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Rækken af mægtige mænd på universitetet er brudt. 
Rektor nummer 257 hedder Nielsen, kommer fra Jura og er af hunkøn
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Vor Frue på plads

Snigløb på demokratiet
Mindre demokrati og et splittet konsistorium ser ud til at være
hvad rektor Kjeld Møllgård efterlader til Linda Nielsen. Det mener
de studerende og det teknisk-administrative personale der er 
dybt fortørnede over at være sat uden for døren af rektors nye 
lederteam 
LÆS SIDE 4

En glad dekan
Det er dejligt at være dekan, siger Hen-
rik Jeppesen der er klar til at indlede sin
fjerde regeringsperiode på Naturviden-
skab som de foregående sluttede – med
underskud og udsigt til nye fyringsrun-
der 
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Julen har englelyd 
Vi tror på lykkepiller. Vi tror på auraer
og horoskoper. Og nogle af os troede på
Brians chancer mod Tyson. Skal vi til 
syvende og sidst også tro på engle, spør-
ger professor i etik og religionsfilosofi
Jens Glebe-Møller
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11
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KUMMENTAR

Årsskiftet 2001 - 2002 vil mere end normalt
udtrykke et skifte på Københavns Universitet.
Vi har fået ny regering som måske vil ændre

den hidtil førte universitetspolitik. Vi har fået nyt
ministerium hvis formål blandt andet er at ændre fo-
kus på universiteterne og deres samarbejdsrelatio-
ner, og vi har fået indvarslet en ny finanslov og et
øjeblikkeligt udgifts- og ansættelsesstop.

Internt vælger vi nyt rektorat og planlægger den
videre udmøntning af den handlingsplan Konsistori-
um vedtog i september. Det er en voldsom omvælt-
ning når vi på én gang skifter minister, ministerium
og rektor. Og det er en voldsom udfordring når re-
ducerede bevilliger skal sikre opfyldelsen af både
samfundets og universitetets egne store ambitioner. 

Men udfordringen er fulgt af uvished - om struk-
tur og om økonomi. Med en politiske enighed

om at uddannelse og forskning har central betyd-
ning for det danske samfund, forekommer det gan-
ske uforsvarligt at universiteterne skal planlægge i
en evig uvished om såvel ministeriel placering og
styringskoncept, som langsigtede økonomiske ram-
mer.

Få timer efter Konsistorium den 12. december
havde vedtaget er midlertidigt budget 2002, modtog
jeg et “øjeblikkeligt cirkulære om udgiftsstop og vi-
dereførselsadgang”. Bag overskriften ligger nogle
meget konkrete realiteter som med et slag radikalt
ændrer dagligdagen for universitetet. 

Cirkulæret medfører at universitetet frem til ved-
tagelsen af  Finanslov for 2002 ikke må besætte stil-
linger hvor ansøgningsfristen ligger efter den 12. de-
cember 2001, og hvor der ikke må foretages disposi-
tioner eller indgås aftaler som hver især overstiger et
beløb på 25.000 kr., og endelig betyder cirkulæret at
Finansministeriet vil tage særskilt stilling til om
eventuelt uforbrugte bevillinger for 2001 kan vider-
eføres til 2002. 

Det er forståeligt at den ny regering har behov for
at udvise handlekraft og indfri sine valgløfter,

men det er vanskeligt at forstå meningen med et til-
tag der rammer så tilfældigt og risikerer at få alvorli-
ge og ødelæggende konsekvenser. Måske skyldes det
manglende indsigt i de vilkår som mange statslige
institutioner står i. For universitetssektoren er den
slags ugennemtænkte ‘hovsa-løsninger’ katastrofale
hvis udgiftsstoppet får lov at virke helt til en ny fi-
nanslov er vedtaget.

På institutter og studienævn betyder det at der ik-
ke kan besættes en række stillinger som er en af-
gørende forudsætning for at kunne gennemføre den
planlagte undervisning i forårssemesteret, medmin-
dre der kan opnås dispensation fra Finansministeri-
et. Det betyder også at planlagte apparaturanskaf-
felser må udskydes, bygnings- og vedligeholdelses-
arbejder stilles i bero og aktiviteter aflyses. Det er
således et indgreb som rammer og lammer store de-
le af universitetets virksomhed. Indgrebet rammer
desuden tilfældigt, alt efter om fx en ansøgningsfrist
lå på den ene eller anden side af en given dato. 

Universitetet har godt af at blive udfordret. Men
hvor udfordringer kan være et afsæt for kreativi-

tet og konstruktive handlinger, kan uvisheden i den
nuværende situation medføre en handlingslammel-
se. Vi kender ikke de bevillingsmæssige vilkår for
det kommende år her få dage før årsskiftet. Politisk
rasles der fra mange sider med sablen med trussel
om at afskaffe universitetsdemokratiet og erstatte
det med en ansat ledelse. 

Strukturelt er det fortsat ikke helt afklaret hvilke
dele af vores virksomhed som fortsat hører under
Undervisningsministeriet og hvilke der hører under
det ny Ministerium for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling. Planlægningsmæssigt har det netop udsend-
te cirkulære stukket en kæp i hjulet på fakulteternes
og institutternes behov for at planlægge næste seme-
ster.

Hvordan dette harmonerer med det brede politi-
ske flertals målsætninger om stabile vilkår for

universiteterne i årene fremover, sådan som det blev
formuleret i principaftalen om vilkårene for univer-
siteterne i foråret 2000 og gentaget flere gange si-
den, har jeg i øjeblikket meget svært ved at se. 

Jeg tror og håber på at vores ny minister får held
til at forklare sine folketingskolleger at det faktisk er
alvor når Forskningskommissionen anfører at der er
behov for markante investeringer i uddannelse og
forskning. Sker det ikke, vil Danmark tabe yderlige-
re terræn i forhold til de lande vi normalt ynder at
sammenligne os med. 

Herfra skal det derfor med al tydelighed markeres
at Købenavns Universitet allerede nu er i en situ-

ation hvor selv løse rygter om yderligere besparelser
medfører en stor uvished og utryghed hos ansatte og
studerende. Universitetsbevillingerne er blevet re-
duceret gennem flere år, og det tidligere fremsendte
finanslovsforslag til 2002 indeholdt yderligere be-
sparelser på 45 millioner kroner. 

Hvor står vi nu? Skal der mon spares endnu mere
på et område som næsten alle er enige om bør oppri-
oriteres? Det er en helt uholdbar situation som Re-
gering og Folketing bør tage alvorligt - og derefter
forhåbentligt gå foran i bestræbelserne på at sikre
de rimeligt stabile vilkår som universiteterne gang
på gang er blevet stillet i udsigt. 

Der skal ikke være tvivl om at cirkulæret, og de
usikre eksterne forhold i øvrigt, absolut ikke

stod på min personlige ønskeliste for Københavns
Universitet her op til jul, og det er mit håb og ønske
at en række af usikkerhederne ryddes af vejen inden
det ny rektorat og andre valgte tiltræder, så de kan
bydes velkommen til klare og fair arbejdsvilkår fra
start.

Jeg vil ønske alle studerende og ansatte en glæde-
lig jul og et godt nytår, og samtidig takke for den

store indsats der er leveret i året der snart er gået. ■

KU NOTER ▼  

Af rektor Kjeld Møllgård

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

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

Telefontid:
Alle dage kl. 9.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshaven-
de, DJ, Lise K. Lauridsen, journalist, DJ, 
Allan Helleskov Kleiner, praktikant, DJH,
Gry Gaihede, informationsmedarbejder og
Kirsten Haagensen, studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig
af ledelsen hvis officielle standpunkt står at
læse i KUmmentaren. 
Resten af avisen redigeres efter gængse 
journalistiske nyhedskriterier og kan således

ikke tages som udtryk for ledelsens syns-
punkter og prioriteringer.

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

Layout: Rumfang

Prepress: Furland Grafisk

Tryk: Dagbladet Ringsted

Oplag: 47.000

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

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

Udebliver avisen rettes henvendelse 
direkte til det stedlige postkontor. 
Ved længere tids udeblivelse til: 
Studieadministrationen, att. Inger 
Pedersen, tlf. 35 32 28 68 eller 

Anne Grete Skrydstrup, tlf. 35 32 29 17, 
Fiolstræde 22, 1171 København K.

Debat- og læserindlæg modtages gerne på
diskette og med print. Skriv venligst hvilket
tekstbehandlingsprogram der er brugt.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Meddelelser Debat

1 24 /1 14 /1 16 /1
2 7/2 28/1 30/1
3 21/2 11/2 13/2

Universitetsavisen

Misfarvet dekankandidat

R Ø D H U D : I valgtillægget i Universitetsavisen nummer 19 var flere fotos
præget af misfarvning og ikke mindst den sundhedsvidenskabelige dekan-
kandidat Bjørn Quistorff var unormalt rød i hovedet i en del af oplaget. Det
skyldes en fejl under trykningen og billedet af Bjørn Quistorff var derfor af en
uacceptabel kvalitet. Redaktionen beklager.

Pris til regnskab

Å R S B E R E T N I NG : Universitetets første årsberetning der udkom i sommer,
har fået prisen Papyrus Award 2001. Det er den grafiske industris pendant til
andre branchers Grammy og Bodil og er således en yderst anerkendt pris der
bliver lagt mærke til i den grafiske design- og trykkeribranche. Årsberetnin-
gen har vundet kategorien ‘Bedste årsregnskaber’. Årsberetningen giver et
øjebliksbillede af forskningen og øvrige begivenheder på KU i 2000, men vi-
ser også udviklingstendenser for universitetet samtidig med at den giver et
overblik over den organisatoriske og styringsmæssige struktur.
Årsberetning 2000 kan ses i pdf-format på www.ku.dk/led/Årsberetning/

Otte millioner til Antropologi

P RO J E K T P E NG E : Institut for Antropologi har modtaget en bevilling på ot-
te millioner kroner til videreførelse af et samarbejdsprojekt mellem Danmark
og Uganda i de næste tre år, skriver Det Samfundsvidenskabelige Fakultets
nyhedsbrev. TORCH-projektet ledes af professor Susan Whyte og hører under
Danidas ENRECA-program (Enhancement of Research Capacity) der støtter
samarbejde mellem forskningsinstitutioner herhjemme og i ulandene. Antro-
pologi, Institut for Epidemiologi og Socialmedicin ved Aarhus Universitet og
Child Health and Development Centre ved Makerere University i Uganda
bygger videre på seks års samarbejde om forskning og forskeruddannelse. I
to distrikter i det østlige Uganda undersøges befolkningens anvendelse af
sundhedssystemet. I den næste periode forventes tættere samarbejde på nati-
onalt plan med Danida og Ugandas Sundhedsministerium.
Læs mere om TORCH-projektet på: 
www.anthro.ku.dk/Forskning/Forskningsgrupper/TORCH/

Ny studenterpolitisk 
ledelse
ST U D E N T E R P O L I T I K : Forenede Stu-
denterråd ved Københavns Universitet har
fået ny formand og nyt præsidium. På 
generalforsamlingen den 29. november
2001 valgte Forenede Studenterråd Katri-
ne Møller fra Sociologi som ny formand.
Hun afløser Simon Schou. På generalfor-
samlingen blev der også valgt nyt præsidi-
um.  Mathilde Thornberg, Statskundskab,
Jakob L. Kristensen, Historie, Birgitte S.
Andersen, Arabisk, Trine Ingemansen, 
Jura og Jens Barslund Mikkelsen, Retorik
blev valgt ind.

ARBEJDSKLAR – Den ny for-

mand for Forenede Studenterråd

hedder Katrine Møller og stude-

rer sociologi. 

Den store ambition
“Den store ambition med det nye ministerium for videnskab, teknologi og udvikling er at

forstærke forskningen i Danmark og at sikre at forskningsresultaterne så hurtigt som mu-

ligt bliver omsat til produktion og indtjening til gavn for hele det danske samfund. Rege-

ringen sigter på at skabe en stærk og en kort kæde fra en ny idé bliver født, og til den bli-

ver nyttiggjort ude i en virksomhed.” 

Anders Fogh Rasmussen, åbningstalen, tirsdag den 4.12.2001

Uvished

Læs mere om præsidiemedlemmerne på FSR’s hjemmeside:
www.fsr.ku.dk/index.php?afd=for&art=46
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Af Lise K. Lauridsen

Jeg glæder mig vildt, udbrød
Københavns Universitets
nye rektor da hun smilende

takkede de mange nysgerrige
vælgere som var mødt op for at
høre resultatet af årets valg. 

Navnet Nielsen skal nu syes
ind i rektorkåben. Og for første
gang nogensinde er efternavnet
ledsaget af et kvindeligt for-
navn, nemlig Linda.

Linda Nielsen er Københavns
Universitets rektor nummer
257, og hun er den første kvin-
de på posten i universitetets
522-årige historie.  

Men det faldt slet ikke den
49-årige professor i familieret
ind at påpege sit kvindelige po-
tentiale da hun efter offentlig-
gørelsen tog ordet. I stedet
istemte hun med en helt ameri-
kansk takketale til venner, fa-
milie, vælgere og kolleger. 

At rektorstolen er varm at
sidde i for tiden, blev taget med
oprejst pande og en bemærk-
ning om at regeringen jo des-
værre netop har dekreteret an-
sættelsesstop på universitetet.

– Om det også har juridisk
gyldighed for valgresultatet
står hen i det uvisse, så jeg gi-
ver ikke slip på min gamle stil-
ling på Jura før jeg har set mit
nye ansættelsesbrev, bemærke-
de hun til stor morskab for de
mange tilhørere der var prop-
pet sammen i konsistoriesalen. 

Linda Nielsen smilede over
hele ansigtet, og det med god
grund. Med 44 procent af stem-

merne vandt hun en klar sejr
over sine to modkandidater,
professor i antropologi Kirsten
Hastrup og professor i sociologi
Peter Gundelach, der fik hen-
holdsvis 34 og 21 procent af de
afgivne stemmerne.

Sidst til mølle...
De to rektorkandidater der
meldte sig først til posten, blev
altså taberne, mens Linda Niel-
sen, der sprang til i sidste øje-
blik efter Kjeld Møllgård måtte
trække sig på grund af utilsigtet
personfnidder mod sin hidtidi-
ge prorektor, sikrede sig en
komfortabel sejr takket være
større opbakning blandt det vi-
denskabelige og det teknisk-ad-
ministrative personale. 

Ingen af de to modkandida-
ter tog ordet efter Linda Niel-
sen, men overlod det til den af-
gående rektor Kjeld Møllgård at
sige tillykke og tak for en sober
valgkamp.

– Hvis vi skuer fire år tilbage,
handlede diskussionen om
hvorvidt vi skulle have ét uni-
versitet eller seks fakulteter.
Denne gang har vi haft tre kan-
didater der alle har kæmpet for
universitetet som en enhed,
sagde Kjeld Møllgård blandt
andet og glædede sig over at
den nye rektor ikke er blevet
kåret ved fredsvalg som på de
andre universiteter.

– Det er nu engang bedst når
der er forskellige kandidater at
vælge imellem. Det er godt for
demokratiet. Og at resultatet
også er godt for ligestillingen,

gør bare det hele endnu bedre,
fastslog Møllgård der dog gerne
havde set en højere valgdelta-
gelse.

At de to modkandidater var
skuffede over resultatet, kunne
ikke skjules.

– Jeg har ikke tænkt mig at
grave dybere i det, men jeg un-
drer mig da over at det blev en
så klar afgørelse, lød Peter Gun-
delachs umiddelbare kommen-
tar. 

Kirsten Hastrup skyndte sig
at forlade konsistoriesalen efter
valghandlingen og ønskede blot
at fremsætte følgende udtalelse
da Universitetsavisen fangede
hende på vej ud:

– Jeg er meget overrasket.
Linda Nielsen selv var lige så

overrasket. Hun havde regnet
med at de tre kandidaters
næsten identiske programmer
ville resultere i et tæt opløb
hvor ingen af kandidaterne vil-
le opnå de 40 procent af stem-
merne som kræves for at blive
valgt i første omgang.

Linda Nielsen der sidder med
i talrige nævn, råd og udvalg
uden for universitetet, vil nu
slippe sine tillidsposter i mini-
sterieudvalg og lignende for at
koncentrere sig om rektorjob-
bet.

Prorektor på kanten
Linda Nielsens prorektorkandi-
dat Jørgen Olsen blev til
gengæld ikke valgt i første om-
gang, om end han med 39 pro-
cent af stemmerne vandt stort
over de to andre prorektorkan-

didater. Men han manglede søl-
le 26 VIP-stemmer i at nå den
magiske grænse på 40 procent.

Jørgen Olsen så ved redaktio-
nens slutning ud til at blive
valgt ved fredsvalg efter et par
dage på pinebænken. Men det
var endnu uvist om de to andre
prorektorkandidater Nanna
Noe-Nygaard og Nils-Erik Fiehn
ville trække sig. De havde nem-
lig mulighed for at  stille op til
valg igen uafhængig af deres
rektormakkere. 

Lidt færre studerende og 
VIP’er havde orket at sætte
kryds ud for en prorektorkandi-
dat end en rektorkandidat.
Valgdeltagelsen ved rektorval-
get var på 62 procent for VIP-
gruppen, 52 for TAP’erne og 22
procent for de studerende. Og
et par procent færre stemte
altså på de tre prorektorkandi-
dater. 

Valgdeltagelsen har i år
været faldende over hele linien. 

Valgtrætte studerende
Ikke kun den mest synlige
frontfigur på universitetet er nu
kvinde. Også blandt de stude-

rendes nye repræsentanter i
konsistorium og fakultetsråd er
der en overvægt af kvinder. 

Som formand for valgudval-
get Per Nygaard bemærkede da
han præsenterede de nye med-
lemmer af konsistorium, Stine
Østergren fra Jura, Anna Vall-
gårda fra Datalogi og Robert
Poulsen fra Filosofi, så er det en
helt gennemgående tendens at
to ud at tre af de studerende
der blev valgt ind i de styrende
organer, er af hunkøn.

Forenede Studenterråd
vandt traditionen tro stort over
de få og små oppositionslister
der eksisterer i studenterpolitik
på Københavns Universitet. Om
det er Forenede Studenterråds
totale dominans eller bare ge-
nerel politisk apati der gør at
valgdeltagelsen blandt de stu-
derende igen falder, er uvist.
Kun 22 procent af de studeren-
de har i år valgt at stemme mod
30 procent ved sidste det sidste
rektorvalg i 1997. 

Den nyvalgte formand for
Forenede Studenterråd kalder
valgdeltagelsen skuffende lav: 

– Efteråret har budt på man-

ge valg, så en vis ‘valgtræthed’
kan have meldt sig. Derudover
har den saglige valgkamp
blandt rektorkandidaterne ikke
påkaldt sig særlig megen op-
mærksomhed i pressen. Men li-
gegyldigt hvad forklaringen er,
så må vi konstatere at der er alt
for få studerende der har stemt,
siger Katrine Møller.

De studerende ser frem til at
skulle arbejde sammen med
Linda Nielsen selvom Forenede
Studenterråd havde peget på
Kirsten Hastrup som deres rek-
torkandidat. Hastrup var også
den kandidat der fik langt de
fleste studenterstemmer, men
de studerendes stemmer tæller
kun med 25 procent af det sam-
lede resultat. VIP’ernes stem-
mer tæller 50 procent og TAP’-
ernes stemmer tæller også kun
25 procent af det samlede valg-
resultat. ■

REKTORVALG ▼  

Et udvidet erhvervsministerium
“Forskningsministeriet er i virkeligheden blevet til et udvidet Erhvervsministerium som ef-

ter DTU-modellen skal omdanne alle landets universiteter, inklusive Danmarks Pædagogi-

ske Universitet, til erhvervsuniversiteter hvis fornemste opgave er at levere forskning som

direkte kan udnyttes af virksomhederne i fakturerbare produkter”

Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, leder i Magisterbladet.

Resultat af rektorvalget 2001

Procent af Videnskabeligt Teknisk administrativt Studerende

stemmerne personale personale

Linda Nielsen 44,4 620 591 2510

Kirsten Hastrup 34,5 462 263 3444

Peter Gundelach 21,0 259 286 1520

Stemmerne gøres op efter et system hvor de forskellige gruppers stemmer tæller forskelligt. 

VIP’ernes stemmer tæller 50 procent, TAP’ernes og de studerendes tæller hver 25 procent.

Første kvinde i kappen

Rækken af 
mægtige mænd 
på universitetet 
er brudt. Rektor

nummer 257
hedder Nielsen,
kommer fra jura
og er af hunkøn

KVINDELIG REKTOR – Pro-

fessor på Jura Linda Nielsen (til

højre) vandt overbevisende med

44 procent af stemmerne over

hendes to modkandidater Peter

Gundelach professor på Sociologi

og Kirsten Hastrup professor på

Antropologi der fik henholdsvis

21 og 34 procent af stemmerne.
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Af Lise K. Lauridsen

Mindre demokrati og et
splittet konsistorium
ser ud til at være hvad

rektor Kjeld Møllgård efterla-
der til Linda Nielsen. Det mener
de studerende og det teknisk-
administrative personale, TAP’-
erne, der føler sig taget ved
næsen i en sag om at ændre på
den øverste ledelse på Køben-
havns Universitet. 

Problemet er det nye leder-
team – et lille, men kontrover-
sielt punkt i KU’s nye hand-
lingsplan. Lederteamet har til
formål at få konsistoriums be-
slutninger ført mere effektivt
ud i livet. Og er tænkt som et
modspil til forslaget om ekster-
ne bestyrelser på universitetet.

