.

Tid: 12/10-01, kl. 14:00

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: En kopi

af afhandlingen fås ved henv.

til sekretær Anne Gade 

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, e-mail: 

ann@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient 

Jens Kaalby Thomsen

Titel: Partially Foldes States in

Protein Folding.

Tid: 26/10-01, kl. 14:00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger: En kopi

af afhandlingen fås ved henv.

til sekretær Anne Gade 

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, e-mail: 

ann@my.molbio.ku.dk.
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Skuelspil-
manuskript-
konkurrence

Farcisterne er en entusia-

stisk teatergruppe med for-

ankring i Københavns Uni-

versitet. Den næste forestil-

ling kører i perioden 8.-15.

april 2002. I foråret opførte

Farcisterne med succes et

nyskrevet satirisk stykke og

er nu fuldstændig kriblen-

de for at få fat i det nye

manus der får den næste

opsætning til at brage gen-

nem taget. Kan du skrive

det? Det skal først og frem-

mest være sjovt. Vi ser også

gerne at manuset har en

vis tematik og ‘seriøse’ un-

dertoner – vi spejder ikke

efter at lave revy.

Deadline for indsendelse 

af manuskripter er d.

15. november 2001 kl. 12. 

Kontakt Henning Basballe,

tlf. 2670 3012 el. Thomas

Grønning, tlf. 2847 0093.

Hold også øje med opslag

på fakulteterne.
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Context and Collateral Evidence: 
the Theoretical Justification of Philology
Prof. Raimo Anttila, USA

Tid: 21/9 kl. 13:15-15:00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

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

Globalisation and 
regionalization in Europe 
Prof. Peter Joachim Katzenstein

Tid: 24/9 kl. 16:15-17:45

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, 

Fredericiagade 18 o.g., Aud.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Katzenstein skrev sin ph.d.-afhandling

ved Harvard University og har siden 1980

været professor ved Cornell University. 

Peter Joachim Katzenstein har skrevet en

imponerende lang række af bøger, bog-

kapitler og tidskriftsartikler om regionalisme og internationale forhold. Han er desuden valgt til

bestyrelseshverv og rådgiver for en lang række internationale tidsskrifter, bl.a. Japanese Journal

of Political Science, American Political Science Review, Public Policy, International Organization,

International Studies Quarterly og Comparative Political Studies. Center for Freds- og Konflikt-

forskning har arrangeret  i samarbejde med Dansk Udenrigspolitisk Institut.

På billedet demonstrerer aktivister mod globalisering under G8-topmødet i Genova i juli i år.

Kunstneriske impulser og problemer 
i den ældste nordeuropæiske kristendom
Lektor Jørgen I. Jensen

Tid: 24/9 kl. 20:00

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom, tlf. 3532 3638

Ikke-medlemmer kr. 40, stud. dog kr. 20 

Bringing the Public Back In: 
Fundamentals for Political and Administrative Reforms in Indonesia
Prof. Pius S. Kartasasmita, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Tid: 25/9 kl. 15:15-17:00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: Nordisk Institut for Asienstudier, tlf. 3254 8844, e-mail: sec@nias.ku.dk

Israel-Palæstina-konflikten
Cand.scient. Søs Nissen

Tid: 25/9 kl. 19:00

Sted: Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Palæstina-gruppen, Carsten Niebuhr Instituttet

Lægemiddelterapien ved pestepidemierne I Danmark 1619-1711
Cand.pharm. Mette Stengaard

Tid: 26/9 kl. 19:30a

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab, tlf. 3532 3800

Hvad er hukommelse?
Neuropsykolog, ph.d-studerende Rune S. Rasmussen

Tid: 26/9 kl. 19:30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Auditorium A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999, e-mail: rsr@nepa.ku.dk

ORCA’s: Jasmonate-responsive AP2-domain Transcription Factors that
Control Terpenoid Indole Alkaloid Biosynthesis in Catharanthus roseus
Johan Memelink, Inst. of Molecular Plant Sciences, Leiden University, The Netherlands

Tid: 26/9 kl. 20:00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/
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Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) inviterer til konference
23. oktober 2001. Konferencen afholdes i Eigtveds Pakhus,
Asiatisk Plads 2G, 1448 København K fra kl. 10-15.

