
Skærpet
kappestrid
Hvem skal nu overtage 
kåben og den gyldne 
kæde? Det spørgsmål er
rykket helt i forgrunden 
efter at Kjeld Møllgård 
i sidste uge overraskende
trak sig som rektorkandidat
efter en fatal fodfejl. 
Tre kandidater står på
spring – heraf to kvinder

Læs om valget og reaktionerne 
på Møllgårds exit – side 2-7
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Universitetsavisen

KU NOTER ▼  

EU-kroner til Københavns Universitet

FO R S K N I NG :  Center for Muskelforsknings afdeling på Københavns Univer-
sitet med prof., dr.med. Erik A. Richter i spidsen har fået bevilliget 1,8 millio-
ner kroner fra EU. Centeret deltager i et omfattende europæisk forskningspro-
jekt om enzymets rolle i udviklingen af alderssukkersyge, og EU-kronerne
skal i den forbindelse bidrage til at dække tre års forskning.

Center for Muskelforsknings rolle er central i forskningen af aldersdiabetes
fordi det er et af de få steder i verden hvor man er i stand til meget detaljeret
at undersøge stofskiftet i skeletmusklerne hos mennesker. Tidligere under-
søgelser på centeret har vist at enzymet bliver aktiveret under muskelarbejde.

EU har bevilliget i alt 1,8 millioner euro svarende til 13,4 millioner danske
kroner til det europæiske forskningskonsortium som Center for Muskelforsk-
ning deltager i. Laboratorier fra Frankrig, Spanien, Belgien, England og Skot-
land og fra den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk deltager også i
det europæiske samarbejde.

Hyldest til Tycho Brahe 

V I D E N S K A B : Den 24. oktober markerede
Det Naturvidenskabelige Fakultet Tycho
Brahes (1546-1601) 400 års dødsdag på det
gamle Astronomiske Observatorium. 
Det skete med en hyldest til Tycho Brahes
enestående videnskabelige karriere der i
Danmark fik sit højdepunkt på Uranienborg
på Hven hvor han anvendte 1-2 procent af
det årlige statsbudget. I sin tale berømmede
lektor Jens Martin Knudsen Tycho Brahes
videnskabelige indsats. Hans enestående
inddragelse af iagttagelser og gentagne
målinger fik den allerstørste betydning for
datidens naturvidenskab. En betydning vi
alle fortsat kan se i dag, hvor som helst, hver
dag, lød det i den tidligere lektors tale. 

Jens Martin Knudsen trak også linjerne op til rumstationen Odysseus der
samme dag gik ind i sin bane omkring Mars. Efter talen placerede professor 
i astronomi, Henning Jørgensen og dekan Henrik Jeppesen en krans ved 
H.V. Bissens statue af Tycho Brahe.

Naturvidenskabsnat velbesøgt

K U LT U R NAT: Mange københavnere brugte Kulturnatten til at besøge 
Det Naturvidenskabelige Fakultets arrangementer. Den naturvidenskabelige
topscorer blev Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej hvor ca. 1100 gæster
mødte frem. I observatoriet mødte 800 gæster frem. De var kommet for at 
se den gamle kikkert og høre om astronomi. Også mere jordnære steder som
Geologisk Museum med ca. 900 gæster og Zoologisk Museum med 485
gæster var velbesøgte den aften. Hos geofysikerne på Rockefeller var 400
gæster mødt frem. 
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Demokratiet virker

Så er der valg til lederposterne på Universi-
tetet. I sidste uge meddelte jeg offentligt
at jeg ikke stiller op til valget alligevel selv

om jeg i forrige nummer af Universitetsavisen
efter lange overvejelser havde annonceret min
interesse i endnu en periode ved roret. Nogle
personlige betragtninger som jeg burde have
holdt for mig selv, gør imidlertid at et valg med
min deltagelse vil kunne blive afsporet med
mere fokus på personkarakteristikker end på
universitetsvisioner. Det vil være meget uhel-
digt for Københavns Universitet i en tid hvor
universitets styreform i den grad er sat på
dagsordenen. At jeg så ikke kan afværge en vis
debat med personfikseringer alligevel, ved jeg
kun alt for godt af egen tidligere erfaring. 
I så henseende er vores system lige så ubarm-
hjertigt som et hvilket som helst andet politisk
system. Sådan er demokratiet også, når det
virker. 

Situationen har da også fået nogle overskrif-
ter frem i dagspressen om at nu må syste-

met med valgte ledere ophøre, nu må man
overgå til andre styreformer på universiteterne
når landets ældste og største universitet kan
geråde i et sådant uføre i forbindelse med val-
get af universitetets leder. Overskrifterne un-
drer mig ikke, flere af dem genkender jeg fra
valget for fire år siden hvor der også var fokus
på personer. I så henseende er der tale om et
stort genbrug. Det bliver kritikken dog ikke
rigtigere af. Nu som dengang må jeg anbefale
politikere og meningsdannere der vil vurdere
om universitetsdemokratiet virker, at se på de
resultater der nås, og ikke kun på om perso-
nerne er karismatiske og mediedrevne. Jeg
skal nævne et par resultater der efter min op-
fattelse taler deres eget tydelige sprog.

Næppe en dag går uden at forskere fra
Københavns Universitet udtaler sig i medi-

erne, både med autoritet og stor troværdighed.
Det er fagligheden, ekspertisen, der her træk-
kes på. Det er universitetets hovedstol. Uden
den intet afkast. At der så også bygges, projek-
teres og planlægges på livet løs, viser kun at
der er tillid til forrentningen også ud i fremti-
den. Byggeriet i Ørestaden hvor Det Humani-
stiske Fakultet sammen med andre kultur- og
medieinstitutioner vil blive et smukt og funkti-
onelt kraftcentrum, er ved at tage form. 

Geocenteret på Østervold og det biotekno-
logiske center på Tagensvej er ligeledes

undervejs. Det bioteknologiske center er kro-
nen på værket i et af hele universitetets centra-
le satsningsområder. Centeret samler på en
hidtil uset måde forskning fra Københavns
Universitet og den nye tværinstitutionelle
forskningsenhed BRIC som Universitetet er
værtsinstitution for, samt eksperimentelle

forskningsenheder fra H:S. Også en biotekno-
logisk forskerpark vil blive integreret. Et inter-
nationalt dokumentationscenter der skal regi-
strere hvordan det står til over hele verden
med den biologiske mangfoldighed etableres i
tilknytning til Zoologisk Museum. Samtidig ty-
der alt på at Kommunehospitalet nu bliver et
videncenter, og at sygestuerne dermed for-
vandles til studiemiljøer og bedre rammer for
nogle af de samfundsvidenskabelige institutter
samt et prægnant domicil for den tværfakul-
tære Folkesundhedsuddannelse.

Væksten og udviklingen sker fordi der er en-
gagerede og fagligt kompetente personer

der insisterer på udvikling og en ledelse der
sørger for de rigtige rammer. Universitetsde-
mokratiets styrke ligger i at der styres på basis
af den helt unikke faglighed der er til stede på
universitetet. Det demokrati skal bevares. Det
går derfor igen i den model vi aktuelt drøfter i
Konsistorium om universitetets styre. Model-
len indebærer at den øverste ledelse styrkes
ved dannelsen af et ledelsesteam hvor deka-
nerne får ansvar for helheden og sammen med
rektoratet fører strategiske beslutninger på
universitetsniveau ud i livet, ligesom det skal
spille en mere aktiv rolle i universitetets ho-
vedsamarbejdsudvalg. Fire permanente udvalg
for henholdsvis forskning, undervisning, for-
midling og økonomi/bygninger, med en dekan
som formand for de tre første og rektor som
formand for det sidste, bliver strategiforbere-
dende overfor Konsistorium. Derudover ned-
sættes  såvel et nationalt rådgivningsforum
som et internationalt forum af eksterne repræ-
sentanter. Modellen vil således sætte fokus på
såvel planlægningssiden som udførelsessiden -
og den kan vel at mærke fint rummes inden for
Universitetslovens rammer. 

Universitetet skal måles på sine resultater og
evnen til at udfylde sin samfundsmæssige

rolle ikke på om der aktuelt er nogle person-
anliggender i forbindelse med vores valg. De-
mokratiske valg af personer er selvfølgelig al-
tid godt stof i pressen, men jeg ville gerne høre
den politiker der siger at det kommunale selv-
styre skal afskaffes fordi der i forbindelse med
borgmesterposterne er intriger og personfej-
der. Og hvilken politiker tør mon garantere at
en ansat eller udpeget ledelse ikke vil geråde
ud i personmodsætninger. 

Jeg trækker mig fra valgkampen, og beklager
at det samme gælder min kandidat til pro-

rektorposten John E. Andersen. Til gengæld
kan vi begge med glæde konstatere at der er
hele tre kandidater til rektorposten denne
gang. Også her virker demokratiet. Jeg ønsker
kandidaterne en god og fair valgkamp. ■

Af Kjeld Møllgård, rektor

En stor udfordring
“De tilbageværende kandidater har (med Kjeld Møllgårds til-

bagetrækning) nu tilsyneladende fået en kombattant mindre.

Men kun tilsyneladende. I sammenligning med det uføre univer-

sitetet har bragt sig i, og politikernes deraf følgende ønske om

at rydde op med en ny eksternt ledet styreform, er Kjeld Møll-

gård en langt mindre udfordring”

Leder i Information, fredag 26 oktober 2001.
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versitet trænger til nu, er en
valgkamp der drejer sig om
ledelse, om forsvar for det aka-
demiske demokrati, om forsk-
ningens suverænitet, om den
forskningsbaserede undervis-
ning – og ikke en valgkamp
hvor en klodset formulering
kommer til at skygge for sagen.
Derfor har jeg besluttet ikke at
stille op. Og John E. Andersen,
som jeg har udformet valg-
grundlaget sammen med, træk-
ker sig tvunget af omstændig-
hederne også.”

Typisk Kjeld
Lederen af Det Internationale
Kontor, John E. Andersen, har
ikke kunnet gøre andet end at
tage beslutningen til efterret-
ning.

– Jeg finder det frygtelig ær-
gerligt, men også udtryk for en
realitetssans og fin fornemmel-
se fra Møllgårds side for hvor-
når det er på tide at holde op.
En af hans betingelser for at
genopstille var at en snavset
valgkamp skulle undgås – og
nu tager han så konsekvensen
af at han selv på ulykkeligvis er
kommet til at bidrage hertil.
Det er flot og vidner om hans
store integritet, siger John E.
Andersen.

Også dekanerne roser Møll-
gård for hans måde at tackle
den opståede situation på.

– Det er en flot erklæring han
er kommet med. Ærlig og selv-
kritisk. Det er typisk Kjeld, ly-
der den samstemmende kom-
mentar fra dekanerne der alle
beskriver Møllgård som en
uhyre retlinet person med en
meget høj moral.

I det hele taget beskrives
Kjeld Møllgård af alle der ken-
der ham, som et utroligt ven-
ligt, rart og imødekommende
menneske. Mens nogle undrer
sig over at en person med så
fine menneskelige kvaliteter
overhovedet har kunnet rode
sig ud i personfnidder, er andre

Af Richard Bisgaard

Det er Kjelds valg, ikke
mit, siger Joan Conrad
ugen derpå. Hun er net-

op hjemkommet fra Singapore
og er mødt op på sit kontor
med jetlag og bange anelser for
hvordan hun vil blive modtaget
i ledelsessekretariatet.

Hun er fuldt informeret om
hvad der er sket i den forløbne
uge og føler intet medansvar
for at Kjeld Møllgård i sidste
uge til alles overraskelse med-
delte at han alligevel ikke øn-
sker at genopstille til sin tredje
periode som rektor. 

At det skulle være den tilsig-
tede effekt af den e-mail hun
rundsendte til dekaner og an-
dre medlemmer af Planlæg-
ningsudvalget lige før midnat
sidste lørdag inden hun næste
dag steg op i flyveren som Kø-
benhavns Universitets repræ-
sentant i rektorkollegiets dele-
gation til Singapore, afviser
hun på det bestemteste.

– Jeg ønskede blot at få stop-
pet en for mig uhensigtsmæssig
informationsvirksomhed. 
Hvilke konsekvenser andre har
draget heraf, er ikke mit valg,
siger hun.

At det var en ren bombe un-
der Kjeld Møllgårds ambitioner
om at blive genvalgt til sin
tredje periode som rektor, kun-
ne ingen modtagere af meddel-
elsen “Til Kjeld” dog være i 
tvivl om.

“Fra flere sider har jeg erfa-
ret at du i den senere tid har set
din interesse i at udbrede den
påstand at jeg skulle være al-
derdomssvækket eller præsenil.
Jeg skal ikke tage stilling til
substansen i denne påstand,
men vil påtale at du bag min
ryg bringer den slags til torvs.
(....)Helt præcis hvor mange du
har fundet det for godt at ‘infor-
mere’, kan jeg jo ikke vide. Jeg
rundsender derfor kopi af nær-
værende brev til en videre

kreds, som det vil fremgå af
maillisten. Det sker i håb om at
den pinagtige situation din
informationsvirksomhed kan
have sat mere fintfølende per-
soner i, kan bringes til ophør. 
I det omfang jeg erfarer at du
har inddraget endnu andre per-
soner eller personkredse, vil de
modtage en tilsvarende kopi.”

Exit Møllgård
For Kjeld Møllgård har det
straks stået klart at løbet her-
med var kørt. Joan Conrad stod
ikke til at formilde, selv om han
dagen forinden i en mail havde
givet hende en uforbeholden
undskyldning og stærkt bekla-
get at han på tomandshånd var
kommet til at sige noget han
“ikke skulle have sagt”. 

At han ikke skulle have sagt
det – og da slet ikke til Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tets prodekan Inger Kjær, som
er en nær bekendt af Joan Con-
rad – er Kjeld Møllgård selv den
første til at indrømme. Og han
har øjeblikkeligt taget konse-
kvensen af at han uforvarende
er kommet til at bidrage til
netop det han for alt i verden
ønskede at undgå, nemlig per-
sonfnidder.

Eller som han udtrykker det i
den erklæring han læste op for
medlemmerne af universitetets
to vigtigste styrende organer,
Hovedsamarbejdsudvalget og
Konsistorium, onsdag i sidste
uge:  

“Jeg har udtalt mig på en må-
de som kan opfattes krænkende
om Joans evne til at klare pro-
rektorpostens stress i endnu fi-
re år. Fra min side var det alene
ment som en hensyntagen, men
jeg erkender at det kan opfattes
anderledes og fortryder derfor
at jeg har sagt det.

Imidlertid hjælper fortrydel-
se intet. Hvad der er sagt er
sagt og vil blive brugt. Dermed
risikerer vi at få afsporet valg-
kampen. Det Københavns Uni-

ikke spor overraskede. Netop
fordi han som udgangspunkt
opfatter alle som sine venner,
er han også meget åbenhjertig
– og kommer derved let til at
tale over sig.

Rent personligt betegnes han
som en meget åben og spontan
person – så spontan at han
somme tider glemmer at tænke
i konsekvenser før han taler. 
Og – som Politiken konstaterer i
et portræt af Møllgård – “det er
sandsynligvis den bedste for-
klaring på hvorfor han omtalte
prorektor Joan Conrad i lidet
flatterende vendinger efter at
have vraget hende som makker
i kampen om at blive rektor og
prorektor.” ■

Bedre sent end aldrig
“Om Kjeld Møllgårds beslutning om ikke at stille op er kun at sige: bedre sent

end aldrig. Hvis rektor gennem otte år ikke mener at kunne tilføre valgkampen

andet end personfnidder, er universitetet bedre tjent uden ham.”

Leder i Politiken, fredag 26. oktober, 2001.

Fældet af 
fatal fodfejl
KU’s anseelse har fået et alvorligt knæk
efter at Møllgård har trukket sig på grund
af personfnidder mod Joan Conrad

FARCE – “Rektor for Københavns Universitet beskylder sin prorektor for senilitet og alder-

domssvækkelse. Prorektoren svarer igen med skarp kritik af rektoren. Samme rektor meddeler

så at han ikke som planlagt stiller op til rektorvalget alligevel. Ovenstående er ikke hentet fra

manuskriptet til opfølgeren på farcen “Kuk i timeplanen” med komikeren John Cleese i ho-

vedrollen. Det er tragikomisk virkelighed på landets største universitet,” hedder det i Politi-

kens leder. 
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Af Lise K. Lauridsen

Forslaget om at lave et ledel-
sesteam der skal virke som
en slags koncernledelse på

universitetet, skaber debat i
Konsistorium. Størstedelen af
planen er der fuld enighed om,
men de menige medlemmer
blandt de studerende og ansat-
te kræver observatørstatus i le-
delsesteamet.

Kravet skyldes en frygt for
manglende information hvis de
ikke får lov til at lytte med ved
møderne. Rektor og dekaner,
det eksterne medlem og det
ene VIP-medlem mener imid-
lertid at de studerendes og an-
sattes krav vil mindske ledel-
sens handlekraft og effektivitet.

Forslaget om at lave om på
universitetets øverste ledelses-
struktur er en del af den såkald-
te KU-plan hvis overordnede
formål er at formulere nogle vi-
sioner for hvordan Københavns
Universitet skal klare sig i den
øgede konkurrence om viden
og videregående uddannelse.
Planen kan dog også ses som et
svar på den omfattende kritik
af universiteterne og især deres
ledelse fra industrien, Social-
demokratiet og senest Forsk-
ningskommissionen. 

Selve KU-planen har med-
lemmerne af Konsistorium alle-
rede sagt god for i september.
På Konsistoriums møde den 
24. oktober skulle der så sættes
handling bag visionerne om at
skabe en mere handlekraftig
universitetsledelse inden for lo-
vens rammer, og forslaget om

et ledelsesteam blev drøftet
indgående. Ledelsesteamet skal
ifølge forslaget bestå af de seks
dekaner og rektor. Teamet skal
primært føre de beslutninger
ud i livet som Konsistorium har
taget. 

– Et ledelsesteam er en na-
turlig størrelse på et mange-
fakultært universitet. Det kan
vel kun kritiseres ud fra den op-
fattelse at det havde vi ikke før,
men ledelse har vi jo hele tiden
haft, siger dekan på Humaniora
John Kuhlmann Madsen.

Informationens 
infrastruktur
Kuhlmann, som også er for-
mand for skrivegruppen bag
KU-planen, betragter den nye
ledelsesstruktur som en mere
klar opdeling af beslutnings-
gangen og derfor en demokrati-
sering af den øverste ledelse.

I planes gøres udvalgsstruk-
turen meget klarere ligesom
der præciseres beføjelser for
udvalgene og samspillet mel-
lem dem. Konsistorium og Le-
delsesteam fremstår klart.
Blandt andet skal nye stærke
udvalg give universitetets øver-
ste ledelse bedre information
og mulighed for at arbejde me-
re målrettet. Dekanerne skal
udfylde formandsposterne i tre
af de fire permanente udvalg.
Det skulle gerne tilskynde de
øvrige fakulteter til at sætte an-
dre stærke mænd og kvinder i
disse udvalg. Samarbejdet i ud-
valgene vil på den måde få de-
kanerne til at tænke mere på
hele universitetet i stedet for

kun at hytte deres eget fakul-
tets skind. Samtidig vil de nye
udvalg give Konsistorium bedre
kontakt med hvad der foregår
inden for de forskellige områ-
der for eksempel, forskning,
uddannelse, IT og information. 

Selv om dekaner og rektor i
dag har et vist samarbejde, så
er planen nu både at synliggøre
de øverste lederes virke og gøre
det mere effektivt.

Men selv om samarbejdet
allerede eksisterer, og rektor til
enhver tid kan indføre et leder-
team uden at spørge Konsisto-
rium til råds, så nager tvivlen
alligevel blandt de studerende
og ansatte.

For udemokratisk
Forenede Studenterråd vil ger-
ne have en mere handlekraftig
ledelse, men ikke en lukket
kreds af ledere.