Konsistorium og rektor er
dog aldrig blevet enige om
hvad et lederteam er, og hvor-
dan det skal fungere. På den
ene side står de seks dekaner
og rektor som er trætte af ikke
at kunne mødes i enrum og dis-
kutere personalepolitik eller
lignende. På den anden side
står de studerende og TAP’erne.
De ønsker at få observatørsta-
tus til lederteamets møder fordi
de mener at der her vil blive ta-
get vigtige beslutninger og di-
skussioner af betydning for he-
le universitetet. 

Da konsistorium for halvan-
den måned siden lagde sagen
fra sig, var det ifølge de stude-
rende og TAP’erne med et løfte
fra rektor om at han ville prøve
at finde en løsning der kunne
tilfredsstille alle parter. 

I sidste uge erfarede de stu-
derende og TAP’erne så at le-
derteamet på trods af mod-
stand fra store dele af universi-
tetsbefolkningens repræsentan-
ter, alligevel var indkaldt til
møde. En TAP- og en studenter-
repræsentant mødte op for at
overvære mødet, men blev
nægtet adgang.

Pjat
– Lederteamet er, som det ser
ud nu, et lukket forum uden re-
ferat og indbygget kontrol af
hvad universitetets i forvejen
mest magtfulde mænd tager af
beslutninger. Det forstærker
kun indtrykket af at det her er
en afdemokratisering når rek-
tor vælger at gå bagom ryggen
på os i denne sag, siger Rasmus
Okholm-Hansen, en af Forene-
de Studenterråds repræsentan-
ter i konsistorium.  

Ifølge universitetsloven er
rektor i sin fulde ret til at tage
beslutninger uden om konsisto-

rium. Det er bare første gang
rektor Møllgård i sine otte år
ved magten har benyttet sig af
den ret.

– Jeg har noteret mig at de
studerende og TAP’erne stadig
er bekymrede over hvad vi nu
skal lave i ledelsesteamet, men
der er noget pjat. De har ingen
grund til bekymring. Både de
studerende og TAP’erne får
styrket deres medindflydelse i
de nye udvalg hvor de selv har
været med til at bestemme ind-
hold og form, siger rektor Kjeld
Møllgård.

Han mener ikke at studeren-
de og ansatte har grund til at
frygte tidligere tiders rektor- og
dekanvælde, men kalder det
tværtimod  ‘helt uansvarligt’
hvis ikke den øverste ledelse
skulle have lov til at holde mø-
der i enrum. Møllgård erkender
samtidig at det har været en
mangel at øverste ledere ikke
har holdt møder i enrum de se-
neste fire år. Derfor var det på
tide at bruge sin magt som rek-
tor til at skære igennem, mener
Møllgård: 

– Jeg har også holdt mange
møder i enrum med studenter
og TAP’er. Men jeg regner da
ikke med en fast observatør-
post til TAP- eller FSR-møder.

VIP’er ved ikke
Det videnskabelige personales
to repræsentanter i konsistori-
um står på hver sin fløj. Niels-
Henrik Topp er enig med deka-
ner og rektor i at et lederteams
effektivitet står og falder med
om dets medlemmer kan mø-
des jævnligt til uformelle mø-
der og drøfte sager i al fortro-
lighed.

Mogens Spang-Thomsen der-
imod opfatter et sådant lederte-
am som en klar afdemokratise-
ring. Og det er ikke det bedste
signal at sende når universitetet
ellers står så trofast vagt om
selvstyret, mener han.

– Jeg har svært ved at forstå
hvorfor den nye ledelsesmodel
skal hastes så hurtigt igennem.
Det er jo ikke sikkert at den nye
rektor ville vælge at gøre det
samme. Det ligner de siddende
dekaners forsøg på at binde
den nye rektor før hun endnu
er tiltrådt. Og det virker som en
dårlig start for en rektor allere-
de at have en stor del af sin
magt uddelegeret til dekaner-
ne, siger Spang-Thomsen. 

Den nys udsprungne rektor
for Københavns Universitet pro-
fessor Linda Nielsen synes det
er en usædvanlig situation at
komme ind som ny leder midt i

en større ændring af universite-
tets ledelsesform.

– Som ny leder vil man jo
gerne sætte sine egne spor, men
jeg kan også godt se det fornuf-
tige i at handle nu med truslen
om eksterne bestyrelser hæn-
gende over hovedet. Jeg er selv-
følgelig meget opmærksom på
at de studerende og TAP’erne
frygter at de mister medindfly-
delse og kommer til at mangle
information. Og det skal der
selvfølgelig gøres noget ved, si-
ger Linda Nielsen der dog ikke
vil love at de studerende og 
TAP’erne får observatørstatus. 

Rent dekanvælde
De studerende og TAP’erne
håber at Linda Nielsen vil være
i stand til at sætte dekanerne på
plads. I modsætning til hidtil vil

de studerende forlange at alle
sager bliver grundigt behandlet
i konsistorium. Det vil gøre det
sværere at være rektor og chef
for et ledelsesteam.

– Konsistorium vil være split-
tet efter det her. Det er selvføl-
gelig langt nemmere for deka-
ner og rektor hvis de ikke be-
høver at tage hensyn til univer-
sitetsbefolkningen længere,
men prisen er at vi så ikke vil
være så åbne for forhandling
som hidtil, siger Rasmus
Okholm-Hansen.

De studerende og TAP’erne
mener principielt at dekanerne
slet ikke skal have sæde i Konsi-
storium. Dekanerne kommer
nemlig til at sidde med næsten
enevældig magt fx i forhold til
en direktion i en virksomhed. 

– Hvis man ser konsistorium

som universtitetets bestyrelse
og rektor og dekaner som di-
rektion, viser skævheden sig.
Direktionen har ifølge universi-
tetsloven allerede stor formel
magt uden om bestyrelsen, den
hverken ansættes eller afskedi-
ges af bestyrelsen, og den er re-
præsenteret i bestyrelsen og har
der som enkeltgruppe næsten
stemmemajoritet. Sådan ville
en virksomhed kun være ind-
rettet hvis direktionen ejede
over 50% af aktierne. Hvis uni-
versitetsdemokratiet skal fun-
gere kræves der mere respekt
for universitetsbefolkningen og
ikke kun for lederne, siger
Rasmus Okholm-Hansen der
mener at dekanvældet er skyld i
mange af de problemer univer-
siteterne bliver anklaget for i
offentligheden. 

– Dekanernes rolle i konsi-
storium er jo ikke at varetage
universitetets fælles bedste,
men deres egne fakulteters in-
teresser, tilføjer han.

TAP’erne er også skuffede
over ikke at have fået observa-
tørstatus i ledelsesteamet og
overvejer derfor om ikke en an-
sat ledelse reelt ville give mere
indflydelse.

– Jeg håber ikke at det nye le-
delsesteam vil tage beslutnin-
ger uden om universitetsdemo-
kratiet. Hvis de gør, vil vi måske
være bedre stillet med en ansat
rektor, men indtil videre vil vi
selvfølgelig kæmpe for en valgt
ledelse, siger Ole Bested, med-
lem af konsistorium for TAP-
personalet. ■

Forskning for erhvervslivet
“Regeringen vil sikre at den forskning der sker i offentligt regi, fungerer i tæt samspil med

erhvervslivet. Det kan ske ved blandt andet at øge antallet af erhvervsforskere og åbne

universiteternes ledelse yderligere for folk udefra - herunder erhvervslivet. Universiteterne

bør være selvejende og rammestyres ved udviklingskontrakter. I disse bør der indbygges

incitamenter til et øget samspil med erhvervslivet.”

Citat fra VK-regeringsprogrammet “Vækst, velfærd - fornyelse”.LEDERST IL  ▼  

Snigløb på demokratiet
De studerende og store dele af personalet er dybt fortørnede
over at være sat uden for døren af rektor og dekaner

Professor i psykiatri Ralf
Hemmingsen fra Bispe-
bjerg Hospital bliver ny de-

kan på Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet. Med knap 52
procent af de afgivne stemmer
vandt han klart over sine to
modkandidater, professor Mo-
gens Spang-Thomsen fra Insti-
tut for Molekylær Patologi og
professor dr. med. Bjørn Quis-
torff fra Institut for Medicinsk
Biokemi og Genetik, der fik
henholdsvis 28 og 20 procent
af stemmerne. 

Sundhedsvidenskab har nor-
malt lave stemmetal blandt det
videnskabelige personale sam-
menlignet med resten af uni-
versitetet. Det skyldes at mange
af medicinerne ikke fysisk be-
finder sig på universitetet, men
ude på hospitaler i hovedstads-
området. 

Men Ralf Hemmingsen har
åbenbart formået at få de man-
ge sofavælgere på klinikken,
som det hedder, til at sætte de-
res kryds i år. I hvert fald var
stemmeprocenten blandt det
videnskabelige personale helt
oppe på 67 procent.

Ralf Hemmingsen tolker
valgresultatet ikke kun som et
rygklap fra de mange hospitals-
ansatte medicinere, men som et

udtryk for at et samlet fakultet
står bag ham. 

Blandt de studerende hvis re-
præsentanter støttede Mogens
Spang-Thomsen som dekan,
var det dog kun cirka en fjerde-
del der stemte på Ralf Hem-
mingsen.

Kamp om 
prorektorposten
Ralf Hemmingsen afløser Hans
Hultborn der ikke ønskede gen-
valg efter at have siddet på po-
sten i knap seks år. Den nye de-
kan der som den eneste af uni-
versitetets seks dekaner er ble-
vet valgt ved kampvalg, får dog
ikke nødvendigvis de to prode-
kaner han ønsker sig. 

Prodekanvalget finder først
sted i januar, og Ralf Hem-
mingsens nærmeste konkurrent
til dekanposten, Mogens
Spang-Thomsen, siger han har

opbakning fra baglandet til at
stille op som prodekan. Ralf
Hemmingsens kandidater til
prodekanposterne på Sund-
hedsvidenskab er professor Ul-
la Wewer, Institut for Moleky-
lær Patologi og professor Birgit-
te Nauntofte, Institut for Odon-
tologi. 

Grunden til at Sundhedsvi-
denskab har to prodekaner er
at fakultetet består af tre meget
store faggrupper som helst
skulle være repræsenteret i den
øverste ledelse, nemlig klinik-
ken, de medicinske institutter
og tandlægerne. Men når Mo-
gens Spang-Thomsen stiller op
til kampvalg mod Hemming-

sens to prodekankandidater, så
kan den fordeling af magten ik-
ke nødvendigvis bibeholdes. 

Den nye dekan anbefaler der-
for på det kraftigste personale
og studerende på Sundhedsvi-
denskab til at stemme på hans
to kandidater da det ellers risi-
kerer at betyde at især tand-
lægerne mister indflydelse. Og
det er imod hensigten i fakul-
tetsrådets forretningsorden.

– Jeg vil selvfølgelig accepte-
re valgresultatet, men jeg vil da
hellere samarbejde med nogle
folk jeg har gode relationer til
og som samlet tegner en profil
der kan fungere, siger Ralf
Hemmingsen. ■              likl

Lægerne 
valgte 
klinikeren
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GLADE VINDERE – Efter offentliggørelsen af valgresultatet den

14. december sprang champagnepropperne. Her det den nyvalgte 

dekan på Sundhedsvidenskab, Ralf Hemmingsen (til venstre), rektor

Kjeld Møllgård og hans arvtager på posten Linda Nielsen.



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  2 0  . 2 0 01 5

Af Allan Helleskov Kleiner

Det grå papir er igen ved
at blive fundet frem ude
på fakulteterne. Et stort

antal medarbejdere på Køben-
havns Universitet vil nemlig bli-
ve fyret hvis der ikke kommer
en ekstra pose penge i forbin-
delse med finansloven. Køben-
havns Universitet ser på nu-
værende tidspunkt ud til at få et
underskud på 45 millioner kro-
ner på næste års budget.

De dystre udsigter har fået
Poul Erik Krogshave som er
næstformand i Hovedsamar-
bejdsudvalget på Københavns
Universitet til at skrive et åbent
brev til regeringen og Folketin-
get. I brevet står der blandt an-
det:

“Hovedsamarbejdsudvalgets
faglige tillidsrepræsentanter
mener at de truende fremtids-
udsigter ikke blot rammer vore
universitetskolleger der igen 
risikerer fyringer i stort antal.
Også studerende og kandidater
der skal modtage undervisning
og vejledning af højeste kvalitet
bliver på ny ofre for et ulykke-
ligt bevillingssystem.”

Frygter fyringer
De sidste par år er flere hundre-
de medarbejdere forsvundet fra
Københavns Universitet. Alene
på Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet er en fjerdedel af stillin-
gerne blevet nedlagt i løbet af
de sidste fire år – og de ser ikke
ud til at blive de sidste. 

Af universitetets budget på
2,7 milliarder kroner udgør ud-
gifterne til løn 1,7 milliard kro-
ner – den klart største post på
budgettet. Tillidsfolkene for de
cirka 6.000 ansatte på Køben-
havns Universitet frygter derfor
deres kollegers skæbne.

– Hvis budgettet holder, og
der ikke kommer flere penge,
så kan det kun betyde afskedi-
gelser, siger tillidsmand for HK-
laboranterne, Fritz Buster Niel-
sen.

Han har sin daglige gang på
Naturvidenskab hvor det efter-
hånden er blevet en juletraditi-
on at afskedige personale.

– Vi har skåret ned de sidste
15 år. Fagligt har vi ikke kunnet
holde til afskedigelserne længe.
Menneskeligt føler jeg vi har re-
signeret. Vi har næsten prøvet
alt, men vi kan ikke ændre ver-
den, siger Fritz Buster Nielsen.

Denne gang lyder de dystre

fremtidsudsigter at der skal fy-
res 80-100 ansatte på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet hvis
ikke den nye VK-regering kom-
mer dem til hjælp.

Tid til eksperimenter
Budgettet for Københavns Uni-
versitet er befæstet med usik-
kerheder. Når budgettet laves,
så ved Budget- og Planlæg-
ningsafdelingen ikke før okto-
ber samme år som budgettet
gælder for, hvor meget univer-
sitet kommer til at tjene. Det
skyldes at pengene for hver stu-
derende der består eksamen –
de såkaldte STÅ – ikke kendes
før til oktober da sommer-
eksamen først skal overstås.
Københavns Universitet må
derfor vente 10 måneder på af-
klaringen af et beløb i omegnen
af 700 millioner kroner.

På budgettet for næste år
mangler Københavns Universi-
tet 20 millioner kroner i forhold
til sidste år på grund af statens
generelle besparelser. Hertil
kommer så en udhulning af
forskningsbevillingerne i sam-
me størrelsesorden. Og på den
måde mangler Københavns
Universitet omkring 45 millio-
ner kroner på næste års budget.

– Det er overordentligt svært
at få enderne til at mødes i den-
ne situation, men vi bør endnu
en gang kigge indad og se om
studieeffektiviteten kan forbed-
res rundt omkring på fakulte-
terne, siger kontorchef i Bud-
get- og Planlægningsafdelingen
på Københavns Universitet,
Lars Øbing.

Fritz Buster Nielsen mener at
tiden er inde til at lave nogle
eksperimenter for at fastholde
de studerende på Naturviden-
skab. Fakultetet har en dårlig
STÅ-produktion. Alene i år mis-
ter fakultetet ni millioner på
den konto.

– Ledelsen skal give undervi-
serne et personligt incitament
til at fastholde de studerende.
På den måde kunne den enkel-
te underviser føle et større an-
svar. Det ligner resultatløn, no-
get der er meget fremmed i vo-
res verden, men det kunne
være en chance for at fastholde
flere studerende, siger HK-la-
boranternes tillidsmand, Fritz
Buster Nielsen.

Benet saves over
Også det videnskabelige perso-
nale på Københavns Universitet

går en usikker 
fremtid i møde.

– Københavns 
Universitet står med 
ryggen mod muren. 
Der skal spares igen, og 
det eneste sted der kan 
spares er på personalesiden.
Jeg kan ikke se nogle alternati-
ver, siger fællestillidsmand for
det videnskabelige personale
på Københavns Universitet, Leif
Søndergaard.

Det vil ikke være uden om-
kostninger atter en gang at gøre
indhug i personalet.

– En nedskæring af den stør-
relse vi taler om her, vil få kon-
sekvenser for forskningen og
den forskningsbaserede under-
visning. Kvaliteten vil simpelt-
hen falde. Nogle forskningsom-
råder vil blive forsømt og andre
nedlagt, siger Leif Sønderga-
ard.

Han frygter at universitetet
bliver nødt til at bruge løst an-
satte undervisere som er væ-
sentligt billigere end fastansat
personale for på den måde at
spare på personaleudgifterne.

– Vi har været igennem så
mange effektiviseringer og spa-
rerunder at der er skåret helt

ind til benet – og nu er man
altså ved at save benet over. Det
ender med at det hele falder
sammen, siger Leif Sønder-
gaard.

Fremtiden tegner ikke lyst for
universitetet. Københavns Uni-
versitet er ikke længere en at-
traktiv arbejdsplads. I løbet af
de næste ti år vil 40 procent af
det videnskabelige personale
forlade universitetet og gå på
pension, men rekrutteringen
mangler.

– Der er ingen der vil arbejde
på KU hvis der hele tiden kom-
mer nedskæringer. Hvis vi sam-
menligner med rekrutteringen i
det private erhvervsliv, så får vi
kun en tiendedel af det antal
ansøgninger til ledige stillinger
som de får, fortæller VIP’ernes

fællestillidsmand, Leif Sønder-
gaard.

Usund økonomi
Et af de fakulteter som ser ud til
at få et stort underskud på
næste års budget, er Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.
På fakultetets bundlinie mang-
ler 12 millioner kroner. Dekan
Hans Hultborn er dog optimist.

– Vi har haft en lavere STÅ-
produktion i år end vi havde
regnet med, men vi har udsigt
til en kraftig stigning i antal
STÅ og dermed også flere pen-
ge, siger Hans Hultborn.

Problemet er at der går et par
år inden stigningen for alvor
slår igennem, og indtil da kan
det af budgetmæssige årsager
blive nødvendigt at afskedige

folk og så ansætte dem igen om
et par år.

– På Sundhedsvidenskab ar-
bejder vi med en løsning hvor
vi måske kan “låne” pengene
indtil stigningen slår igennem,
men når nu økonomien for hele
Universitetet er så dårlig, så er
spørgsmålet jo hvor stort et
midlertidigt underskud på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet der kan bæres af resten af
universitetet. Situationen er så-
ledes meget uklar, siger dekan
Hans Hultborn.

De ansatte på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet har
haft travlt med at oprette Folke-
sundhedsvidenskab og lave nye
studieordninger.

– Vi har lavet en del arbejde
som vi ikke føler vi er blevet be-
lønnet for, og nu ser det altså
ud til at vi kommer til at spæn-
de livremmen ind i nogle år, si-
ger Hans Hultborn.

De seneste melding fra Mini-
steriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling er at der sandsyn-
ligvis vil ligge et udkast til en 
finanslov den 10. januar. Fi-
nansloven forventes vedtaget
den 1. marts 2002. For at uni-
versiteterne kan overleve indtil
da, vedtages der en midlertidig
finanslov. ■
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AFSKEDIGELSER ▼  

NYTÅRSFYRING – Medarbej-

derne på Københavns Universitet

må atter stå for skud hvis ikke 

regeringen sender en check.

Udsigt til fyringer
Et stort antal medarbejdere ser ud til at skulle 
forlade Københavns Universitet. Kassen 
er tom, og næste år mangler der 45 
millioner kroner på budgettet
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Ambulancetjeneste til universiteter
“I denne omgang må det nøjes med at blive ambulancetjeneste hvor

forskningen kun vil få det mest nødvendige.(...) Men allerede fra næste

års finanslov vil vi spille ud med ideer om bedre støtte til den fri offent-

lige forskning.”

Hanne Severinsen, Venstre, om udsigterne 

for de kommende finanslovsforhandlinger.



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

Af Richard Bisgaard

Fuldstændig uanfægtet af den fugtige decem-
berkulde og de mørke skyer der hænger over
Københavns Universitet, skuer Tycho Brahe

mod himlen over Rosenborg slot.
Bag ham ligger bygningen med det kuppelfor-

mede observatorium hvorfra et varmt lys træn-
ger ud fra et af vinduerne. Herinde sidder deka-
nen for Det Naturvidenskabelige Fakultet og for-
søger at virke lige så klippefast som Tycho Brahe. 

– Vi klynker ikke, siger han med sammenbidte
læber og forsøger at virke upåvirket af de budget-
overslag for det kommende år der ligger på bor-
det foran ham. 

Heraf fremgår det at Det Naturvidenskabelige
Fakultet næste år mangler 23 millioner kroner
for at fastholde uændret aktivitetsniveau. Så
medmindre den nye VK-regering lever op til sine
valgløfter og kommer universiteterne til undsæt-
ning, er der lagt op til nye dramatiske nedskærin-
ger på det i forvejen udsultede fakultet. Mellem
80 og 100 stillinger er i farezonen – og denne
gang kan de vel at mærke ikke findes med ‘næn-
somme’ prikkerunder og opfordringer til tidlig
aftræden. 

– Det er deciderede fyringer vi taler om, siger
Henrik Jeppesen og gør opmærksom på at fakul-
tetet fra 1997 til 2002 allerede har oplevet en
nedskæring på cirka 90 millioner kroner hvilket
har betydet en indskrænkning af personalet med
125 VIP-stillinger og 115 TAP-stillinger – eller 25
procent af staben.

Jeppesen selv er dog ikke i farezonen. Selv om
han snart fylder 65 år og i sidste måned kunne
fejre sit 40 års jubilæum som ansat på Køben-
havns Universitet, er han netop blevet genvalgt
uden modkandidater til en ny fireårsperiode som
dekan.