Konferencen handler om mødet mellem de studerende og
de lange videregående uddannelser og har til hensigt at
skabe dialog om studietilrettelæggelse.

Oplægsholdere om disse emner er: 

Per Fibæk Laursen, institutleder på Institut for Filosofi, 
Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet
Airi Rovio-Johansson, lektor ved Göteborgs Universitet
Helle Bjerg, adjunkt Blaagaards Seminarium
Linda Greve, Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Tove Bull, rektor ved Tromsø Universitet
Søren Mørch, lektor på Center for Historie, Syddansk 
Universitet, Odense.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til projektmedarbejder
Ditte Bergholdt Hansen på e-mail dbh@eva.dk eller fax 3555
1011. Sidste frist for tilmelding er 10. oktober 2001. Pris for
deltagelse er 250 kr., studerende 100 kr. inkl. frokost.

Yderligere information om konferencen og oplægsholderne: 
Se EVA’s hjemmeside www.eva.dk

Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig institution
under Undervisningsministeriet. Instituttet udvikler og skaber
synlighed om kvaliteten af uddannelse og er nationalt
videnscenter på evalueringsområdet.

Konference 
om studiestart og tilrette-

læggelse af de indledende dele på
videregående uddannelser
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Feminismen
Jytte Larsen

Tid: 2/10 kl. 16:30-18:00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6,1., Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, e-mail: kvinfo@kvinfo.dk

Fra ritual til procedure. Træk af dødsstraffens kulturhistorie
Prof., dr.phil. Inga Floto, Institut for Historie

Tid: 2/10 kl. 19:00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arrangør: Foreningen DHS

Tusind digte
Prof. Thomas Bredsdorff, Institut for Nordisk 

Filologi 

Tid: 2/10 kl. 19:30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på KUA, 

tlf. 3532 8017 

Thomas Bredsdorff fortæller om arbejdet med

den store lyrikantologi `1000 danske digte` og

læser udvalgte digte fra denne poesibibel. Aftenen indledes af en temagudstjeneste om og med

poetiske trosudsagn.

DNA methylation: An Epigenetic Determinant of Gene Expression 
and a Promising Target for Cancer Therapy
Per Guldberg, Danish Cancer Society 

Tid: 3/10 kl. 20:00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Britain’s EU Politics
Seniorforsker Ian Manners 

Tid: 4/10 kl. 16:15-17:45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Sprog – variation, værdier og vurderinger
Lektor Tore Kristiansen og forskningsass. Marie Maegaard, Inst. for Dansk Dialektforskning 

Tid: 4/10 kl. 19:00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, Linda Svenstrup, e-mail: linda@post8.tele.dk

Disziplin im Deutschunterricht
Prof., Dr. Izabela prokop, Katedra Glottodydaktyki, Universitetet i Poznan 

Tid: 5/10 kl. 11:00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Inst. for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

Skibsfund som kildemateriale til belysning af 1000-tallets historie
Prof. Ole Crumlin-Pedersen

Tid: 5/10 kl. 13:15-15:00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Vidtrækkende netværk: 
Globalisering i den antikke verden
Prof., dr.phil. Vincent Gabrielsen, Institut for Historie

Tid: 27/9 kl. 12:00

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Hvad sker der ved Europas grænser?
Direktør Tarja Cronberg

Tid: 27/9 kl. 16:15-17:45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Kreationismens evolution og geografi
M.Sc. Fedor A. Steeman, Geologisk Institut

Tid: 27/9 kl. 19:30

Sted: Zoologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Tales of Knights
Ordbogsredaktør Christopher Sanders, Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog

Tid: 27/9 kl. 19:30

Sted: KUA, lok. 11.2.6; Diderichsensalen

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, tlf. 3532 8566, e-mail: lerche@hum.ku.dk

Danskernes værdier
Forfatter og samfundsdebattør Ralf Pittelkow

Tid: 27/9 kl. 20:00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, 

tlf. 3393 0183

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ‘Det

personlige samfund. Et portræt af den politiske

tidsånd’. Der er opstået en kløft mellem det 

politiske system og befolkningen efter at be-

folkningens syn på politik har ændret sig fra

hovedsageligt at dreje sig om økonomi og øko-

nomisk fordeling mellem samfundsgrupperne

til at handle om værdier og moralbegreber. For-

fatteren kommer med forslag til hvordan kon-

flikten mellem det politiske system og tidsånd-

en kan løses.