– Vi behøver ikke at have tale-
eller stemmeret i et lederteam,
men vi ved jo at der vil blive ta-
get vigtige og spændende dis-
kussioner når dekaner og rek-
tor er samlet, og dem vil vi ger-
ne have lov til at lytte med på,
siger Rasmus Okholm, stud. jur.
Lederteamet er for de studeren-
de at se en uskøn konstruktion.
Det vil nemlig give dekanerne
uforholdsvist meget magt. De-
kanerne skal nemlig også være
formænd for udvalgene, de er
allerede ledere af fakulteterne
og universitetet og udgør en
tredjedel af medlemmerne i
Konsistorium. Heller ikke i det
private erhvervsliv ville man
acceptere at direktionen sad på

en tredjedel af bestyrelsespo-
sterne, mener de studerende.
De to repræsentanter for det
teknisk-administrative personale
(TAP) vil heller ikke gå med til
at lade et nyt lederteam funge-
re uden at få observatørstatus.

– Vi vil ikke møde os ihjel i de
her nye fantastiske udvalg for
at holde os ajour med hvad der
sker, siger Dorte Heldrup.
Lærernes to medlemmer af
Konsistorium er ikke enige.
Mogens Spang-Thomsen fra
Sundhedsvidenskab bakker op
om de studerende og TAP’ernes
krav:

– Jeg synes ikke nødvendig-
vis det er en god model. Det er
alt for usikkert hvad den bety-
der. Og en ting er sikkert, den
signalerer til offentligheden at
vi afdemokratiserer ledelsen
ved at tømme den for studen-
ter- og medarbejderindflydelse.
I stedet for at fastholde de gode
argumenter vi har for at behol-
de universitetets demokratiske
ledelsesform, så sætter vi os
mellem to stole. Vi ved jo godt
at det er i ledelsesteamet at den
reelle ledelse vil foregå. Det
kan godt være vi har brug for
en mere effektiv ledelse, men
så sig det højt.

Efter flere timers diskussion
lykkes det ikke Konsistorium at
nå til enighed på mødet. På den
baggrund påtager rektor Møll-
gård sig opgaven at formulere
et mæglingsforslag der kan
bringe de stridende parter sam-
men i et forlig. Mæglingsforsla-
get vil blive fremlagt på næste
Konsistoriemøde.  ■

POLIT IK ▼  

Hvad er et ledelsesteam?
Universitetet vil styrke den øverste ledelse ved at danne et ledelsesteam omkring rektor. Teamet har en ræk-

ke overordnede strategiske opgaver og besætter formandskaberne i de permanente udvalg. Ledelsesteamet

består af rektoratet og de seks dekaner.

Kilde: KU-planen “Københavns Universitets rolle i den globale konkurrence om viden og videregående

uddannelser” samt bilag til punkt syv på Konsistoriums møde den 24. oktober 2001.

Principsag om demokrati

De studerende og ansatte i Konsistorium kræver observatørstatus
i et nyt ledelsesteam. Kravet kolliderer med dekanernes ønske
om hurtigt at føre KU-planen ud i livet

VIL DU HAVE ET RENGØRINGSJOB 
IMENS DU STUDERE?

Så ring til os med det samme. Du kan selv være
med til at vælge hvornår og hvor længe du vil
arbejde, og så mange timer du ønsker.
Blot skal du ringe med det samme, så vi kan
koordinere det bedst muligt for alle parter.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

Tlf.: 33 25 90 30
PentaService A/S • Lykkesholms Allé 36 • 1902 Frederiksberg

Spørg efter Hans Johansen

PentaService A/S er et mellemstort
rengøringsfirma, som hovedsagelig gør rent
på kontorer i virksomheder i Storkøbenhavn.

Er du interesseret i arbejde i weekends og ferier,
så har vi jobbet til dig!

På områdecenter Bredebo mangler vi afløsere til
at hjælpe i weekenden og når det faste persona-
le har fri. Jobbet består i at yde hjælp til ældre
borgere i eget hjem og på Plejehjemmet. Vi ligger
vægt på at yde en god service, og forventer at du
har en positiv indstilling til jobbet.

Du behøves ikke at have erfaring inden for områ-
det, vi tilbyder en grundig introduktion.

LØN: 96,50 kr. i timen. Der ydes derudover til-
læg til aften, weekend og helligdage.

Skulle dette have fanget din interesse er du vel-
kommen til at kontakte assisterende områdele-
der Britt Rosendahl på telefon: 29 22 03 60 eller
45 96 45 04 eller på e-mail: bro@ltk.dk

Du kan også sende en ansøgning til:

Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Lyngby
Att. Britt Rosendahl
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IMPLEMENTERING –
På Konsistoriums møde i

sidste uge drøftede med-

lemmerne udformningen

af et nyt ledelsesteam.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Ved årets rektorvalg er det
for første gang muligt at
stemme på en kvindelig

rektorkandidat. To af de tre
kandidater til rektorposten på
Københavns Universitet er
kvinder. Hvis en af dem bliver
valgt, vil hun skrive historie.
Københavns Universitet har al-
drig haft en kvindelig rektor.

Kirsten Hastrup og Peter
Gundelach kommer begge fra
Samfundsvidenskab og har for
længst meddelt deres interesse
for rektorposten. De har sågar
holdt deres første valgmøde
med de ansatte på Københavns
Universitet.

Den tredje kandidat kom i
sidste uge da Linda Nielsen fra
Det Juridiske Fakultet erklære-
de at hun også vil være at finde
blandt kandidaterne til den ef-
tertragtede post. Hun anmeldte
sit kandidatur umiddelbart ef-
ter at Kjeld Møllgård til alles
overraskelse trak sig ud af valg-
kampen. 

Der var rygter om at en fjer-
de kandidat måske ville dukke

op på Valgsekretariatet og mel-
de sit kandidatur. 

Rygtet var opstået fordi insti-
tutleder Troels Østergaard
Sørensen fra Økonomi tidligere
havde annonceret sit prorektor-
kandidatur i Universitetsavisen.
Han havde dog ingen rektor-
kandidat at stille op sammen
med – og det var denne fjerde
mulige rektorkandidat man
spændt ventede skulle dukke
op. Det lykkedes dog ikke for
Troels Østergaard Sørensen at
finde en rektorkandidat, og så-
ledes er det samlede antal rek-
torkandidater endt med at blive
tre. Troels Østergaard Sørensen
undlader også selv at stille op
som prorektor.

Tre prorektorer på valg
Antallet af prorektorkandidater
endte derfor også med at blive
tre: en prorektorkandidat for
hver rektorkandidat.

Mens Samfundsvidenskab
har to kandidater til rektorpo-
sten, så har Naturvidenskab to
prorektorkandidater. Der er
Nanna Noe-Nygaard fra Geolo-
gisk institut som stiller op sam-

men med Peter Gundelach og
Jørgen Olsen fra Molekylær-
biologisk Institut som er Linda
Nielsens prorektorkandidat.
Den sidste kandidat kommer
fra Sundhedsvidenskab. Det er
Nils-Erik Fiehn fra Odontolo-
gisk Institut som stiller op sam-
men med Kirsten Hastrup.

Foruden Troels Østergaard
Sørensen er John E. Andersen,
lederen af Det Internationale
Kontor, også strøget fra listen
over kandidater. Han var Kjeld
Møllgårds prorektorkandidat,
men han valgte at trække sig
fra valgkampen sammen med
Kjeld Møllgård. 

Normalt stiller rektor- og
prorektorkandidaterne op som
et par, men det er ikke sikkert
at de begge bliver valgt. Derfor
kan rektor komme til at arbejde
sammen med en prorektor som
vedkommende ikke stillede op
sammen med. 

Anden valgrunde
Når resultatet af rektor- og pro-
rektorvalget bliver offentlig-
gjort den 14. december, er det
ikke sikkert at der er fundet en

vinder. For at en kandidat skal
vinde valget ved første afstem-
ning så skal kandidaten have
mere end 40 procent af det
samlede stemmetal.

Hvis valget ikke afgøres ved
første afstemning, så vil de to
kandidater med det højeste
stemmetal gå videre til anden
afstemning der finder sted i
midten af januar 2002. Første
runde finder sted i perioden fra
den 26. november til den 9. de-
cember 2001. Det nye rektorat
tiltræder den 1. februar 2002.

Kun på Sund
Det er kun på Sundhedsvi-

denskab at der er kamp om at
blive dekan. Hans Hultborn
stopper, og tre kandidater står
klar til at tage over. Ansatte og
studerende skal vælge mellem
Mogens Spang-Thomsen, Bjørn
Quistorff og Ralf Hemmingsen. 

De to prodekaner på Sund-
hedsvidenskab vælges først
efter at dekanen er blevet valgt.
På de øvrige fakulteter er der
fredsvalg. Det vil sige at der
kun er en kandidat til dekan-
og prodekanposten. ■

Det tredje og sidste hold til
vinterens rektorvalg har
meldt sig på banen. 

Det er den 49-årige professor 
i familieret, dr.jur. Linda Niel-
sen og den 62-årige lektor Jør-
gen Olsen fra Molekylærbio-
logisk Institut på Naturviden-
skab.

Parrets rektorkandidat er
Linda Nielsen som blandt andet
er formand for Pensionsmar-
kedsrådet, Børnelovsudvalget
og for regeringens rådgivende
gruppe for etik og gentekno-
logi. Hun har tidligere været
formand for Etisk Råd i tre år.

Linda Nielsen har tidligere
karakteriseret sin egen ledel-
sesstil på denne måde i Jyl-
lands-Posten:

– Jeg forsøger at give gode
medarbejdere rum til selvstæn-
dighed. De skal have så meget
luft, plads og ansvar at de kan
udvikle sig. Samtidig prøver jeg
at være åben over for nye ideer
og tænkemåder.

Det har dog ikke været mu-
ligt at få en kommentar fra ho-
vedpersonen selv da hun er i
Japan i denne uge.

Linda Nielsen har tidligere
gjort sig bemærket i pressen.
Hun har blandt andet sagt at
pensionskasserne burde tage
større etiske hensyn i deres in-
vesteringer lige som hun i en
rapport anbefalede at børnebi-
draget skulle sættes op til 1500
kroner.

Et alternativ
Prorektorkandidat, Jørgen Ol-
sen, er institutleder på Moleky-
lærbiologisk Institut. Han har
været institutleder i de seneste
ni år. De to kandidater kender
hinanden fra koordinations-
gruppen for bioteknologi som
blandt andet arbejder med bio-
ret og bioetik. Deres kandidatur
kom næsten samtidig med at
Kjeld Møllgård forlod valgkam-
pen.

– En række personer har bedt
os om at stille op så der var et
alternativ til de to kandidater
fra Samfundsvidenskab, siger
Jørgen Olsen. Han vil dog ikke
sige hvem der har opfordret
dem til at stille op, men lover at
der vil komme et valgoplag
først i næste uge. ■

Rektorvalget
Peter Gundelach

Kirsten Hastrup

Linda Nielsen

Prorektorvalget
Nils-Erik Fiehn

Nanna Noe-Nygaard

Jørgen Olsen

Dekan og pro-
dekanvalget

Det Teologiske Fakultet:
Dekanvalget:

Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Prodekanvalget:

Mogens Müller

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet:
Dekanvalget:

Tage Bild

Prodekanvalget:

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet:
Dekanvalget:

Ralf Hemmingsen

Bjørn Quistorff

Mogens Spang-Thomsen

Prodekanvalget:

De to prodekaner på Sundhedsvi-

denskab vælges fra den 14. til den

23. januar 2002

Det Humanistiske
Fakultet
Dekanvalget:

John Kuhlmann Madsen

Prodekanvalget:

Thorkil Damsgaard Olsen

Det Naturvidenskabelige
Fakultet:
Dekanvalget:

Henrik Jeppesen

Prodekanvalget:

Sine Larsen

Det Juridiske Fakultet:
Dekanvalget:

Vagn Greve

Prodekanvalget:

Jens Kristiansen

“Politikens leder om rektorvalget ved Københavns Universitet 26.10. når et absolut lavpunkt i misargumentation.

Der laves den ringslutning at fordi rektor Møllgård har trukket sig som rektor under farceagtige vilkår, indrøm-

met, så viser det bare nok en gang at universiteterne har brug for ny ledelse: nogle rigtige mandfolk i en ny be-

styrelse, som sammensættes af folk udefra, en rektor som ikke kan vælges, men udpeges m.m.”

Mogens Ove Madsen, formand for DJØF’s universitetslærere, i Politiken den 30. oktober 2001.

Trængsel om
rektorposten

Årets rektorvalg har flere spæn-
dende aspekter. Københavns
Universitet kan få sin første
kvindelige rektor – og for første
gang i umindelige tider er der
mere end to kandidater til rektor-
posten. Derfor skal der måske
mere end ét valg til for at finde
den nye rektor

FORSPRING – Peter Gundelach og Kirsten Hastrup har sammen med deres prorektorkandidater

allerede holdt det første valgmøde på Københavns Universitet.

REKTORVALG ▼  

SIDSTE KANDIDAT –
Juraprofessor Linda

Nielsen er den nye

kandidat til posten

som rektor. 

HER ER KAN-
DIDATERNE

Par nummer tre
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Af Richard Bisgaard

Det er sent tirsdag efter-
middag, og vi sidder i
det røde sofaarrange-

ment under de skrå vægge på
Kirsten Hastrups kvistkontor på
Antropologisk Institut og lytter
interesseret til professorens
engagerede udredning af Sha-
kespeares relevans for antro-
pologisk forskning - og for rek-
torvalget på Københavns uni-
versitet. 

– Hamlet er helt klart min
yndlingsfigur, ikke mindst hvad
skuespillet angår, siger Kirsten
Hastrup og omtaler skuespille-
ren som en dobbeltagent der
skal kunne agere i egen person
som forskellige karakterer.

– Det samme gælder for en
leder. Sammenhængen i de
mange opgaver skabes via en
klar fornemmelse for det ledel-
sesmæssige håndværk på den
ene side og mangfoldigheden
af scener på den anden, siger
hun med illustrative håndbe-
vægelser.

At hun har gjort sig mange
overvejelser om hovedrollen på
Københavns Universitet, er der
ingen tvivl om. Men hvorfor øn-

sker hun sig så brændende selv
at fungere i rollen som rektor
når hun er på toppen af sin kar-
riere som internationalt aner-
kendt antropolog, og når hun
efter eget udsagn trives som en
fisk i vandet sammen med de
studerende?

Akademisk ledelse
– Jamen, det hænger meget
snævert sammen for mig. Min
dybtgående interesse for forsk-
ning og undervisning har na-
turligt ledt til en stor interesse
for den institution det foregår i.
At være rektor er også en faglig
post, ikke kun en politisk. Man
skal have et godt fagligt over-
blik, kende forskningen som
proces og have en stor respekt
for studerende og ansatte som
aktive medspillere i undervis-
ning og administration. I det
hele taget er det vigtigt at man
ikke forveksler ledelse med ad-
ministration. En ledelse skal
andet og mere end administre-
re. Den skal gå i spidsen og fo-
retage faglige nyorienteringer,
lægge udviklingsplaner og me-
get andet. Så for mig er der in-
gen modsætning mellem viden-
skabelig interesse og leder-

poster. Tværtimod vil jeg gerne
være med til at skabe en ny
ledelseskultur hvor rektoratet
tager den videnskabelige ledel-
sesfunktion alvorligt og i langt
højere grad tager ansvar for
universitetets profil og priorite-
ringer, siger Kirsten Hastrup.

Begrebet ‘akademisk ledelse’
står da også helt centralt i det
valggrundlag hun har udarbej-
det sammen med sin prorektor-
kandidat Nils-Erik Fiehn der er
lektor i oral mikrobiologi ved
Odontologisk Institut på Sund-
hedsvidenskab. Under over-
skriften ‘Politik og pejlemærker
for det kommende rektorat’
lægger de således op til at gen-
nemføre en åben diskussion om
ledelsesformerne for at imøde-
gå angrebene på det kollegiale
selvstyre og universitetsdemo-
kratiet.

– Den nuværende diskussion
om universiteternes styreform
har en nærmest farceagtig ka-
rakter. Universiteterne sam-
menlignes i stigende grad med
erhvervsvirksomheder og insti-
tutioner, også når det gælder
ledelsesformer. Men man kan
nu engang ikke diskutere hvilke
former en ledelse skal have før

man har defineret hvilke funk-
tioner den skal opfylde. Når jeg
går ind for en valgt ledelse, er
det ikke kun af veneration for
demokrati, men fordi den refe-
rerer til universitetsbefolknin-
gen og ikke til ministeren eller
en politisk udpeget bestyrelse.
En valgt ledelse er nu engang
den bedste garant for universi-
tetets autonomi - og for at der
leveres forskning, uddannelse
og formidling af viden på høje-
ste videnskabelige niveau.   

– Et helt andet spørgsmål er
så hvordan ledelsen praktiseres
- og hvordan den kan praktise-
res mere åbent og konstruktivt
end hidtil, både indadtil og ud-
adtil. Og her er det vores opfat-
telse at det sagtens kan gøres
bedre inden for rammerne af
den nuværende universitetslov.
Der er ikke loven der er behov
for at ændre, men snarere le-
delseskulturen på Københavns
Universitet.

Universitetet som helhed
Det lyder som en kritik af det nu-
værende rektorat?

– Jeg vil hellere se det som et
fremadrettet ønske end som en
bagudrettet kritik. Jeg konsta-

terer blot at der i de senere år
er sket et sammenfald mellem
ledelse og administration hvil-
ket i øvrigt er en tendens i ti-
den. Den må vi sejle op imod
ved at fokusere mere på ledel-
sens videnskabelige funktion.

Men hvad er det mere konkret
det nuværende rektorat ikke har
levet op til?

– Uden at kaste sig ud i om-
fattende analyser kan man i
hvert fald sige at ude på insti-
tutterne opleves afstanden til
den centrale ledelse som meget
stor. Folk er ikke så interesse-
rede i hvad der foregår på Frue
Plads, men er mere optaget af
hvad der sker på deres egne
institutter og fakulteter. 

Det er vel ikke rektoratets
skyld, snarere et resultat af at de-
kanerne i decentraliseringens
hellige navn har krævet flere og
flere opgaver udlagt til deres
egne fakulteter?

– Jo, men hvorfor så overho-
vedet have et rektorat i stedet
for seks frifakulteter? Køben-
havns Universitets særlige styr-
ke i forhold til alle andre er net-
op sameksistensen af mange
faglige perspektiver og emner,
og det skal vi udnytte frem for
at undergrave. Som rektor vil
jeg derfor også især fokusere på
de enkelte fakulteters bidrag til
helheden, dels for at skabe en
højere grad af kollektiv bevidst-
hed, dels for at skabe nye mu-
ligheder for samarbejde på
tværs af fakulteterne både med
hensyn til forskning og under-
visning, siger Kirsten Hastrup
der forestiller sig at rektoratet
for eksempel er vært for en se-
rie tværfakultære arrangemen-
ter hvert semester med fore-
læsninger over særlige emner,
diskussion og social sammen-
komst.

Efter hendes opfattelse er der
i det hele taget mindre forskel
mellem de forskellige viden-
skabelige discipliner end man
normalt forestiller sig. 

– Jeg kunne godt tænke mig
at bringe lighederne frem mel-
lem for eksempel naturviden-
skab og humaniora. Selv om
man studerer vidt forskellige
genstandsområder, er man
båret af den samme bestræbel-
se for hele tiden at forstå ver-
den bedre. Noget andet er så at
naturvidenskabens landvindin-
ger umiddelbart krediteres uni-
versitetet, mens de bløde viden-
skabers bidrag til samfundets
stadige selvrefleksion alt for
sjældent bemærkes, siger hun. 

Tilliden skal genetableres
I det hele taget ser Kirsten Ha-
strup en stor opgave i at gene-
tablere tilliden til og begejstrin-
gen for universitetet både ind-
adtil og udadtil.