– Man løber ikke af pladsen – det skylder man
de mange ildsjæle på fakultetet, siger Henrik Jep-
pesen der blev valgt til posten første gang i 1990
efter at have fungeret som prodekan under hele
tre dekaner og siddet i fakultetsrådet siden 1972.

Stor gæld
Henrik Jeppesen er kendt som en gudsbenådet
fighter hvis initiativ og iderigdom synes at vokse
proportionalt med problemernes omfang. 

I starten af sin dekanperiode var fakultetets
økonomi forholdsvis stabil. Det såkaldte sølvbryl-

lupsforlig i 1992 gav lidt luft, og der blev lavet in-
stitutsammenlægninger i den helt store stil. Si-
den blev fakultetet ramt af dårlige konjunkturer
og skiftende undervisnings- og forskningsmini-
stres ugunst. Efter opfordring fra politikere og
Undervisningsministerium foretog fakultetet fx i
1994-95 en bevidst satsning på et meroptag af
studerende i forventning om at meroptaget ville
blive fulgt op af tilsvarende ekstrabevillinger til
undervisningsudstyr, videnskabelige medarbej-
dere og lokaler. De ekstra penge kom imidlertid
aldrig, så meroptaget endte med at koste fakulte-
tet 25 millioner kroner.

– Den gæld har vi høvlet af på siden, og planen
var at den skulle være ude af verden i år. Ved ind-
gangen af år 2000 skyldte vi 11 millioner kroner.
Nu ender vi nok med at have en tre fire millioner
kroner tilbage af den gamle gæld, siger Henrik
Jeppesen. 

En anden årsag til budgetproblemerne skal
findes i det stadigt faldende studenteroptag og
det deraf følgende fald i STÅ-produktion som ud-
løser taxameterbevillinger efter antal bestående
eksaminer. 

– Alene i år mistede vi 170 STÅ eller ni millio-
ner kroner i forhold til det budgetterede, siger
dekanen.

Succeshistorier
Men Henrik Jeppesen beklager sig ikke. Om så
kuplen faldt ned over hovedet på ham, ville han
udbryde: 

– Det er dejligt at være dekan. Der er altid ting
der kan gøres bedre.

Og så vil han begynde at fortælle om alle de
succeshistorier hans forskere skaber på trods af
al modgang. 

– I det forløbne år har vi fået et internationalt
biologisk diversitetscenter, et planetcenter og et
nanoscience-center. Vi har planlagt en ny over-
bygningsuddannelse i bioinformatik som starter
til sommer. Også en ny uddannelse i nanotekno-
logi begynder til sommer. Og så er vi i gang med
en kæmpediskussion om en ny studiestruktur
som skal muliggøre større fleksibilitet med færre
indgange og utraditionelle studieforløb på alle
de naturvidenskabelige uddannelser.

Så naturvidenskab er ikke i krise?
– Nej, der sker hele tiden noget. Trods nedgang

er der stadig stor begejstring. Men det er klart at
hvis vi nu skal ud og nedlægge 60 VIP-stillinger

og 50 TAP-stillinger endnu engang – og hoved-
parten ved uansøgt afsked – ja, så går systemet i
spåner, og man kan skyde en hvid pind efter alle
planlagte reformer, advarer dekanen.

Han vil gerne lave en udviklingskontrakt om
den nye studiestruktur som kan bidrage til at
gøre studierne mere attraktive og dermed mind-
ske frafaldet.

– Men det forudsætter at naturvidenskab får
en økonomisk indsprøjtning. De andre naturvi-
denskabelige fakulteter har jo akkurat de samme
problemer, understreger han.

Efter hans opfattelse bunder problemerne på
hans fakultet i høj grad i den lave prioritering
som naturvidenskab og teknik har i folkeskolen
og gymnasierne.

– Det er jo ikke vores skyld at unge ikke dukker
op hos os. Se blot hvor lavt naturfagene rangerer
i folkeskolen i den nyeste OECD-undersøgelse.
Danske elever ligger på niveau med lande som
Mexico og Brasilien! Det er altså det første led i
fødekæden som er helt katastrofalt – og som vi
ingen indflydelse har på. Det har de til gengæld
på seminarierne, og her vedbliver man at uddan-
ne lærere uden naturfag som obligatorisk pen-
sum. Så tror da pokker at mange af vores stude-
rende aldrig har hørt om Tycho Brahe når de
starter hos os.

Hjerte for naturvidenskab
Mens Henrik Jeppesen tænker tilbage på sin egen
tid i mellemskolen med glæde, husker han ikke
gymnasietiden som særlig spændende:

– Her forsøgte man at dræbe al den nysgerrig-
hed som vores naturfagslærer havde forsøgt at
indpode os i de små klasser. Heldigvis var der en
masse dejlige rejse- og geografibøger på bibliote-
ket, og dem benyttede jeg flittigt i fritiden mens
mine kammerater dyrkede sport. Det kunne jeg
nemlig ikke være med til på grund af min astma.
Til gengæld læste jeg så meget desto mere, og her
blev grunden for alvor lagt for min senere karrie-
re som geograf.

Henrik Jeppesen ville gerne være antropolog
så da han var færdig med gymnasiet, henvendte
han sig til antropologi-professoren på Køben-
havns Universitet.

– Men han ville ikke have mig. Han havde alle-
rede optaget én sidste år, og nu var de allerede
fem på studiet, fik jeg at vide.

Til gengæld var der en ledig plads på geografi

40 ÅRS JUBILÆUM ▼  

En glad dekan
Det er dejligt at være dekan, siger Henrik 
Jeppesen der er klar til at indlede sin fjerde 
regeringsperiode på Naturvidenskab som de 
foregående sluttede – med underskud og 
udsigt til nye fyringsrunder 

“Det er jo ikke vores skyld
at unge ikke dukker op hos
os. Se blot hvor lavt natur-
fagene rangerer i folkesko-
len i den nyeste OECD-un-
dersøgelse. Danske elever
ligger på niveau med lande
som Mexico og Brasilien!
Det er altså det første led i
fødekæden som er helt 
katastrofalt – og som vi 
ingen indflydelse har på”.
H e n r i k  J e p p e s e n

Led, ledere, ledest 
“Og så kritiseres de egenrådige og magtfulde dekaner. Hvad er nu det!

Man råber på ledelse og når der så er nogen der viser ledelse - i dette

tilfælde på et fakultet der er større end mange universiteter - så er det

også galt.”

Henrik Jeppesen, debatindlæg i Information, 10.11. 2001
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hvor Henrik Jeppesen efter otte års studier
sprang ud sammen med tre af de fire andre på
årgangen som nybagt cand.mag. i geografi.

– Og husk nu at skrive at det var som fire-fags-
kandidat, nemlig i zoologi, geografi, botanik og
geologi, understreger Jeppesen der savner lidt
mere oprør hos ungdommen i dag.

– Da jeg var ung sloges vi for at få en god un-
dervisning. Jeg savner ufattelig meget at de stu-
derende i dag laver lidt mere oprør hvis kvalite-
ten af den undervisning, som de får, ikke er i or-
den.

Det lyder som om lærerne på Naturvidenskab er
for dårlige?

– Nej, men der er nogle som ikke har fornyet
sig så hurtigt som de burde, og de må så hjælpes
på gled. 

Er de studerende for sløve?
– Nej, ikke for sløve, men for uengagerede. Alt

for uengagerede. De går kun op i karakterer og
har helt glemt at være fagkritiske, siger Henrik
Jeppesen.

Batiksmølfen
At Henrik Jeppesens hjerte brænder for Afrika og
især Ghana, er ikke nogen hemmelighed. Af
kærlige kendinge kaldes han batiksmølfen på

grund af sin ofte meget farvestrålende påklæd-
ning. Afrika sætter også sit præg på det stilige de-
kankontor hvor et af Mogens Hoffs kæmpemale-
rier med afrikanske scener pryder hele den ene
endevæg. 

Kærligheden til kontinentet blev grundlagt da
han som studerende rejste til Ghana for at skrive
speciale om landbrug og fødevaresikkerhed. Som
nybagt kandidat blev han tilknyttet Det Geografi-
ske Institut ved Ghanas Universitet, og det er
blandt andet takket været hans indsats at Køben-
havns Universitet siden har opbygget et meget
tæt samarbejde med Ghana – så tæt at Danida på
opfordring af Henrik Jeppesen har bygget en
større villa på campus i Accra til at huse alle de
KU-forskere som jævnligt er på feltarbejde i lan-
det. I parentes bemærket er Jeppesen som tak for
sin engagerede indsats da også udnævnt til æres-
doktor af Ghanas Universitet.

Så kom ikke og sig at Københavns Universitet
ikke gør nok for Afrika. 

– Problemet er måske snarere at folk somme ti-
der har for meget tendens til at kaste sig over det
tropiske – for så helt at glemme det arktiske, si-
ger han.

Hermed også antydet hvor han aktuelt lægger
vægten, nemlig på at opbygge et samarbejde med

relevante forskningsinstitutioner i Grønland hvor
Det Naturvidenskabelige Fakultet i forvejen har
Arktisk Station og Sermelik Stationen som baser
for arktisk forskning.

Men det har ikke forhindret ham i samtidig at
engagere sig andre steder i verden, fx i Bosnien
hvor Jeppesen har været med til at reformere og
genopbygge Det Naturvidenskabelige Fakultet i
Sarajevo sammen med sine studieledere og an-
dre forskere. Og senest har han været i Syrien for
at underskrive en samarbejdsaftale med Damas-
kus Universitet om studenterudveksling.

– Efter terrorangrebet mod USA den 11. sep-
tember og den beskidte valgkamp herhjemme er
det fantastisk vigtigt at signalere at vi i Vesten
gerne vil samarbejde med den moderne islami-
ske verden, siger Henrik Jeppesen. 

Mod lysere tider?
Med dannelsen af et såkaldt superministerium
for vidensdannelse har den ny VK-regering sendt
et klart signal om at forskning og udvikling skal
opprioriteres. Jeppesen lægger da heller ikke
skjul på at han har store forventninger til det nye
ministerium.

– Jeg synes personligt det er en god konstrukti-
on at man samler videnskab, teknik og udvikling

i et ministerium. Det er jo det vi beskæftiger os
med på Naturvidenskab. Og jeg tror at man i mi-
nisteriet er opmærksom på at også Humaniora
og Samfundsvidenskab skal tilgodeses. Det vigti-
ge er at vi får nogen der vil slås for forskning og
højere uddannelse. I Undervisningsministeriet
har universiteterne jo altid været underpriorite-
ret i forhold til folkeskolen og gymnasierne. Så
det kan næsten kun blive bedre, mener den na-
turvidenskabelige dekan.

Så du tror ikke nedskæringerne bliver til noget
alligevel?

– Det ved jeg ikke. Jeg må forholde mig til
hvad der foreligger og kan herudfra konstatere at
hvis vi ikke får en økonomisk indsprøjtning, så vil
det hurtigt gå yderligere nedad. Og eftersom in-
dustrien skriger efter kandidater i bioteknologi,
datalogi, fysik og så videre, mister Danmark her-
med samtidig potentialet til innovationer og for-
bedret velfærd, siger Henrik Jeppesen og benæg-
ter at han hermed udsender et nødråb.

– Nødråb opfattes som klynk, så vi har ikke 
andre muligheder end at bidrage til afviklingen
af dansk naturvidenskab indtil vi får andet at 
vide. ■

FIGHTER – Det er dejligt at

være dekan. Der er altid ting der

kan gøres bedre, siger Henrik 

Jeppesen.
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Rollemodel for erhvervslivet
“De beslutninger som fakultetsrådet har måttet træffe i forbindelse med nedskæringsrun-

derne, er truffet i enighed, og uden din evne til at skabe kompromisser ville dette næppe

være lykkedes. Her kunne du nok lære adskillige ledere inden for det private erhvervsliv et

og andet”.

Elisabeth Bruun, sekretariatschef, tale til Henrik Jeppesen ved 40-års jubilæet.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Danmark skal være den
førende IT-nation, og
derfor skal IT have en

særlig plads i uddannelsessyste-
met, står der i Venstres og Kon-
servatives regeringsgrundlag.
Det er dog ikke alle institutter
på Københavns Universitet der
har tænkt sig at leve op til rege-
ringens intentioner.

Nogle studerende på Køben-
havns Universitet tager bare en
kuglepen. Andre skal huske bå-
de tastatur, printerkabel, ekstra
farvepatron, skærm og hvad
der ellers hører sig til. Hvad de
studerende må medbringe til
skriftlig eksamen på KU, af-
hænger nemlig af hvilket fag de
studerer. Nogle steder er det
valgfrit om de studerende vil
medbringe computer eller ej,
andre steder er det slet ikke til-
ladt at bruge computeren til ek-
samen.

De studerende så gerne at
det blev muligt at medbringe
computer til eksamen. 

– Vi synes at brugen af com-
putere til eksamen og IT gene-
relt skal bruges i så vid ud-
strækning som overhovedet
muligt, siger formand for Fore-
nede Studenterråd, Katrine
Møller.

– Der findes stadig fag hvor
IT er integreret i undervisnin-
gen, men eksamen foregår alli-
gevel med papir og blyant. Det
mener vi ikke kan være menin-
gen.

Forenede Studenterråd me-
ner ikke kun at IT er til for at
gøre undervisningen mere
spændende.

– Vi skal tænke på at når de

studerende forlader Køben-
havns Universitet, så kommer
de til at arbejde med computere
på den ene eller anden måde.
Så ville det være rart hvis de
studerende havde noget erfa-
ring allerede, siger Katrine
Møller.

Ingen computer
Et af de steder hvor det er for-
budt at benytte computer til
den skriftlige eksamen, er på
Institut for Økonomi. De fire ti-
mers skriftlige eksaminer – og-
så kaldet gymnastiksalseksami-
ner – foregår på den gode gam-
meldags måde med pen og fire-
lag tykt karbonpapir. 

– Nogle af vores eksaminer
kræver at de studerende har
særlige programmer og at com-
puteren har en stor regnekraft
og da ikke alle studerende har
råd til det, har vi valgt at
fortsætte med at have skriftlige
eksaminer på den gammeldags
måde. Vi lægger vægt på at alle
skal have de samme mulighe-
der til de skriftlige eksaminer.
Så en eksamensform hvor de
studerende medbringer deres
computer, vil vi forhåbentlig ik-
ke opleve, siger Peter Erling
Nielsen, studieleder på Institut
for Økonomi.

På Økonomi prøver de i ste-
det at lave nogle alternative ek-
samensformer så de studerende
slipper for de store skriftlige ek-
saminer i kedelige lokaler på
universitetet eller i gymnastik-
sale rundt omkring i Køben-
havn. I øjeblikket findes der for
eksempel to-dages og fem-
døgns tag-med-hjem eksami-
ner.

– Vi har tidligere været for

traditionelle når vi afholdt ek-
saminer, men i forbindelse med
vores studiereform har vi i de
seneste par år sat drøn på ud-
viklingen af alternative måder
at afholde eksaminer på, siger
Peter Erling Nielsen fra Økono-
mi.

En anden mulighed kunne
være at købe 250 bærbare com-
putere som blandt andet skal
bruges til skriftlige eksaminer.
Studieleder Peter Erling Niel-
sen vil dog ikke sætte sin un-
derskrift på den store check før
alle alternativer er blevet grun-
digt undersøgt.

– Det er måske muligt at fin-
de de tre millioner kroner som
bærbare computere vil koste,
men det er ikke en engangsud-
gift. Computerne skal vedlige-
holdes, og programmer skal
udskiftes. Det vil koste cirka en
million kroner om året at gøre
det. Det ville sandsynligvis
være endnu bedre at investere i
gratis bredbånd til de studeren-
de. Så ville vi kunne afholde en
eksamen hvor de studerende
sidder hjemme og på den måde
slipper for nogle af gymnastik-
salseksaminerne. Bredbåndet
ville vi også kunne bruge i den
daglige undervisning, siger stu-
dieleder Peter Erling Nielsen.

En god historie
Et af de steder hvor der er ble-
vet eksperimenteret med bru-
gen af computere til eksamen
er på Institut for Historie. I
1997 deltog 13 studerende i et
forsøg hvor universitetet stille-
de computere til rådighed for
de studerende. Det var en beko-
stelig affære. Forsøget kostede
4000 kroner mere pr. deltager

end hvad en skriftlig eksamen
normalt koster. At det blev så
dyrt, skyldes blandt andet at
der var vagter til at passe på
computerne om natten, og
computerkyndigt personale
stod stand by hvis uheldet skul-
le være ude.

I løbet af de fire år der er
gået siden forsøget, er skriftlige
eksaminer med computer ble-
vet kutyme på Historie – dog
uden yderligere omkostninger
for instituttet.

– De studerende må med-
bringe alle former for hjælpe-
midler til vores skriftlige eksa-
miner, så det er intet problem
at bruge computer. Vi behøver
ikke at være nervøse for hvad
der ligger på harddisken, siger
Johny Leisner, studieleder på
Institut for Historie.

Når de studerende melder sig
til eksamen på Historie, beslut-
ter de samtidig om de vil bruge
computer til den skriftlige eksa-
men eller om de vil skrive i
hånden.

– De sidste tal jeg har set, vi-
ser at 55-60 procent af de stu-
derende vælger at medbringe
deres computer til den skriftli-
ge eksamen – og det tal er sti-
gende, fortæller Johny Leisner
og tilføjer at det er de studeren-
des eget ansvar at computeren
fungerer. Bryder den sammen
midt i eksamen, må den stude-
rende fortsætte eksamen med
kuglepennen eller blyanten.

Johny Leisner mener at com-
putere er en god måde at afhol-
de eksamen på da det er en
prøveform de studerende er
trygge ved. De studerende er
vant til at arbejde ved compute-
re mens det godt kan virke

fremmed for dem at skulle skri-
ve på karbonpapir.

Fremtiden
I rektoratet er stemningen posi-
tiv når talen falder på brugen af
computere til eksamen.

– Vi har diskuteret brugen af
computere til eksamen utallige
gange, og vi mener at compute-
re skal bruges hvor det er prak-
tisk muligt. De forskellige insti-
tutter har dog hver især deres
problemer som gør at der er
nogle forhindringer der skal
overvindes inden de kan gå i
gang, siger formand for Køben-
havns Universitets IT-Udvalg,
prorektor Joan Conrad.

Tendensen peger i retning af
at gymnastiksalseksaminer
langsomt forsvinder og helt nye
eksamensformer vil komme til.

– Der er mulighed for at eks-
perimentere med eksamensfor-
merne, så de lange skriftlige ek-
saminer kan blive afløst af no-
get mere moderne. Hvis insti-
tutterne er nervøse for at der
bliver snydt til to-dages eksami-
nerne, så kan de for eksempel
lave en mundtlig kontrol, siger
Joan Conrad.

Hun forestiller sig at der i
fremtiden vil blive brugt com-
putere til alle eksaminer. ■

EKSAMEN ▼  

IT til eksamen
Der skal være sammenhæng mellem den daglige undervisning og prøveformerne. Rege-

ringen har som mål at elever og studerende der benytter IT som et dagligt redskab, efter-

hånden også skal kunne bruge IT ved skriftlige prøver og i forberedelsestiden ved mundt-

lige prøver.

Fra den tidligere regerings IT-strategi “Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT”

MODERNE TIDER – Der er

stor forskel på eksamensformen

på Københavns Universitet. Com-

puteren vinder frem, men det er

ikke alle steder den er velset.

Stor forskel på eksamen

Brug af computer til eksamen er 
ikke lige velkommen på alle insti-
tutter. Mens nogle eksaminer kun
kræver et tekstbehandlingspro-
gram, så kræver andre eksaminer
så dyre programmer og hardware
at det simpelthen er forbudt at
medbringe computer
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Af Kirsten Haagensen

Projektmagerne har travlt.
Shakespeares A Midsum-
mer Night’s Dream spilles

på Københavns Universitet
Amagers teaterscene hver aften
i en uge. Universitetets faglige
viden skal bredes ud i offentlig-
heden. Det foregår alt sammen
på engelsk og på en mere dra-
matisk måde end foran tavlen i
undervisningslokalet.

– Vi vil gerne åbne universi-
tetet udadtil. Folk skal ikke ba-
re have et billede af universite-
tet som et lukket sted hvor folk
sidder og forsker, siger dette års
instruktør Paul Bjergfelt der
som engelskstuderende på
Københavns Universitet var
med til at starte Projektmager-
ne i 1991 og i dag arbejder som
gymnasielærer på Frederiks-
berg.

Hovedformålet med Projekt-
magernes koncept er at åbne
universitetets døre for offentlig-
heden. De studerendes viden
skal formidles til verden uden
for universitetet, og en af de
vigtige målgrupper er landets
gymnasieelever. 

Derfor inviterer teatergrup-
pen hvert år i løbet af deres
ugelange spilleperiode omkring
120 storkøbenhavnske gymna-
sieelever ud på universitetet til
foredrag med efterfølgende
matinéforestilling.

Ideen er at give gymnasieele-
verne en fornemmelse af en-
gelskfaget på universitetsni-
veau og en oplevelse af univer-
sitetet back stage.

En slags studievejledning
Det er vigtigt at finde ud af
hvad universitetet er før man
begynder på livet som stude-
rende, men det kan være svært

fordi samarbejdet mellem gym-
nasierne og universiteterne ik-
ke er lige stærkt alle steder.

