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En kæp i elektronikken
Københavns Universitet fører an når det gælder om at udnytte IT 
i administration. Men Videnskabsministeriet hindrer en optimal
udnyttelse af den digitale forvaltning. SIDE 3

Kludder i kommunikationen
Universiteternes flossede image skyldes i høj grad manglende
kommunikation med omverdenen. TEMA SIDE 6-7

Op på det høje C
»Red kulturen, red Rigsarkivet, protester nu«, lyder opfordringen
fra de konservatives partihistoriker Ditlev Tamm. SIDE 8-9

Det danske landshold er klar til den store
fodboldeksamen. Blandt censorerne ved
VM i Korea og Japan finder man Køben-
havns Universitets Birger Peitersen. Den
akademiske fodboldekspert er headhuntet
af Danmarks Radio. INTERVIEW SIDE 4-5
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Selveje eller selvstyre

Regeringen har varslet en omfattende reform på
universitetsområdet – en reform af uddannel-
serne, forskningens organisering, universite-

terne og universiteternes ledelse. 
I den seneste tid har vi på Københavns Universitet

først og fremmest diskuteret den del af den bebude-
de reformpakke som har med ledelsesstrukturen at
gøre. Men ledelsesstrukturen er i regeringsgrundla-
get knyttet sammen med overgangen til selveje og
med en betydelig deregulering – dvs. højere grad af
selvstyre til universiteterne.

Mens diskussionerne om ledelsesforhold har inde-
holdt politiske såvel som konkrete argumenter, og
deregulering kan ses i forlængelse af overgangen fra
detailstyring til mål- og rammestyring i staten, er
selvejediskussionen langt mere diffus. Det gælder
både for så vidt angår det konkrete indhold af selv-
ejet og selvejets kobling til den samlede universitets-
reform. 

De saglige argumenter for denne kobling er ikke
indlysende, og DTU’s problemer er et godt eksempel
på at de økonomiske og juridiske præmisser endnu
ikke synes tilstrækkeligt gennemtænkte og indlysen-
de klare. 

Hertil kommer jo så spørgsmålet om hvad der skal
selvejes. Skal det blot være bygningseje som hos
DTU, eller ønsker regeringen at gøre universiteterne
regulært selvejende i form af en tilstrækkelig stor
fondsdannelse? Spørgsmålet er stort, og vi er stadig
langt fra at kunne besvare det. 

Lennart Lynge Andersen konkluderer i sin nyligt
udgivne disputats ‘Fra stiftelse til fond’ at det selv-

eje der normalt tales om i staten ikke er et reelt selv-
eje i lovgivningsmæssig forstand. 

Reelt selveje kræver efter fondslovgivningen at fi-
re forhold er opfyldt: Fondet skal have et formål, en
rimelig kapital i relation til formålet, en selvstændig
ledelse (uafhængig af stifteren af fondet, i dette
tilfælde staten) og endelig at fondets midler ikke
kan gå tilbage til stifteren (staten).

Det selveje som der fra politisk side argumenteres
for har ikke denne karakter. Hvorvidt der er politisk
vilje til at etablere en tilstrækkelig stor kapital i rela-
tion til universitetets formål, er et åbent spørgsmål.
Den selvstændige ledelse er allerede sat til debat,
men kan blive en saga blot hvis en ledelsesreform gi-
ver staten direkte eller indirekte indflydelse i udpeg-
ningen af ledelsen, som vi har set det på både DPU
og DTU. 

Endelig må fondets midler ikke gå tilbage til sta-
ten – det vil sige at der skal være politisk vilje til at
etablere universitære fonde hvor midlerne efterføl-
gende vil være uden for politisk rækkevidde hvilket
ikke forekommer realistisk. 

Vi savner klarhed over det mere præcise indhold i
de politiske intentioner, og vi mangler gennem-

gribende analyser over de økonomiske og juridiske
implikationer. Det er for mig tydeligt at en række
forhold skal og må tages op til overvejelse før uni-

versiteterne kastes ud i eksperimenter med nye ejer-
skabsformer. 