– Der er forbløffende meget
mismod blandt studerende og
ansatte. Det hænger utvivlsomt
sammen med det prestigetab
universitetet har lidt i den of-
fentlige bevidsthed. Det opfat-
tes som en slags snylter på sam-

fundet - i modsætning til for ek-
sempel hospitalerne hvis sam-
fundsmæssige værdi ingen stil-
ler spørgsmålstegn ved. Rea-
liteten er imidlertid at univer-
sitetet er en helt afgørende in-
stitution i videnssamfundet.
Det er arnestedet for fri offent-
lig grundforskning, for uddan-
nelse på højeste, internationale
niveau og for formidling af ny
viden til de øvrige samfund. Fo-
restillingen om at vi lever i et
elfenbenstårn og at der er en
modsætning mellem universitet
og samfund, er helt forkert.
Tværtimod er genstanden for
vores studier netop den verden
vi lever i. Så samfundet er i høj
grad til stede på universitetet
og omvendt. Hertil kommer at
samfundet er andet og mere
end industrien. Der er solid
dokumentation for at øgede
offentlige forskningsmidler har
afgørende indflydelse på sam-
fundsøkonomien. Universitetet
skaber faktisk værdier til sam-
fundet hvilket i øvrigt også an-
erkendes af erhvervslivet selv.
Alt det har jeg en mægtig am-
bition om at få frem i offentlig-
heden så vi kan komme de
mange myter til livs, siger Kir-
sten Hastrup.

Elite eller masse
På samme måde med den me-
gen snak om at nutidens masse-
universitet er noget helt andet
end det tidligere eliteuniver-
sitet.

– Her forveksles kvantitet
med kvalitet. Uanset hvor man-
ge studerende der er på univer-
sitetet, skal der leveres uddan-
nelse som baserer sig på det
aktuelt højeste internationale
videnskabelige niveau, argu-
menterer Kirsten Hastrup og
Nils-Erik Fiehn i deres valg-
grundlag.

Er det ikke en lidt tom pro-
klamation i betragtning af at
bevillingerne per studerende er
faldet i takt med at stadig flere er
blevet lukket ind?

– Det er rigtigt at der er sket
en udhuling af forskningsmid-
lerne. Men det må ikke betyde
at vi bare slasker uddannelser-
ne igennem. Universitetet skal
ikke være en pølsefabrik der
skærer uddannelserne til så de
passer lige nøjagtig til bestemte
aftagere, siger Kirsten Hastrup.

Har Direktøren for Learning
Lab Denmark, Hans Siggaard,
ikke fat i den lange ende med sit
forslag om at overføre den brede
masse af studerende til de nye
Centre for Videregående Uddan-
nelser så universiteterne kan
koncentrere sig om kandidat- og
forskeruddannelserne?

– Det er en meget svær dis-
kussion. Det forudsætter jo at
man ved hvem der har poten-
tialet til at blive en god forsker.
Og de kommer ofte fra helt
uventet hold. Derfor kan man
heller ikke på forhånd udpege
hvem der er elitesoldat og
hvem der skal sendes på et rug-
brødsuniversitet som alminde-

Hastrup, Hamlet og rektorrollen

Som pioner i teaterantropologi har Kirsten Hastrup beskæftiget
sig indgående med Shakespeares dramaer og skuespillerens
dobbeltrolle som person og karakter. Nu er hun klar til selv at
indtage hovedrollen på Københavns Universitet 
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INTERVIEW ▼  

Kandidat-interview
Som led i dækningen af valget til de styrende organer på Københavns

Universitet bringer Universitetsavisen et interview med kandidaterne til

rektorposten. I sidste nummer talte vi med Peter Gundelach og i næste

nummer går vi tæt på den nyeste kandidat, Linda Nielsen fra Det Juri-

diske Fakultet. 
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lig rekrut. Jeg tror det er vigtigt
at holde den store flok i gang
og så se hvem der har lysten og
talentet til at forske. Af samme
årsag er det også vigtigt at der
sættes ind med forskningsbase-
ret undervisning allerede fra 1.
semester.

Men den foretages jo mange
steder netop af løsarbejdere uden
forskningsforpligtelse. Hvad vil I
gøre ved det?

– Vi vil arbejde på øgede ba-
sisbevillinger og på at forbedre
de urimelige arbejdsforhold for
vores mange løstansatte.

Ligestilling
I det hele taget lægger Kirsten
Hastrup vægt på at universite-
tet skal være en spændende og
attraktiv arbejdsplads for alle
grupper, inklusive ansatte med
små børn.

– Her tænkes ikke mindst på
det forhold at specielt unge
kvinder i ph.d.-stipendiater
eller rekrutteringsstillinger ofte
forlader universitetet på grund
af arbejdspres der er uforene-
ligt med småbørnsfamiliernes
liv. Det er helt urimeligt, og
derfor må vi sikre at opgaverne
kan løses inden for en normal
arbejdsuge, siger Kirsten Ha-
strup.

Kan man blive en internatio-
nalt anerkendt forsker på nor-
mal arbejdstid?

Kirsten Hastrup tænker sig
længe om og siger så:

– Ja. Men naturligvis er der
faser hvor forskningsprocessen
kræver mere tid end det der bli-
ver tilovers når undervisning
med mere har fået sit. Det er en
del af ledelsesopgaven på insti-
tutniveau at differentiere byr-
defordelingen så dette bliver
muligt. Med hensyn til netop
børn og familieliv, så taler jeg

af erfaring. Jeg har selv fire
børn, og de to første fik jeg in-
den jeg blev magister, de næste
to mens jeg arbejdede på min
D.phil. i Oxford. Siden var jeg
alene med dem i mange år. 
Det kræver en del selvdisciplin,
men det giver navnlig en daglig
glæde der smitter af på forsk-
ningen. 

Individets betydning 
for fællesskabet
Én gang var det dog ved at gå
galt, nemlig da hun i forbindel-
se med sit D.Phil.-projekt var
på feltarbejde i Indien i 1974.
Pludselig udbrød der krig mel-
lem Indien og Pakistan, og bør-
nene blev syge og dårlige. 
Der var ikke andet at gøre end
at tage hjem, og der stod hun så
med et kuldsejlet projekt og et
forskningsemne der skulle to-
talt omdefineres.

– Hvad gør jeg nu, tænkte jeg.
Jeg kan ikke vente til børnene
bliver 18 eller krigen ophører.
Så jeg skiftede fokus og fandt
en fascinerende problemstilling
i et land hvor jeg kunne lave
feltarbejde uden at udsætte
børnene for fare, nemlig Island. 

Det var helt uhørt på det tids-
punkt hvor antropologi stadig
blev opfattet som et eksklusivt
studium af eksotiske kulturer i
før-moderne samfund. Ikke de-
sto mindre var et opbrud på vej
inden for faget, og Kirsten Ha-
strup blev med sine studier af
islandske kultur- og samfunds-
forhold i historisk og nutidigt
perspektiv en pioner inden for
det felt der nu hedder historisk
antropologi.

Siden er hun også blevet
pioner inden for endnu en af de
mange subdiscipliner der efter-
hånden er skudt op inden for
faget, nemlig teaterantropologi. 

At hun fik øjnene åbnet her-
for, kan hun takke lederen af
Odin-teatret og sidste års mod-
tager af Sonning-prisen, Euge-
nio Barba for. Han havde læst
nogle af hendes arbejder fra Is-
land og fundet hende så inter-
essant som person at han straks
måtte lave et skuespil om hen-
des liv som antropolog. ‘Tala-
bot’ kom stykket til at hedde, og
det handler netop om en ho-
vedperson ved navn Kirsten
Hastrup der har fire børn og
som først befinder sig i Indien
på feltarbejde, siden på Island.

– Den forestilling holdt jeg
selvfølgelig uendelig meget af.
Den var dybt fascinerende og
førte mig ind i stadig dybere
spekulationer over teaterskue-
spillernes verden. Skuespillere
er jo om nogen handlingseks-
perter, og ved at lytte til ‘de ind-
fødte’ i teatrets verden er der
mulighed for at opnå ny indsigt
i menneskelig handling i almin-
delighed, siger Kirsten Hastrup 

Den indsigt vil også komme
hende til gavn hvis det lykkes
hende at blive valgt til den ledi-
ge hovedrolle i virkelighedens
drama på Københavns Univer-
sitet. For hende vil der dog blot
være tale om et sceneskifte som
ikke ændrer noget ved det gen-
nemgående tema i hendes hid-
tidige interesseområder, hvad
enten det er antropologi, men-
neskerettigheder eller skuespil-
kunst.

– Fællesnævneren for det he-
le er spørgsmålet om hvad den
enkelte kan gøre inden for ram-
merne af fællesskabet. Og det
er jo dybest set også hvad rek-
torposten handler om. ■

Blå bog
Kirsten Hastrup, 53 år, blev magister fra Københavns Univer-
sitet i 1973. Derefter studerede hun ved Oxford University hvor
hun blev D.Phil. i 1980. Fra 1976 til 1990 var hun ansat ved
Aarhus Universitet som adjunkt, lektor og sidst som forsknings-
professor (1985-1990). I 1990 blev hun dr. scient. soc. ved
Københavns Universitet og blev samtidig ansat som professor
ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. 

Kirsten Hastrup har været institutleder og medlem af det
Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd samt forskningsleder
gennem tre år ved Center for Menneskerettigheder. Desuden
har hun haft to internationale lederposter, nemlig som præ-
sident for European Association of Social Anthropologists og
som leder af The European  Master’s Programme of Human
Rights and Democratization. 

Hendes forskningsinteresser er vidtfavnende og ofte tvær-
fagligt inspirerede. Hendes publikationer omfatter 26 bøger 
og ca. 160 artikler. Hun er medlem af Danmarks Forskningsråd
og har deltaget i flere omfattende forskningsevalueringer.

Læs mere om valggrundlaget på holdets hjemmeside som
man kommer ind på via et link til KU’s valgsider. 

REKTORKANDIDAT – Kirsten Hastrup -

rektorkandidat. Professor, D.Phil. og dr.

scient.soc. ved Institut for Antropologi.

Andres mening om Kirsten Hastrup

Michael Whyte, lektor på Antropologisk Institut på
Københavns Universitet siden 1972:
Jeg har fulgt Kirstens karriere lige fra hun tog sin magisterkonferens
på instituttet 1973. Hun er ikke blot en blændende god antropolog,
men har også været fagligt helt på toppen hele tiden. Det er ikke noget
tilfælde at hun har et stort internationalt renommé. Hun er meget god
til selv at opsøge nye strømninger, men også til at dele sin erfaringer og
indsigter med kollegaer. I løbet af sin karriere har hun haft mange pro-
jekter, fordybet sig i mange forskningsfelter – og hver gang har hendes
entusiasme og kunnen fungeret som bro for andre. Det er typisk Kir-
sten. De mange bøger og artikler beviser Kirstens usædvanlige arbejds-
evner, men også hendes sans for orden og hendes disciplin. Hun holder
det hun lover – og vi kender hende som en kollega man kan stole på. 
En af de ting jeg beundrer er at hun udover en stor arbejdskapacitet
også har en formuleringsevne som ikke er helt sædvanlig inden for den
akademiske verden. Hun kan bruge sprog så det er spændende og så
folk kan følge med. Hvis man absolut skal pege på en svaghed, så er det
at hun er så dygtig at hun har gjort arbejdet inden andre samarbejds-
partnere har set sig om. Centraladministrationen kommer virkelig til
at løbe hurtigt hvis den skal følge med.

Jette Johannesen, sekretær i forskningsafdelingen på
Det Danske Center for Menneskerettigheder: 
Kirsten Hastrup kom til Det Danske Center for Menneskerettigheder i
en nyoprettet stilling som forskningschef. I løbet af sine tre år som leder
af Forskningsafdelingen formåede hun at frembringe en ny følelse af
enhed i afdelingen. Som sekretær arbejdede jeg tæt sammen med hende
og satte pris på den måde hvorpå hun i samarbejde med både forsker-
ne og mig skabte en velfungerende struktur i afdelingens mange ad-
ministrative opgaver. Desuden havde det værdi at hun ikke blot var en
god chef, men også en varm og inspirerende kollega der ikke gjorde
forskel på folk. Dette er en oplevelse som jeg ved deles af afdelingens
forskere. Hun var exceptionelt afholdt hos os.

Morten Kjærum, direktør for Det Danske Center for
Menneskerettigheder:
Jeg var med til at ansætte Kirsten som forskningschef i 1998 og bekla-
ger blot at hun ikke ønskede at fortsætte efter den treårige kontrakt-
periode. Hun fungerede fantastisk godt som chef for Centrets 25 men-
neskerettighedsforskere hvoraf halvdelen er jurister, den anden halvdel
antropologer, sociologer og filosoffer. Hun indgik også i centrets sam-
lede ledelse og var med til at styrke centret både administrativt og
repræsentativt. Selv om hun ikke var menneskerettighedsekspert på
forhånd, formåede hun på ingen tid at opbygge et stort kontaktnet.
Blandt andet blev hun indvalgt i den styringsgruppe på tre personer
som på vegne af 15 EU-lande skulle stå i spidsen for opbygningen af et
stort europæiske masterprogram i menneskerettigheder. Med sin
antropologiske indgang har hun i høj grad bidraget med friske syns-
vinkler på et område som traditionelt har været forbeholdt jurister. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed at mange var yderst skeptiske
overfor at skulle have en antropolog som chef, men den forsvandt me-
get hurtigt takket være Kirstens lyttende ledelsesstil. Hun er ikke den
type der straks buldrer frem med egne positioner, men den der lytter og
derefter agerer. 

Jens Pinholdt, lektor på Afdeling for Etnografi og Soci-
alantropologi, Moesgaard Museum, Aarhus Universitet:
Som tidligere afdelingsleder på Etnografisk Afdeling på Moesgaard
arbejdede jeg snævert sammen med Kirsten i perioden fra 1976 og
1990. Jeg kender hende som et meget dynamisk og kreativt tænkende
menneske. Hun er en dygtig igangsætter og fagligt meget kompetent.
Hun er om ikke direkte nybrydende, så fagligt meget original. Hun var
oprindeligt ansat som lektor og blev i 1985 indsat som forsknings-
professor for at fungere som afdelingens spydspids og flagskib. I en
periode fungerede hun også som afdelingsleder.

Der er ingen tvivl om at hun tilførte afdelingen en enorm dynamik
og faglig kompetence, og at vi har draget stor nytte af hendes store
internationale kontaktfelt. På den anden side har hendes store vilje-
styrke og enorme faglige ambitioner måske gjort det sværere for hende
at formidle et kollegialt samarbejde internt. At bidrage til en menne-
skelig og samarbejdsvenlig atmosfære var ikke hendes stærke side. 
Så jeg kunne godt forestille mig at hun har store administrative evner 
i kraft af overblik og dynamisk holdning til tingene, men også at hun
ikke når længere end hun er i stand til at mobilisere sine medarbejderes
samarbejdsvilje og opbakning.

Hastrups valgløfter
– at genetablere tilliden til og begejstringen for Universitetet 

– at skabe en ny ledelseskultur ved at definere en egentlig akademisk ledelse

– at højne bevidstheden om Universitetet som en enhed af fag, 

fakulteter og befolkningsgrupper

– at sikre Universitetets autonomi og respekten for den demokratiske proces
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Af Gry Bartroff Gaihede

Lokket af den forjættende ti-
tel og måske også af private
grunde begav Universitets-

avisens udsendte sig forvent-
ningsfuldt af sted til foredraget
‘Det optimale ægteskab’ arran-
geret af Dansk Forening for Kli-
nisk Sexologi.

Ph.d. Michael Svarer fra
Økonomisk Institut på Århus
Universitet var torsdag den 25.
oktober inviteret til at præsen-
tere sin registerundersøgelse af
over 7.000 danske ægteskaber
indgået i perioden 1980-95.

Der lød ligesom et kollektivt
suk fra de 30 tilhørere der
havde fundet vej til Psykiatrisk
Afdeling O’s auditorium på
Rigshospitalet, da Michael Sva-
rer indledningsvis bedyrede at
hans analyse af det optimale
ægteskabs eneste kvalitetskrite-
rium er varighed. Det optimale
ægtepar er med andre ord det
ægtepar der vælger at blive
sammen. 

Forskningen baserer sig på
økonomisk teori. Ud med det er
gammen at blive sammen når
fjederhammen er kærlighed og
ind med fokus på ægteskabet
som en optimal adfærd for ra-
tionelle agenter. Michael Sva-
rer nød med sin præsentation
at punktere alle sværmeriske
forestillinger om årsagerne til
at gifte sig. 

Ægteskabets matematik
Kolde kontanter holder tilsyne-
ladende ægtesengen varm. 
Der er ifølge økonomen mange
gode grunde til at gifte sig, og
Michael Svarer opremsede sto-
re komparative fordele i flæng:
“Parterne kan udnytte det sti-
gende skalaafkast: Input fra to i

den hjemlige produktion mere
end fordobler outputtet. Parter-
ne kan give kredit eller koordi-
nere investeringsstrategier”.
Det betyder på hverdagsdansk
at den ene part kan arbejde
mens den anden uddanner sig.
Den ene kan samle reoler mens
den anden laver mad. 

Ægtefolk nyder tillige “kol-
lektive, ikke-rivaliserende go-
der” såsom fælles børn, bolig
eller information. Der er også
økonomiske stordriftsfordele:
Omkostningen ved en hushold-
ning for to personer er næppe
større end for en single. Og
sidst, men ikke mindst har
ægteskabet den fordel at man
“spreder risiko”: Den ene part
kan arbejde mens magen er
ramt af sygdom eller arbejds-
løshed.

Hvorfor går mange ægteska-
ber alligevel i opløsning når for-
delene ved at være sammen er
så mange? Michael Svarer præ-
senterede sin arbejdshypotese
om skilsmissens logik i form af
en ligning. En serie græske
symboler danser på begge sider
af det matematiske tegn for
større end. Deres udsendte er
humanist og måtte desværre re-
signere. Til gengæld vandt lig-
ningen genklang hos en anden
tilhører som fortalte en vidun-
derlig anekdote:

– Jeg har nogle bekendte der
præcis en gang om året slår i
bordet og siger: Nu må vi altså
se at blive skilt. Men når det
kommer til at skulle føre skils-
missen ud i livet, kan de over-
hovedet ikke overskue konse-
kvenserne og opgiver. Året
efter gentager seancen sig. 

- Ja, netop, sagde Michael
Svarer og pegede på ligningen.
Det er fordi summen af fordele

ved at blive sammen overstiger
summen af de komparative for-
dele ved at blive skilt. 

Ligningen tager højde for
“indlæringseffekter”, forklare-
de Michael Svarer. Når et ægte-
skabeligt forhold indledes, er
agenterne ikke fuldt orienteret
om hinandens kvaliteter. Den
indsigt indfinder sig trinvist 
i løbet af forholdets første tre
år. Mange forhold går i stykker 
i tiden efter “prøvetiden”, men
herefter aftager risikoen for
skilsmisse proportionalt med
ægteskabets længde. 

Den attraktive skilsmisse
Michael Svarers analyse demen-
terer altså syvårskrisen. Risiko-
en for skilsmisse topper stati-
stisk set tre år efter ægteskabets
indgåelse og aftager herefter
støt og roligt. 

Der kan være andre grunde
til at en skilsmisse er mere at-
traktiv end det fortsatte ægte-
skab. Svarer kaldte det “varia-
tioner i match-kvalitet”. Det vil
sige at den ene part udvikler sig
i en retning som påvirker det
kollektive output på en måde
der får den indstiftede balance
til at vælte. 

Hvis kvinden for eksempel
foretager et karriereskift der
betyder at hendes indkomst
overstiger mandens, øges skils-
misserisikoen. Der er altså
grænser for hvor store afvigelser
mellem forventede og faktiske
forhold et ægteskab kan bære. 

Ønsker man at bevare sit
ægteskab, er investeringer i
“forholdsspecifik kapital” en
sikker strategi. Ifølge Michael
Svarers empiriske statistikker
reducerer fælles børn og bolig
skilsmisserisikoen. Størrelsen
“fælles børn” befinder sig såle-
des i ægteskabets favør, den er i
ligningen større end for eksem-
pel størrelsen “variationer i det
alternative afkast”. Det gælder i
øvrigt ikke stedbørn! De befin-
der sig på den negative side af
ligningen; de har en decideret
destabiliserende indvirkning på
ægteskaber.

Variationer i det alternative
afkast udfordrer også den ægte-
skabelige balance. Det påvirker
nemlig den indstiftede orden
hvis antallet af alternative bej-
lere øges efter ægteskabets ind-
gåelse. Måske er den ene part
blevet kendt eller rig og derfor
mere attraktiv. Måske er ægte-
skabet indgået i Nørre Nebel,
og parret herefter flyttet til
København hvor der er flere
labre singler.