– Det er min klare fornem-
melse at gymnasieeleverne ger-
ne vil møde universitetet. Som
gammel studievejleder på En-
gelsk Institut ved jeg at studie-
vejledningen i overgangen mel-
lem gymnasiet og universiteter-
ne godt kan forbedres, og her
er et projekt som vores en god
chance for kontakt, siger Paul
Bjergfelt.

Gymnasieeleverne og deres
lærer bruger som regel besøget
hos Projektmagerne som led i
undervisningen. I Danmark har
vi sjældent chancen for at se
engelsk drama opført på origi-
nalsproget, så det kan være en
oplevelse i sig selv, men elever-
ne får også en teoretisk viden
med sig hjem.

Før besøget har de forberedt
sig gennem et skriftligt mate-
riale som Projektmagerne har
udarbejdet og sendt ud til klas-
serne. Desuden holder de uni-
versitetsstuderende et foredrag
før forestillingen – enten om
stykket eller om den aktuelle
opsætning.

Efter forestillingen er det tid
til at mingle og gå bag universi-
tetets kulisser. Et besøg i baren
giver gymnasieeleverne en op-
levelse af et mere uformelt uni-
versitet end ved de årlige be-
søgsdage.

– Hvis eleverne bliver bagef-
ter og drikker en øl i baren, er
der rig mulighed for at snakke
med de studerende. Bare der er
en eller anden form for kon-
takt, kan det hjælpe dem til at
se om universitetet er noget de
har lyst til, siger Paul Bjergfelt.

Dobbelt udbytte
Arbejdet på de skrå brædder gi-

ver også de universitetsstude-
rende en lang række faglige og
sociale fordele. De får styrket
det sociale studiemiljø, trænet
deres engelsk, og så bliver til-
gangen til de store dramaer en
helt anden end de er vant til. 

– Det at arbejde med en dra-
matisk tekst på scenen giver en
anden forståelse af teksten end
hvis man arbejder med den i
undervisningen, siger Paul
Bjergfelt.

Når ressourcerne og lærerin-
teressen har tilladt det, har Pro-
jektmagernes opsætninger
været en integreret del af kur-
serne på Engelsk Institut. Det
var blandt andet tilfældet i
1992 hvor gruppen opførte
Arthur Millers The Crucible. Ved
siden af arbejdet med selve fo-
restillingen fulgte de studeren-
de et kursus i Arthur Millers
forfatterskab med The Crucible
som hovedværk. Projektet blev
afsluttet med premiere og teo-
retisk eksamen.

– Vores opsætninger har ikke
altid været så omfattende, men
tanken om at integrere teori og
praksis ligger altid bag plan-
lægningen, siger Paul Bjergfelt. 

Da projektmagerne blev dan-
net, satsede en del af de med-
virkende på at blive gymnasie-
lærere. Det gælder ikke i dag,
men erfaringerne med den fag-
lige formidling kan også bruges
i en mere bred definition af for-
midling.

– Mange af de studerende
som er med i Projektmagerne i
dag, har lyst til at formidle vi-
den – også til andre end dem
fra deres hold. Foredragene for
gymnasieeleverne giver øvelse i
at stille sig op foran andre men-
nesker og fortælle om for ek-
sempel Shakespeare, siger Paul
Bjergfelt.

For dem der vil ud at under-
vise i gymnasiet, giver kontak-
ten med gymnasieskolen et
godt netværk og en fornemmel-
se af gymnasiet som en arbejds-
plads. Endnu en fordel er erfa-
ringen med det projektoriente-
rede arbejde som en teaterfore-
stilling jo er. Det er et godt kort
at have på hånden når man som
nybagt kandidat skal ud og
søge job. ■

Projekt ‘gymnasieelev’
Teatergruppen Projektmagerne åbner hvert år dørene for

storkøbenhavnske gymnasieelever. De skal se engelsk drama
på originalsproget og opleve universitetet back stage

Projektmagerne
Teatergruppen Projektmagerne udspringer fra En-
gelsk Institut på Københavns Universitet Amager.
Gruppen blev dannet i 1991 af en flok initiativrige
studerende der ville spille de dramaer som de  læste
i undervisningen, på virkelighedens skrå brædder.
Teatergruppens særkende er opsætningen af store
klassiske dramaer af blandt andre Shakespeare,
Jane Austen og Arthur Miller der opføres på origi-
nalsproget. Gruppen består af skiftende hold af stu-
derende primært fra Engelsk Institut, af udveks-
lingsstuderende og af spirende skuespillere der her
ser chancen for at udvikle deres talent.

GYMNASIEKONTAKT ▼  

ELFENBENSTÅRNET – Er an-

det og mere end litterær kanon.

Her scener fra årets forestilling 

A Midsummer Night’s Dream af

Shakespeare.
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Af Jens Glebe-Møller

Ialle religioner finder man fo-
restillingen om mellemvæse-
ner mellem guderne eller

guddommen og mennesker. I
den jødisk-kristne-muslimske
tradition kaldes disse mellem-
væsener for engle – af det
græske ord angelos som betyder
sendebud eller budbringer. 

Nogle af englene rangerer
højere end andre. De er ærke-
engle. Og de har navne. En af
dem er Gabriel. Det var ham
som i følge Det Gamle Testa-
mente tolkede Daniels syner.
Det var også ham der ifølge Lu-
kasevangeliet forkyndte for
jomfru Maria at hun skulle føde
en søn som hun skulle kalde Je-
sus. Og det var Gabriel der før-
te Muhammed op foran Guds
trone i den syvende himmel. 

En anden ærkeengel er Mika-
el som styrtede den store drage
ifølge Johannes Åbenbaring –
ikke at forveksle med Sankt
Georg eller på dansk Sankt Jør-
gen som også besejrede dragen. 

Selv om engle som de mel-
lemvæsener de er, egentligt
hverken er af hankøn eller hun-
køn, har de – eller de fornemste
blandt dem – alligevel fået
mandsnavne og er blevet opfat-

tet som ma-
skuline. I dag,
i en efter-patri-
arkalsk tid,
måtte vi nok
også give eng-
lene kvinde-
navne! 

Engle – eller
tilsvarende
mellemvæse-
ner – finder vi
altså i alle reli-
gioner. Og i
den kristne re-
ligions grund-

læggende skrift, Det Nye Testa-
mente, vrimler det nærmest
med dem. 

Tænk bare på julenat hvor en
engel siger til hyrderne på mar-
ken “Frygt ikke! Se jeg forkyn-
der jer en stor glæde, som skal
være for hele folket. I dag er der
født jer en frelser i Davids by;
han er Kristus, Herren.” Og
englen lovpriser Gud sammen
med “en himmelsk hærskare”
(som også består af engle) 

og synger “Ære være Gud i det
højeste og på jorden! Fred 
til mennesker med Guds vel-
behag!” (Lukasevangeliet, 
kap. 2.) 

Engledoktoren
Englene synes alligevel ikke at
have spillet nogen større rolle i
den ældste kristendom. Først
efterhånden vinder de indpas.
Pseudonymet Dionysios Areop-
agiten (som ifølge Apostlenes
Gerninger, kap. 17 var medlem
af areopagos, den højeste dom-
stol i Athen, men i virkelighe-
den er ukendt) opstiller i 6.
århundrede ligefrem et engle-
hierarki og erklærer at selv de
største teologer ikke kan måle
sig med de nederste engle. 

Endnu et par århundreder se-
nere bliver det almindelig kir-
kelære at man kan tilbede eng-
lene, og så går det ellers slag i
slag. Der er massevis af engle
og visse dage i kirkeåret tileg-
nes særlige engle, fx Mikkels-
dag, den 29. september, som
tilegnes ærkeenglen Mikael. På
landet bliver det i hundreder af
år skik at fejre høstgildet på
Mikkelsdag som så også bliver
skifte- og flyttedag. “Fruen har
opsagt mig min Kondition til
Mikkelsdag”, hedder det et sted
hos Hostrup (ham med regens-
komedien ‘Genboerne’). 

Og så er der jo også skytseng-
le som våger over – beskytter –
de enkelte mennesker. I islam
der – religionshistorisk set – til-
hører samme familie som jøde-
dom og kristendom, bliver an-
tallet af engle om muligt endnu
større. Der er engle som lovpri-
ser Gud, engle der bærer hans
trone, 19 helvedes-engle, de to
engle som nedskriver ethvert
menneskes gode og onde ger-

ninger, og mange flere endnu.   
Denne gevaldige engletro må

teologerne naturligvis også be-
skæftige sig med. Og det gør de
store teologer i middelalderen
da også. Et eksempel er Thom-
as Aquinas med tilnavnet engle-
doktoren, doctor angelicus. 

I sin Summa Theologiae ud-
former han i 1200-tallet en ve-
ritabel englelære, angelologi.
Her diskuterer han blandt an-
det englenes placering i rum-
met og han slår fast at der ikke
kan være flere engle på ét sted.
Svaret på titelspørgsmålet er
altså at kun én engel kan danse
på et knappenålshoved. 

Utøj og dræberengle
Middelalderteologerne blev
kaldt for skolastikere. Siden er
‘skolastisk’ ofte blevet en ned-
sættende betegnelse for spids-
findige og ørkesløse spekulatio-
ner a la overskriften her. Men
på deres præmisser havde sko-
lastikernes spekulationer skam
et reelt indhold. 

Når Gud bor deroppe i sin
himmelske verden og vi menne-
sker hernede på jorden, hvor-
dan er så de væsener, englene,
indrettet som skal formidle
mellem Gud og os? Har de en
krop som vi, så kan de jo ikke
have forbindelse med den ule-
gemlige guddom. Men hvis de
ikke har, så kan de ikke medde-
le sig til os. 

Thomas og andre tumler
med problemet – indtil refor-
matorerne, med Luther i spid-
sen, gør kort proces. Englene
bliver vel ikke direkte afskaffet,
men i et af de lutherske beken-
delsesskrifter, De schmalkaldi-
ske Artikler, bliver tilbedelse af
englene ligefrem kaldt for afgu-
deri. Der er nemlig kun én mel-

lemmand mellem Gud og os, og
det er Jesus Kristus. 

Fra reformationsårhundredet
og fremover har englene altså
kun den ene funktion at bringe
bud om Guds vilje. I de prote-
stantiske kirker vel at mærke.
For i den katolske kirke lever de
videre i bedste velgående. 

Men her må vi lige standse
op et øjeblik. Englene er efter
den folkelige og altså endnu ka-
tolske opfattelse gode og blide
væsener – jævnfør fx udtrykket
‘et engleligt smil’ – der går i 
forbøn for os hos Gud og som
skytsengle hjælper os i nød.
Men de er alligevel ikke alle
sammen gode. 

I min barndom da der var fle-
re lus og lopper end i vore dage,
sang vi en sang med dette vers:
“Moder! Er der også onde eng-
le? /Ti dog med din snak og gå
din vej! /Jamen mor, så er det
dem om natten /som så ganske
skræk’ligt bider mig!”. Hvad
moder i sangen benægter er ek-
sistensen af onde engle. 

Ikke desto mindre var Lucifer
eller djævelen hersker over
dæmonerne, de frafaldne eng-
le. Og sådanne frafaldne engle
måtte naturligvis være ophavs-
mænd til de natlige loppe- eller
lusebid for ikke at tale om
værre ting. 

De engle der optræder i Jo-
hannes Åbenbaring, det sidste
skrift i Det Nye Testamente, er
heller ikke ligefrem gode og bli-
de: “Den sjette engel blæste i
sin basun, og jeg hørte en røst
fra de fire horn på guldalteret
foran Gud sige til den sjette en-
gel med basun: “Løs de fire
engle, som står bundet ved den
store flod Eufrat”. Og de fire
engle, som holdtes rede til den
time og dag og måned og år,

blev løst, så de kunne dræbe en
tredjedel af menneskene” (kap.
8. v. 13f.). Gode engle, men
altså også onde engle og straf-
fende engle, dræberengle!

Engle mister glans
Med naturvidenskabens gen-
nembrud i 1600-tallet blev tro-
en på eksistensen af engle – og i
det hele taget magter og kræf-
ter uden for den verden vi ken-
der til – mere og mere undermi-
neret. 

Religionskritikken tog fart.
Et anonymt og meget udbredt
skrift i 1700-tallet bar titlen
‘Traktat om de tre bedragere’.
De tre bedragere var ingen rin-
gere end Moses, Jesus og Mu-
hammed.   

I dette skrift genoptages en
tanke som kendes helt fra An-
tikken, om at menneskene ska-
ber guder af frygt: “De som er
uvidende om de fysiske årsager,
har en naturlig frygt, som stam-
mer fra den tvivl, de befinder
sig i, om der er en magt, som
kan skade dem eller hjælpe
dem. Heraf kommer den til-
bøjelighed, som de har til at fo-
restille sig usynlige væsener,
dvs. deres egne fantomer, som
de påkalder i modgang og
lovsynger i medgang, og hvoraf
de til sidst gør sig guder”. 

Det er den samme frygt som
gør at menneskene “sætter sig i
hovedet, at der er usynlige eng-
le, som er årsag til deres gode
eller slette skæbne”, og som får
dem til at give afkald på deres
sunde fornuft. 

Når tanker som disse bredte
sig ud over den vestlige verden
– da sækulariseringen (afkrist-
ningen) tog til – blev det van-
skeligere og vanskeligere for
teologerne at forbinde noget

VIDENSKABET
ANGELOLOGI

Hvor mange engle
kan danse på et

knappenålshoved?

“I islam der religionshi-
storisk set tilhører sam-
me familie som jøde-
dom og kristendom, 
er antallet af engle om
muligt endnu større”

Tro på engle? Vi tror jo på så meget. 
Vi tror på lykkepiller. Vi tror på auraer 
og horoskoper. Og nogle af os troede 

på Brians chancer mod Tyson 
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med begrebet engle. Det kan
man aflæse af en lang stribe
fremstillinger af den kristne tro
også kaldet dogmatikker. 

Henrik Scharling, forfatter til
komedien Jul i Nøddebo Præste-
gård, var også professor i teolo-
gi. Og han skrev i sin dogmatik
(1913): “Det må indrømmes, at
læren om englene ikke har no-
gen umiddelbar tilknytning i
vor bevidsthed, og at den heller
ikke fremviser nogen organisk
sammenhæng med det øvrige
kristelige trosliv.” 

Med nogle krumspring fik
Scharling alligevel angelologi-
en med, men for andre teologer
senere i århundredet hører ta-
len om engle simpelthen med
til de mytiske forestillinger om
verdens beskaffenhed som na-
turvidenskaben har gjort over-
flødige. 

I dag skal man være ualmin-
delig heldig hvis man i en
dansk kirke hører præsten
prædike om engle. Stort set har
moderne teologer afskrevet an-
gelologien. Som en enkelt mar-
kant undtagelse kan nævnes
schweizeren Karl Barth, Son-
ningpris-modtager, som i sin
store Kirchliche Dogmatik har
en lang paragraf om engle. Selv
om han holder fast ved den
gamle realistiske engletro, er
han dog ikke interesseret i hvad
englene måtte bestå af, kun i
deres opgave som vidner om
Guds skabende kraft. 

Men på trods af al sækulari-
sering er englene der jo stadig-
væk. De er uadskillelige fra
kunsthistorien. Og de pryder
vore kirker alle vegne. Fede ba-
rokengle med antikke forbille-
der svæver under loftet og blæ-
ser i basun – svæver er i øvrigt
ikke det rigtige udtryk, for eng-

le har jo vinger. De fleste har
kun to, men nogle op til seks. 

Og fjerene er selvfølgelig 
hvide, for hvid symboliserer – i
hvert fald i den kristne traditi-
on – uskyld. Engle er ikke fugle,
for fugle hører trods alt til de
jordiske skabninger. Men hvor-
dan skulle engle kunne færdes
mellem himmel og jord hvis 
ikke ved hjælp af vinger? 

Englene eksisterer altså i
hvert fald i kunsten. De eksiste-
rer i salmebogen. Og som pa-
pirengle på juletræet. Men eksi-
sterer de i virkeligheden for os
moderne mennesker, kristne 
eller ikke-kristne?  

Den uundværlige tro
I 1970 udsendte den amerikan-
ske religionssociolog Peter L.

Berger en lille bog som han
kaldte A Rumor of Angels. Ber-
ger havde ellers i mange år i si-
ne meget indflydelsesrige
bøger argumenteret for at
sækulariseringen er uigenkal-
delig. ‘Den hellige tronhimmel’,
The Sacred Canopy, er definitivt
styrtet sammen. 

Men han syntes at fornemme
en tilbagevenden af det overna-
turlige, det supranaturale, i den
moderne verden. Han sporede
et rygte om at der så måske alli-
gevel trods al sækularisering er
mere mellem himmel og jord,
og måske endda også er engle

til. Han skriver: “Frem for alt
forkynder engle Guds omsorg
for verden ...intet er ladt ude i
denne omsorg”. Og han citerer
en rabbiner: “Der er ikke en
stilk på jorden, som ikke har sin
skytsengel i himlen”. 

Har Berger og hans rabbinske
hjemmelsmand ret? For slet ik-
ke at tale om vore muslimske
trosfæller? Tja, vi tror jo på så
meget. Vi tror på lykkepiller. Vi

tror på auraer og horoskoper.
Og nogle af os (eksklusiv un-
dertegnede) troede på Brians
chancer mod Tyson.   

Og enhver kan jo se – uanset
om han eller hun er kristen, 
jøde eller muslim – at rektor
Møllgårds skytsengel har for-
ladt ham. Skal vi så til syvende
og sidst også tro på engle? Vi

kan i hvert fald her i december
måned slet ikke komme uden
om dem. For (slå selv op i sal-
mebogen) julen har nu engang
englelyd! ■

Jens Glebe-Møller er professor i
etik og religionsfilosofi på Insti-
tut for Systematisk Teologi, Det
Teologiske Fakultet.

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.  

“Der er ikke 
en stilk på 
jorden, som
ikke har sin
skytsengel i
himlen”
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Det var en fornøjelse at
læse om de jurastuderen-
des holdning til det aktu-

elle rektorvalg i det seneste
nummer af Universitetsavisen.
Især da vi alle ved at de jurastu-
derendes udsagn har meget
stor vægt i samfundet – om ikke
nu så i hvert fald når de engang
bliver færdige som jurister.
Mindst lige så stor vægt som
hvis de var økonomer, men så
dog heller ikke større. 

For vi ved jo alle at økono-
merne sidder inde med den au-
tentiske sandhed om virkelig-
heden hvilket giver dem det
sidste ord at skulle have sagt i
enhver ansvarlig politisk dis-
kussion; juristerne retfærdiggør
kun det økonomerne og regn-
skabsførerne dømmer sandt.
Økonomi er en altomfattende
kendsgerning, og kendsgernin-
ger kan man som bekendt ikke
diskutere. 

Det glædede mig at se de stu-
derendes organisations repræ-
sentant (stud.jur.) trykke hånd
med snart fhv. rektor (Universi-

tetsavisen  19, s. 2) og erklære
fælles fodslag mellem studenter
og ledelse. Denne stud.jur. er
nemlig en tidligere filosofistu-
derende der har set lyset, fattet
samtidens fornuft, og derfor
forladt det brødløse filosofistu-
dium til fordel for det langt me-
re indflydelsesrige retsfilosofi-
ske projekt.

Jeg er selv kun filosofistude-
rende og må erkende at filosofi
blot er til lyst – i modsætning til
jura og økonomi som inde-
bærer det originale kendskab til
den skinbarlige sandhed og den
dybeste alvor. Og jeg ved at jeg
burde være taknemmelig for at
det overhovedet er muligt sta-
dig at studere filosofi (selv om
det kun er på deltid sammenlig-
net med fortidens studieord-
ninger) på et universitet i en
postmoderne verden. 

Forstemmende
Tilbage til juristerne. En 1. års
jurastuderende erklærer åbent
at han ikke ved hvad rektorval-
get går ud på. Han håber naivt
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Universitetsavisen bragte før sommerferien
en artikel med titlen “Frontalt opgør med
indavl på spanske universiteter” (Universi-

tetsavisen, nr. 12, 2001). Artiklen beskrev hvorle-
des vennetjenester – og ikke meritter – længe har
været en del af den fremherskende kultur der
tæller ved besættelse af universitetsstillinger i
Spanien. 

Samtidig berettede artiklen at den bedste må-
de at fremme sin akademiske karriere på er at
stille sig i skyggen af en professor, opføre sig or-
dentligt såvel akademisk som personligt, så vil
denne arbejde for oprettelse af en stilling for det
videre karriereforløb. Men til trods for oprettel-
sen af 800 nye forskerstillinger specifikt med
henblik på at tiltrække udvandrede spanske for-
skere, finder mange tilbagevendte forskere at de
ikke er velkomne på spanske universiteter.

En simpel opgørelse baseret på en begrænset
undersøgelse af institutter for zoologi og økologi
i en række lande afslører at selvrekrutteringspro-
centerne – det vil sige antal lærere ansat ved
samme fakultet som de har taget deres udannel-
se ved – er henholdsvis 88 og 39 procent for Spa-
niens og Danmarks vedkommende (Soler, Nature
411, 132, 2001). 

Nepotisme?
Umiddelbart opleves det af mange at flere af de
beskrevne kendetegn for Spanien ligeså godt
kunne være en beskrivelse af det danske system
(Danske ph.d.-studerende i udlandet, Forsk-
ningsstyrelsen, september 2001). 

Spørgsmålet er om de spanske forhold ved
nærmere undersøgelse er så forskellige fra de
danske. Derfor kunne det være interessant at fin-
de ud af hvad den reelle selvrekrutteringsprocent
er ved de forskellige fakulteter og institutter på
KU og få startet en generel diskussion af hvad
høje selvrekrutteringsprocenter har af betydning.
Kan sådanne tal direkte sammenlignes eller re-
flekterer de fx blot at Danmark som en lille nati-
on med få universiteter automatisk vil få en høj
selvrekrutteringsprocent?