Mens vi giver os selv den nødvendige tid til at fin-
de frem til en hensigtsmæssig konstruktion, bør vi i
stedet arbejde på at få etableret det større ledelses-
mæssige råderum som er et af de væsentligste argu-
menter for selvejet. 

For selv om selvejet i den politiske debat er blevet
forbundet med højere grad af selvstyre, er det på in-
gen måde en betingelse herfor. Selvstyret forudsæt-
ter nemlig først og fremmest en politisk tillid til uni-
versiteternes ledelse og en ledelsesmæssig ansvar-
lighed på universiteterne. Selveje eller ej vil en ef-
fektiv udnyttelse af de ressourcer som samfundet in-
vesterer i universitetssektoren afhænge af vores mu-
lighed for at forvalte midlerne hensigtsmæssigt. På
dette område er der en række forhold som bør tages
op til revision. 

Både på uddannelses-, personale- og det økono-
miske område er universitetet underlagt en udbredt
detailstyring som begrænser muligheden for at age-
re selvstændigt og med et selvstændigt ansvar. Som
eksempel på hvad vi ønsker os kan nævnes: Mulig-
hed for økonomisk langtidsplanlægning i stedet for
snæver årlig bevillingskontrol; mulighed for mere
fleksibel tilrettelæggelse af personaleforbrug i ste-
det for den fastlagte stillings- og lønrammekontrol
og mulighed for større frihed til selv at forestå ud-
viklingen af (nye) uddannelser.

Et udvidet selvstyre vil give forbedrede muligheder
for at realisere universitetets udviklingsplaner,

men også stille forøgede krav til ledelsen. Ministe-
riel deregulering vil skulle erstattes af en oppriorite-
ring af den interne styring og opfølgning. 

Rektoratet er indstillet på at påtage sig ansvaret
for denne udvikling. Vi skal forbedre sammenhæn-
gen mellem de strategiske planer og den ledelses-
mæssige opfølgning, og vi skal skabe større sam-
menhæng og øget gennemsigtighed mellem de orga-
nisatoriske niveauer og enheder. 

Vi skal have modet til at tage ansvaret for at mini-
steriel deregulering udfyldes ansvarligt, således at vi
kan styrke dynamikken og fleksibiliteten på univer-
sitetet. Det mod har vi. Og vi er indstillede på sam-
men med politikere og ministerium at bidrage til at
sikre at der er fleksibilitet i de rammer der stilles op
for universiteterne, så hvert enkelt universitet får de
bedste muligheder for at udfylde sin rolle, regionalt,
nationalt og globalt. Det er selvstyret og ikke ‘selv-
ejet’ som er den afgørende faktor for at universiteter-
ne kan opfylde deres rolle i samfundet. 

Jeg vil derfor anbefale at vi både internt på uni-
versitetet og i aktiv dialog med omverdenen arbej-
der videre på at udvikle universitetets selvstyre.
Københavns Universitet er meget indstillet på at
selvejet kan være et element i denne udvikling, men
jeg vil kraftigt advare mod at lade selvejebegrebet
styre udviklingen af en hensigtsmæssig selvstyremo-
del for universiteterne. ■

KU NOTER ▼  
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Af Linda Nielsen, rektor
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Ældreboliger til studerende 

BO L I G N Ø D : Mens 5.862 studerende står som aktivt søgende på ventelisten
til et kollegieværelse i København, er flere ældreboliger tomme. Derfor åbner
Københavns Kommune nu op for at godt 100 studerende indtager de tomme
boliger mod at opføre sig ordentligt over for de lidt ældre naboer. 
Men det løser langt fra det nuværende boligproblem, påpeger Forenede Stu-
denterråd med henvisning til at om to måneder ankommer endnu 12.000 nye
studerende til København. 
»Hvor skal de bo?« spørger Forenede Studenterråd der mener at den eneste
løsning på problemet er at få bygget flere ungdomsboliger.

Mens vi venter på Sander

S E LV E J E :  16. maj var univer-
siteternes fremtid igen på pro-
grammet da Forenede Studen-
terråd havde indkaldt til høring
på Panum Instituttet. 