Et par søsterlige råd
I Deres udsendtes poesibog
står: Elsk din mand og stop
hans hoser, så vil du danse på
livets roser. Underskrevet: din
veninde Henriette fra 5.b. Min
efterlevelse af den livskloge
sentens ufortalt vil jeg alligevel
med lånt autoritet fra statistik-
ken gribe chancen til at advare
mine giftelystne søstre mod at

finde sig en mand med en ud-
dannelse der er kortere end
eller på niveau med deres egen:
Drop det, det ender med skils-
misse.

Bag begrebet assortative
matching gemmer sig en fald-
grube. Hvis to parter med en
uddannelse af samme - især
kortere - længde vælger at blive
smedet i hymens lænker, snub-
ler de. Svarer begrundede det
med at forholdets rolleforde-
ling bliver mere diffus hvis par-
terne har de samme personlige
kompetencer, og at de stabile,
længerevarende ægteskaber er
kendetegnet ved en klar, prag-
matisk arbejdsdeling, jævnfør
det nævnte specialiseringsargu-
ment om reolerne og madlav-
ningen. 

Empirien fortæller også at
personer med en længerevaren-
de uddannelse gifter sig senere
end gennemsnittet, men at de-
res ægteskab til gengæld holder
længere. Hvis kvinden nu øn-
sker at tage affære, skal hun
altså undgå en gom med mæl-
ketænder, men mandens alder
bør i øvrigt ikke overskride
kvindens med mere end fire år,
så øges nemlig risikoen for
skilsmisse.

Videnskabeligt volapyk
Efter Michael Svarers oplæg var
der et par indvendinger af stor
underholdningsværdi fra salen.
En ikke helt ung herre rejste sig
og kaldte økonomens konklu-

sioner for statistisk støj og for-
talte et par allegorier om lig-
nende videnskabeligt volapyk.

Den ene allegori handlede
om en zoolog der for længe si-
den forskede i loppers adfærd.
Zoologen havde skolet et kuld
lopper til at hoppe over en
tændstikæske. Lopper har to
gange tre ben. Forskeren hev
bagbenene af sine lopper og
sagde “hop”, lopperne hoppe-
de. Så hev han de mellemste
ben af sine forsøgsdyr og sagde
“hop”, og lopperne adlød. En-
delig hev zoologen forbenene
af sine lopper. Lopperne pare-
rede ikke ordre, og forskeren
konkluderede at når man hiver
forbenene af lopper, så mister
de hørelsen.        

Han fortsatte med at oppo-
nere imod statistikkernes sand-
hedsværdi ved at bringe de
græske kærlighedsguder Eros
og Afrodite som vidner. Eros er
den progressive, krævende
lidenskab mens Afrodite sym-
boliserer den konservative, stil-
le og vedvarende kærlighed. 
I vort århundrede hylder vi
Eros, men de lykkelige finder
Afrodite, sagde han.

Michael Svarer tog ikke ud-
fordringen ilde op. Han tog til
genmæle med den graf der vi-
ser at hvis ægteskabet overlever
sine første år, øges sandsynlig-
heden for at Afrodite velsigner
alliancen og at Eros holdes i
skak. Thi det er så økonomisk
at følges ad. ■

Det optimale ægteskab
En ung århusiansk økonom med drenget charme har begået en afhandling med
titlen det optimale ægteskab. Præsentationen af analysen kaldte på stærke følelser
fra salen der ville vide hvor Eros og Afrodite blev af

PRAGMATIK – Økono-

misk teori kan forklare

ægteskabets og skilsmis-

sens årsager. Sværmeri og

romantik afløses af ægte-

skabets akkumulation af

komparative fordele, og

det kan for nogle være

svært at goutere.
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Af Thomas Harboe og 
Stig Brostroem

Ved undervisningsmini-
sterens årlige Sorømøde
i begyndelsen af august

blev universiteternes fremtid
igen diskuteret. For eksempel
kunne man høre forskningsdi-
rektøren for Learning Lab Den-
mark, Hans Siggaard Jensen,
foreslå gymnasierne udvidet
med et 4. og 5. gymnasieår.
Universiteterne skulle i så fald
bedre kunne koncentrere sig
om de mere forskningstunge
opgaver. 

Dette er blot et eksempel på
den nytænkning som foregår i
disse år inden for universitets-
verdenen. Vi vil i denne kronik
koncentrere os om at se på ud-
viklingen i forhold til fænome-
ner som e-learning, netstøttet
undervisning og fjernundervis-
ning. I denne debat efterlyser vi
visioner og ikke mindst konkre-
te bud på den nye teknologis
effekt på universiteternes orga-
nisering og placering i forhold
til omverden. 

Ganske vist diskuteres de
teknologiske muligheder livligt,
og der er ingen grænser for
hvad man forestiller sig tekno-
logisk muligt inden for ganske
få år. Debatten minder således 
i påfaldende grad om teknolo-
gidebatten i 1960’erne hvor
rumforskningen var i sin be-
gyndelse. Også dengang over-
vurderede man de teknologiske
muligheder og undervurderede
de samfundsmæssige ændrin-
ger teknikken kom til at med-
føre. I Stanley Kubrick og
Arthur C. Clarke’s kultfilm
Rumrejsen 2001 fra 1968 er
man eksempelvis i et bemandet
rumskib på vej til Jupiter, men
rejsen foregår i en atmosfære af
koldkrig og kønsrollemønstre
fra 60’erne. 

Når vi vil forsøge at kigge 
10 år frem til studielivet år
2011, er det derfor ikke så me-
get for at gå ind på de teknolo-

giske fremskridt der vil komme
inden for undervisning og kom-
munikation. Det er ikke vanske-
ligt at forestille sig at den tekni-
ske kvalitet i informations- og
kommunikationsteknologien
(IKT) øges i de kommende år
således at den virtuelle kom-
munikation bliver et reelt alter-
nativ til tilstedeværelsesunder-
visningen. Men hvad kommer
denne ekstra dimension til at
betyde for studieadfærd og stu-
dieformer på universiteterne?
Hvilken indflydelse får IKT på
kvaliteten i undervisningen? 
Vil de nye teknologiske mulig-
heder ændre radikalt på hvad
et universitet er? 

Forelæsning på sofaen
Eksempelvis eksperimenterer
flere universiteter allerede i
dag med at sende tv direkte fra
forelæsningerne. Det kan
foregå på den måde at under-
viseren går ind i forelæsnings-
salen, klipser en lille mikrofon
og radiosender på sin jakke der
får et kamera til at følge ham,
trykker på en grøn knap, og
forelæsningen sendes herefter
ud til alle der er tilmeldt kurset.
Når han er færdig trykkes på en
rød knap, så bliver det hele ar-
kiveret. 

Teknisk set kan man sagtens
forestille sig at disse tv-trans-
mitterede forelæsninger kombi-
neres med at de studerende
hjemme på sofaen også kan se
hinanden, kan stille spørgsmål
til underviseren, og at undervi-
seren kan ‘gå ind’ i miljøer (for
eksempel fabrikker) uden fak-
tisk at være der, inddrage eks-
perter fra andre universiteter
eller erhvervsliv direkte i fore-
læsningen og så videre. 

Men hvilken indflydelse får
dette på undervisningen? Hvis
den pågældende lærer er vant
til at forelæse for 100 studeren-
de, hvordan bliver hans fore-
læsninger når der sidder tre til-
bage? Og hvad med næste se-
mester? Er der nogen grund til

at gentage forelæsningerne når
de allerede ligger på internet-
tet? Det er klart at mange fore-
læsninger kan spares væk mens
andre forelæsninger må få en
helt ny form. Den traditionelle
forelæsning der allerede i dag
er under afvikling til fordel for
andre og mere aktive former
for læringsprocesser, vil anta-
geligt professionaliseres. Dette
kan ske på flere måder. Det er
nærliggende at tænke sig, at in-
ternationale eksperter snart vil
distribuere medierede fore-
læsninger over hele verden på
samme måde som lærebøgerne
i dag skrives af ‘de bedste på
området’. Fremtidens medie-
rede forelæsninger vil således
ikke alene være præget af en
meget høj grad af faglig eksper-
tise, men vil også være pæda-
gogisk konstrueret efter alle
kunstens regler. 

Denne forelæsningproduk-
tion vil vænne de studerende til
at få alt præsenteret i multime-
dieform, og det vil sætte den
traditionelle undervisning un-
der pres. Konsekvensen kan
blive at universiteterne ansæt-
ter flere og flere kommunika-
tionskonsulenter – såkaldte
undervisningsdesignere – der i
samarbejde med faglærerne til-
rettelægger undervisningsfor-
løb. Enkelte universiteter vil li-
gefrem tage skridtet fuldt ud og
ikke kun købe enkelte fore-
læsninger, men hele skrædder-
syede uddannelsesforløb hos
firmaer, og der vil opstå en hel
undervisningsindustri.

Gentænk universitetets
rolle
Forholdet mellem virtuel un-
dervisning og tilstedeværel-
sesundervisning er det centrale
tema i denne udvikling. Hvor-
for skal de studerende overho-
vedet komme på campus (sted-
betegnelsen for et universitets-
område) hvis teknologien mu-
liggør at al viden kan hentes di-
rekte hjem i dagligstuen uaf-

hængigt af tid og sted? Stude-
rende vil i princippet kunne
gennemføre hele studieforløb
hjemme fra sofaen. Hvorfor så
alligevel følge undervisningen
på campus? Og hvorfor rejse ud 
i verdenen for at følge under-
visning på andre universiteter? 

Vi tror at universiteterne må
indstille sig på at den enkelte
studerende hele tiden vil gå ef-
ter hvad der for ham eller hen-
de er kvalitet. Er der størst kva-
litet ved at blive hjemme i
‘landsbyen’ sammen med far,
mor og kæresten og følge et
universitetsstudie virtuelt, bli-
ver dét valget. Er der mere kva-
litet i at være på campus, er det
der den studerende søger hen. 

Denne konkurrencesituation
betyder at universiteterne må
tage deres campusliv op til
overvejelse. Og universiteterne
må gentænke hvad det over-
hovedet vil sige at være et uni-
versitet. Er det et sted der tilby-
der formelle kvalifikationer og
forskningsbaseret undervis-
ning? Eller er det et sted der og-
så giver mulighed for mere
fleksible og utraditionelle lære-
processer? 

For at danne et overblik i de-
batten vil vi i denne kronik give
tre konkrete bud på hvordan
universitetet ser ud i år 2011. 

Studier en masse
Vores første bud er at universi-
teterne i år 2011 rummer myri-
ader af forskellige studiekombi-
nationer. I og med at de stude-
rende vil sammensætte deres
uddannelse med blandinger af
fjernuddannelse og tilstede-
værelsesundervisning, vil de
gennemgå uddannelsesforløb
ved at kombinere kurser fra
mange universiteter. Ligesom
man også vil se en øget fre-
kvens af udlandsophold hvor
den studerende virtuelt er til
stede på sit hjemuniversitet
samtidig med at vedkommende
reelt befinder sig på et andet
universitet. 

Danske universiteter må såle-
des blive gearet til dels at tilby-
de undervisningsforløb i øget
konkurrence med andre univer-
siteter, herunder ikke mindst
være i stand til at modtage
udenlandske studerende i et
omfang man ikke tidligere har
set magen til. 

Der er for os ingen tvivl om
at globaliseringen og den lette-
re adgang til viden og læring på
tværs af tid og sted skaber nye
rammer for tværfaglighed og
individualiserede studieforløb.
De studerende vil i højere og
højere grad selv sammensætte
deres uddannelse af de utallige
tilbud der er til rådighed fra
ind- og udland, og det vil få de
traditionelle uddannelsesforløb
til at gå en sikker død i møde.

Universiteterne bliver med
andre ord nødt til at indstille
sig på at “deres” studerende føl-
ger store dele af studieforløbe-
ne på andre institutter og uni-
versiteter, og meritsystemet
(muligheden for at dokumente-
re og overføre beståede eksami-
ner) kommer derfor under
voldsomt pres. 

Paradoksalt nok vil den nye
tværfaglighed tvinge universi-
teterne til at skærpe deres fag-
lige profil. I takt med at de stu-
derende bliver mere og mere
tværfaglige, må universiteterne
blive mere og mere specialisere-
de, og de enkelte fag må tilstræ-
be en stadig skarpere profil. 

Vi forestiller os at fremtidige
institutter ikke længere vil blive
uddannelsesrelaterede, men
specialiserede faglige højborge.
Et tænkt eksempel kan være at
filosofi ved Københavns Univer-
sitet specialiserer sig i bestemte
filosofiske skoler og tiltrækker
studerende fra hele verdenen
til disse specialfag. Men sam-
tidig må instituttet give afkald
på at uddanne deres studeren-
de i andre dele af fagfilosofien,
og de studerende må derfor
rejse ud i verdenen for at få
bredden i deres uddannelse el-

ler søge supplerende undervis-
ning virtuelt.

Den frie sammensætning af
uddannelserne kan for nogle
lyde som et skræmmebillede
hvor studerende vælger fag
efter hvad der snævert interes-
serer dem eller hvad de lettest
kan komme om ved. Men på
Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) har dette system faktisk
fungeret med fint resultat i en
årrække. Efter et grundforløb
shopper de studerende frit mel-
lem alle institutter, og kun få
følger de gamle retninger som
for eksempel maskin- og byg-
ningsingeniør. Og det er der
ikke kommet dårligere kandi-
dater ud af. Tværtimod.

Tværfagligheden og de in-
dividuelle studieforløb stiller
naturligvis større studietekni-
ske krav til de studerende. De
studerende skal tidligt i studie-
forløbet være bevidste om deres
valg af fag og står selv som an-
svarlige for sammenhængen.
Evnen til at få fagene til at hæn-
ge sammen vil kendetegne den
gode studerende. 

Mere dynamisk samfund
Vores andet bud er at omverde-
nen – erhvervslivet og politi-
kerne – fremover vil få mindre
indflydelse på uddannelsernes
indhold og opbygning. 

Først og fremmest bliver stu-
derende med individualiserede
uddannelser i bagagen selvsagt
ikke lette at placere i traditio-
nelle faglige kasser. En sociolog
vil ikke længere bare være so-
ciolog. Efter endt studieforløb
vil de studerende kunne se til-
bage på en mosaik af studieak-
tiviteter, eksempelvis udlands-
ophold, specialfag taget som
fjernuddannelse på andre uni-
versiteter, kurser der har sup-
pleret det obligatoriske forløb
og har haft vedkommendes
særlige interesse, praktik-
ophold, mesterlære, projektfor-
løb og så videre. Alt dette sam-
mensættes til en uddannelse

VIDENSKABET
INFORMATIONSTEKNOLOGI

Universiteterne år 2011
Danske universiteter skal være de førende i verden på IT-området, siger regeringen,
men uden tanke på hvad det kommer til at betyde for universiteterne
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der har et sociologisk aspekt,
men som ikke behøver at have
den standardiserede profil som
det er tilfældet i dag. 

Når en kandidatgrad ikke
længere er et standardiserings-
instrument der giver en eller
anden form for – tilsyneladen-
de – garanti for et fagligt ni-
veau, må der andre vurderings-
kriterier til. 
Vi forestiller os at universiteter-
ne må udvikle elektroniske
CV’er – eksamensbeviser – der
kan beskrive den meritporte-
følje de studerende opbygger i
løbet af deres studieforløb.
Sådanne CV’er må nødvendig-
vis være temmelig avancerede,
blandt andet fordi de studeren-
de kun i begrænset omfang vil
gå til eksaminer i den form vi i
dag kender det. 

De individualiserede uddan-
nelsesforløb vil tvinge det poli-
tiske system og erhvervslivet til
at afvente hvilken type af kan-
didater der kommer ud fra uni-
versiteterne. Denne fremtids-
vision kan forekomme paradok-
sal i en tid hvor universiteterne
diskuterer brugerbestyrelser
med flere repræsentanter fra
det private erhvervsliv. Ikke de-
sto mindre mener vi at pres fra
globalisering og IKT vil gøre
det langt sværere at styre ud-
dannelsesprofilerne gennem
stramme studieordninger og
traditionsbundne budgetter.
Dette vil indvirke på hele sam-
fundslivet der vil blive mere
dynamisk, forynget idet man
ikke længere blot vil få mere af
det der allerede er. 

Også her ser vi lyst på frem-
tidens universiteter. Imidlertid
vil flere store erhvervsvirksom-
heder sikkert ikke kunne leve
med dette meget friere uddan-
nelsessystem, og de vil derfor
lave deres egne ‘universiteter’
der snævert uddanner de stu-
derende inden for et bestemt
felt og måske samtidig lønner
dem for at gå på universitetet. 

Man behøver blot at se på det

kraftigt ekspanderende efter-
uddannelsesområde for at for-
visse sig om at denne udvikling
allerede er i gang. Læring for li-
vet er for længst blevet en reali-
tet, og uddannelse vil i stadig
højere grad blive en løbende
proces frem for noget man fore-
tager på et bestemt tidspunkt af
sit liv.

Akademisk dannelse 
i højsædet
Vores tredje bud er at fremti-
dens universiteter i højere grad
vil blive bedømt på den grad af
akademisk dannelse de er i
stand til at bibringe de stude-
rende. 

Fremtidens studerende vil
færdes naturligt mellem ver-
dens uddannelsessteder. Og
universalgenierne får måske
igen mulighed for at udfolde
sig på universiteter med
tværfaglige miljøer.

Vi hilser denne udvikling vel-
kommen selv om risikoen for at

fare vild i overfladiske og u-
koordinerede studier er reel.
Analytiske evner og forståelse
for arbejdsprocesser bliver der-
for efterspurgte kompetencer
på fremtidens universiteter, og
vi forestiller os at universiteter-
ne fremover i højere grad vil
koncentrere sig om at give de
studerende akademisk dannel-
se inden for disse områder.
Denne dannelse behøver ikke
nødvendigvis at være almen el-
ler klassisk, men vil bestå i at
kunne se sammenhænge i tin-
gene, at kunne se sit eget områ-
de i forhold til det der ikke er
ens område. 

Dette kunne i øvrigt skabe en
ny type af uddannelsesforløb
hvor behovet for grundlæggen-
de proces- og metodefag tidligt
i studieforløbene vil være iøjne-
faldende. For eksempel skaber
informationsmængden og den
lette adgang til ny viden på
tværs af traditionelle faggræn-
ser behov for kurser om infor-

praksis vil medføre en radikal
fornyelse i forhold til det udbyt-
te studerende i dag får af en
universitetsuddannelse. 

Miljø bliver kvalitet
Universiteterne vil altså frem-
over skulle kunne håndtere det
paradoks på samme tid at være
snævre faglige højborge og
kunne tilbyde almene dannel-
sesforløb. Måske er disse to ting
så i virkeligheden så uforene-
lige at det udvidede gymnasi-
um som Hans Siggaard Jensen
taler om, kunne komme ind her
som styrer af dette forløb. Man
ville i så fald gå ‘i gymnasiet’
hele sin universitetstid blot vil
dette gymnasium blive supple-
ret med flere og flere universi-
tetsfag. 

Men det er jo nok tvivlsomt
om dette vil ske og vel også om
det er en god idé. Tilbage står
vi med det centrale spørgsmål
om hvad campus-universitetet
kan give de studerende når glo-
baliseringen og IKT for alvor
bliver integreret i studiefor-
løbene. Vores bud er at et cam-
pus-universitetet er et sted hvor
man sætter tid af i sit liv til at

mationssøgeteknikker og kilde-
kritik tidligt i uddannelsesfor-
løbet. 

Ligeledes vil tværfaglig og
interkulturel forståelse være
vigtige studieredskaber som
skal læres tidligt i studiefor-
løbene. En idé kunne derfor
være at universiteterne ind-
kører studiestartere i tværfag-
lige referencegrupper der ikke
kun skal være introducerende
til universitetslivet, men
fortsætte med at fungere gen-
nem hele studieforløbet. Ud-
veksling af erfaringer i denne
gruppe vil antagelig blive vig-
tigere og vigtigere for medlem-
merne samtidig med at grup-
pen vil udgøre det faste fiks-
punkt midt i udlands- og prak-
tikophold, fjernundervisning
på andre universiteter, special-
kurser og så videre. Hvad der
foregår i denne gruppe, kunne
man kalde en ny form for dan-
nelse. Nemlig en tværfaglig og
interkulturel dannelse der i

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.  

befinde sig i et bestemt fagligt
miljø, i en bestemt faglig kreds
af mennesker. Kvaliteten vil
fremkomme gennem de mulig-
heder der nu engang opstår når
man er fysisk til stede. 