Hvad der måske er endnu vigtigere for mobili-
teten, er spørgsmålet om de faste stillinger reelt
besættes i åben konkurrence med eksterne
ansøgere som anvist i seneste “Bekendtgørelse
om ansættelse af lærere og videnskabelige med-
arbejdere ved universiteter...” eller om nepotisme
også bidrager til de reelle selvrekrutteringstal.

Fortidig stillingsstruktur
Betragter man stillingsstrukturen i det danske
universitetetssystem bærer den stadig præg af
fortiden. Afhængigt af hvordan den administre-
res kan den føre til ringe mobilitet og styring
mod selvrekruttering. 

Specielt hele adjunktsystemet springer ud-
lændinge og unge forskere der vender hjem fra
post-doc’s i udlandet i øjnene når de ønsker at
etablere sig i universitetssystemet. Der er så vidt
vides ikke nogle statistikker over hvor mange ad-
junkter der forsætter i lektorstillinger ved de for-

skellige institutter og fakulteter. Men indtrykket
er at adjunkturet anvendes som intern rekrutte-
ring. En nærmere undersøgelse vil kunne klar-
lægge om adjunktsystemet nedsætter mobiliteten
og blokerer eksterne ansøgeres adgang til lektor-
stillinger. 

Uden at kende de reelle tal er det generelle
indtryk at adjunktstillingerne ofte besættes af
personer som både har taget deres eventuelle
speciale og ph.d.-grad ved samme institut. I teo-
rien burde det ikke være noget problem da faste
stillinger fx lektorstillinger skal besættes i fri kon-
kurrence. Det er dog en offentligt kendt hemme-
lighed at instituttet ofte allerede har sat ‘navn’ på
stillingsopslagene som i øvrigt også tit er desig-
net til den pågældende interne kandidat. 

Den nye stillingsbekendtgørelse bidrager hel-
ler ikke til mobiliteten med mindre den bliver ad-
ministreret stringent idet ledelsen ikke behøver
at ansætte den ansøger bedømmelsesudvalget
finder bedst egnet, men frit kan vælge mellem al-
le kvalificerede ansøgere – i modsætning til den
forrige bekendtgørelse hvor bedømmelsesudval-
get udpegede kandidaten. 

Nu kan den favoriserede person umiddelbart
ansættes såfremt vedkommende findes kvalifice-
ret og at der kan argumenteres for dette. I prak-
sis er det indtrykket at det endelige resultat uan-
set bekendtgørelse, ny eller gammel, forbliver
det samme, men hvad siger statistikken?

Lav bevægelighed
For rekrutteringen af professorer er stillings-
strukturen desværre ikke meget bedre og frem-
mer også her lav mobilitet. Som det er i dag, kan
man ikke forfremmes til professor selv om man
har kvalifikationerne i orden, men kun opnå et
professorat ved ansøgning hvis et af de relativt få
professorater bliver ledige. 

I praksis betyder dette at mange professorkva-
lificerede lektorer sidder i venteposition til ledige
professorater på deres eget institut. Konsekven-
sen er naturligvis at man ikke er interesseret i
udefra kommende ansøgere.

For at åbne universitetet mod omverdenen er
det på tide at de reelle tal for selvrekruttering på
KU bliver undersøgt og at det bliver vurderet
hvad disse betyder for mobiliteten på universitet
her i den så omdiskuterede globaliserings tidsal-
der. 

Endnu vigtigere er det at man får ændret og
strømlinet stillingsstrukturen så den passer til
verden uden for murene specielt ved rekruttering
af lektorer og professorer. Dette kunne fx prak-
tisk udføres ved at ophæve adjunkt begrebet,
konvertere disse stillinger til lektorater og give
mulighed for forfremmelse fra lektor til profes-
sor, det vil sige fjerne loftet over antallet af pro-
fessorstillinger. Samlet vil disse tiltag være et
nødvendigt og essentielt element for den fremti-
dige udvikling i forsknings- og undervisningskva-
litet og frem for alt vil de kunne bibeholde og ud-
bygge universitetets troværdighed såvel nationalt
som internationalt. ■

Isidste nummer af Universi-
tetsavisen kritiseres universi-
tetets studievejledning fra fle-

re sider. Stærkest er angrebet
fra Karen Sjørup, og det rettes
især mod de studerende der er
ansat som studievejledere - de
opfattes blandt andet som eli-
tære og homogeniserende. Vi
vil med dette svar imødegå en
del af kritikken dels fordi den
er letkøbt og urigtig, dels fordi
vi med den uimodsagte kritik
risikerer at de vejlednings-
søgende holder sig væk fra stu-
dievejledningen hvis de tror at
artiklen giver et sandt billede af
studievejledningen.

Karen Sjørups kritik rettes på
baggrund af en rapport om in-
tegration af fremmedsprogede
studerende på de lange videre-
gående uddannelser. Rappor-
ten anbefaler at styrke vejled-
ningsindsatsen over for denne
gruppe af studerende, men
man kan næppe udlede at det
er studievejlederne der skræm-
mer de vejledningssøgende
væk. Og man kan slet ikke kon-

kludere at problemet er studie-
vejledernes baggrund som stu-
denterpolitikere, mønsterstu-
derende eller festarrangører.

Fordelen ved studenter-
vejledere
Det er rigtigt at der er ansat
mange studerende som studie-
vejledere. Det har den store for-
del at vejledningen er erfa-
ringsbaseret. Selvfølgelig har
alle vejledere ikke personlige
erfaringer med alle typer af
problemer, men de kender stu-
diemiljøet og studierne indefra.
Det har også den fordel at vejle-
derne ikke samtidigt er sagsbe-
handlere og på denne måde
kommer i en dobbeltrolle over
for de vejledningssøgende.

Det er også rigtigt at mange
(men langtfra alle) studievejle-
dere har en baggrund som stu-
denterpolitisk aktive eller på
anden måde har været aktive
på deres studium. Det er en
klar fordel at de kender til stu-
dierne og det politiske spil om-
kring dem, fx diskussioner om
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ændringer af studieordninger,
praksis i dispensations- og me-
ritsager og lignende. Det er og-
så en fordel at de er synlige på
deres studium fagligt og socialt,
så de kender de studerende og
har fingeren på pulsen med
hvad der sker og hvilke proble-
mer der opstår på enkelte fag
eller for enkelte grupper af stu-
derende. 

Men det er ikke det eneste
man ser på når man ansætter
en studievejleder. Livserfaring,
modenhed og empatisk evne
vægtes langt tungere. Det er
heller ikke et krav at man har
høje karakterer eller studerer
på normeret tid, men en studie-
vejleder med egne studiemæs-
sige og/eller personlige proble-
mer vil have svært ved at finde
det overskud der skal til for at
hjælpe andre.

For lidt uddannelse
Det er desværre også rigtigt at
der ikke er nok uddannelse til
studievejlederne. Heldigvis
kommer langt de fleste studie-

at rektor varetager 
de studerendes interes-
ser. Men han er undskyldt, han
er jo kun 1.års studerende. 

En 3. årsstuderende erkender
ligeså åbent at hun ikke tror på
at det gør en forskel om man
stemmer eller ej (som jurastu-
derende ved man jo at der i vir-
keligheden findes lov og ret
uanset hvad vi ellers siger og
gør). Fire 5. årsstuderende er-
klærer enstemmigt at de heller
ikke ved hvad rektorvalget går
ud på. Til gengæld har de fleste
regnet ud at de nok hellere for
et syns skyld må stemme på no-
gen – det skal man jo hvis man
er demokrat, og det er i dag ik-
ke muligt at være andet. 

Med lidt sypigetips skal de
vordende jurister nok finde ud
af at stemme på nogen, bedyrer
de. En kommende advokat ser
intet problem i at få frataget
stemmeretten, hun ville i hvert
fald ikke savne den. Fordi “ jeg
ikke ved hvad rektor egentlig
går og laver”. Rektor er jo et bil-
lede på væggen, og det kom

helt bag på stud.jur. at han
overhovedet er på valg. 

Konklusionen må være at ju-
risterne ikke kan se ideen i de-
mokratiet. De ved ikke hvad det

går ud på, og det interesserer
dem heller ikke, for vi har jo lov
og ret i Danmark. Så hvorfor
dog spilde tiden med parlamen-
tarisme? Økonomerne ser hel-

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

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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Praktikanterne skal være i et samfundsvidenskabeligt uddannel-
sesforløb. Arbejdet er ulønnet, med en 37 timers arbejdsuge i 5
måneder, og er omfattet af de gældende regler for de enkelte sam-
fundsvidenskabelige uddannelser. Under forløbet udfærdiges en
afløsningsopgave. Som praktikant vil man bl.a. være beskæftiget
med forsknings- og udredningsopgaver.

Hvis du er interesseret i at blive praktikant i DUPI skal du sende en
skriftlig ansøgning. Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. januar
2002. Praktikperioden forventes påbegyndt den 1. februar 2002.

Yderligere information om DUPI kan findes på vores hjemmeside:
http://www.dupi.dk. Skulle du have spørgsmål vedr. praktikfor-
løbet, kan de rettes til DUPI’s forskningschef, professor Bertel
Heurlin, på telefon 3336 6572 eller e-mail bh@dupi.dk.

Dansk Udenrigspolitisk Institut
Nytorv 5
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vejledere dog på Undervis-
ningsministeriets grundkursus
inden for det første halve år af
deres ansættelse. 

På dette kursus gennemgås
og diskuteres blandt andet vej-
ledernes rolle(r), vejledningens
formelle og uformelle rammer
og ikke mindst vejledningsme-
tode hvor man netop lærer
hvordan man skal lytte til og ta-
le med de vejledningssøgende i
et åbent og respektfuldt møde.
Derudover findes der overbyg-
ningskurser inden for udvalgte
områder. 

Den uddannelse der findes,
er bestemt ikke dårlig, men det
vil blive hilst velkomment af al-
le hvis uddannelsen bliver udvi-
det både indholdsmæssigt og i
omfang.

Ikke rigtigt
Universitetsavisen giver et ek-
sempel på en studerende der
har et problem hun ikke kan
henvende sig til studievejled-
ningen med. 

Desuden skriver artiklens

forfatter Lise K. Lauridsen:
“Mange studerende har ikke
noget sted at gå hen med deres
problemer fordi vejledningen
på universitetet enten handler
om hvordan du fx kan få over-
ført dine tidligere studier som
meritgivende eller hvordan al-
vorlige psykiske og sociale pro-
blemer kan tackles.” Intet er
mere forkert. Studievejlednin-
gen tilbyder naturligvis faglig
vejledning i forbindelse med
merit, dispensationer, studie-
planer og lignende, men er der
tale om alvorlige sociale eller
psykiske problemer, vil man
henvise til Studenterrådgivnin-
gen eller andre professionelle. 

Universitetsavisens eksempel
med en studerende der ikke fø-
ler sig godt tilpas i en læsegrup-
pe og er ved at miste læsely-
sten, er derimod netop et ek-
sempel på et problem man kan
gå til studievejledningen med.
Og det er også denne slags pro-
blemer de centrale studievej-
ledninger på fakulteterne kan
hjælpe med og ikke kun over-

ordnede, praktiske problemer
som Universitetsavisen des-
værre fejlagtigt skriver i boksen
under artiklen.

Vi håber at vi med dette svar
har givet de studerende lyst til
at bruge studievejledningen på
trods af den rejste kritik. Hvis
du som studerende gerne vil
drøfte noget eller have svar på
nogle spørgsmål, så tøv ikke
med at bruge studievejlednin-
gen. Vi kan hjælpe med meget -
og kan vi ikke hjælpe, kan vi
henvise til andre. ■

Studievejledningen Humaniora
og Den Naturvidenskabelige Stu-
dievejledning

ler ikke formålet med stemme-
ret, for hvordan kan man stem-
me om sandheden? 

Nu er økonomerne som fag-
gruppe ikke blevet spurgt di-
rekte i bagsidens vox pop, men
ud fra mit kendskab til færdig-
uddannede erhvervsøkonomer
betragtes den demokratiske
tanke som en alvorlig hæmsko
for den økonomiske udvikling.
Som jo er udgangspunktet for
enhver rationel dialog om
fremtiden.   

Heldigvis ønsker den nye re-
gering at afskaffe traditionen
og fagbevægelsen så den usyn-
lige hånd kan lede og fordele
velfærden på juridisk og økono-
misk retfærdig vis. De kloge
hjælper de mindre kloge, er de-
visen. 

Sulten og lidt dum
Jeg talte en sen fredag nat med
en prangerlærling (undskyld
mit fransk, jeg mener selvfølge-
lig en bankassistent) som var
på KUA for at score (hvilket til-
syneladende ikke lader sig gøre
på Handelshøjskolen). 

Han forklarede mig velvilligt
at samfundet honorerer folk
der har en uddannelse. Selv fik
han sin uddannelse og sin løn
betalt af den bank han var an-
sat i, og det var tydeligt at han
havde ondt af humanisterne
som var henvist til en ussel SU.
Han sagde det ikke direkte –
beskeden som han var – men
det var tydeligt at han ikke kom
for at score for sin egen tilfreds-
stillelses skyld. 

Det var udelukkende og ale-
ne fordi han syntes at det er
synd for alle de kvindelige hu-
maniorastuderende at de går
rundt sammen med alle de fat-
tige (dvs. dumme) mandlige
humanister og savner en klog
(dvs. rig) forsørger at han stil-
lede sig til rådighed som
mæcen for kunsten (eller hvad
det nu er vi går og laver på
KUA). Kunst skal der jo være
plads til i samfundet. Så længe
den kan leve af sig selv og ikke
udarter.

Som studerende på KUA får
man ofte en tyngende mistanke
om at viden er at vide hvad
man ikke ved. Så det var en be-
frielse at få at vide at sandhe-
den stadig findes, at personlig
viden direkte kan måles på års-

indkomsten, og at Bill Gates
derfor er verdens klogeste
mand. 

Kære medstuderende på
KUA: Glem alt om relativisme
og bliv bankassistent (eller ju-
rist). Så behøver du ikke længe-
re bekymre dig om hverken res-
sourcefordeling eller parlamen-
tarisme hvilket enhver der er
klog (altså rig) godt ved til-
hører fortiden. 

Og vi ved jo alle at fortid er
fortid og dermed uden interes-
se for andre end historikere.
Som dybest set er lidt stakkels, i
hvert fald de af dem der endnu
ikke har forstået at historien er
slut. ■

Stud.mag. i filosofi
Niels D. Nielsen.
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

København

Period: Snarast till och med

31/8-02.

Storlek: 2 vær. 

Utstyrsel: Møblerad. Køk och 

badrum.

Invånar: Svensk gæstforsker, icke

rökare.

Hyra: Maks. kr. 6.500 per månad,

inkl. førbrukning. 

Kontakt: Tlf. 3532 3920/3537

8020, e-post: nils.edling@

humanities.dk.

Københavnsområdet

Størrelse: (Villa-)lejlighed.

Beboer: M adjunkt og K ph.d.-

studerende.

Husleje: Maks. kr. 9.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 6549, e-mail:

ab@odont.ku.dk.

København

Periode: Foråret 2002, dog min. 

4 md.

Størrelse: Mindre lejlighed, 1-2

vær. Mulighed for bytte med

lejlighed i Århus.

Beboer: Ph.d-stip. fra Aarhus Uni-

versitet.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Trine, tlf. 5194 5248, e-

mail: norbuhl@hum.au.dk.

København

Periode: Pr. 1/2-02 til juni evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr. Møbleret. 

Beboere: K italiensk ekstern lek-

tor og M ingeniør.

Husleje: Maks. kr. 8.000  pr. md.

Kontakt: Daunia (på dansk), e-

mail: dapavone@tin.it, tlf. 2622

1799, e-mail: luca.vandi@

nokia.com (English only).

København

Periode: Min. 1 år.

Beboer: Nyuddannet kandidat,

ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md. 

Kontakt: E-mail:

jh050472@geo.geol.ku.dk.

Centrum/Broerne

Periode: Pr. 1/2-02 for min. 1 år.

Størrelse: 50-60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Italiensk lektor. 

Husleje: Maks. kr. 5.500 pr.md.

Kontakt: Claudia Membola, 

tlf. 2328 0475, e-mail: 

claudiamem@lycos.com.

Boliger udlejes ▼

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/5-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 54

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

badeværelse, kabel-tv, vaske-

kælder.

Beboer: Gæstelærer el. lign. ikke-

ryger.

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

gas, varme, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 5.000.

Kontakt: Tlf. 3582 4407, e-mail:

ulladue@get2net.dk.

London, Highgate

Periode: Fra 1/1 el. 1/2 til 1/5-02,

evt. mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Adgang til 

have.

Husleje: 950 pund pr. md.

Depositum: 2.000 pund. 

Kontakt: E-mail:

suswib@hum.ku.dk.

Hellerup

Periode: Snarest og indtil 28/2-

02.

Størrelse: Lejlighed, 72 kvm.

Udstyr: Møbleret. Sundudsigt.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Tlf. 4498 8087/5127

3436.

Christianshavn/

Sankt Annæ Gade

Periode: Fra 15/1 til 15/5-02, evt.

mulighed for forlængelse

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 70

kvm.

Udstyr: Møbleret, Køkken, bad,

vaskekælder.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md.

Depositum: Kr. 9.000.

Kontakt: Diana, tlf. 3295

5296/2262 0943, e-mail:

dvtm@wanadoo.dk.

Indre By/Søerne

Periode: Fra 1/2 til 1/7-02.

Størrelse: Værelse, 15 kvm., i bo-

fællesskab.

Udstyr: Fuldt møbleret hvis øn-

sket. Fælleskøkken/bad, vaske-

faciliteter.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.600 pr. md. inkl.

varme, el, vand og kabel-tv.

Depositum: Kr. 5.200.

Kontakt: E-mail:

nina_norgaard_je@hotmail.

com. 

Frederiksberg C

Period: From 15/2 to 15/5-02.

Size: Apartment, 3 rooms, 90

sqm.

Equipment: Fully furnished, 

bathroom, kitchen, washing

machine.

Tenant: Researcher or student,

non-smoker.

Rent: Kr. 5.000 per month, incl.

electricity, heating, cable tv.

Deposit: Kr. 10.000.

Contact: Tel. 3325 2656, e-mail:

christian@lemche.dk.

Frederiksberg 

Periode: Fra 1/2-02 til 1/2-03. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 45

kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken, toilet

og bad samt vaskefaciliteter.

Gård.  

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

varme og vand, ekskl. tlf., ka-

bel-tv.

Depositum: Kr. 15.000.

Kontakt: Anders, tlf. 4081 9015,

e-mail: abjork@mail.tele.dk.

København V

Periode: Fra 21/1 til 16/5-02.

Størrelse: Værelse, 12 kvm., i bo-

fællesskab.

Udstyr: Evt. møbleret efter af-

tale.

Husleje: Kr. 2.350 pr. md.

Depositum: Kr. 1.000.

Kontakt: Charlotte, tlf. 3322

6445.

Enghave Plads

Periode: Ult. januar - ult. april.

Størrelse: Stort værelse med ad-

gang til bad og spisekøkken.

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md. 

Depositum: Kr. 4.000.

Kontakt: Lars Bohn, tlf. 3331

5558/2016 5558, e-mail:

lars@bohn.dk.

City

Periode: fra 1/1 til 1/7-02, kan 

ikke deles.

Størrelse: Lejlighed, 64 kvm, 

21/2 vær.

Husleje: Kr. 8.000 kr. + kr. 500 i

forbrug pr. md.

Kontakt: E-mail: 

Birgitteogniels@aol.com.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 31/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær, 

58 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad, køkken,

tv-video, evt. vaskemaskine og

computer.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

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

varme, el/gas, licens.

Depositum: Kan aftales.

Kontakt: E-mail:

Nikolajsvane@get2net.dk, 

tlf. 3534 1617.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/1 til 30/4-02.

Størrelse: 5 vær., 130 kvm, 

i 2 plan.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret,

vaskefaciliteter, karbad, ADSL.

Husleje: Kr. 13.000 pr. md.

Kontakt: Rasmus, tlf 3532

2311/3969 3626, e-mail: 

rasmusk@bot.ku.dk.

København Ø.

Periode: Fra 1/2 til 30/4-02.

Størrelse: Lejlighed, 2. vær., 

78 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, køkken,

vaske- og opvaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Ca. kr. 5.000 pr. md.,

inkl. varme.

Kontakt. Tlf. 2681 2483.

Frederiksberg

Periode: Ult. marts ult. juni.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 104

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

badevær., toilet m.m.

Husleje: Kr. 9.000 pr. md. inkl.

varme, el/gas, vand, tv og

ADSL.

Depositum: Kr. 18.000.

Kontakt: Tlf. 3534 1169, e-mail:

peteroggry@os.dk.

København K/Søerne

Periode: Fra 15/1 til 15/4-02.

Størrelse: 2 sammenhængende

vær.

Udstyr: Møbleret m. adgang til

køkken, bad, ADSL mv.

Kontakt. E-mail:

roomforrent3b@hotmail.com

tlf. 2216 2604 (aften).

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/6-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

57 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad/toilet, vaskemaskine.

Beboer: Studerende/gæstefor-

sker, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.200 pr. md. inkl.

varme, gas og el.

Depositum: Kr. 6.400.

Kontakt: Ditte, tlf. 3819 2803 (ef-

ter kl. 18).