The Importance of Genre in Understanding the Television Image
Prof. John Ellis, Bournemouth University, England

Tid: 28/9 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 15.1.30a 

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, tlf. 3532 8100

Kong Horik I og udlandet
Prof. Niels Lund

Tid: 28/9 kl. 13:15-15:00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: 
Forsvundne tekster? På sporet af en arabisk epik
Prof. Kerstin Eksell

Tid: 28/9 kl. 14:00

Sted: Snorresgade 17-19, 1., U5

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet, tlf. 3532 8900

Business and Politics in Kenya in the 1990s
Prof. Frank Holmquist, Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Tid: 2/10 kl. 13:00-15:00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm
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Bassedrengens Dagbog

Teknisk uheld
Onsdag:
8.54: Er på vej til Filmhuset for at se verdens første film. Den får ellers svært ved at hamle op med

Tomb Raider som Adam og jeg nød i går. Angelica Jolie bungyjumper i sin entré og slikker sig om
munden mens hun fra hoften fyrer knoppen af drengene i liderligt overkill. 

9.00: Seated. Tre timers grovkornede stumfilm venter. Mørket omslutter mig, jeg bliver blød. Et hur-
tigt over-shoulder-shot (tag den!) fortæller mig at Anna Kournikovas danske dobbeltgænger sidder
3 rækker bag, midt for. Mine associationer er absolut private og non-diegetiske (og den!). 
3-2-1 verdens første film er i gang.

9.01: Hvad? Filmen er knækket! Den handlede om et tog der kører ind på en banegård (wow). Utjek-
ket!

9.02: Nogle rejser sig. Andre følger efter. De begynder at klappe taktfast og manisk. Operatøren kan
sgu da ikke gøre for det. Den gamle celluloid er vel skrøbelig efter alle de år som klassiker.

9.03: Roen sænker sig. Klar igen. Alle har sat sig. Det er ok uden pausefisk, men hvorfor sælger de ik-
ke popcorn? 3-2-1 nogle beskidte arbejdere kommer ud af en port, helt ærligt...

9.05: Sig mig; er det bare mig eller er der uoverensstemmelse mellem fabula og udsnigelse i den her
film?, spørger jeg sidemanden (tag den!)

9.06: Hvad snakker du om, ler han. Det her er sgu da film nr. 2. 

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Af Allan Helleskov Kleiner

Arkitekttegnede møbler,
lamper i 60’er design
og indiemusik er den

cocktail de studerende får hvis
de tager til Universitetsradio-
ens klubaften på Stereo Bar.
Her kommer studerende fra
universitetet, venner af radio-
en, musikelskere og tilfældige
cafégæster for at høre musik.

Klubben hedder Klub Paly og
arrangeres af Universitetsradio-
en der er de studerende på
Københavns Universitets radio-
station. Radioglade studerende
har igennem de 14 år hvor Uni-
versitetsradioen har eksisteret,
været med til at skabe en af

Københavns førende lokalra-
diostationer.

Klub Paly spiller under-
grundsmusik. Så på den måde
er det meget passende at klub-
ben normalt holder til i kælder-
etagen. Men sådan er det ikke
den onsdag Universitetsavisen
kigger forbi. Kasseapparatet 
i kælderen er brudt sammen, 
så klubaftenen flyttes ovenpå.
Universitetsradioens disk-
jockeys bliver nødt til at stå
med deres to pladespillere og
mikserpult for enden af den
lange sorte bar.