Hidtil har man vurderet uni-
versiteterne ud fra kvaliteten i
deres fag og kursusudbud.
Fremover vil universiteterne i
lige så høj grad blive bedømt på
i hvilken grad de kan skabe et
udviklende læringsmiljø, et re-
fugium for viden og fordybelse
som man kan gå ind og ud af
gennem hele livet. ■

Stig Brostroem er cand.mag. og
konsulent inden for interaktive
medier ved Danmarks Tekniske
Videnscenter, Danmarks Tekni-
ske Universitet.

Thomas Harboe er filosof,
cand.mag. og pædagogisk kon-
sulent ved Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet, Købehavns
Universitet.

LIFT OFF – IT debatten i dag

minder i påfaldende grad om

teknologidebatten i 60’erne hvor

rumforskningen var i sin begyn-

delse. Dengang overvurderede

man de teknologiske muligheder

og undervurderede de samfunds-

mæssige ændringer. Men den

øgede brug af fjernundervisning

og IT i undervisning vil få univer-

sitetet og dermed også resten af

samfundet til at ændre karakter.
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Som studerende med en an-
den baggrund end dansk
får de senere undersøgel-

ser om de fremmedsprogede
studerendes manglende sociale
og faglige integration på deres
videregående uddannelser
umiddelbart min opmærksom-
hed. 

I Rektorkollegiets rapport
fremgår det at der er tre vigtige
årsager til de fremmedsprogede
studerendes isolation: dansker-
nes ølkultur, de fremmedspro-
gedes høje alder og fordomme
over for de fremmedsprogede. 

Ud fra egne erfaringer vil jeg
mene at ølkulturen ikke er den
største hindring for integratio-
nen af fremmedsprogede. Alde-
ren er heller ikke den væsent-
ligste hindring. Men det kan ik-
ke afvises at de fremmedspro-
gede studerende som er ældre,
har børn og dermed en anden
livsstil end deres yngre kamme-
rater må føle at de ikke i samme
grad kan udfolde sig socialt og
fagligt. Men forholdene for
fremmedsprogede og danske
studerende som er ældre eller
har børn, er vist ikke anderle-
des på det punkt.

I stedet mener jeg at fordom-

me er den vigtigste årsag til de
fremmedsprogedes isolation. Af
undersøgelserne fremgår at de
fremmedsprogede ofte bliver
mødt med fordomme om deres
faglige niveau i forbindelse
med læsegrupper og lignende.
Der er ikke noget mere absurd
end at mistænke de fremmed-
sprogedes faglige niveau. Opta-
gelseskravene på de videre-
gående uddannelser for
ansøgere med en anden skole-
gang end europæisk er høje –
om ikke for høje. Der kræves
mindst to års studier på et uni-
versitet i hjemlandet for over-
hovedet at kunne søge om opta-
gelse på en højere dansk lære-
anstalt.

I optagelseskravene skelnes
desværre ikke mellem de for-
skellige uddannelser uden for
EU. Det vil sige at alle skoler
uden for EU bliver vurderet ens
om man kommer fra en ukendt
skole i Rio eller et berømt insti-
tut i Delhi. Der kræves også en
dansk sproglig eksamen: Dansk
Prøve 2. En undersøgelse viser
at selv danske gymnasieelever
har svært ved at bestå den
prøve. 

Følgelig bør det være selvind-
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■ INTEGRATION

Ølkulturen er fin

Et universitet som en insti-
tution ledet af valgte per-
soner er ikke den optimale

løsning. Det er derfor på tide at
se på muligheden for at intro-
ducere andre ledelsesmodeller. 

En af disse kan være at
ansætte den øverste ledelse på
landets universiteter som det er
tilfældet i det private erhvervs-
liv og såmænd også i centralad-
ministrationen. En ledelse skal
ansættes ud fra sine admini-
strative og ledelsesmæssige
kvalifikationer og ikke ud fra
hvor mange venner den har i
systemet eller hvilket fakultet
den stammer fra. 

Fra enkelte sider har der lydt
kritik af denne model med be-
grundelse i at det er en afdemo-
kratisering af universitetet.
Dette er absolut ikke tilfældet.
Der vil stadig være valg til råd
og nævn hvor både ansatte og
studerende i lige så høj grad
som nu vil have indflydelse på
uddannelsernes forløb og fagli-
ge indhold. Det drejer sig i
bund og grund om at de for-

håndenværende midler finder
bedst mulig anvendelse. Og
hvad er mere nærliggende end
at ansætte nogle personer med
stor erfaring og ekspertise på li-
ge netop dette område? 

Ingen radikal ændring
Ansvarlig ledelse af en under-
visningsinstitution er vanskelig
når man skal på valg hvert fjer-
de år. De upopulære beslutnin-
ger som enhver ledelse fra tid
til anden står over for, vil i høj
grad blive vanskeliggjort af
genvalgsspøgelset. En ledelse
skal være uafhængig af tidlige-
re interesser og i stand til at
træffe populære såvel som upo-
pulære beslutninger til enhver
tid. Det er en valgt ikke!

En ansat ledelse er ikke en
model som indeholder radikale
ændringer i undervisningsde-
mokratiet, men en model som
bliver anvendt bredt i andre de-
le af undervisningssektoren. Op
gennem uddannelsessystemet
bliver elever såvel som lærere
opfordret til at deltage i under-

TAP’ERT TALT

KU-koks

Det er efterhånden svært at finde ud
af hvad der foregår på universite-
tet. Den ene dag meddeler rektor

glad at han langt om længe har besluttet
at genopstille, dog med en ny makker.
Hurtigt  derefter bliver der læst erklærin-
ger op om at nu trækker han kandidaturet
tilbage efter personfnidder med prorek-
tor. Ja, man ved snart ikke om man skal le
eller græde!

Det sker kun få uger efter at dekanen på
Sundhedsvidenskab på en meget uskøn
måde har givet sin sekretariatschef
marchordre og ydermere ansat en ny – nå,
nej undskyld, meget vigtigt! – universi-
tetsdirektøren har medvirket til at der
blev foretaget en intern rokade på univer-
sitetet idet stillingen under ingen omstæn-
digheder kunne “tåle” at være vakant i
den tid det ville tage at ansætte en ny ef-
ter opslag. Hvilket pkt. 4 i den netop ved-
tagne personalepolitik ellers foreskriver at
man skal.

Det vil sige at ledelsen kan tolke som de
finder bedst, og ikke er bundne af den
personalepolitik som de selv har været
med til at vedtage efter alle kunstens reg-
ler og (indtil nu) har rost i høje toner. Be-
var mig vel!

lysende at fordomme om de
fremmedsprogedes manglende
faglige kvalifikationer er uhold-
bare. 

Oversete kvalifikationer
På trods af høje krav om fær-
digheder på dansk bliver man-
ge fremmedsprogede studeren-
de mødt med fordomme om
deres danskkundskaber. 

Det kan ikke nægtes at de
fremmedsprogede ikke er lige
så gode til dansk som deres
danske kammerater, men at det
er en hindring for den faglige
udvikling er vist ikke en på-
stand som holder. Selv om de
fremmedsprogede studerende
af gode grunde ikke kan leve op
til alle sprogmæssige krav i
studieforløbet, har de andre
kvalifikationer som overgår de
sproglige begrænsninger.
Blandt disse kvaliteter er at de 
i kraft af deres baggrund kan se
på de studierelaterede proble-
matikker fra andre vinkler end
det er almindeligt blandt dan-
ske studerende og dermed bi-
drage med alternative løsnin-
ger. 

Med andre ord er mange
danske studerende uvidende
om de fremmedsprogedes bag-
grund hvilket skaber fordom-
me. Jeg mener at alle menne-
sker i sig bærer fordomme, men
det drejer sig om at udfordre
dem hvilket vel ligger selve bag
ideen om universitetet.

I sin tid blev de akademiske
studier oprettet primært fordi
holdbar viden skulle erstatte
overtro og fordomme. Således
er formålet med disse linier
ikke at løfte pegefingeren mod
de danske studerende, men at
gå lidt dybere ned i forklarin-
gerne på de fremmedsprogede
studerendes isolation.

Ølkulturen er således fin,
men fredagsbarer og lignende
behøver ikke at være de eneste
mødesteder. Man kunne arran-
gere internationale dage på
universitet hvor de studerende
– danske og fremmedsprogede-
var med til at lave kulturelle
aktiviteter sammen og således
styrke hinandens viden om de-
res baggrund. Desuden kunne
man rådgive de fremmedspro-
gede om dansk studiekultur.

Vi lever i en tid der i høj grad
er internationaliseret, derfor
synes jeg at de fremmedsproge-
de studerende i kraft af deres
viden og erfaring om verden bi-
drager væsentligt til de danske
videregående uddannelsers
konkurrencedygtighed. ■

Dora Navarro, stud.soc.

■ STYREFORM

Ansæt ledelsen

Hvordan skal jeg som tillidsrepræsen-
tant kunne forsvare personalepolitikken
over for mine kolleger når ledelsen på uni-
versitetet kun bruger den når det passer
ind i deres kram, og i alle øvrige tilfælde
mener at de er i deres gode ret til at henvi-
se til krisemanagement, og hvad de ellers
kan finde på af undskyldninger?

Indfør professionel ledelse
I disse tider, hvor ledelse på universiteter-
ne er i fokus på mange forskellige måder,
ville det have klædt både rektor og den
sundhedsvidenskabelige dekan at vise at
de er i stand til at håndtere ubehagelige
situationer og udøve professionel ledelse
uden at sætte universitetet i et dårligt lys,
uanset omkostningerne. 

Det er ikke nogen hemmelighed at jeg
ikke ubetinget mener at en valgt ledelse er
det eneste der dur. Og efter denne om-
gang mener jeg faktisk at diskussionen
bør indeholde en passus om hvorvidt vi
skal have en administrativ ledelse på uni-
versitetet som har selvstændig kompeten-
ce, og så kan vi for min skyld godt have en
valgt faglig ledelse. ■

visningsinstitutionens daglige
virke og udvikling gennem
blandt andet elevråd og skole-
bestyrelser. Det er et system der
har fungeret godt i mange år,
og det er en naiv tanke at tro at
det ikke også skulle kunne fun-
gere godt på universitetet.
Hvornår har man sidst hørt en
elev- eller lærerorganisation
fremsætte krav om valg af sko-
leinspektør eller rektor? Her
har det været en selvfølge at
man ansatte den mest kvalifice-
rede og kompetente person, og
det skal det også være på uni-
versitetet!

Lad mig afslutningsvis opfor-
dre dig til at stemme ved det
kommende valg. Din stemme
vil nu som fremover være af-
gørende for din uddannelses
kvalitet og dermed også dine
fremtidige kvalifikationer. ■

Lau Brüniche-Olsen, stud.polit.
og formand for Københavns
Konservative Studerende.

Af Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant på KU.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● BOLIGER

Boliger søges ▼

København

Periode: Fra 1/12-01 til 31/1-02.

Størrelse: Vær. i lejlighed, kolle-

gium el. bofællesskab.

Udstyr: Møbleret. Adgang til bad

og køkken.

Beboer: K udvekslingsstuderende

fra Wien, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 2.300 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3321 8303, e-mail:

johanna_bampi@gmx.net.

Central Copenhagen or sur-

roundings

Period: From 1 November

onwards, up to one year.

Size: 1 bedroom flat.

Tenant: M French Curator, non-

smoker.

Rent: Max kr. 7.000 per month.

Contact: Tel. 2748 8814, e-mail:

cunyg@netscape.net.

København S/Christianshavn

Periode: Fra jan. til juli 2002.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Beboere: Færøsk specialestude-

rende m. familie. Ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 5.500 pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Margretha, tlf. 3284

9891, e-mail: nonklett@hot-

mail.com.

København 

Periode: 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K amerikansk gæstefor-

sker, ikke-ryger. 

Kontakt: Tlf. 2294 0958, e-mail:

eadkins@mfi.ku.dk.

Boliger udlejes ▼

Vanløse

Periode: Fra 4/3 til ca. 1/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad/toilet og vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.,

ikke-ryger.

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

Kontakt: Maja Christensen, 

tlf. 3876 1181, e-mail: 

majasc@hotmail.com.

Vesterbro, near Enghave Plads

Period: From 1/1-02 for 6 months,

maybe longer.

Size: Apartment, 2 rooms, 50 sqm.

Equipment: Fully furnished, bath-

room and kitchen.

Tenant: Visiting teacher or the

like. Preferably 1 person. Non-

smoker.

Rent: Kr. 4.750 per month all incl. 

Deposit: Kr. 9.500.

Contact: E-mail:

PeterK@mdb.ku.dk. 

Frederiksberg C

Period: From 1/3 to 1/8-02, very

likely longer.

Size: Apartment, 1 room, 50 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

bathroom, kitchen, balcony,

shared garden.

Rent: Kr. 4.200 per month, incl.

electricity, heating, cable tv

and access to laundry room.

Deposit: Kr. 5.000.

Contact: Karen, tel. 3325 8161, 

e-mail:

Kfredsgaard@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/12-01 til 1/3-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 75

kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

badeværelse.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md., inkl.

varme, ekskl. el.

Depositum: Kr. 5.000.

Kontakt: Tlf. 3586 1824, e-mail:

awh17@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 1/4-02

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Beboer: Rolig ikke-ryger.

Husleje: Kr. 4.700. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Winnie Bergstedt, 

tlf. 3585 0383.

Gentofte

Period: From 1/1 to 1/8-02.

Size: House, 5 rooms, 150 sqm. 

Equipment: Fully furnished and

equipped.

Tenant: Visiting academic with

family. 

Rent: Negotiable.

Contact: Tel. 3976 0577, e-mail:

nja@get2net.dk.

København

Periode: Fra 1/11-01.

Størrelse: 2 vær., ca. 25 kvm.

Udstyr: Fjernsynsstik, dobbelt 

telefonstik m. mulighed for

ISDN/ASDL, samt adgang til

køkken og bad/toilet.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md. inkl.

varme, el/gas. 

Depositum: Kr. 2.500.

Kontakt: Tlf. 3581 7105/2646

4541 el. e-mail:

miguel.trabado@ofir.dk.

Nørre Allé/Panum/Nørrebro

Periode: Snarest muligt og for

11/2-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær. (heraf

to sammenhængende), 125

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, kabel- og

satellit-tv, køkken, separat toi-

let, badevær. m. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Husleje: Kr. 7.500 pr. md. inkl. el,

gas, vand og a conto varme.

Depositum: Kr. 15.000. 

Kontakt: Peter og Nina, 

tlf. 4582 0033, e-mail: nina.per-

son@teliamail.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til medio august

2002.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 40

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet, brusekabine.

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

og varme.

Kontakt: E-mail:

huhlving@mdb.ku.dk.

Kollegier ▼

Nordisk kollegium
Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 25

kvm.

Periode: Efter aftale.

Udstyr: Møbleret, bad/toilet, fæl-

les køkken.

Beboer: Gæsteprofessorer/for-

skere.

Husleje: Kr. 9.000 pr. md., inkl.

fuld kost, linned og rengøring,

(+50 procent for ledsager).

Kontakt: Kontoret, tlf. 3526 1545

lok. 500, e-mail: 

kontoret@noko.dk.

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Naturvidenskabelige Fakultet,

Det Teologiske Fakultet og fra

Humaniora med to års bestået

normeret studietid. Studenter

fra Ribe Katedralskole er for-

trinsberettigede.

Periode: To ledige alumnepladser

fra hhv. 1/12 og 15/12-01.

Udstyr: Bibliotek, musikstue m.

flygel, desuden festsal tv- og

videostue, vaske- og tørrerum

samt have m. kroketbane.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl. te-

lefonab., samt husskat kr. 200.

Ansøgning: Skema fås hos Sti-

pendiekontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Returneres i ud-

fyldt stand.

Ansøgningsfrist: 8/11-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.borchskollegium.dk.

● STILLINGER

Teologi ▼

Lektorat i Praktisk Teologi
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Systematisk

Teologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i Praktisk Teologi, dvs.

faglig udvikling herunder del-

tagelse i den videnskabelige

udvikling af fagområdet, for-

skeruddannelse, pædagogisk

vejledning og supervision af

adjunkter, bedømmelsesarbej-
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Stil skarpt på miljøet
Få 3 måneders gratis abonnement på MiljøDanmark 

MiljøDanmark giver dig koncentreret viden om presset på miljøet og om dansk 

og international miljøpolitik. Magasinet går helt tæt på aktuelle danske og inter-

nationale miljøtemaer – og har hver gang et tillæg om enten renere produkter eller

miljøbistand. Få et ekstra vitamintilskud til din miljøviden og bestil MiljøDanmark

gratis! Send en mail til Miljøbutikken på butik@mem.dk. Fax på 33 92 76 90. 

Eller ring på 33 95 40 00.

MiljøDanmark udkommer 10 gange om året og stiller
skarpt på pesticider, affald, kemikalier, miljøbistand,
politik og meget mere. Et årsabonnement koster 68 kr.
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de samt forberedelse og delta-

gelse i eksamen. Desuden un-

dervisningsopgaver inden for

de øvrige systematisk-teologi-

ske fag og varetagelse af op-

gaver inden for institutionens

formål.

Til besættelse: 1/8-02. 

Ansøgningsfrist: 1/2-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kirsten Busch Nielsen, 

tlf. 3532 3679, e-mail:

kbn@teol.ku.dk.

Jura

Undervisningsassistenter/
Manuduktører
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på 3. års-

prøve i faget Ejendomsret på

mindre hold med 30-40 stude-

rende. Et mindre antal timer

afholdes som uddybningstimer

med halve hold.

Omfang: Ca. 76 timer/år fortrins-

vis kl. 12-16.

Ansøgning: Skema fås på

www.jur.ku.dk/ansoegnings-

skema.

Ansøgningsfrist: 16/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Naturvidenskab

Associate Professor in Social
Sciences and the Sociology
of Sport
Place of employment: Institute of

Exercise and Sport Sciences,

Department of History and So-

cial Sciences, University of Co-

penhagen.

Contents/Qualifications: Empiri-

cal and theoretical research

and teaching in social sciences

including the sociology of

sport with focus on the struc-

tures, organizations and insti-

tutions of sport. Applicants

should have documented com-

petence in research in the

abovementioned fields and

must be prepared to teach

these subjects at all levels at

the institute.

Period of employment: From 

1 February 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

4 December 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger/ or contact the Person-

nel Office, tel. +45 3532 2645.

Additional information: Head of

Institute Bodil Nielsen Johann-

sen, tel. +45 3532 1620, e-mail:

Bnielsen@aki.ku.dk.

Associate Professor in Edu-
cational Science of Sport
Place of employment: Institute of

Exercise and Sport Sciences,

Department of Physical Educa-

tion, Pedagogy and Psycholo-

gy, University of Copenhagen.

Contents/Qualifications: Empiri-

cal and theoretical research

and teaching with focus on di-

dactical and pedagogical issues

in relation to sport and physi-

cal education. Applicants

should have documented com-

petence in research in the

abovementioned fields and

must be prepared to teach

these subjects at all levels at

the institute.

Period of employment: From 

1 February 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

4 December 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

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

linger/ or contact the Person-

nel Office, tel. +45 3532 2645.

Additional information: Head of

Institute Bodil Nielsen Johann-

sen, tel. +45 3532 1620, 

e-mail: Bnielsen@aki.ku.dk.

Assistant professor
Place of employment: August

Krogh Institutet.

Contents: Cell physiology with

special emphasis on epithelial

function. The research is fo-

cused on studies of receptors,

ion channels or transporters

and their mutual interactions.

Molecular and physiological

aspects of transport processes

across living membranes are

research areas of high priority.