Kollegier ▼

G.A. Hagemanns Kollegium

Målgruppe: Studerende der har

studeret min. 2 år på en vide-

regående uddannelse og har

min. 2 års studier tilbage.

Kollegiet: Et gammelt traditions-

rigt kollegium fra 1908 ved

Østerport Station med 55

alumner. Der er normalt 1-2 le-

dige værelser pr. md. Mange

sociale traditioner, fx midsom-

mer- og gallafest, skovtur,

sportsarrangementer, kultur-

udflugter, ferieture, koncerter

m.m.

Udstyr: Fest- og spisesal, avis- og

tv-stue, bibliotek, musikværel-

se med flygel, pool- og bord-

tennisbord, mørkekammer,

værksted, vaskerum, møderum

m.m.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. inkl.

fuld kost (vi har køkkenperso-

nale ansat). Tillige kr. 110 til te-

lefonabonnement, aviser, li-

cens samt fællesarrangemen-

ter. 

Ansøgning: Sker efter personlig

rundvisning på kollegiet. Kon-

takt Indstillingen v/ G.A. Hage-

manns Kollegium, tlf. 3526

0313 # 999.

Haslev Seminariums
Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU

el. andre under uddannelse.

Kollegiet: Der er 20 tomme

værelser der måler 3,30x 3 m.

Udstyr: Til værelserne hører entré

m. garderobe samt toilet. Tilli-

ge fælleskøkkener, vaskerum,

tv-stue, skrivestuer m. internet-

adgang.

Husleje: Kr. 1.200 pr. md. inkl.

vand, el, varme.

Depositum: Kr. 3.600.

Kontakt: Se 

www.HaslevSeminarium.dk el.

kontakt serviceleder 

Niels Madsen, tlf. 4030 7385.
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● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Olaf Nielsen

– er tiltrådt et 5-årigt professorat ved Mole-

kylærbiologisk Institut på Københavns Uni-

versitet hvor han har fungeret som lektor si-

den 1993. Med professoratet følger særlige

forpligtelser inden for området: cellecyklus

og signaloverførsel i gærceller. Olaf Nielsen

er en forsker med mange internationale kon-

takter og har bl.a. gennem årene haft et tæt samarbejde med

æresdoktor ved Københavns Universitet og Nobelprisvinder i

medicin 2001, sir Poul Nurse, Imperial Cancer Research Fund,

London.

Dr.med. Flemming Skovby

– klinikchef på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalets Julia-

ne Marie Center er udnævnt til professor i klinisk genetik ved

Københavns Universitet. Flemming Skovby er uddannet special-

læge i klinisk genetik og børnesygdomme og blev i 1995 profes-

sor i pædiatri. Flemming Skovby varetager ud overlægegernin-

gen en række hverv, bl.a. er han medlem af Rigshospitalets

Forskningsudvalg og sagkyndig ved Retslægerådet.

Dr.jur. Hanne Petersen

– er den 15. november udnævnt som profes-

sor i grønlandsk retssociologi ved Det Juridi-

ske Fakultet. Hanne Petersens visioner er at

videreudvikle retssociologiske og brede rets-

videnskabelige traditioner for udforskning af

retsforhold i Grønland. I perioden 1995-99

var Hanne Petersen professor i retssociologi

og retsvidenskab ved Ilisimatusartik, Grønlands universitet. Hen-

des forskning omfatter bl.a. arbejdsret, kvinderet, oprindelige

folks retsstilling, globalisering samt retspluralisme, retlig po-

lycentri og retsteori. 

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Adjungeringer ▼

Dr. Arthur M. Mercurio

– fra Harvard Medical

School, Boston er tildelt

titlen adjungeret profes-

sor I ‘Signal Transduction

and Tumor Progression’

ved Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet i fem

år. Her lykønskes han af

prof., dr.med. Ulla M. Wewer, Institut for Molekylær Patologi.

Pristildelinger ▼

Økonomisk Institut

– er blevet tildelt SAS Danmark Academic Alliance Award for

bedste nye initiativer i uddannelsessektoren. På økonomisk Insti-

tut er SAS® et vigtigt redskab i bl.a. statistikundervisningen. Iføl-

ge prof. Anders Milhøj giver kendskab til SAS® de studerende

bedre karrieremuligheder. Flere oplysninger kan findes på

www.sas.com/dk.

Stiftelsen Clara Lachmanns Fond 

Syfte: Befrämjande av den Skandinaviska Samkänslan.

Bidrag: Vanligen i storleksordningen SEK 4.000-40.000 till exkur-

sioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger; deltagan-

da i kongresser, möten, symposier i annat skandinaviskt land; an-

ordnande av kongresser, möten och symposier; övrigt, som kan

befrämja den skandinaviska samkänslen.

Ansökning: Blankett finns på www.claralachmann.org.

Sändas till: Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, c/o SEB Enskilda

Banken, Stiftelser och Företag, S-405 04 Göteborg, Sverige.

Ansökningstid: 15/1-02.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

● STILLINGER

Sundhedsvidenskab ▼

Forskningskoordinator
Sted: ENRECA Sundhedsforsk-

ningsnetværk (Enhancement

of Research Capacity in Develo-

ping Countries), Afd. for Inter-

national Sundhed, Institut for

Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Sikre koordinering og

fremme af kapacitetsopbyg-

ningen her og i samarbejdslan-

de med særlig h.p. udarbejdel-

se en forskningsstrategi i sam-

arbejde med netværket og Da-

nida; bidrage til analyse af

forskningsbehov; fremme

forskningssamspillet ml. ENRE-

CA-projekterne og i f.t. sektor-

programmer samt styrke an-

vendelsen af informationstek-

nologien til bl.a. dokumenta-

tion og anvendelse af forsk-

ningsresultater. 

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse og min. 3-5

års erfaring med forskning og

projektarbejde i relation til ud-

viklingslande. Samarbejdserfa-

ring med Danida og/el. NGO er

en fordel. IT-erfaringer. En-

gelsk på højt niveau og kend-

skab til fransk.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Treårig projektperiode.

Ansøgningsfrist: 1/1-02. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lene 

Blegvad, Netværkssekretaria-

tet, tlf. 3532 7627, e-mail: 

enrecahealth@pubhealth.ku.dk

el. www. pubhealth.ku.dk/

enrecahealth.

Eksterne lektorater 
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik. 

Indhold: Planlægning af og selv-

stændig tilrettelæggelse og af-

vikling af undervisning inden

for det medicinsk-biokemiske

og medicinsk-genetiske fagom-

råde, herunder tilrettelæggel-

se af eksaminer og andre eva-

lueringer. Endvidere forventes

interesse for at deltage i forsk-

ning og udviklingsarbejde in-

den for området. ‘Frigørelses-

attest’ indføjes automatisk i

ansættelsesbrevet.

Til besættelse: 1/2-02.

Omfang: To eksterne lektorater a

min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår.

Ansøgningsfrist: 7/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Instruktorer 
Sted: Medicinsk-anatomisk Insti-

tut. 

Indhold: Kursusundervisning i fa-

gene Anatomi, Dissektion, Cel-

lebiologi samt Grundkursus i

basal humanbiologi.

Til besættelse: Forårssemesteret

2002.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til Anatomisk Institut, tlf. 3532

7213.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Anato-

misk Institut, tlf. 3532 7213.

Undervisningsassistenter
Sted: Afdeling for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab.

Indhold: Epidemiologi.

Til besættelse: 1/2-02. 

Omfang: 3 stillinger a 15 under-

visningstimer fordelt over uge

7, 15 og 16 i 2002.

Ansøgningsfrist: 3/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Humaniora ▼

Professorat
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning på alle niveauer inden for

området Dansk som Fremmed-

og Andetsprog; udvikling og

ledelse af forskning inden for

området, herunder varetagelse

af ph.d.-vejledning og delta-

gelse i forskerskole- og andre

forskeruddannelsesaktiviteter;

varetagelse af det overordne-

de faglige ansvar for området i

Fakultetets undervisnings- og

uddannelsesudbud, herunder

varetage pædagogisk supervi-

sion og vejledning af adjunk-

ter; koordination af Fakulte-

tets undervisnings- og uddan-

nelsesudbud inden for områ-

det med relevante undervis-

nings- og uddannelsestilbud

fra andre fagområder og/el.

andre videregående uddannel-

sesinstitutioner og med rele-

vante aftager- og samarbejds-

institutioner.

Til besættelse: 1/9-02 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/2-02 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Thomas Bredsdorff, tlf.

3532 8373 (man. og ons. kl. 12-

13), e-mail: thob@hum.ku.dk.

Professorship in community
psychology
Place of employment: Depart-

ment of Psychology.

Contents/qualifications The field

applies itself, at home or a-

broad, to such challenges as

development of youth compe-

tence, family support, integra-

tion of immigrants and re-

fugees with different cultural

backgrounds, mental health,

unemployment, homelessness,

prevention of violence and 

crime, and so on. Applications

are invited from researchers

with scientific and practical

competence in educational

psychology, clinical psychology,

health psychology, develop-

mental psychology, social

psychology or organisation

psychology in connection with
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BARSELSVIKAR FOR 
CENTERADMINISTRATOR
Center for Biologisk Sekvensanalyse
på Danmarks Tekniske Universitet
søger fra 15. januar 2002 eller sna-
rest derefter en barselsvikar 20-37
timer ugentligt til varetagelse af
administrative opgaver.

Centret er financieret af Danmarks
Grundforskningsfond og udfører
grundforskning inden for bioinfor-
matik. Center for Biologisk
Sekvensanalyse er et af de største
offentlige forskningscentre inden
for bioinformatik i Europa med
omkring 30 medarbejdere.

Stillingsindhold
• Sagsbehandling og andet udred-

ningsarbejde, herunder personale-
administration

• Planlægning og gennemførelse af 
internationale konferencer og 
ph.d.-kurser

• Internt og externt informations-
arbejde vedr. centeraktiviteter, 
herunder opsætning og vedlige-
holdelse af centrets website

• Fund-raising, herunder koordine-
ring ved udarbejdelse af ansøg-
ninger til EU, forskningsrådene 
og fonde

• Rapportering til bevillingsgivere

Personprofil
Vi søger en person med akademisk

baggrund, som har erfaring med de
nævnte arbejdsopgaver. Kendskab
til HTML, UNIX og videnskabelig
tekstbehandling er en fordel. Du
skal være god til engelsk både i skrift
og tale og kunne indgå fleksibelt og
selvstændigt i centrets internationale
miljø.

Oplysninger og ansøgningsfrist
Vikariatet ønskes besat 15. januar
eller snarest derefter og løber til 1.
november 2002. Løn og ansættelses-
vilkår efter gældende overenskomst.
Alle interesserede uanset alder, køn,
race, religion eller etnisk tilhørsfor-
hold opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om centret
kan fåes på http://www.cbs.dtu.dk/
eller ved henvendelse til center-
administrator Johanne Keiding
(johanne@cbs.dtu.dk) eller center-
leder, professor Søren Brunak, 
(brunak@cbs.dtu.dk), tlf. 4525 2477.

Ansøgning sendes til:

Centerleder Søren Brunak
Center for Biologisk
Sekvensanalyse
BioCentrum-DTU, Bygning 208
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgning skal være centret i hænde
senest den 3. januar 2002 kl. 12.00.

Danmarks Tekniske 
Universitet er en af 
Nordeuropas største 
forsknings- og 
uddannelsesinstitu-
tioner inden for 
ingeniørområdet.
DTU har omkring 
6000 studerende, ca. 
625 ph.d.-studerende, 
og 1900 ansatte. 

Ulla, 
konsulent,
ansat i Accenture i 2000.

Læs mere om os på
www.accenturejob.dk

Nysgerrig?

Accenture er verdens førende konsulentvirksomhed inden for management og teknologi. Vi er mere
end 75.000 medarbejdere i 46 lande, heraf over 300 i Danmark, som leverer en bred vifte af specialvi-
den og målrettede løsninger til alle brancher. Mange af verdens førende virksomheder bruger os. Dels
fordi vi er en global organisation med stærke lokale ressourcer (- også inden for de nye markeder,
som konstant dukker op i disse år). Dels fordi vi er en dynamisk katalysator for innovation fra idé og
strategi til gennemført implementering.

Scenen og Kirken/Kirken og scenen

Dette seminar vil belyse teatrets og performancekunstens om-

gang med kristendommen før og nu og diskutere hvordan den-

ne omgang kan inspirere til tværfagligt samarbejde i udviklin-

gen af ritualer hvor tilgangen er dramaturgi og iscenesættelse.

Oplægsholdere er lektor, dr.phil. Bent Holm, KU; lektor, cand.-

scient. Nils Holger Petersen, KU; instruktør Stuart Lynch; danser

Ninna Steen; instruktør Kirsten Dehlholm; docent, dr.phil. Erik A.

Nielsen, KU; kirkedramatiker, cand.theol. Niels Johansen;

stud.mag. Kim skjoldager-Nielsen, KU; prof. Lars Qvortrup, SDU

og cand.theol. Signe Berg, Natkirken. Seminaret finder sted den

1-2 februar 2002 fra kl. 9.30-17.00 i Avedøre kirke, Trædrejer-

porten, 6, 2650 Hvidovre, deltagelse koster 250 kr. Der er til-

meldingsfrist den 19. januar, tilmeldingsblanketter fås på

www.avedoere-kirke.dk eller tlf. 3678 9356. Seminaret er arran-

geret af Forskningsgruppen Teatralitet og iscenesættelse, Afd.

for Dans og Teatervidenskab i samarbejde med Avedøre Kirke.
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the aims of community psycho-

logy. It is expected that the

professsor will further - in re-

search and teaching - the de-

velopment of this field and 

teach in one or more of the 

disciplines mentioned above at

the level of BA, Masters

(Cand.psych.), and PhD. 

To be appointed by: 1 August

2002.

Deadline for applications: 4 Fe-

bruary 2002, at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract, see www.ku.dk/led/

stillinger/ or contact the 

Personnel Office, 

tel. +45 353 22645.

Additional information: Niels En-

gelsted, Head of department,

e-mail:

niels.engelsted@psy.ku.dk.

Associate professor/
lektor
Place of employment: Dept. of

Asian Studies.

Contents: Besides general admi-

nistrative duties, to teach cour-

ses at the BA and MA levels on

various aspects of Southeast

Asian society and culture rele-

vant to the curriculum. The ap-

pointee should be prepared to

teach similar courses that per-

tain to a broader Asian per-

spective as well and will also

teach Indonesian language

courses at BA and MA levels,

and will be responsible for the

organisation of the language

courses in Indonesian and for

examinations in Indonesian

and in the other courses 

taught.

Qualifications: Documented re-

search on post-doctoral level in

one or several subjects related

to the society and culture of

Southeast Asia, preferably in

the field of anthropology; do-

cumented language competen-

ce in Indonesian to teach it at

BA and MA levels, and docu-

mented teaching experience.

To be appointed by: 1 August

2002, or as soon as possible

thereafter.

Applications: J.nr. 401-221-

509/01-4291.

Deadline for applications: 1 Fe-

bruary 2002 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. +45 353 22645.

Additional information: Head of

the Department, Yoichi Nagas-

hima, tel. +45 353 28824, e-

mail: yoichi@hum.ku.dk

Lektorat 
Sted: Institut for Religionshisto-

rie.

Indhold: Religionshistorie/religi-

onssociologi. 

Kvalifikationer: Foruden forsk-

ningserfaring inden for mindst

et geografisk el. historisk om-

råde fordres et bredt kendskab

til religionsforskningens histo-

rie og forskningsfelter. An-

søgeren skal kunne undervise

på alle de pågældende fags 

niveauer.

Til besættelse: 1/8-02, el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette op-

slag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Margit Warburg, tlf.

3532 8964.

Lektorat 
Sted: Institut for Religionshisto-

rie.

Indhold: Kristendommens histo-

rie i nyere tid med særligt hen-

blik på religionsfilosofisk

tænkning.

Kvalifikationer: Ansøgeren skal

kunne undervise på alle fagets

niveauer.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette op-

slag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Margit Warburg, tlf.

3532 8964.

Lektorat 
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Kunsthistorie med

særligt henblik på æstetik og

æstetiske problemstillinger i

billedkunsten  

Kvalifikationer: Dokumenterede

videnskabelige kvalifikationer

inden for æstetikteoretiske og

æstetikhistoriske problemstil-

linger i deres relationer til det

kunsthistoriske felt.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-512/01-

4431. 

Ansøgningsfrist: 5/2-02, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk//pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Toft, tlf. 3532 8225.

Lektorat
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Teatervidenskab med

særligt henblik på forestillings-

analyse.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-513/01-

4431. 

Ansøgningsfrist: 5/2-02, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk//pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Toft, tlf. 3532 8225.

Adjunktur
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Historie med særligt

henblik på nyere tids historie

forstået som perioden mellem

1500-1800.

Kvalifikationer: Den der ansæt-

tes, må kunne yde forsknings-

baseret undervisning i såvel

Danmarks som Europas/Ver-

dens historie samt være kvalifi-

ceret til at kunne udføre vej-

ledning for specialestuderende

i beslægtede fag samt at delta-

ge i instituttets generelle un-

dervisningsopgaver.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: Indehl. en fyldig be-

skrivelse af den forskning og

undervisning som den pågæl-

dende agter at udføre i de

kommende år.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.hum.ku.dk/historie/

index.html el. kontakt institut-

leder Karl-Erik Frandsen, 

tlf. 3532 8275, e-mail: 

frandsen@hum.ku.dk 

el. studieleder Johny Leisner,

tlf. 3532 8258, e-mail: 

leisner@hum.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Historie med særligt

h.p. på antikkens historie for-

stået som Middelhavsområdets

historie i oldtiden.

Kvalifikationer: Kvalificeret til at

deltage i instituttets generelle

undervisningsopgaver. Ved be-

dømmelsen vil der blive lagt

vægt på såvel forskningsmæs-

sige som pædagogiske kvalifi-

kationer.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: Indehl. en fyldig be-

skrivelse af den forskning som

ansøgeren agter at udføre i de

kommende år samt af planlag-

te undervisningsforløb.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.hum.ku.dk/historie/

index.html el. kontakt institut-

leder Karl-Erik Frandsen, tlf.

3532 8275, e-mail:

frandsen@hum.ku.dk el. stu-

dieleder Johny Leisner, 

tlf. 3532 8258, e-mail: 

leisner@hum.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning på alle niveauer inden for

området Dansk som Fremmed-

og Andetsprog. Pt. omfatter

området: et 1-årigt studie-

mønster i dansk som fremmed-

og andetsprog under bachel-

or/kandidatuddannelsen i

Dansk; uddannelsen til under-

viser i dansk som andetsprog

for voksne indvandrere; div.

former for undervisning af

udenlandske studerende i

dansk og mdtl./skr. sprogstøtte.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Thomas Bredsdorff, tlf.

3532 8373 (man. og ons. kl. 12-

13), e-mail: thob@hum.ku.dk.

Adjunktur 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Kognitionspsykologi.

Forelæsninger, holdundervis-

ning og vejledning ved både

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen inden for hele det kog-

nitionspsykologiske område. 

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Prof.

Claus Bundesen, e-mail:

claus.bundesen@psy.ku.dk el.

lektor Axel Larsen, e-mail: ax-

el.larsen@psy.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Kunsthistorie med

særligt henblik på visuel kultur. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

videnskabelige kvalifikationer

inden for billedteori og analy-

se af visuelle værker og fæno-

mener i moderniteten/senmo-

derniteten, kunstneriske såvel

som ikke-kunstneriske, fx mas-

se- og trivialkulturelle udtryk,

videnskabelige, tekniske, digi-

tale og andre visualiseringsfor-

mer, hverdagslige visuelle fæn-

omener af alle slags.

Til besættelse: 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-222-173/01-

4431. 

Ansøgningsfrist: 5/2-02, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk//pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Jens Toft, tlf. 3532 8225.

Eksternt lektorat
Sted: Afdeling for Minoritetsstu-

dier.

Indhold: Minoritetsforskning.

Selvstændig tilrettelæggelse

og gennemførsel af undervis-

ning på BA-tilvalg og åbent

universitet i alle fagets studiee-

lementer som er Minoritets-

forskningens teorier, Sprog og

Kulturmøde og Minoriteter i

Danmark, historisk og aktuelt.

Til besættelse: Februar 2002.

Omfang: Tre år. 

Ansøgningsfrist: 2/1-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.minoriteter.dk.

Eksterne lektorer
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Varetagelse af et kursus

i rock og pop efter 1945 på

grunduddannelsen (projekt-

kursus), et kursus i rock og pop

efter 1945 og et kursus i emnet

“Jazz i amerikanske film” på

kandidatuddannelsen.

Kvalifikationer: Relevant eksa-

men, dokumenterede kvalifi-

kationer på højt akademisk ni-

veau inden for emnet samt un-

dervisningserfaring på univer-

sitetsniveau.

Til besættelse: 1/2-02.

Ansøgning: Indehl. angivelse af

hvilke af de nævnte kurser der

ønskes at undervise i, vedlagt

forslag til kursusplan(er). Oplys

om hovedstilling haves.

Sendes til: Musikvidenskabeligt

Institut, Att.: studieleder Søren

Møller Sørensen, Klerkegade 2,

1308 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 14/1-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Søren Møller Sørensen, tlf.

3532 3737.

Ekstern lektor
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: Kinesisk III, oversættelse

til kinesisk.

Omfang: 1 time/uge i 12 uger.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net ved Asien-instituttet, Leifs-

gade 33, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/1-02, kl. 15.00. 