Dansk Design
Der er ingen fotografier eller
plakater på de sorte vægge.
Møblerne er designet af Verner
Panton og Steen Østergaard.
Grupper af klubgæster sidder
omkring de orange borde, og
snakken bliver højere og højere
efterhånden som aftenen skri-
der frem og øllerne bliver druk-
ket. De brune stole er alle opta-
get og der bliver hentet flere
orange af slagsen op fra kælde-
ren. En del gæster tager opstil-
ling i baren eller langs væggen
modsat baren. De nikker med
hovedet eller vipper med foden
i takt til musikken. Der er dog
ingen der danser.

– Det sker at folk danser,
men de kommer mest for at lyt-
te. Det er jo onsdag, og det er
ikke verdens bedste dag for en
klubaften, siger Anna Ullman
Møllegaard som er en af afte-
nens to diskjockeys fra Univer-
sitetsradioen.

Baren gør ikke meget væsen
af sig. En hylde med spiritusfla-
sker og en med glas. Kun en en-
kelt hvid lampe med lyserødt
kvadratisk mønster lyser områ-
det bag baren op. 

Musikken i højsædet
Klub Paly bliver arrangeret af
medarbejdere fra programmet
Rotation på Universitetsradio-
en. Rotation er et musikpro-
gram som sendes hver anden
tirsdag. Det er også medarbej-
derne fra Rotation der vender
plader når der er klubaftener.
Klubben har samme klare mu-
sikprofil som Rotation. Der bli-
ver spillet alternativ og pro-
gressiv populærmusik også kal-
det indie. Indie er et synonym
for det engelske ord indepen-
dent. I denne forbindelse hand-
ler det om musik som udgives
på et pladeselskab der ikke er
tilknyttet et af de store plades-
elskaber. En genre som lever sit
eget liv væk fra hitlisterne, 

BOFÆLLER – Signe Hildebrandt fra Jura og Line

Jarl Holm fra Engelsk er til Universitetsradioens 

klubaften for første gang. De har hørt så meget om

klubben at de besluttede sig for at kigge forbi.

Hver onsdag aften holder de 
studerendes egen radiostation
klubaften. Her kan gæsterne læne
sig tilbage i arkitekttegnede 
møbler og lytte til indiemusik

Radio Voice, Kiss FM og efter-
hånden også Danmarks Radio.
Musikken denne aften bliver
blandt andet spillet af: Pave-
ment, Yo La Tengo, Port Friend-
ly og Hefner.

– Vi har lavet klubben for at
folk som hører den slags musik
vi spiller på radioen, har et sted
at gå hen, fortæller Anna Ull-
man Møllegaard fra Universi-
tetsradioen.

En pige læner sig ind over 
baren. 

– Hvad er det vi hører, spør-
ger hun.

– Mum, svarer diskjockey
Christoffer Griebel.

– Mum?
– Ja, M-U-M, staver Christof-

fer Griebel.
– Nå, tak, svarer hun undren-

de. Det er heller ikke hver dag
man hører et islandsk band.

Det er den slags oplevelser

folkene bag Klub Paly håber at
gæsterne får.

– Klub Paly skal afspejle den
musik vi spiller på Universitets-
radioen. Men når vi holder
klubaften, så skal folk også høre
noget musik de ikke kender i
forvejen, siger Anna Ullman
Møllegaard.

Klubben lukkede dørene op
for første gang onsdag den 
4. juli og der er i øjeblikket pla-
ner om at udveksle dj’s med 
andre klubber rundt omkring i
byen. ■

Universitetsradioen holder klub-
aften hver onsdag aften på Ste-
reo Bar, Linnésgade 16A. Der er
happy hour kl. 21-22 og musik
fra kl. 22.00. Universitetsradioen
kan høres hverdage fra kl. 8.30 
til kl. 11.30 og igen fra kl. 22.30
til kl. 2.00 på 95,5 MHz og 95,2
MHz hybrid.

PLADEVENNER – Anna Ull-

man Møllegaard og Christoffer

Griebel spiller indiemusik når Uni-

versitetsradioen holder klubaften.

En stilfuld klubaften
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