Qualifications: Documented expe-

rience in molecular biological

techniques, optical fluorescen-

ce methods, electrophysiology,

or relevant analytical bioche-

mical techniques is preferable.

Period of employment: From 

1 January 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

3 December 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

generel - ledige stillinger or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645. 

Assistant professor
Place of employment: August

Krogh Institutet.

Contents: Cell physiology inclu-

ding intracellular signal trans-

duction. The research is focus-

ed on regulatory mechanisms

and intracellular signalling.

Cell physiology, regulation and

communication are research

areas of high priority.

Qualifications: Documented ex-

perience in molecular bio-

logical techniques, optical

fluorescence methods, elec-

trophysiology, or relevant ana-

lytical biochemical techniques

is preferable.

Period of employment: From 

1 January 2002 or as soon as

possible thereafter.

Deadline for applications: 

3 December 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

generel - ledige stillinger or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645. 

Undervisningsassistent 
i Cellebiologi
Sted: Zoologisk Institut.

Indhold: Undervisning på kursus 

i Cellebiologi (biologi 4) som er

er del af basisundervisningen

til 4. semester for biologistu-

derende. Forelæsninger og

øvelser. Pensum: udvalgte sider

af kap. 1, 2, 10-16, 19 af Al-

berts et al. “Essential Cell Bio-

logy - An Introduction to the

Molecular Biology of the Cell”. 

Kvalifikationer: Afsluttet biologi-

el. biokemistudium (gerne på

ph.d.-niveau) samt erfaring

med undervisning og forskning

i molekylær cellebiologi.

Omfang: I alt 130 konfrontations-

timer perioden 28/1 - 22/3-02.

Ansøgning sendes til: Prof. Cor-

nelis Grimmelikhuijzen, Afde-

ling for Cellebiologi, Zoologisk

Institut, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 30/11-01, 

kl. 12.00.

Yderlige oplysninger: Prof. 

Cornelis Grimmelikhuijzen, 

tlf. 3532 1227, e-mail: cgrim-

melikhuijzen@zi.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Bibliotekar
Projekt- og barselsvikariat

Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Udbygning og opdate-

ring af bibliotekets hjemmesi-

de samt administration af bib-

liotekets database Mikromarc2.

Ansvar for bibliotekets tids-

skriftshold, servicering af for-

skerne, litteratursøgning i dan-

ske og udenlandske medier. 

I f.m. projektet katalogisering

og inddatering af ældre dele

af bibliotekets bogbestand.

Kvalifikationer: Eksamen fra

Danmarks Biblioteksskole, so-

lidt kendskab til og interesse

for IT over almindeligt bruger-

niveau, gerne et vist kendskab

til HTML.

Ansøgningsfrist: 15/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afdeling for Social Medicin,

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Selvstændig sagsbe-

handling i f.m. afdelingsadmi-

nistration med hovedvægt på

regnskab (annuum og projekt-

regnskaber) samt forsknings-

og undervisningsadministra-

tion. Desuden andre fore-

faldende kontoropgaver i sam-

arbejde med afdelingens øv-

rige TAP-stab.

Kvalifikationer: Erfaren sekretær

med edb-erfaring samt kend-

skab til bogføring, kontering

og Københavns Universitets

arbejdsgange. Desuden gode

engelskkundskaber.

Ansøgningsfrist: 8/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontakt

afdelingsleder Kirsten Avlund,

tlf. 3532 7963.

Fuldmægtig 
Sted: Statistikkontoret.

Indhold: Statistikkontoret har an-

svaret for STÅ-opgørelser, STÅ-

og taxameterprognoser, PUF

(Publikations- og Forsknings-

register), KUB (Københavns

Universitets Årsberetningsba-

se) og forskningsstatistikken.

Derudover deltager kontoret 

i redaktionen af universitetets

årbog.

Kvalifikationer: Interesse for em-

neområderne både mht. det

indholdsmæssige og mht. vide-

reudvikling af datasystemerne,

specielt PUF. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Statistik-

kontoret, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt kontorchef Lis Ander-

sen, tlf. 3532 2877.

Systemadministrator
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Varetagelse af institut-

tets edb-opgaver bl.a. instal-

lation af Windowsbaserede

PC’er, vedligeholdelse af 

NT-netværk, oprettelse af nye

brugere og hjælp til brugere. 

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 20 timer/uge i tidsrum-

met kl. 10-16.

Ansøgning sendes til: Sociologisk

Institut, Københavns Univer-

sitet, Att.: Vinni Steffensen,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderlige oplysninger: Vinni Stef-

fensen, tlf. 3532 3276, e-mail:

Vinni.Lisa.Steffensen@sociolo-

gy.ku.dk el. Hans Jakob og

Otto (edb-afdelingen), 

tlf. 3532 3282, e-mail: 

soc-edb@sociology.ku.dk.

Forskningslaborant
Sted: Afdeling for Miljø- og Ar-

bejdsmedicin ved Institut for

Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Deltagelse i forskerteam

på ca. 12 medarbejdere der

søger at belyse miljøfaktorers

helbredseffekter ved at kombi-

nere moderne epidemiologiske

metoder med følsomme måle-

metoder fra bl.a. toksikologi

og molekylærbiologi. 

Kvalifikationer: Laborant/labo-

ratorietekniker/bioanalytiker

med evt. relevant efter/videre-

uddannelse og erfaring med

forskningsrelaterede laborato-

rieaktiviteter. Erfaring med

molekylærbiologiske teknikker

og/el. anvendelse af HPLC el.

GC/MS vil være en fordel.

Ansøgningsfrist: 8/11-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/tekniker
Sted: Institut for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi,

Københavns Universitet.

Indhold: Produktion og oprens-

ning af rekombinante prote-

iner.

Kvalifikationer: Proteinkemi,

molekylærbiologi, peptidkemi.

Omfang: 1 år m. mulighed for

forlængelse.

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Sekretær/overassistent
Sted: Institut for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi,

Københavns Universitet.

Indhold: Regnskaber, journalise-

ring, databaser.

Kvalifikationer: Kendskab til EDB

og regnskab.

Omfang: 1 år m. mulighed for

forlængelse. 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studienævnssekretær/
overassistent
Sted: Studienævnet for Kunst-

historie, Institut for  Kunst-

historie, Dans og Teaterviden-

skab.

Indhold: Undervisningstilrette-

læggelse, herunder lokale-

reservation, udarbejdelse af

lektionskatalog, udfærdigelse

af ansættelsesbreve for ekster-

ne lektorer, behandling af

ækvivaleringssager, kontakt 

til lærere og studerende samt

forefaldende kontorarbejde.

Til besættelse: 1/1-02.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater-

videnskab, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. Mrk. studienævnssekre-

tær.

Ansøgningsfrist: 12/11-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Kontakt

kontorfuldmægtig Gitte Han-

sen, tlf. 3532 9276 el. institutle-

der Jens Toft, tlf. 3532 8225.

Fuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Økonomistyringsopga-

ver.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse og praktisk

administrativ erfaring fra ud-

dannelsesinstitution.

Ansøgningsfrist: 12/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

AC-fuldmægtig
Sted: Det naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: Ansvar for de overord-

nede retningslinier for afvik-

ling af studier, eksamens- og

indskrivningsadministration og

for implementering og udvik-

ling af Fønix. KU’s nye studie-

administrative EDB-systemer er

endvidere en væsentlig del af

arbejdet.

Kvalifikationer: Kandidat med

14 Un i v e r s i t e t s av i s e n  17  . 2 0 01

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.
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TYCHO BRAHE

Samfundet, forskningen 
og hans arv til eftertiden
I anledning af 400 året for Tycho Brahes død in-

viterer Det Naturvidenskabelige Fakultet, Niels

Bohr Institutet m.fl. til en række forelæsninger

der fejrer den betydningsfulde videnskabsmand

onsdag den 14. november 2001 kl. 13.00-16.15.

Dr.scient. Jens Martin Knudsen holder oplæg om

Tycho Brahe og Mars, dr.phil. Alex Wittendorff

holder oplæg om Tycho Brahe i tidens samfund

og dr.scient. Kristian Peder Moesgaard holder

oplæg med titlen Tycho Brahe - tradition og 

fornyelse i Rockefeller Kompleksets Auditorium

kl. 13.00-14.45. Professor John R. Christianson,

Luther College, Iowa afslutter med forelæsnin-

gen The legacy of Tycho Brahe kl. 15.15 på 

H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 3. Kontakt Uffe

Gråe Jørgensen, Astronomisk Observatorium, 

tlf. 3532 5998, e-mail: uffegj@nbi.dk for yder-

ligere oplysninger.
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naturvidenskabelig, samfunds-

videnskabelig el. anden rele-

vant uddannelse. Kendskab til

studieadministration er en

fordel.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Det natur-

videnskabelige Fakultetssekre-

tariat, Øster Voldgade 3, 1350

Kbh. K. Mrk.: ‘AC-fuldmægtig’.

Ansøgningsfrist: 8/11-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Kontakt

studieadministrator Karen

Rønnow, tlf. 3532 4258, e-mail:

krw@adm.ku.dk.

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsviden-
skab ▼

Ph.d.-stipendium i sociologi
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Sociologisk Institut, 

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Målgruppe: Kandidater og ældre

studerende som forventes at

afslutte deres studium i nær-

meste fremtid. Kandidatstipen-

dier har en varighed på 2 1/2 år

og kan kun søges af kandida-

ter med min. 2 års erhvervser-

faring der kan give et halvt års

merit på forskeruddannelsen.

Indhold: Ansøgninger skal falde

inden for instituttets forsk-

ningsmæssige satsningsområ-

der: Kultur og identitet; Margi-

nalisering og velfærd; Viden

og samfund; Værdier og social

forandring.

Til besættelse: Snarest. 

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 10/12-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Sundhedsviden-
skab ▼

Ph.d.-stipendiater
Sted: Tandlægeskolen, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Forskningsmæssige

kvalificeringsstillinger m.h.p.

erhvervelse af ph.d.- graden.

Omfatter forskning i odonto-

logi og undervisning inden for

området.

Til besættelse. 1/3-02 el. snarest

derefter. 

Omfang: 4 ph.d.-stipendiater 

a 3 år.

Ansøgningsfrist: 9/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Dette uddrag kan ikke danne

grundlag for ansøgning. 

Se www.sund.ku.dk el. 

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

● STIPENDIER

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Økonomisk støtte til

lægevidenskabelig forskning:

1-2 kandidatstipendier; et

mindre antal scholarstipendier;

Introduktionstipendier på op

til seks md. til fritagelse for

rutinemæssige forpligtelser i

f.m. planlægning og udførelse

af klinisk forskning.

Ansøgning: Skema, vejledning

m.v. fås ved. skriftlig henv. 

Angiv hvilken kategori der

ansøges. Bilæg adresseret svar-

kuvert i A4-format (u-foldet,

frankeret til 100 g., dog for 

3-8 sæt ansøgningsmateriale

indtil 250 g.).

Sendes til: P. Carl Petersens Fond,

Sekretariatet, Vesterbrogade

10, 2., 1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/1-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3331 5849 (mandage og

onsdage kl. 10.30-13.00).

Novo Scholarship Program-
me in Biotechnology and
Pharmaceutical Sciences
Grant: To support graduate

training in biotechnology and

pharmaceutical sciences inclu-

ding bioinformatics, molecular

biology, microbiology, medi-

cinal chemistry, pharmacology,

pharmacy, drug delivery sy-

stems, medicotechniques and

biomedical engineering at Da-

nish Universities. The purpose

is to allow the students to de-

vote themselves to their MSc

thesis (speciale). The scholar-

ships amounts to approx. 

DKK 61.000 for a full year.

Period: From 1 February to 

1 September 2002.

Applications: Forms can be ob-

tained from Berit Albrechtsen,

Corporate Research Affairs,

Novo Nordisk A/S, 2880 Bag-

sværd, tel. 4442 3810, e-mail:

bal@novonordisk.com.

Deadline for applications: 

30 November 2001 at noon.

Distribution: Before 21 December

2001.

Additional information: Susanne

Ibsen, tel. 4442 3747, e-mail:

suib@novonordisk.com; Lene

Lange, tel. 4442 3717, e-mail:

lla@novozymes.com; Børge

Diderichsen, tel. 4442 3401, 

e-mail: bqd@novonordisk.com.

Scholarstipendier til biotek-
nologi, bioetik eller bioret 
Målgruppe: Unge, talentfulde

studerende der i f.m. afslutten-

de forskningsopgaver ønsker

at beskæftige sig med bioetik,

bioret, molekylærbiologi, celle-

biologi, kombinatorisk kemi el.

cancerbiologi. 

Støtte: 7 stipendier a kr. 70.000

samt kr. 10.000 til dækning af

driftsudgifter. 

Ansøgning sendes til: Koordi-

neringsgruppen vedr. biotek-

nologi, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/1-02, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskemaer og fuldt opslag

fås i Ledelsessekretariatet, 

tlf. 3532 2602, e-mail:

kbp@adm.ku.dk el. på

www.ku.dk/satsom/biotek.

Stofnun Árna Magnúns-
sonar á Íslandi
Målgruppe: Danske forskere der

ønsker at studere på Island.

Støtte: Støtte til studier i islandsk

sprog, litteratur el. historie,

fortrinsvis på grundlag af

håndskrifter. Omfatter rejse-

omkostninger fra og til Dan-

mark samt 100.000 islandske

kr. (ca. 8.000 DKR) pr. md. i

maks. 10 md. til dækning af

udgifter ved opholdet.

Ansøgning: Bilagt oplysninger

om faglige kvalifikationer og

redegørelse for formålet med

opholdet og dets ønskede va-

righed.

Sendes til: Stofnun Árna Mag-

núnssonar á Íslandi, Árnagardi

vid Sudurgötu, IS-101 Rey-

kjavík.

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

Yderligere oplysninger: 

Se www.am.hi.is el. kontakt 

tlf. 354 525 4010, 

fax. 354 525 4035.

Det Arnamagnæanske 
Stipendium
Indhold: Norrønt el. islandsk

sprog, historie el. litteratur.

Målgruppe: Studerende og kan-

didater med islandsk stats-

borgerskab der har godtgjort

en sådan indsigt i norrønt el.

islandsk sprog, historie el. litte-

ratur at det kan forventes, at

de vil præstere noget mere

end almindeligt i disse fag el.

et af dem.

Støtte: Stipendiet uddeles som

en samlet portion el. i flere

mindre portioner.

Ansøgning: Bilagt CV, en kortfat-

tet projektredegørelse og evt.

anbefalinger, samt oplysninger

om aflønningsforhold på Is-

land under opholdet i Køben-

havn. Ønsker en ansøger også

at komme i betragtning til Sti-

pendium til håndskriftsstudier 

i København, bedes dette an-

ført i ansøgningen. Stiles til

Den Arnamagnæanske Kom-

mission, v/sekretæren, prof.,

dr.phil. Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: Overassistent John

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade 76,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-01, kl. 12.

● LEGATER

Civilingeniør Holger Rabitz
og hustru Doris Mary, født
Philips Mindelegat
Målgruppe: Polytekniske og/el.

medicinske kandidater.

Støtte: Et beløb på kr. 160.000 til

uddeling i 2-4 portioner til stu-

dier over specielle emner.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

i journalen, lok. 9.1.34 på Pa-

num Instituttet el. pr. e-mail:

leh@adm.ku.dk. Bilæg udførlig

redegørelse for formålet, CV

(maks. 1 s.), projektbeskrivelse

(maks. 5 s.), fortegnelse over

de seneste 5 års publikationer

og et resumé (maks. 1/2 s.).

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.

N. Sendes i 2 eks.

Ansøgningsfrist: 26/11-01, 

kl. 12.00.

Civilingeniør Lars Andersens
Legat
Støtte: Ca. kr. 100.000 til forsk-

ning af aldersrelateret syns-

svækkelse m.h.p. forebyggelse

heraf, evt. mikrobiologisk

forskning med samme formål.

Ansøgning: Skriftlig henv. med

oplysning om navn, stilling, bo-

pæl, cpr.nr. Desuden kort rede-

gørelse for hidtidigt forsk-

ningsarbejde og for påtænkt

anvendelse af legatet. 

Sendes til: Landsretssagfører

Aksel Poulsen, Hovedgaden 

26-28, 2970 Hørsholm.

Ansøgningsfrist: 1/12-01.

Uddeling: 15/2-02.

Fhv. lektor Christian
Henning Schmidt Aarups
mindelegat
Målgruppe: Tidligere studenter

og HF’ere fra Sønderborg Gym-

nasium og HF-Kursus der har

været i gang med en videre-

gående uddannelse ved en

højere læreanstalt i min. to år

og opnået gode resultater.

Støtte: To rejselegater a kr.

10.000 til studieophold i ud-

landet.

Ansøgning: Bilagt beskrivelse af

uddannelse, rejseformål og

økonomiske forhold. Samt

dokumentation for studenter/

HF-eksamen samt opnåede

karakterer på højere lære-

anstalt.

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

Uddeling: December 2001.

Overlæge, dr.med. Alfred
Helsted og hustru dr.med.
Eli Møllers Legat
Målgruppe: Medicinske kandida-

ter. Medlemmer af legatstifter-

ens slægt har fortrinsret når de

i øvrigt opfylder betingelserne

for at komme i betragtning til

uddelingen.

Støtte: Til videregående uddan-

nelse.

Ansøgning: Bilagt udførlige og

attesterede oplysninger.

Sendes til: Advokat Hans Fischer-

Møller, Købmagergade 3, 

1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/12-01.

Viggo Brøndal og hustrus
legat
Målgruppe: Unge sprogviden-

skabsfolk (på kandidat- og

ph.d.-niveau) fortrinsvis med

fransk som hovedfag el. med

almen lingvistik som interesse.

Støtte: Til fortsat studium af

sprogvidenskab eksempelvis

støtte til forskningsrejser, pub-

licering el. tilsv.

Ansøgning: Bilagt oplysninger

om navn, adresse, cpr.nr., ud-

dannelse og forskningsbag-

grund samt en præcis, men

kortfattet projektbeskrivelse

og et budget.

Sendes til: Viggo Brøndal og

hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Romansk Institut, Køben-

havns Universitet Amager,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 30/11-01, kl. 12.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Dronning Ingrids 
Forskerpris
Målgruppe: Yngre lovende for-

skere som har gjort sig gæl-

dende inden for ryg-, led- og

muskelforskning. 

Støtte: Kr. 100.000 fra Dronning

Ingrids Forskningsfond. Prisen

kan ikke søges, hvorfor Gigt-

foreningen indkalder motive-

rede indstillinger af mulige

modtagere af prisen. 

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118, 

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 14/1-02 med

morgenposten.

Fru Ruth I.E. König-Peter-
sens Forskningsfond for
Nyresygdomme
Støtte: Ca. kr. 100.000. til yngre

forskeres dyreeksperimentelle

studier over nyrernes patolo-

giske fysiologi og biokemi,

nyrernes patologiske anatomi

samt klinisk-fysiologiske under-

søgelser over nyresygdomme.

Anv. især til apparatur og

driftsudgifter, ikke til laborant-

løn, egen løn el. rejseudgifter.

Ansøgning: Bilagt cpr.nr. og pro-

jektbeskrivelse på maks. 5 A4-

sider. Anførelse af om støtte til

samme formål er søgt andet-

steds, anfør evt. beløb.

Sendes til: Prof., dr. med. N-H

Holstein-Rathlou, Medicinsk

Fysiologisk Institut, afd. for Ny-

re og Kredsløb, Panum Institut

10.5. Blegdamsvej 3. 2200 Kbh.

N. Sendes i tre eks.

Ansøgningsfrist: 3/12-01.

Udveksling af gæstefore-
læsere i henhold til kultur-
aftaleprogrammerne
Indhold: I kalenderåret 2002 vil

der være mulighed for at gen-

nemføre tosidige udvekslinger

af gæsteforelæsere ml. Dan-

mark og Belgien-Det flamske

Sprogsamfund, Bulgarien,

Egypten, Grækenland, Italien,

Polen, Portugal, Rumænien,

Rusland, Slovakiet, Spanien,

Tjekkiet, Tyskland og Ungarn.

Ansøgningsfrist: Fastsættes af 

fakultetssekretariatet.