Undervisningsassistenter
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: Sanskrit I, 6 timer/uge i

14 uger; Kinesisk I, konversati-

on, 4 timer/uge i 14 uger; Kine-

sisk II, konversation, 2

timer/uge i 12 uger; Kinesisk III,

konversation, 2 timer/uge i 12

uger; Kinesisk overbygningen,

konversation, 2 timer/uge i 12

uger.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net ved Asien-instituttet, Leifs-

gade 33, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/1-02, kl. 15.00.

Undervisningsassistent
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet

for nærorientalske studier.

Indhold: Faget tyrkisk mundtlig

sprogfærdighed.

Til besættelse: Forårssemestret

2002 med mulighed for for-

længelse.

Omfang: 3 timer/uge.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om og dokumentation for fag-

lige og pædagogiske kvalifika-

tioner.

Sendes til: Carsten Niebuhr Insti-

tuttet, Att.: Studieleder Jakob

Skovgaard-Petersen, Snorres-

gade 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 4/1-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921.

Undervisningsassistent
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet

for nærorientalske studier.

Indhold: Kurset syrisk-palæsti-

nensisk dialekt. Dels sprogteori

med indføring i grammatik,

dels praktiske samtaleøvelser.

Til besættelse: Forårssemesteret

2002.

Omfang: 3 timer/uge. 

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om og dokumentation for fag-

lige og pædagogiske kvalifika-

tioner.

Sendes til: Studielederen ved

Carsten Niebuhr Instituttet,

Snorresgade 17-19, 2300 Kbh.

S.

Ansøgningsfrist: 4/1-02, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921.

Naturvidenskab ▼

Instruktorer til Datalogi 
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Undervisning på 1.

delskurserne: Datalogi 0 GB,

Datalogi 1F, Datalogi 2A, Data-

logi V-Databaser, Datalogi V-

HCI og Systemarbejde, Konkret

Matematik, Matematik og Be-

regninger samt Multimedie-

teknologi.

Til besættelse: Forår 2002.

Ansøgning: Skema findes på

www.diku.dk/teaching/ el. fås

ved henv. til Ruth E. Schlüter,

Studienævnet, M 010. Ansøg-

ningsfrist: 4/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.diku.dk/teaching/ 

● TAP-STILLINGER

Udviklingskonsulent
Sted: Københavns Universitet,

PUMA.

Indhold: Konsulentopgaver for

universitetets institutter, fakul-

teter og kontorer, undervis-

ning på interne kurser inden

for bl.a. personaleudvikling og

ledelse, planlægning og udvik-

ling af nye initiativer inden for

vores kursusvirksomhed, tilret-

telæggelse af kurser, konferen-

cer, seminarer og faglige arran-

gementer samt deltagelse i ar-

bejdet med systematisk kom-

petenceudvikling.

Kvalifikationer: Relevant videre-

gående uddannelse, erfaring

med undervisning/formidling

og med konsulentarbejde, sans

og interesse for opdyrkning og

vedligeholdelse af netværk, er-

faring med at arbejde med

processer i og imellem menne-

sker i forandring, interesse for

systemisk teori og metode.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale,

Nørregade 10, Postboks 2177,

1017 Kbh. K. Mrk. PUMA. 

Ansøgningsfrist: 7/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Kirsten

Devantier, tlf. 3532 2827 el.

Pernille Grove, tlf. 3532 2838.
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De første bachelorer i Folkesundhedsvidenskab
Denne historiske begivenhed markeres med en festlig dag den 18. januar 2002. Kl. 14.30

er der overrækkelse af eksamensbeviser krydret med festlige indslag i Rigshospitalets

Auditorium 1, fra kl. 16.30 er der reception sammesteds, og fra kl. 22 er der fest med le-

vende musik i Studenterklubben. Billetter købes i forsalg i den lille kantine (Satellitten)

på Panum Instituttet, kl. 9-12 den 10.-15. januar.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Biologisk AC-medarbejder 
Sted: Danish Biodiversity Infor-

mation Facility – DanBIF, c/o

Zoologisk Museum, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Koordinering af arbej-

det med at integrere Dan-

marks biodiversitets-relaterede

IT-systemer og data, samt at fa-

cilitere at landets institutioner

engagerer sig i det globale

netværk GBIF (Global Biodiver-

sity Information Facility). Kom-

munikation med og afrappor-

tering tilbage til GBIF sekreta-

riatet om projektets forløb.

Definition af projektindhold,

kommunikation og samarbejde

med både taxonomer og IT-

specialister.

Kvalifikationer: Cand.scient. i

biologi, gerne med ph.d. inden

for biodiversitet el.lign. Bred

systematisk-biologisk funde-

ring samt erfaring med taxo-

nomi og biologiske samlinger.

Erfaring med opstart og koor-

dinering af projekter, admini-

stration, inkl. EU ansøgninger,

samt international kontakt og

samarbejde. Viden om igang-

værende nationale og interna-

tionale projekter inden for bio-

diversitetsinformatik. Vidt-

gående kendskab til computer-

baserede produktionsværk-

tøjer samt fortrolighed med re-

lationsdatabaser.

Til besættelse: 1/3-02.

Omfang: Tidsbegrænset til 3 år,

forventes forlænget ved op-

nåelse af fornøden bevilling.

Ansøgningsfrist: 4/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Prof.

Henrik Enghoff, tlf. 3532 1036.

IT-medarbejder
Sted: Danish Biodiversity Infor-

mation Facility - DanBIF, c/o

Zoologisk Museum, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Integration af Danmarks

biodiversitetsrelaterede IT-sy-

stemer og data, for tilgænge-

liggørelse over internettet i

form af tekst, billeder og lyd.

Samarbejde med GBIF (Global

Biodiversity Information Facili-

ty). Databasearbejde, admini-

stration af kommunikation

mellem mange forskellige kil-

der og applikationer. Program-

mering og vedligeholdelse af

vore web-sider.

Kvalifikationer: Erfaring på eks-

pertniveau med database pro-

grammering og tilpasning til

web- / databaseintegration

(XML). Databaseadministrati-

on, -standardisering og -valide-

ring.  Fortrolighed med dyna-

misk web-programmering.

Kendskab til forskellige relati-

onsdatabaseprogrammer - ger-

ne både ældre og nyere typer,

samt konvertering og import

af forskellige datatyper.

Omfang: Tidsbegrænset til 3 år,

men forventes forlænget ved

opnåelse af fornøden bevilling.

Til besættelse: Snarest muligt ef-

ter 1/2-02.

Ansøgningsfrist: 4/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Projekt-

medarbejder, Dr. Isabel Cala-

buig, tlf. 3532 1103.

IT-medarbejder
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Bl.a. konfigurering, in-

stallation og opsætning af Pc-

arbejdspladser; brugersupport,

primært Office, WordPerfect,

Outlook, men også en del spe-

cialprogrammer; overvågning,

drift og vedligeholdelse af net-

værk; brugeradministration i

f.t. adgang til Mail, Web, ser-

vere; varetagelse af backup-ru-

tiner; fejlfinding og reparatio-

ner af arbejdsplads-pc´er; do-

kumentation og registrering af

IT-udstyr samt vedligeholdelse

af databaser; HelpDesk funkti-

on; opsætning af fagspecifikke

programmer; licensstyring.

Kvalifikationer: Erfaring med fle-

re af ovenstående arbejdsop-

gaver. 

Specielle kompetencer, fx pro-

grammeringserfaring i MS-pro-

dukter, erfaring som net- og

serveradministrator el. projekt-

ledererfaring, er en fordel. 

Ansøgningsfrist: 21/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

AC-fuldmægtig
Sted: Fakultetssekretariatet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Videreudvikling og ope-

rationalisering af fakultetets

økonomistyring, udviklingsop-

gaver i især i relation til SEA-

ordningen og fakultetets eks-

ternt finansierede forsknings-

virksomhed. Udarbejdelse af

notater og beslutningsoplæg i

samarbejde med fakultetets le-

delse samt formidling af øko-

nomiske problemstillinger til

kolleger og chefer med for-

skellig faglig baggrund.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig kandidatuddannelse

el. tilsv.

Til besættelse: 1/4-02 el. tidligere.

Ansøgningsfrist: 18/1-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afd. for Almen Medicin, In-

stitut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Tilrettelæggelse af un-

dervisning og eksamen, selv-

stændig sagsbehandling og 

koordinering med andre fag;

regnskabsføring og planlæg-

ning af budgetter; lønnings-

regnskab; referatopgaver; fo-

refaldende kontorarbejde.

Kvalifikationer: Erfaring med un-

dervisningstilrettelæggelse og

regnskabsføring; gode dansk-

kundskaber, godt kendskab til

tekstbehandling, kendskab til

EXCEL og ACCESS.

Ansøgningsfrist: 28/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder John Sahl Andersen,

tlf. 3532 7949.

Overassistent
Sted: Det Juridiske Fakultet, 

Dekansekretariatet.

Indhold: Bl.a. Web-sekretær og

IT-vejleder for sekretariatet;

varetagelse af administrative

opgaver, herunder regnskab, i

f.m. processpil, internationale

konkurrencer for jurastuderen-

de; praktisk ansvarlig for fakul-

tetets uddannelse af kontore-

lever. 

Kvalifikationer: Erfaring med re-

digering og gerne udvikling af

web-sider. Kendskab til Front-

page og/el. Dreamweaver er

en fordel. IT-erfaring på super-

brugerniveau og administrativ

erfaring.

Ansøgningsfrist: 3/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Bioanalytikere/
laboranter
Sted: Wilhelm Johannsen Center

for Funktionel Genomforsk-

ning. 

Indhold: Cellelaborantstillingen

vil primært bestå af celle- og

vævsdyrkning, herunder isole-

ring af B-lymfocytter fra blod

og transformering af disse.

Derudover opgaver forbundet

med bl.a. kromosom- og DNA-

undersøgelser af patienter,

herunder mikroskopering og

ekstrahering af DNA. FISH la-

borantstillingen vil primært

være knyttet til et konkret

forskningsprojekt hvor arbej-

det hovedsageligt vil bestå af

fluorescens in situ hybridise-

ring (FISH). 

Kvalifikationer: Uddannet bio-

analytiker el. laborant. 

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Omfang: To stillinger. Cellelabo-

rantstillingen er af 4 års varig-

hed. FISH laborantstillingen er

foreløbig berammet til 1 år.    

Ansøgning: Skriftlig. Mrk. Cel-

lelaborant eller FISH laborant

med angivelse af hvilken stil-

ling der søges. 

Sendes til: Prof., dr.med. Niels

Tommerup, Wilhelm Johan-

nsen Center for Funktionel Ge-

nomforskning, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.

N.     

Ansøgningsfrist: 1/1-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger. 

Bioanalytiker/laborant
- vikariat
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut, Afd. for Nyre- og Kreds-

løbsfysiologi.

Indhold: Forskningsprojekterne

vedrører undersøgelse af trans-

port af salte og vand i isolere-

de væv fra dyr. Metodologisk

involverer arbejdet bl.a. hånd-

tering af isoleret væv, elektro-

fysiologiske teknikker, trans-

portmålinger ved isotopteknik-

ker og computerbehandling af

data. 

Kvalifikationer: Kendskab til tek-

nikkerne samt evt. RIA-teknik-

ker og celledyrkning er en for-

del, men ingen betingelse.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 1 år med mulighed for

forlængelse. 30,5 timer/uge.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om uddannelse, evt. tidligere

ansættelsesforhold, erfaring

samt referencer.

Sendes til: Afd. for Nyre- og

Kredsløbsfysiologi, Medicinsk

Fysiologisk Institut, Panum In-

stituttet, bygn. 10.5.24, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 15/1-02. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Ole Frederiksen, tlf. 3532 7407,

e-mail: ofr@mfi.ku.dk.

Klinikassistent 
Sted: Tandlægeskolen.

Omfang: 31 timer/uge uden for

skolens ferier. 

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-02.    

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinikassistentelever
Sted: Tandlægeskolen.

Til besættelse: 15/1-02 el. senere.

Omfang: 5 elevstillinger.

Ansøgning: Vedlagt kopi af eksa-

mensbeviser m.m.

Sendes til: Tandlægeskolen, Att.:

Klinikchef Bodil Riis, Nørre Allé

20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Reparatør/elektriker
Sted: Teknisk Service Universi-

tetsparken, driftsområde Nørre

Fælled.

Indhold: Servicering, drift og

vedligehold af Institut for 

Idræt.

Kvalifikationer: Uddannet ma-

skinarbejder/VVS-rørsmed el.

elektriker med erfaring i nye

automatiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 23/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se www.

ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Maskin-

mester Per Nielsen, Teknisk

Service, Jagtvej 155B, 2200

Kbh. N, tlf. 3532 0040 el. hal-

mester Carsten Jensen, tlf.

3532 0883.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Plakat-kurer til 
Studenterhuset
Indhold: Selvstændigt studenter-

job. På alle fakulteter under

Københavns Universitet op-

hænges plakater for Studen-

terhusets arrangementer.

Kvalifikationer: Grundig og med

et godt øje for blikfang.

Omfang: Ca. 2-4 timer/uge.

Ansøgning: Mrk. ‘Plakat-kurer’.

Sendes til: Studenterhuset ved

Københavns Universitet,

Købmagergade 52, 1150 Kbh.

K. 

Ansøgningsfrist: 21/12-01. 

Yderligere oplysninger: Se

www.studenterhuset.ku.dk.

● PH.D. -
STIPENDIER

Humaniora ▼

Det Europæiske Univer-
sitetsinstitut i Firenze 
Målgruppe: Studerende med

dansk statsborgerskab der har

bestået el. senest i sommeren

2002 består hovedfagseksa-

men, kandidateksamen el. ma-

gisterkonferens i humanistiske

fag el. kandidateksamen, evt.

magisterkonferens i et sam-

fundsvidenskabeligt fag.

Til besættelse: Fra 1/9-02.

Ansøgning: Skema og oplysende

materiale fås ved henv. til ne-

denstående adresse. Ansøg-

ning vedlægges evt. videnska-

belige arbejder. Skema sendes i

original + 5 eks., øvrige bilag

sendes i 8 eks., større bilag fx

bøger dog kun i 1 eks.

Sendes til: Rektorkollegiets Se-

kretariat, Vester Voldgade 121

A, 4, 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/1-02.

Yderligere oplysninger: Se

www.rks.dk el. kontakt Rektor-

kollegiets Sekretariat, tlf. 3392

5403.

Naturvidenskab ▼

Københavns Universitet
Sted: Sted: Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet.

Omfang: Et antal 3-årige ph.d.-

stipendier er ledige til udde-

ling med tiltrædelse 1/5-02.

Ansøgning: Skema fås på

www.nat.ku.dk el. hos Det na-

turvidenskabelige Fakultets-

sekretariat, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/2-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nat.ku.dk.

Arktisk Økologi
Sted: Zoologisk Institut, Afd. for

Populationsøkologi.

Indhold: Climate and density de-

pendent dynamics within and

across trophic levels in a high

Arctic ecosystem.

Kvalifikationer: Ansøger skal ha-

ve bestået kandidateksamen
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Spil på MI-jazz 2002

Vi kan tilbyde ca. 2 timer ved årets jazz-festival på Musik-
videnskabeligt Institut i dagene torsdag d. 11. til lørdag d.
13. juli 2002. MI-jazz er en lille eksklusiv festival der er in-
tegreret i den store Copenhagen Jazzfestival hvor unge og
gamle jazz-løg får mulighed for at udfolde sig og spille
deres musik for et større publikum. Skriv lidt om dig og/el-
ler dit band på en demo og send det hele til: MI-jazz, c/o
Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K
senest 15/2-02.
Kontakt Peter Fritzen, e-mail: peterfritzen@hotmail.com
for yderligere oplysninger.
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inden forskeruddannelsen star-

ter. Kvalifikationer inden for

arktisk økologi og evt. erfaring

med studier i Zackenberg vil

være en fordel. 

Ansøgningsfrist: 2/1-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Global Change - 
Miljø og Klima 
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universi-

tet.

Omfang: Et antal 3-årige ph.d.-

stipendier er ledige til udde-

ling med tiltrædelse snarest.

Ansøgning: Skema fås på Det na-

turvidenskabelige Fakultets-

kontor, Øster Voldgade 3, 1350

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/2-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nat.ku.dk.

● STIPENDIER

Europakollegiet i Natolin,
Warszawa
Målgruppe: Danske studerende

og kandidater inden for områ-

derne Østeuropa-studier, Histo-

rie, Statskundskab, Internatio-

nal Politik, Handelshøjskoler,

Jura, Økonomi, Sociologi o.l.

samt kandidater fra de højere

uddannelsesinstitutioner, evt.

ældre studerende med bestået

BA. De studerende skal beher-

ske et aktivt engelsk og fransk

og levere attest for prøver i de

to sprog, fra fx Alliance Fran-

caise og The British Council.

Støtte: Studiepladser ved Europa-

kollegiet i Natolin ved War-

szawa i det akademiske år

2002/2003. Uddannelsen er til-

rettelagt som en Master-udda-

nelse. I øvrigt gode muligheder

for stipendier til studieophold,

bl.a. råder Den Danske Komité

over stipendiemidler.

Ansøgning: Skema og oplys-

ningsmateriale fås ved henv. til

nedenstående adresse.

Sendes til: Den Danske Komité

for Europakollegiet, c/o Europ-

arådets Informationstjeneste,

Att.. Susanne Petersen, Bre-

merholm 6, 1069 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/1-02.

Europakollegiet i Brügge,
Belgien
Målgruppe: Danske kandidater

fra universiteter, handelshøj-

skoler m.v., evt. ældre stude-

rende der ønsker at udbygge

deres uddannelse og specialise-

re sig i problemerne i f.m. det

europæiske samarbejde. De

studerende skal levere attest

for prøver i engelsk og fransk,

fra fx Alliance Francaise og The

British Council. Desuden kræ-

ves afsluttet studium el. min. 4

års studium med bestået 1. del. 

Støtte: 6 studiepladser ved Eu-

ropakollegiet i Brügge i det

akademiske år 2002/2003. Kol-

legiets uddannelse er tilrette-

lagt m.h.p. en Master Degree. I

øvrigt gode muligheder for sti-

pendiestøtte, bl.a. råder Den

Danske Komité for Europakol-

legiet over stipendiemidler.

Ansøgning: Skema og brochure

fås ved henv. til nedenstående

adresse.

Sendes til: Den danske Komité

for Europakollegiet, c/o Euro-

parådets Informationstjeneste,

Att.: Susanne Petersen, Bre-

merholm 6, 1069 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/1-02.

Kulturaftalestipendier til
studerende
Målgruppe: Fortrinsvis sprogstu-

derende.

Støtte: Flg. lande forventes i hen-

hold til kulturaftaler el. stipen-

dieudvekslingsaftaler at tilby-

de sommerstipendier til danske

studerende til deltagelse i

sprogkurser: Bulgarien,

Grækenland, Polen, Portugal,

Rumænien, Rusland, Slovakiet,

Spanien, Tjekkiet, Tyrkiet og

Ungarn.

Periode: Sommeren 2002

Ansøgning: Kontakt Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

1010 Kbh. K. Ansøgnings-

skemaer fås også på www.

ciriusonline.dk. Sendes med 

bilag i 2 eks.

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/2-02.

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens Mindefond
Støtte: Til studieophold af min.

et halvt års varighed ved et

udenlandsk universitet el. tilsv.

højere læreanstalt inden for

området humaniora inden for

den europæiske kulturkreds.

Emne: Studierejser/ophold i Eu-

ropa m.h.p. sammenligning af

de europæiske kulturmønstre.

Ansøgning: Skema fås ved skrift-

lig henv. til nedenstående

adresse. Vedlæg frankeret

svarkuvert. Ansøgningen sen-

des i 3 eks. og vedlægges bi-

lagsblad.

Sendes til: Advokat Ulrik Ibfelt,

Vimmelskaftet 43, 1161 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-02.

Uddeling: Ansøgere der ikke har

modtaget svar senest 1/8-02,

kan betragte det som et afslag.

● LEGATER

Rejselegat for studerende -
satsningsområde miljø
Målgruppe: Studerende ved KU

der arbejder med et emne in-

den for miljø og har følgende

forudsætninger: bestået BA,

påtænker udlandsophold på

min. 2 måneder der er god-

kendt af faglig vejleder.

Ansøgninger med et tværfag-

ligt el. tværfakultært samar-

bejde foretrækkes. Miljø skal i

denne sammenhæng betragtes

bredt, og der ønskes både hu-

manistiske, teologiske, juridi-

ske, samfundsvidenskabelige,

sundhedsvidenskabelige og na-

turvidenskabelige miljøprojek-

ter. Miljøprojekter der er rela-

terede til udviklingslande, hen-

vises til Nord-Syd satningsom-

rådets rejsepulje der har

ansøgningsfrist 1. februar

2002, Se www.teol.ku.dk/

northsouth.

Støtte: Til dækning af rejseudgif-

ter, forsikringer m.m. i f.m. ud-

landsophold: 

Ansøgning: Skema fås på

www.ku.dk/satsom/Miljo/

index.html - mere information.

Ansøgningsfrist: 1/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatet for miljø-satsningsområ-

det, Mona Bundvad, tlf. 3532

2399, e-mail:

mobu@adm.ku.dk el. Jan An-

dersen, tlf. 3532 3883, e-mail:

jaa@adm.ku.dk.

Birthe og Knud Togebys
Fond
Støtte: Ca. kr. 30.000 til uddeling

til offentliggørelse af danske

videnskabelige arbejder, her-

under lærebøger, om emner

inden for el. i tilknytning til ro-

manske sprog og litteraturer. 

Ansøgning: Vedlægges manu-

skript og budget for udgivel-

sen.