Kontakt: Fakultetssekretariatet,

institutlederen el. Det interna-

tionale Kontor.

● KURSER

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 8/11-01, kl. 14-17.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 6/11-01, kl. 14-17. 

Sted: KUA.

Tid: 16/11-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til emnesøg-

ning ud fra de ressourcer der

tilbydes på Det Kongelige Bib-

lioteks hjemmesider.

Tid: 7/11-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

Evt. ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Åndedræt, Vand, Lyd 
Oplevelseskursus for studerende

Indhold: Her kan du opleve hvor-

dan forskellige åndedræts- og

meditationsteknikker forløser

stress, balancerer følelser og

styrker fokuseringsevnen. 

Kurset giver indsigt i hvordan

mentaltræning kan støtte os 

i at nå vore mål. 

Tid: 6-7-8/11 samt 15/11-01, 

kl. 19-21. 

Tid: 20-21-22/11 samt 29/11-01,

kl. 19-21.

Sted: Nørrebro Medborgerhus,

Kapelvej 44, rum 209.

Tilmelding: Thorbjørn Andersen,

tlf. 3585 5050. 

Arrangør: Art of Living (NGO).

Sygdomsforebyggelse 
og sygdomsfremme
Indhold: Kurset vil handle om

forebyggelse og sundheds-

fremme ud fra mange vinkler.

Underviserne er forskere der

arbejder med forskellige

aspekter af forebyggelse, og

undervisningen vil foregå med

udgangspunkt i deres forsk-

ning. 

Tid: 21-25/1-02, kl. 9.00.

Sted: Panum Instituttet, 

lok. 1.2.32.

Tilmelding: Maks. 24 deltagere.

Kontakt kontorfuldmægtig

Susanne Fray, tlf. 35 32 62 50,

e-mail:

s.fray@pubhealth.ku.dk. 

Arrangør: Signild Vallgårda,

Afdeling for Sundhedstjeneste-

forskning,

www.pubhealth.ku.dk/test/stf/

vko-02.htm.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Signild Vallgårda 

tlf. 3532 7968, e-mail: S.Vall-

garda@pubhealth.ku.dk.
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● MØDER

Møder i Polymorfien
Indhold: Softwarebaseret stan-

dardisering af mikroskopisk

billedanalyse ved Allan Wiik og

Mimi Høier-Madsen, Auto-

immunafdelingen, SSI.

Tid: 6/11-01, kl. 15.00

Indhold: Tuberkulose epidemio-

logi og naturhistorie: Hvad har

10 års DNA-subtypning lært

os? ved Troels Lillebæk, SSI

Tid: 13/11-01, kl. 15.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, bygn. 37,

frokoststuen.

Arrangør: Polymorfien.

Hvor går naturvidenskaben
hen, og hvor kommer den
fra?
Indhold: Debataften med jour-

nalist og fhv. chefredaktør på

Information Ejvind Larsen og

lektor Benny Lautrup, Niels

Bohr Instituttet.

Tid: 8/11-01, kl. 19.30.

Sted: HCØ, Aud. 10.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Møde i Middelaldercentret
Indhold: Prof. Lars Boje Morten-

sen, Bergens Universitet: Nye

modeller for kulturel ekspan-

sion: elite, periferi og latinkul-

tur i højmiddelalderen (ca.

1000-1200). Tag madpakken

med, vi serverer te.

Tid: 12/11-01, kl. 12-13.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Arrangør: Middelaldercentret.

Er samfundet rustet til den
bioteknologiske udfor-
dring?
Indhold: Samfundets satsning på

bioteknologi kræver mere bio-

logi i skolen. Diskussion af

hvordan vi kan sikre biologi og

bioteknologi en langt mere

central plads i uddannelses-

systemet. Det er nødvendigt

hvis vi skal kunne tage kvali-

ficeret stilling til afgørende

politiske og etiske spørgsmål,

og hvis forventningerne til den

mest løfterige del af dansk er-

hvervsliv skal opfyldes.

Tid: 13/11-01, kl. 13-17.

Sted: Københavns Universitet,

Bispetorvet 3, st., Alexander-

salen.

Tilmelding: Til ATV`s sekretariat,

Lundtoftevej 266, 2800 Kgs.

Lyngby, tlf. 4596 0824, e-mail:

lv@atv.dk senest 6/11-01.

Arrangør: ATV`s Bioteknologiske

netværk, www.atv.dk, e-mail:

atvmail@atv.dk.

Den eksistentielle fortælling
Indhold: Oplæg ved Sigurd

Kværndrup. Inspireret af for-

fatteren Svend Aage Madsen

følges den eksistentielle for-

tællings spor i dansk litteratur

fra Kierkegaard og H.C. Ander-

sen. Indledes med en tema-

gudstjeneste ved studenter-

præst Hans Anker Jørgensen.

Tid: 13/11-01, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke,

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager.

Livet efter KUA 
Indhold: Færdige Cand.mag.’er 

i fransk holder foredrag om

deres job i undervisningssek-

toren, reklamebranchen, den

franske ambassade, forlags-

branchen etc. 

Tid: 14/11-01, kl. 10-17.

Sted: KUA, lok. 8.1.3.

Arrangør: Fransk Fagråd.

Yderligere oplysninger: 

Kontakt studievejleder Pernille

Olsen på tlf. 3532 8465, tors-

dag 10-14 og fredag 13-15.

Vilhelm Grønbech som
udfordring for teologien
Indhold: I anledning af Ebbe

Kløvedals Reichs bog `Billeder

af Jesus` taler universitetslek-

tor Jørgen I. Jensen om `Grøn-

bech som teologernes dårlige

samvittighed` og Ebbe Kløve-

dal Reich om `Grønbechs Jesus-

billede`.

Tid: 17/11-01, kl. 14-17.

Sted: Teologisk forsamlings-

lokale, Købmagergade 44 o.g.

Arrangør: Vilhelm Grønbech Sel-

skabet.

Den uendelige analyse.
Aspekter ved psyko-
analysen ud fra Lacan
Indhold: Hvornår kan et behand-

lingsforløb sluttes? Kan kurens

mål være helbredelse eller må

målet blot være en formind-

skelse af symptomer? 

Oplægsholdere: Cand.mag. og

psykoanalytiker Tommy Tham-

bour og cand.psyk. Jacob Soel-

berg. Efterfølgende diskussion.

Tid: 19/11-01, kl. 19.30-21.00.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovsgade.

Arrangør: KLAG, Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe.

Studentermøde om handi-
cappede studerende
Indhold: Orientering om handi-

cappede studerendes vilkår på

Københavns Universitet med

fokus på den nye Lov om Spe-

cialpædagogiskstøtte til Han-

dicappede på Videregående

Uddannelser (SPS loven). Bred

orientering om hvor studeren-

de med handicap kan hente

råd og vejledning under et

studieforløb bl.a. i f.m. dispen-

sationsansøgning til eksamen,

tilgængelighed, institutternes

mulighed for individuel hjælp

under uddannelsen og spe-

cialeskrivning samt muligheder

for mere overordnet opnåelse

af hjælp.  

Oplægsholdere: Handicapvej-

leder Jette Avlund, ivu*C;

fuldmægtig Ingrid Skovsmose,

Studie- og Erhvervsvejlednin-

gen; inspektør Ole Krarup

Jensen, KUA; studievejleder

Lars Paludan-Müller, Studievej-

ledningen Humaniora. 

Tid: 19/11-01, kl. 10-13.

Sted: KUA, lok. 7.3.114.  

Arrangør: Handicappede Stu-

derende & Kandidater og lek-

tor Lars von der Lieth. 

Interesserede kan henvende sig

med spørgsmål i HSK´s kontor-

tid mandag, onsdag og fredag

kl. 10-12.

Don Giovanni 
og Søren Kierkegaard
Indhold: Oplæg ved Erik A. Niel-

sen om Kierkegaards fortolk-

ning af Mozarts opera Don

Giovanni i Forførerens Dag-

bog. Efter oplægget vises Jo-

seph Loseys film Don Giovanni.

Tid: 21/11-01, kl. 19.15-23.30.

Sted: Cinemateket, 

Gothersgade 55.

Tilmelding: Carl Fuglsang, 

tlf. 3393 0183.

Arrangør: Cinemateket og Stu-

dentermenigheden ved Trini-

tatis, www.danbbs.dk/~smk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Impact of Alternative Fluo-
rinated Alcohols and Ethers
on the Environment 
Atmospheric Chemistry Seminar

Contents: Partially fluorinated

alcohols, FAs, and hydrofluoro-

ethers, HFEs, have been sug-

gested as alternatives for CFCs

and HCFCs. The first results

from a EU-financed research

project, IAFAEE, will be pre-

sented. 

Lecturer: Prof. Claus J. Nielsen,

Department of Chemistry, Uni-

versity of Oslo.

Time: 5 November 2001 at 11.00.

Place: HCØ, room C413.

Organizer: Matthew S. Johnson,

tel. 3532 0303.

Jordbundsmikrobiologi
Temadag

Målgruppe: Alle er velkomne.

Indhold: Jordbundsmikrobiologi

er i dag langt mere organisme-

orienteret end for blot få år si-

den hvor man fortrinsvis foku-

serede på processerne i jorden.

En række gennembrud i de se-

neste år inden for bl.a. moleky-

lærbiologiske teknikker samt

forståelse af økosystemrelatio-

ner betyder at faget har udvik-

let sig til en spændende grund-

videnskabelig disciplin.

Oplægsholdere: Tom Fenchel,

KU; Jan Sørensen, KVL; Søren

Rosendahl, KU; Carsten Suhr

Jacobsen, GEUS.

Tid: 6/11-01, kl. 9.15-13.00.

Sted: Universitetsparken 15,

Bygn. 10, Aud. A.

Arrangør: Terrestrisk Økologi på

Zoologisk Institut. 

Yderligere oplysninger: Flem-

ming Ekelund, Terrestrisk Øko-

logi, Zoologisk Institut, Univer-

sitetsparken 15, tlf. 3532 1275,

e-mail: fekelund@zi.ku.dk.

Kirche und Lebenssinn. Bio-
graphische Sinndeutung mit
der evangelischen Recht-
fertigungslehre in (Kasual)
Predigt und Seelsorge
Seminar

Oplægsholder: Prof., dr. Wilhelm

Gräb, Humboldt Universität,

Berlin.

Sprog: Samtalerne foregår på

engelsk.

Tid: 14/11-01, kl. 10-12.

Sted: Institut for Systematisk

Teologi, Købmagergade 46, st.,

Aud. 3.

Tilmelding: Institut for Systema-

tisk Teologi, tlf. 3532 3675/76,

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

Tilmeldte modtager oplæg en

uge forud for seminaret.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi.

Rummet og rejsen 
i middelalderlig religiøsitet 
Seminar

Indhold: Seminaret vil fokusere

på middelalderens tænkning

af forskellige religiøst ladede

rum. Problemstillingen vil blive

belyst fra forskellige vinkler,

repræsenteret af forskere

inden for kunsthistorie, litte-

raturhistorie, filosofi, klassisk

filologi, historie, religions-

historie og teologi. 

Oplægsholdere: Rasmus Thor-

ning Hansen, OU; Annika

Hvithamar, KU; Aksel Haaning,

RUC; Kurt Villads Jensen, OU;

Hans Henrik Lohfert Jørgen-

sen, AaU; Hanne Roer, AaU;

Oluf Schönbeck, KU; Leif

Søndergaard, OU; Christian

Troelsgård, KU; Jacob Wam-

berg, AaU; Mette Birkedal

Bruun, KU; Britt Istoft, KU. 

Tid: 16/11-01, kl. 9.30-17.30.

Sted: Trinitatis Kirkes Sognehus,

Pilestræde 67.

Arrangør: Mette Birkedal Bruun,

Institut for Kirkehistorie, 

e-mail: Mbb@teol.ku.dk og

Britt Istoft, Institut for Reli-

gionshistorie, e-mail:

istoft@hum.ku.dk. 

Det globale klima og 
Kyoto-protokollen
Symposium 

Indhold: Det er vigtigt at forstå

at de globale forandringer der

nu diskuteres efter al sandsyn-

lighed ikke kan afbødes alene

ved videnskabelige/teknologi-

ske indgreb, men også kræver

noget af den enkelte i form af

adfærds- og holdningsændrin-

ger til samfundets udvikling. 

Tid: 20/11-01, kl. 9.15-16.30.

Sted: Rockefeller Komplekset,

Auditoriet, Juliane Maries Vej

30, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding: Til Jan Andersen,

Københavns Universitet, Ledel-

sessekretariatet, tlf. 3532 3883,

e-mail: jaa@adm.ku.dk senest

16/11-01.

Arrangør: COGCI, Københavns

Universitet, Miljøsatsnings-

rådet, Dansk klimaforum,

koorinationsgruppen.

GeneChip expression ana-
lysis in biological research
Seminar

Target group: Anybody inter-

ested in gene expression pro-

filing on a massive scale.

Speakers: Cover various applica-

tions of gene expression pro-

filing as well as basic and ad-

vanced bioinformatics topics.

Language: English.

Time: 29 November 2001, 

at 13-17.

Place: Frederik V’s vej 11, Teilum

Building, Auditorium B.

Organizer: Institute for Inflam-

mation Research, Rigshospi-

talet.

● SAMVÆR OG
SPORT

Rundvisning på Willumsens
Museum
Indhold: Rundvisning ved Carl

Fuglsang. Samlingen omfatter

et bredt udvalg af  J.F. Willum-

sens malerier, tegninger, gra-

fik, keramik, skulptur, foto-

grafier og arkitektur.

Tid: 9/11-01, kl. 14.00.

Sted: Afgang fra St. Kannike-

stræde 8.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

Homo nekropolis 
- Kierkegaard og Assistens
Kirkegård
Indhold: På årsdagen for Kierke-

gaards begravelse inviteres

medlemmer af Søren Kierke-

gaard Selskabet på en guidet

tur i Kierkegaards fodspor på

Assistens Kirkegård. 

Guide: Cand.mag. og realkom-

mentator Peter Tudvad.

Tid: 18/11-01, kl. 13.30.

Sted: Kapellet, Kapelvej 4.

Arrangør: Søren Kierkegaard Sel-

skabet.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsviden-
skab ▼

Cand.med. Pernille Ravn

Titel: Bisphosphonates for pre-

vention of postmenopausal

osteoporosis.

Tid: 5/12-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Flemming

Melsen og ekstern lektor, over-

læge, dr.med. Lisbeth Nilas.

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til forsvars-

lederen, klinisk lektor, lægelig

direktør, dr.med. Jannik

Hilsted, Hvidovre Hospital, 

tlf. 3632 2911 før forsvars-

handlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, Søkildevej 20,

5700 Svendborg, e-mail: fam-

ravn@get2net.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Cand.med. Lise Tarnow

Titel: Diabetic Nephropathy.
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Kan du ikke få studier og økonomi til at hænge
sammen?
Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i

Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

* du har brug for at få overblik over din situation

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

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

du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om - så vil 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.

Forum Internationale

The Faculty of Humanities 

invites all its Danish and 

foreign students along to

this international social

event on Monday 12 Novem-

ber 2001 at 15:00 in room

6.1.48 at KUA, Njalsgade 80.

The afternoon will begin

with a lecture by professor

Uffe Østergaard, Director of

the Danish Center for Holo-

caust and Genocide Studies,

who will talk about the ac-

tivities of the center in the

light of current political

events. Refreshments will be

served after the lecture.



Der afholdes møde for kommende kandidater:

Syddansk Universitet, Odense, Campusvej 55, Lokale U 46
Mandag den 26. november 2001 kl. 14-18

Aalborg Universitet, Fibigerstræde 16, auditoriet lokale 1.101
Onsdag den 21. november 2001 kl. 12-16

Roskilde Universitetscenter, Universitetsvej 1,Auditorium, bygning 45
Tirsdag den 27. november 2001 kl. 12-16

Aarhus Universitet, Aulaen, Ndr. Ringgade, v/hovedindgangen
Tirsdag den 20. november 2001 kl. 12-16.

Københavns Universitet, Studiegården, Studiestræde 6,
Auditorium A 
Onsdag den 28. november 2001 kl. 16-20

Alle kommende kandidater er velkomne.

PROGRAM:

Universitetet v/studievejlederen:
l Gode råd i forbindelse med dit »farvel« til universitet
l Eventuelle efter- og videreuddannelsestilbud på universitetet
l SU/studiegæld/gældssanering
l Eventuelle servicetilbud til næsten kandidater, herunder

interessante steder at besøge

A-kasserne
l Hvordan kommer du i A-kasse?
l Hvordan får du dagpenge?

Organisationerne, DM, MA, GL, DJØF og AAK:
l Ledighed og beskæftigelse - er der nye jobområder for

magistre, jurister og økonomer?
l Gode råd om jobsøgning
l Hvad kan du forlange i løn på det private arbejdsmarked

- og hvad med det offentlige
l Ansættelsesvilkår i øvrigt
l Kompetence- og karriereudvikling
l Hvad kan din faglige organisation i øvrigt tilbyde dig?

Arrangør:
Mødet afholdes i 
samarbejde mellem
Universitetets Centrale 
Studie- og Erhvervsvej-
ledning, Dansk Magi-
sterforening (DM),
Magistrenes A-kasse
(MA), Gymnasieskoler-
nes Lærerforening
(GL), Danmarks Jurist-
og Økonomforbund
(DJØF) og Akademi-
kernes A-kasse (AAK).

KANDIDATMØDE

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Pathogenetic aspects and car-

diovascular risk factors.

Tid: 6/12-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Auditoriet, Steno Diabetes

Center, Niels Steensensvej 6,

Gentofte.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Carl Erik Mogensen og

lektor, klinikchef, dr.med. Bo

Feldt-Rasmussen

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

Klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Svend Strandgaard,

KAS Herlev, neurologisk 

afd. B 109, tlf. 4488 3705 før

forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, Steno Diabetes

Center, Niels Steensens Vej 2,

2820 Gentofte. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Overlæge Kresten Rubeck

Petersen

Titel: Pharmacodynamic effects

of oral contraceptive steroids

on biochemical markers for

arterial thrombosis. Studies in

non-diabetic women and in

women with insulin-depen-

dent diabetes mellitus.

Tid: 7/12-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Søren Risom Kristensen

og prof., overlæge, dr.med.

Bent Ottesen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, klinikchef,

dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen,

Rigshospitalet, tlf. 3545 2337,

DECT 5-1023 før forsvarshand-

lingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Aldershvilevej 20,

2880 Bagsværd. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsviden-
skab ▼

Dipl.ing. Jörg Beckmann

Titel: Risky Mobility. The Filtering

of Automobility’s Unintended

Consequences.

Tid: 26/11-01, kl. 13.00. 

Sted: Salen, Sociologisk Institut,

Linnésgade 25, 1. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes på Socio-

logisk Institut fra 12/11-01.

Sundhedsviden-
skab ▼

Cand.scient. Helle Ohlsson 

Titel: Identification and Charac-

terization of Genes Involved 

in Estrogen Induced Growth

Inhibition of Human Breast

Cancer.

Tid: 8/11-01, kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, lok. 4.2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Slagelsegade 9, 3. tv.,

2100 Kbh. Ø.     

Cand.scient. Thomas van

Overeem Hansen   

Titel: Regulation of Cholecysto-

kinin Gene Transcription.

Tid: 14/11-01, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Klinisk

Biokemisk afdeling 3011, Audi-

toriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Klinisk Biokemisk af-

deling 3014, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.     

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Thomas Hartig

Braunstein

Titel: The Quest for the Target

Regions of Post Transcriptional

Gene Silencing.

Tid: 14/11-01, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, Audi-

toriet. 

Yderligere oplysninger: 

Afhandlingen kan fås ved

henv. til sekretær Anne Gade

Nielsen Molekylærbiologisk

Institut, tlf. 3532 2090, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.
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Københavns Universitet fejrer sig selv torsdag 

den 15. november

Hvert år i november måned inviterer universitetet sine ansatte og

studerende samt særligt indbudte gæster til fest. Årsfesten markerer

at endnu et år er gået. Der gøres status og gives bud på hvad de

næste år vil bringe.

Årsfesten begynder i universitetets festsal og fortsætter om aftenen

med en festforestilling i Det Kgl. Teater hvor universitetet har købt

hele forestillingen operaen ‘Carmen’.  