Sendes til: Birthe og Knud Toge-

bys Fond, Romansk Institut,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 31/1-02

Legattildelinger ▼

Adalbert Gade og hustrus
legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked fra SU-

kontoret. Der er uddelt i alt

225.000 kr. i portioner ml.

10.000 og 12.000 til 21 stude-

rende.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Fonden til fremme af 
odontologisk videnskab af
januar 2001
Støtte: Til a) tandlæger til hjælp

til videregående studier inden

for den odontologiske viden-

skab, b) ansøgere der arbejder

med videnskabelige opgaver

inden for odontologien, for-

trinsvis til kandidater der ar-

bejder på at erhverve den

odontologiske doktorgrad. Le-

gatet uddeles i portioner af

hhv. kr. 15.000 og kr. 11.785.

Ansøgning: Vedlagt bilag.

Sendes til: Tandlægeskolen,

Københavns Universitet, Att.:

Administrator Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/2-02.

Indkaldelse af forslag til
KRAKA-prisen 2002
Målgruppe: En studerende el.

forsker der har leveret et aktu-

elt og nyskabende bidrag til

kønsforskningen. Både opga-

ver, specialer, afhandlinger og

andre videnskabelige publika-

tioner kan komme i betragt-

ning. Det er ikke muligt at ind-

stille sig selv.

Støtte: Formålet er at inspirere til

og fremme dansk kønsforsk-

ning. Prisen består af en pen-

gegave.

Periode: Overrækkes 20/4-02.

Ansøgning: Send det videnskabe-

lige værk samt en begrundet

indstilling i en konvolut mrk.:

KRAKA-prisen. 

Sendes til: Foreningen for Køns-

forskning i Danmark, Att.: Rik-

ke Korsbjerg, CEK, Aarhus Uni-

versitet, J. Chr. Skousvej 5, 8000

Århus C.

Ansøgningsfrist: 15/2-02.

Yderligere oplysninger: Medlem

af prisbestyrelsen Karen Klit-

gaard Povlsen, e-mail: 

kvinkkp@hum.au.dk.

Støtte til forskning på 
selvmordsområdet
Støtte: Der udmeldes ca. 5 mio.

kr. til støtte til forskning. De

prioriterede områder kan ses

på hjemmesiden.

Ansøgning: Skema fås på

www.selvmordsforebyggelse.

dk - forskning og statistik. Der

må argumenteres for under-

søgelsens forebyggende per-

spektiv.

Sendes til: Referencegruppen til

forebyggelse af selvmordsfor-

søg og selvmord, Sekretariatet,

Sundhedsstyrelsen, Amaliega-

de 13, P.O.B. 2020, 1012 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 1/2-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: E-mail:

info@selvmordsforebyggelse.

dk, tlf. 3348 7652.

● KURSER

Ph.d.-kursus med Zygmunt
Bauman
Indhold: The Destiny of Morder-

nity - Perspectives of Funda-

mental Changes in Modern So-

ciety. Sociologen Zygmunt Bau-

man er i dansk sammenhæng

først og fremmest kendt for sin

bog Modernitet og Holocaust

med den provokerende tese at

der er en indre sammenhæng

mellem modernitet og Holo-

caust. Kurset former sig som en

gennemgang af centrale tema-

er inden for Baumans værk.

Bauman holder hver formid-

dag et foredrag over et be-

stemt tema inden for oven-

stående. Temaet vil efterføl-

gende blive diskuteret med ud-

gang i en læsning af centrale

tekster hos Bauman. 

Tid: 29/4 - 3/5 2002. 

Formøde 8/2-02.

Sted: Handelshøjskolen i Køben-

havn, LPF, Blågårdsgade 23B.

Tilmeldingsfrist: 10/1-02.

Arrangør: Kursusansvarlig: Lektor

Øjvind Larsen, Handelshøjsko-

len i København, e-mail:

ol.lpf@cbs.dk, tlf. 3331 4063.

Yderligere oplysninger: Se

www.cbs.dk/departments/mpp/

forskerskolen/courses/

bauman.shtml.

NorFA kurser
Indhold: NorFA uppmanar for-

skare att annoncera sina kurser

för PhD-studerande på anslags-

tavlan www.norfa.no/kurskat

index.cfm?LID=1&OpenId=6,41

&KID=66. Forskastuderande i

alla Nordiska länder bör ha til-

gång till den specialkunskap

och kompeens som finns runt-

om i Norden oberoande av

hemland. Alla NorFAs aktivite-

ter bidrar till detta. NorFA vill

nu på ett effektivare sätt än

tidligare bidra till att öppna

den nordiska dimensionen i de

nationella forskarutbildning-

arna genom sin anslagstavla

för forskarutbildningskurser i

Norden. Forskare och forskar-

miljöer som arrangerar inten-

sivkurser erbjuds därför att an-

nonsera kurserna genom Nor-

FA för att ge studenter i hela

Norden möjlighet att söka sig

till dessa kurser. Den for-

skarstuderande som är intres-

serad tar direkt kontakt med

den kursansvarige för att söka

plats på kursen.

Annoncera på:

www.norfa.no/_img/ACF94.

doc.

● MØDER

Naturlægemidler og 
kosttilskud
Indhold: Naturlægemidler og

kosttilskud debatteres. Forskel-

le og gråzoner vil blive belyst.

Oplægsholdere: Steffen Bager,

Lægemiddelstyrelsen; Michael

Strube, Fødevaredirektoratet;

Elsebeth Popp-Madsen, Con-

Forte ApS.

Tid: 15/1-02, kl. 19-21.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole, Benzon auditoriet,

Universitetsparken 2. 

Arrangør: DANFYT, tlf. 3530 6294.

Møde om lærer-labberne 
Indhold: Diskussion af bl.a.: Hvor-

dan er lærer-labberne imple-

menteret i organisationen, og

hvad betyder det for hvorvidt

og hvordan de når ud? Hvor-

dan har de glade givere place-

ret og implementeret lærer-

labberne? Er pædagogiske kur-

ser hos lærer-labberne frivillige

el. foregår de under moderat

psykisk pres? Hvor stor er inter-

essen - kvantitativt og kvalita-

tivt? - Hvilke visioner har

lærer-labbets medarbejdere -

og andre - om lærer-labbets

virke i fremtiden?  Hvad er den

pædagogiske vision? Har uni-

versitetet strukturer til at ud-

veksle og formidle pædago-

giske muligheder?

Deltagere: KU’s IT-løft, Pædago-

gisk Center og Handelshøjsko-

lens Learning Lab.

Tid: 8/2-02, kl. 13-16.

Sted: KUA, lok. 13.1.43.

Arrangør: KU-Uglerne, 

www.groupcare.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Subjektivitet i det 21.
århundrede
Oplæg: Arne Grøn: Subjektivitet

og Selvforhold; Dan Zahavi:

Bevidsthed og Selvet; Oliver

Kauffmann: Subjektivitet og

Bevidsthed; Morten Nissen: Det

kritiske Subjekt; Joseph Parnas:

Skizofreni, fænomenologi og

mental causation; Henrik Skov-

lund: Intentionalitet, fænome-

nalitet og det mentale; Anin-

dita Balslev: Philosophical Re-

flections on Subjectivity: From

the Naturalistic to the Upanisa-

dic Tradition.

Tid: 31/1-02, kl. 9-16.

Sted: KUA, lok. 8.1.13. 

Arrangør: Tidsskriftet Psyke og

Logos.
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Tietgenprisen 2002
Indkaldelse af forslag
FUHU og Tietgenpriskomiteen uddeler op til tre priser på

100.000 kr. den 15. maj 2002 og opfordrer derfor institutlede-

ren ved de danske forskningsinstitutioner - hvor der drives er-

hvervsøkonomisk forskning - til at nominere en forsker/en for-

skergruppe til Tietgenprisen. Tietgenprisen kan fra år 2002 til-

deles unge forskere på post-doktoralt niveau - adjunkter, post-

docs eller yngre lektorer som højst har fire års forskningsforløb

bag sig siden erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende. Til-

delingen sker på basis af en dokumenteret forskningsindsats,

typisk ved en betydelig international publicering. Forskningsar-

bejdet skal være udført eller publiceret inden for de sidste to år

inden tildelingen. De kandiderende forskere anmodes om til in-

stitutlederen at indlevere en kort begrundelse for hvorfor deres

forskning er så betydningsfuld at de kan kandidere til prisen.

Derudover vedlægges et CV, en publikationsliste samt to vær-

ker til bedømmelse. Værkerne skal være publiceret inden for de

senere år. Institutlederen foretager en indstilling blandt kandi-

daterne, og institutionens rektor fremsender en fortegnelse

inkl. bilag over samtlige kandidater til FUHU`s sekretariat senest

den 1/2-02. 

For yderligere oplysninger kontakt FUHU’s sekretariat, www.fu-

hu.dk, Nanna Westergård-Nielsen, tlf. 3342 6000, e-mail: 

fuhu@fuhu.dk. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Seminar om kønsforskning
Indhold: Kl. 9.30-16.00: De skæve

køn. Queer læsninger af litte-

ratur, etnicitet, medier m.v. Fra

kl. 16 er der åbningsreception

for Koordinationen for køns-

forskning. 

Tid: 1/2-02, kl. 9.30-17.30.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 22, 1361 Kbh. K. 

Tilmelding: Senest 28/1-02 på tlf.

3532 3280.

Arrangør: Koordinationen for

Kønsforskning, Sociologisk In-

stitut.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Jesper O. Clausen

Titel: A review of determinants

of whole body insulin sensitivi-

ty in healthy subjects.

Tid: 11/1-02, kl. 13.30.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Henning Beck-Nielsen

og prof., dr.med. Niels Juel

Christensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, lægelig direktør,

dr.med. Jannik Hilsted, Hvid-

ovre Hospital, tlf. 3632 2911

før forsvaret.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Johannevej 12, 2920

Charlottenlund. Indstillingen

kan købes ved skr. henv. til Fa-

kultetssekretariatet.

Læge Charlotte Videbæk

Titel: Single Photon Emission

Computer Tomography for

Neuroreceptor Studies: Metho-

dological Considerations.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Lars Farde og lektor,

dr.med. Per Sejrsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Jes Olesen,

Amtssygehuset i Glostrup, neu-

rologisk afd., tlf. 4323 3036 før

afhandlingen.

Tid: 25/1-02, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Muse-

um, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Dorte Givard, Neurobiologisk

Forskningsenhed, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh.

Ø efter 2/1-02. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.polit. Toke Ward Petersen

Titel: Uncertainty, Indivisibility

and Hyperbolic Preferences in

Computable General Equilibri-

um Models.

Tid: 9/1-02, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, St. Øvelsessal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Klaus Phanareth   

Titel: Clinical aspects in the treat-

ment of acute severe asthma

and COPD focusing on the in-

halation therapy.

Tid: 21/12-01, kl. 13.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus, 

Niels Andersens Vej 65, St. 

Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Snogegårdsvej 99,

2820 Gentofte.    

Cand.scient. Ingrid Sofie Harboe

Titel: Analysis of Growth Data:

Statistical Methods to Assess

Treatment Effects.

Tid: 4/1-02, kl. 13.00.

Sted: Hagedorn Research Institu-

te, Niels Steensens Vej 6, 2820

Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, Novo Nordisk A/S, 2880

Bagsværd.

Cand.med. 

Christian Rask Madsen   

Titel: Effect of insulin therapy on

endothelial function and insu-

lin-stimulated endothelial 

function in patients with type

2 diabetes and ischemic heart

disease.

Tid: 4/1-02, kl. 14.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus, St.

Auditorium.          

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, e-mail: Christian Rask-

Madsen@joslin.harvard.edu

Cand.scient. 

Lone Banke Rasmussen   

Titel: The intake of iodine asses-

sed by various methods and

the relation with thyroid disea-

ses in two cities in Denmark

Tid: 7/1-02, kl. 14.00.

Sted: Fødevaredirektoratet, La-

den 1, Mørkhøjgård, Mørkhøj

Bygade 19, Mørkhøj.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henv. til forfat-

teren, e-mail: LBR@FDIR.DK.

Humaniora ▼

Cand.phil. Malene Vest Hansen 

Titel: Sophie Calle: Identitets-

billeder og social arkæologi.

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

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Kunsthistorie, Dans

og Teatervidenskab, KUA.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Cand.mag. Jakob Povl Holck 

Titel: Middelalderens danske

lægebog. Et kontaktfænomen.

Tid: 25/1-02, kl. 14.00.

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Nordisk Filologi,

KUA.

Anna Vind

Titel: Latomus og Luther. Striden

om, hvorvidt enhver god ger-

ning er en synd.

Tid: 22/2-02, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 

100-årsdagen for opdagelsen af det første hormon
Prof. Jens H. Henriksen

Tid: 16/1 kl. 14.30-18.30

Sted: Panum Instituttet, Haderup Auditoriet

Arr.: De videnskabelige selskaber DSKFNM, DGS, DASL, www.dskfnm.dk/Meetings/hormon1.html

Deadly Profits: The Economic Rationality of New Wars
Seniorforsker Dietrich Jung

Tid: 17/1 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, tlf. 3345 5050, www.copri.dk 

Evolutionary Semantics
Maxine Sheets-Johnstone, Department of Philosophy, University of Oregon

Tid: 22/1 kl. 15.00

Sted: Botanisk Aud., Gothergade 140

Arr.: Jesper Hoffmeyer, Molekylærbiologisk Institut

What are the Forms of War in the 21st Century?
Seniorforsker Pertti Joenniemi

Tid: 24/1 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1. mødelok.

Arr.: COPRI, tlf. 3345 5050, www.copri.dk/copri/researchers/joenniemi/pj.htm

Pertti Joenniemi er leder af COPRI’s forskningsprogram Nordisk-baltisk sikkerhed i et Europa i foran-

dring (NORD). Pertti Joenniemis forskningområde knytter sig til sikkerhed, grænser og regioner, her-

under internationale relationer - især national og regional opbygning i de baltiske lande og i Nord-

og Østeuropa. Pertti Joenniemi har senest skrevet bogen ‘Regional Dimensions of Security in Border

Areas of Northern and Eastern Europe’, Peipsi Center for Transboundary Cooperation, Tartu University

Press, 2001.

På billedet ses miltbrand-bakterier (red.)
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Af Lise K. Lauridsen

Set med økonomiske for-
skerbriller springer to,
ganske modsatrettede, ju-

leteorier i øjnene. Den ene
stammer fra 70’ernes marxisti-
ske børnelitteratur, og den an-
den er af antropologisk oprin-
delse, fortæller lektor på Insti-
tut for Økonomi Rasmus Helt-
berg.

– Peter Fidus-teorien stam-
mer fra 70’erne. Peter Fidus var
den tids antikapitalistiske mod-
stykke til den amerikanske for-
brugsabe Peter Pedal. Peter Fi-
dus er en stakkels, hjemløs, lille
dreng der for at tjene til føden
opfinder fiduser til kapitalister-
ne, så de kan sælge mere og tje-
ne flere penge. Blandt andet
opfinder han mors og fars dag,
mandelgaven og så videre. Og
at julen som den ser ud i dag
også er en god kapitalistisk fi-
dus, kan vi ikke ignorere, siger
Rasmus Heltberg.

Det illustrerer blandt andet
dette regnestykke. Danskerne
bruger i år cirka syv milliarder
på julegaver. Lektor Heltberg
regner det hurtigt om i hovedet

for Deres meget uøkonomiske
reporter. Facit er 1.200-1.400
kroner per dansker. Og det er
vel at mærke alle fra nyfødte til
senildemente der spenderer det
beløb på julegaver her i decem-
ber.

Ingen slipper for julen
Men i den akademiske verden
er der som bekendt aldrig no-
gen simpel løsning på et van-
skeligt problem eller et enkelt
svar på et simpelt spørgsmål for
den sags skyld. 

– Intet er endegyldigt, heller
ikke når det gælder juleteorier.
Den næste teori jeg hælder til,
er af antropologisk oprindelse.
Enhver stamme og ethvert folk
i verden har deres ‘jul’. Det vil
sige en fest med riter, gaver og
måltider hvor de fejrer sig selv
som folk. I Brøndby tager de
gult-blåt tøj på og går til fod-
bold. I Afrika danser de om bå-
let og pynter sig med maling og
masker. Selv i de fattigste sam-
fund i verden bruger folk en
ganske væsentlig del af deres
indkomst på at fejre sig selv. De
religiøst-kulturelle festligheder
foregår oftest i meget koncen-

trerede perioder af nogle få da-
ges eller ugers varighed. Og det
gør næsten alle folkeslag fordi
det manifesterer deres kollekti-
ve identitet. Det samme kan
man sige om julen der så at sige
manifesterer vores kollektive
danskhed, ud over at julen så
også har et vist islæt af kristen
kultur over sig om end det ef-
terhånden er temmelig udvis-
ket, siger Rasmus Heltberg.

Hvad så hvis man melder sig
ud og ikke vil være med?

– Det går ikke, ingen kan
melde sig ud af julen! Når vi fej-
rer vores kulturelle identitet, er
der alt for mange fordele i at
være med. Ingen ønsker at være
anderledes. Så bliver du set ned
på, kan ikke få job eller være
med i gruppen. Bare se på de
hjemløse, selv de holder jul på
Christiania. Ikke engang bun-
den af samfundet kan få lov at
melde sig ud af julen, siger lek-
tor Heltberg.

Opsig julen
Ingen kan altså rigtig undslå sig
julen. Det lyder jo lidt anstren-
gende selv om julen jo skulle
være så hyggelig. 

Men hvad nu hvis alle lige
pludselig i protest opsagde abon-
nementet på julen? Hvad så med
den danske økonomi og statskas-
se?

– Mange af de gaver vi køber,
ville sikkert ikke blive købt, og
det ville så betyde at folks op-
sparing steg. Den del af indu-
strien det ville gå ud over, er
primært inden for legetøj, men
Danmark er ikke storproducent

på det område. Det meste im-
porteres. Aflysning af julen vil-
le medføre ganske interessante
mikroøkonomiske forskydnin-
ger, blandt andet ville vi få råd
til flere større og varige for-
brugsgoder. Makroøkonomisk
ville en øget privat opsparing
som følge af bortfald af julen
betyde en afmatning af økono-
mien, men på længere sigt ville
det give højere vækst. Sam-
fundsøkonomisk set er julen
dog slet ikke essentiel og kan i
og for sig sagtens undværes,
vurderer økonomen. 

Vi har jo haft både pinse-,
påske- og alle mulige pakker med
sjove overraskelser i. Hvad med
en rask lille julegave fra den nye
regering med diverse besparelser
og afgifter til hele det danske
folk? 

– Det tror jeg trods alt ikke at
der er nogen politikere der tør.
Vi stemmer som bekendt med
tegnebogen, og ved at bruge så
mange penge på julegaver viser
danskerne tydeligt at de støtter
op om julen, vurderer Rasmus
Heltberg. 

Afskaffelse af julen er altså
en noget hypotetisk tanke selv
om det uden tvivl ville redde
mangen en studerendes januar-
økonomi. Og her så lidt inspira-
tion til årets julegaveide og
slutningen på dette lille jule-
eventyr: “Peter-Fidus blev me-
get rig, men opdagede til sidst
at alt ikke kan købes for pen-
ge...” Godnat og sov godt. ■

“Peter Fidus” af Sven Wern-
ström, Borgen, 1973.

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Den store 
julefidus
Hvorfor er julen til? Universitets-
avisen søgte svaret hos en af 
vor tids vise mænd på Økonomisk 
Institut

JUL RULES – Årets juleteori genopfrisker en af den

antikapitalistiske ungdomslitteraturs store klassikere 

Peter Fidus tilsat et solidt gran liberalistisk økonomisk

snusfornuft. Teorien bliver blødt rundet af med lidt an-

tropologiske studier fra den tredje verden.  
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BASSEDRENGENS DAGBOG

Fine
Tredje søndag i advent:
14.12: Ser highlights fra Big Brother og spiser ma-

karoni med varm peanutbutter. Sheila prøver
balkjoler: Ser jeg tyk ud i den her? Does the Pope
wear a funny hat? 

14.18: Life sucks. Jeg har kvalme, overtræk, acne.
Og kontakteksem. Jeg var den sidste på mit
hold der lærte at tidens nye plusord er dope.
Jeg har ikke dusket en eneste pige i år. Slud er
mit mellemnavn: jeg er fedtet, frygtet og glat. 

14.22: Det klør.
14.23: Jeg sveder.
14.24: Jeg er også begyndt at tabe håret.
14.25: Det sortner for mig. Hvad sker der? Pæren

blinker... går ud... vinduet blæser op... Jesus Pot-
ter! Hvad fanden er det? En lille lyskugle flimrer
rundt foran vinduet, bevæger sig i små ryk - og
ind i mit værelse. Jeg rejser mig, vakler baglæns,
vælter en flaske cocio, glider i tallerkenen med
makaronierne, ligger dér og glor. 

14.26: Jeg dirrer. Kuglen bevæger sig som en lille
lysende kolibri, står stille i luften foran mig...
lander på mit bryst. Det er en lille lyseblå fe med
store lilla øjne! Hun slår et par ivrige slag i luften
med sin tryllestav - Vingardium Leviosa. Hun har
spidse ører, isabellafarvede strømpeholdere og
hvide lakstiletstøvler der stopper midt på låret.
Og kæmpe jader!

14.27: Mens drømmene tæsker rundt i mit hoved,
begynder min krop at opføre sig mærkeligt. Jeg
får en lille pukkel på ryggen. Feen fniser. 

14.28: Puklen brister. Det sexede insekt begynder
at flyve hen mod vinduet. Af puklen vokser enor-
me fjervinger frem. Hå! Jeg letter... jeg flyver... 