Program for årsfesten:

- Rektors tale

- Forenede Studenterråds tale ved stud.jur. Rasmus Okholm Hansen

- Festforelæsning ved professor Ole M. Espersen, Det Retsviden-

skabelige Institut B

- Uddeling af undervisningsprisen ‘Årets Harald’ for år 2001 

- Promovering af æresdoktorer, doktorer og uddeling af guld- 

og sølvmedaljer

Musikken leveres af: MI22 - Musikvidenskabeligt Instituts Bigband

under ledelse af Bjarne Thanning, Studenter-Sangforeningens Lille og

Store Kor under ledelse af Jørgen Fuglebæk og Universitetskoret Lille

MUKO, under ledelse af Jesper Grove Jørgensen.

Efter højtideligheden serveres en let forfriskning på 1. sal i Hoved-

bygningen. 

Der er på forhånd reserveret pladser i såvel Festsalen som i Det Kgl.

Teater til universitetets specielt indbudte gæster. De resterende plad-

ser i Festsalen og i teatret er åbne for universitetets ansatte og stu-

derende. Deltagelse i Festsalen er gratis mens teaterbilletterne kan

købes.
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Sådan får du adgang til Festsalen

Adgangskort til Festsalen udleveres fra torsdag den 8. november 2001

ved fremmøde (telefoniske/skriftlige henvendelser kan desværre ikke

ekspederes) hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. sal.

Adgangskort kan også udleveres ved aflevering af fuldmagt i form af

en kopi af årskort, lønbevis eller universitetslegitimationskort. Der ud-

leveres 1 adgangskort pr. fremmødt/fuldmagt.

Påklædning: Daglig påklædning.

Sådan får du teaterbilletter

Festforestilling i Det Kgl. Teater, Gamle Scene, kl. 19.30.

Billetter til teatret kan købes fra torsdag den 8. november 2001 ved

fremmøde (telefoniske/skriftlige henvendelser kan desværre ikke eks-

pederes) hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. Sal. Billetter

kan også udleveres ved aflevering af fuldmagt i form af en kopi af

årskort, lønbevis eller universitetslegitimationskort. De første to dage

udleveres maks. to billetter pr. fremmødt/fuldmagt, derefter ingen

begrænsning. 

Påklædning: Smoking/Mørkt tøj.

Billetsalg

Billetterne sælges også i år til nedsatte priser (dvs. under teatrets

normale priser) fra 50 til 275 kr. pr. stk.

Billetsalget foregår i perioden 8/11 til 14/11-01 hos Forenede

Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. sal.

Åbningstider:

- Torsdag  8/11, fra kl. 10.00 - 18.00

- Fredag   9/11, fra kl. 10.00 - 13.00

- Mandag  12/11, fra kl. 14.00 - 17.00

- Tirsdag 13/11, fra kl. 10.00 - 13.00

- Onsdag  14/11, fra kl. 10.00 - 13.00.

Alle dage vil der være opsat nummerrulle fra kl. 10.00.

Ledelsessekretariatet kan desværre ikke modtage bestillinger.

Københavns Universitets
Årsfest 2001
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Molekylære og generelle perspektiver af den biologiske evolution
Prof., dr.phil. Bent Foltmann

Tid: 5/11 kl. 19.30

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

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5300, kdvs@royalacademy.dk

Udlevering af gratis adgangskort begynder 14 dage før foredraget

Fra Valhal til Valhalla
Henning Kure, forfatter til tegneserien “Valhalla”

Tid. 6/11 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Oldnordisk Forum

Christiania
Tine Bryld

Tid: 6/11 kl. 16.30-18.00

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

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, www.kvinfo.dk

Literature as Political Struggle in Late Soviet
Stanislav Savitskii, Helsinkis Universitet

Tid: 7/11 kl. 11-13

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet

Opkomsten af nærbilledteknikkerne inden for de visuelle medier
Fil.dr. Jan Holmberg

Tid: 7/11 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 8.3.10

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab 

Den danske infinitivneksus - distribution og funktion
Kasper Boye, SDU-Odense

Tid: 7/11 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170, lfj@coco.ihi.ku.dk

Democracy, Leadership and Good Government: 
Comparison of Korean and Danish National Surveys
Prof. Uichol Kim, Chung-Ang University, Seoul

Tid: 7/11 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: NIAS

Avantgardister og Dilettanter: Uofficiel Sovjetisk Kultur i 1960`erne 
Stanislav Savitskii, Helsinkis Universitet

Tid: 8/11 kl. 14-16

Sted: Snorresgade 17-19, 1., lok. U10

Arr.: Østeuropainstituttet 

Foredraget holdes på russisk.

Hvad nu hvis...? Kontrafaktisk historieskrivning
Rasmus Dahlberg

Tid: 8/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48 

Arr.: Foreningen DHS 

Entré: Ikke-medlemmer kr. 10

Wittgenstein og Logik
Mag.art. Kai Sørlander

Tid: 8/11 kl. 19.00

Sted: KUA, trappe 13, café Alkvantor

Arr.: FILOSOFA, Lars Östmann og David Budtz, davidbudtz@yahoo.dk

Bevægelses betydning - motivation og mening 
i kunstig intelligens
Ph.d.-stud. Mikkel Holm Sørensen

Tid: 8/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20 

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Klimaøkologi - forskningens molotov-coctail
Forskningslektor Mads C. Forchammer, KU

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Bladskærermyrer
Koos Boomsma

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Tekstuelle hoved-/bistrukturer og mentale rum
Ph.d.-stipendiat Lise Bernhardt, Inst. for Tysk og Nederlandsk

Tid: 9/11 kl. 11-13

Sted: KUA. lok. 13.1.43

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

Die Deutsche Gesellschaft nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
Prof. Anselm Doering-Manteuffel, Tyskland

Tid: 9/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Kærlighedens ansigter. Seks foredrag
Jens Haugaard, Palle O. Christiansen, Else Marie Kofod, Caroline Beck, Svend Nielsen og Finn Clement Hansen

Tid: 10/11 kl. 13-17

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen, Søren Kirkegaards Plads 1, 1., trappe th. i forhallen

Arr.: Dansk Folkemindesamling

Sikkerhedsbegrebet 
i teori og praksis
Seniorforsker Bjørn Møller

Tid: 6/11 kl. 10-12

Sted: Landemærket 9, lok. 32

Arr.: Institut for Statskundskab 

Efter den kolde krig er der en 

udbredt opfattelse af at ikke kun

militære trusler kandiderer til be-

tegnelsen asikkerheds-spørgsmål,

men at også emner som fx terror-

isme, miljø, civilisation, samfund,

politik og økonomi har bevæget 

sig ind på sikkerhedspolitikkens

dagsorden. Denne udvidelse af sikkerhedspolitikken kan ses afspejlet i såvel de teoretiske debatter

som de empiriske studier af sikkerhedspolitikken efter den kolde krig. På denne baggrund vil Bjørn

Møller forelæse om sikkerhedsbegrebet i teori og praksis. Teoretisk diskuteres bl.a. debatten for og

imod at udvide sikkerhedsbegrebet til at omfatte andet end statslige aktører og militære trusler. 

Empirisk vil det bl.a. blive diskuteret i hvilken udstrækning et udvidet sikkerhedsbegreb er anvende-

ligt i analysen af post-koldkrigens Balkankonflikter.

The penetrable body - ancient and modern
Prof. Dale B. Martin, Yale University

Tid: 8/11 kl. 20

Sted: Farvergade 27 H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredesen.dk

Entré: Kr. 25

The body - human and social - is constructed differently by different cul-

tures. One of the ways of comparing bodies from different cultures is to

analyse how their boundaries and imagined, especially with regard to

the extent to which they are penetrable or impenetrable, and whether

such penetration is considered a threat or not. Modern medicine and an-

cient Christianity, though working with quite different ideologies of the

body, both have assumed the body is dangerously penetrable. This talk compares those different ideo-

logies of the body in an attempt better to understand both ancient Christian and modern secular no-

tions of the body and its world.
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Balkanbilleder
Forsker Birgitta Frello

Tid: 15/11 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Æstetik og Logik
Prof., dr.phil. David Favrholdt

Tid: 15/11 kl. 19.00

Sted: KUA, trappe 13, café Alkvantor

Arr.: FILOSOFA, Lars Östmann og David Budtz, davidbudtz@yahoo.com

Randershåndskriftet - en samling skolekomedier fra omkring 1600
Mag.art. Leif Stedstrup

Tid: 15/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.2.6; Diderichsenssalen

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

Kristen spiritualitet i dag
Ole Skjerbæk Madsen

Tid: 15/11 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.danbbs.dk/~smk

Die Konstituierung des ironischen Bewusstseins in 
Thomas Manns Erzählung Tonio Kröger
Lektor Børge Kristiansen, KU

Tid: 16/11 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 13.1.43

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

Disciplining Democracy. Development Discourse 
and Good Governance in Africa
Dr. Rita Abrahamson, Dept. of International Politics, University of Wales

Tid: 16/11 kl. 12-14

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

Code-Switching, Hybridity and the Formation of Counterdiscourse:
From Gastarbeiterdeutsch to Speaking Mixed
Prof. Volker Hinnenkamp, Tyskland

Tid: 16/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Novel Mechanisms of Tumor Invasion 
and Survival
Dr., PhD Arthur M Mercurio, Beth Israel Deaconess Center, Harvard Medical School, Boston 

Tid: 16/11 kl. 14.15

Sted: Teilumbygningen, Aud. A

Arr.: Institut for Molekylær Patologi, tlf. 3532 6043

Dantes Guddommelige Komedie: Epos eller Roman? 
En diskussion af oversættelsesstrategier med hilsen til Bakthin
Ole Meyer 

Tid: 12/11 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Bachtinselskabet

Er karakteristikken af japanerne som kreative kopister berettiget?
Sven Hvass

Tid: 12/11 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Kulturkreds Asien

Ozonlaget og drivhusgasser
Prof. Ole John Nielsen

Tid: 12/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Investeringer og udvikling i Latinamerika - kriterier for samarbejde 
og succes
Investeringsrådgiver Brian Kristoffersen, Investerings-Fonden for Udviklingslandene  

Tid: 12/11 kl. 19.30

Sted: Center for Udviklingsforskning, Gl. Kongevej 5,5. 

Arr.: Netla - netværk for Latinamerikasstudier 

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25 

Religion in der Moderne und die Umformungskrise des Christentums.
Überlegungen zu einer Religionstheologie für die kirchliche Praxis
Prof., dr. Wilhelm Gräb, Humboldt Universität, Berlin

Tid: 13/11 kl. 13-15

Sted: Institut for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3., Aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi 

Sino-US Relations since 1979
Prof. Jin Guangyao, Fudan University, Shanghai

Tid: 13/11 kl. 15.15-17.00

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

Arr.: Asien-instituttet og NIAS

Østblokkens håb om frihed og kapitalisme
Vibeke Sperling 

Tid: 13/11 kl. 16.30-18.00

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

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, www.kvinfo.dk

Nærværets (u)mulighed: Paulus, thessalonikerne 
og brevskrivningens retorik
Sognepræst, ph.d. Lars Bruun

Tid: 13/11 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/fak/nyheder/Kalender/ar1p.htm

The Study of Religion in the Current Political Movement 
Prof. Bruce Lincoln, University of Chicago. Æresdoktor ved KU

Tid: 14/11 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Religionshistiorie

Se tv på din mobiltelefon - DR’s overvejelser på vej til Ørestaden
Chefkonsulent Knud Ebbesen

Tid: 14/11 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab

Skabte Karl den Store det latinske sprog? Naturlig udvikling,
kontinuitet og diskontinuitet i de romanske sprogs historie
Henrik Prebensen, KU

Tid: 14/11 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170, lfj@coco.ihi.ku.dk

Selvet i fænomenologisk
belysning
Filosof, dr.phil. Dan Zahavi, DPU

Tid: 14/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi 

og Terapi, 

www.psykologi.dk/eksistens

Beskeden entré for ikke-medlemmer

Dan Zahavi er en fremtrædende forsker

inden for fænomenologien. Han arbej-

der tillige med fænomenologiens anven-

delse i psykiatriske sammenhænge. Nog-

le hævder at selvet er en atidslig og

uforanderlig substans, andre at det er

en social konstruktion der er under bestandig revision, og endelig er der også dem der mener at sel-

vet er en teoretisk fiktion - at der altså ret beset ikke findes noget selv. I foredraget opridses en fæno-

menologisk model for hvad der skal forstås ved et selv.
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FORSKNINGSFRIT OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Af Lise K. Lauridsen

Fra den imponerende Rotun-
de ved indgangen skrider vi
ind i den højloftede kantine

i det nye Geocenter. Ligesom
over rotundens pendul har arki-
tekten her leget med det blege
efterårslys der strømmer ind fra
vinduespartiet i to-tre etagers
højde.

Sammen med balkonerne og
en stor trappe i midten af loka-
let skaber vinduespartiets fjerde

væg en enkel, men effektiv ef-
fekt i det ellers lidt bare lokale. 

Geologerne og geografernes
nye kantine er kun et år gam-
mel. Før måtte de tage til takke
med hver deres lille ydmyge
kantine. Den nye kantine er
anderledes stor i slaget – rent
arkitektonisk. 

Ud fra kantinepersonalets
kampagne har de studerende
bare ikke helt lært at passe på
deres smarte nye kantine end-
nu. Kantinen må lukke allerede

13.30 i dag på grund manglen-
de selvafrydning fra de stude-
rendes side, meddeler et skilt
ved disken. Alt virker nu ret
pænt og ryddeligt, men myld-
retiden er heller ikke begyndt,
viser det sig selvom det er svært
at finde et ledigt bord her lidt
over tolv. 

Til fadet
Dagens ret står præsenteret un-
der en gang plasticfolie med et
lille skilt på: Rødspætte med

dampet grønt, ris og gurkeme-
jesovs til en pris af 30 kroner.
Farverne og fisken frister på
trods af plasticovertrækket.

Frokost i flotte rammer
Geologerne og geograferne kan bryste sig af en af universitetets
flotteste kantiner - rent arkitektonisk. Kantinens kulinariske
design er mere på det jævne

Mandag
10.00: Frisk som en havørn. Skal nå at læse alt det op

jeg ikke har nået siden semesterstart. Starter med 
A History of Narrative Film og fortsætter med Film
Theory and Criticism og slutter af med Television: 
An International History. En lille lækker tre retters
menu som jeg nok skal nå på et par dage. Et par
tusinde sider skulle jeg nok kunne overkomme in-
den onsdag. Laver lige en læseplan. 

10.01: Ser fin ud. Skal bare nå 250 sider i dag.
10.02: Keder mig. Ringer lige til Adam.
10.03: Ingen hjemme.
12.00: Går i Netto.
16.05: Telefonen ringer. Adam har leget det store

efterårsferie-monstertilbud-med-lejegaranti inklusiv
cola hos Block-B. 15 prime quality film. En filmhi-
storisk odysse. Hvorfor læse bogen når man kan se
filmen? 

Tirsdag
ZZZZ!!

Onsdag
15.00: Vågner. Er træt.
16.30: Vågner igen.
16.31: Shit. Er allerede bagefter min egen læseplan.

Nå, så læser jeg bare tre gange så meget i dag. Intet
problem! Må hellere tage fat på tv-historien. 

16.32: Tænder for fjernsynet. Hey, der er Letterman på
Zulu. Har Julia Roberts i studiet. 

17.05: M.A.S.H. på Zulu. Spørgsmål: Hvem var den
eneste person fra filmen der fulgte med over i se-
rien? Svar: Radar. Godt gået Basse. 

19.00: Idioterne på TV2 har fjernet Seinfeld! Tager
Frasier på TvDanmark i stedet for. Spørgsmål: Frai-
ser er et spin off fra hvilken serie? Svar: Sams Bar!
Basse tager kegler. Hvem siger man ikke kan lære
noget af at se fjernsyn?

20.45: Champions League. Spørgsmål: Hvilken en-

gelsk detektivfilm fra 1939 handler om mordet på en
fodboldspiller? Svar: The Arsenal Stadium Mystery.
Sådan Basse! Film- og Medievidenskab er ren Jeo-
pardy.

Torsdag
11.11: Forældre på besøg. Så får jeg heller ikke læst i

eftermiddag. Forældre er bare så irriterende. Kan de
slet ikke forstå at man som studerende har travlt
med at læse, og så har man da ikke tid til at de kom-
mer rendende i tide og utide.

19.30: Endelig klar til at læse. Må hellere gå i gang
med den danske filmhistorie. Engbergs bog om
dansk film er kun på 63 sider. Piece of cake.

19.32: Okay, Paladsbiografen ligger i en gammel ba-
negård!! Hvad mon der går i Palads? Monas Verden.
Er den ikke dansk? Må hellere følge med tiden. Hvis
jeg skynder mig, så kan jeg nå 9-forestillingen.

Fredag
11.00: Godt det snart er weekend! Vildt hårdt at læse

op. Heldigvis er det kun efterårsferie en gang om
året. Har kun kigget ned i bøgerne i en hel uge. Har
overhovedet ikke set andre mennesker eller lavet
andet end at læse. Puha. ■

BASSEDRENGENS DAGBOG

Efterårsferie

Også en kartoffelsalat med
feta, sukkerærter og oliven lok-
ker langs disken. Salaten i di-
sken, til 15 kroner, suppleret
med en opfyldning af feltfla-
sken under vandhanen ser ud
til at udgøre den sunde og spar-
sommelige frokost for de fleste
geostuderende her sidst på
måneden. 

Mit valg falder på dagens
varme mens min medspiser
prøver dagens suppe. Den duf-
ter og ligner aspargessuppe,
men selv en længere fisketur i
gryden giver ingen asparges på
krogen. Med et supplement fra
smørrebrødstårnet, har min
medspiser dog fået stykket en
net lille frokost sammen.

Kedelig kemi
Rødspætten viser sig at rumme
overraskelser. Under et sprødt
lag panering gemmer sig også
rejer og dild. Og så er rødspæt-
tefileten pludselig forvandlet til
en virkelig lækker gang indbagt
fisk. De gule gurkemejeris er
mest til for at se ud. Gurkeme-
jesovsen derimod bliver over-
døvet af at en eller anden har
tabt saltet i gryden. De dampe-
de grøntsager bestående af ær-
ter, bønner, peberfrugt er blege
og uden bid. 

Uden tvivl en god varm ret
båret oppe af fiskepakken, men
sammenlignet med andre kan-
tiner på universitetet ligger den
varme ret i den dyre ende. 

Tyve kroner for aspargessup-
pen uden aspargesstykker er
også en temmelig pebret pris
for en gang billig pulver- eller
dåsesuppe uden brød og uden
meget næring.

Smørrebrødet er til gengæld
kræs for både syn og gane. 
Til en pris af otte kroner per
styk er det absolut det bedste
bud på en lækker frokost i geo-
kantinen.

I anden runde ved disken er
det da også smørrebrødet der
er ved at være udsolgt og ikke
de vakuumpakkede sandwich
til 18 kroner, suppen eller den
varme ret.

Jeg runder af med te (2,50
kroner) og kage (5 kroner).
Den lyse kage med chokolade-
overtræk smager a la mazarin.
Efter et par bidder efterlader 
de skarpe smagsforstærkere
dog en kedelig kemisk smag i
munden.

Geokantinens kulinariske de-
sign er på det jævne. Der er lidt
for meget frost, pulver og fær-
digret over for eksempel sup-
pen, kagen og grøntsagerne.
Priserne er blandt de højeste,
så måske der kunne være råd til
lidt mere af det gode hjemme-
gjorte som også er at finde i
den nye geokantine. 

På grund af omgivelserne,
fisken og smørrebrødet får vi
dog ikke lyst til at stikke mere
end et par tunger frem. ■

Der gives fra én til fem tunger, 

hvor én er fremragende og fem uspiseligt.

Det nye Geocenters kantine

Geografisk og Geologisk Institut

Øster Voldgade 10

1350 København K 

Åbningstider: Mandag-fredag 8.30-14.00 

SMUKT -
Det nye geo-

centers kantine

er holdt stilligt

i gråt, stål og

birk.
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