Det mest markante tema blev
spørgsmålet om selveje hvor re-
geringens repræsentant Hanne
Severinsen, forskningspolitisk
ordfører for Venstre, kunne be-
rolige både rektor Linda Nielsen
og de studerende med at man er

opmærksom på det millionunderskud som er opstået på DTU – landets eneste
selvejende universitet. 
Universitetets frygt er at høje ejendomspriser i København vil være til stor
skade for de økonomiske muligheder i fremtiden, men Hanne Severinsen 
fortalte at selveje ikke nødvendigvis handler om bygninger, og at regeringen
vil tage ved lære af de problemer modellen på DTU har medført.
Linda Nielsen opfordrede regeringen til så tidligt som muligt at gøre klart
hvilke økonomiske rammer universiteterne får at arbejde under i fremtiden,
så universiteterne har mulighed for langsigtet planlægning.
Videnskabsminister Helge Sander fremlægger sit forslag til universitetsre-
form inden sommerferien.
Læs mere om selveje i KUmmentaren.

Svensk professor alligevel ansat

LU N D : Historieprofessor Kristian Gerner er nu ansat på Lunds Universitet. 
Som beskrevet i Universitetsavisen nr. 8 har det ledige professorat på Lunds
Universitet vakt heftig debat i Sverige. 
Kristian Gerner blev i første omgang af en komité af sagkyndige udpeget som
den rette mand til jobbet, men senere afvist af lærerforslagsnævnet som ud
fra en prøveforelæsning og et interview fandt hans holdninger til blandt an-
det kvindelige studerende diskvalificerende.
Nu har rektor Boel Flodgren taget den endelige beslutning og valgt at ansætte
Kristian Gerner alligevel.
»Ved en samlet bedømmelse af ansøgerne er Kristian Gerner den bedst kvali-
ficerede,« lyder det i pressemeddelelsen fra rektoratet på Lunds Universitet.
»Kristian Gerners mangeårige akademiske arbejde har ikke givet anledning
til kritik. Lærerforslagsnævnets opfattelse kan derfor ikke tillægges afgøren-
de betydning.«
Rektor Boel Flodgren oplyser samtidig at hun har respekt for lærerforslags-
nævnets arbejde som hun mener er foregået omhyggeligt. Hun finder dog 
ikke at der tilstrækkeligt med materiale til at følge nævnets anbefaling.
»Sagen har vakt stor opmærksomhed, og det er godt at en beslutning nu er
truffet. Men det er positivt med åbenhed og at dette kan føre til denne type af
diskussion.«

Opgør med tankegang
»Vi skal have et opgør med den tanke at embedsmænd i et ministerium

nok er bedre til at styre udviklingen på universiteterne end de ledelser der

sidder på universiteterne, og som faktisk har gjort det til deres profession

at have forstand på forskning, undervisning og universitetsdrift.« 

Rektor Lars Pallesen, DTU. Pressemeddelelse 3. maj 2002.
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Af Line Aarsland

Tidligere stod jurastuderen-
de i kø langt ned af St.
Kannikestræde. To gange

om året. De dage skulle de mø-
de personligt op for at tilmelde
sig eksamen. Var man som geo-
logistuderende i Telemarken
for at samle sten, skulle man
huske at udstyre en kammerat
med en fuldmagt. 

Men med indførslen af digi-
tal sagsbehandling i 1999 er de
tider en saga blot. I dag kan
studerende sidde på toppen af
Himalaya med en bærbar com-
puter og logge ind på Køben-
havns Universitet for at tilmelde
sig eksamen, forny årskortet,
tjekke karakterer eller andre
ting. Årskortet kan sågar for-
nyes via SMS og foreløbig har
80 procent af de studerende
valgt at forny kortet ved hjælp
af ny teknologi.

De 35.000 studerende har
fået større fleksibilitet, det ad-
ministrative personale sparer
tid og Københavns Universitet
er en af de institutioner der er
længst fremme med at indføre
digital forvaltning. 

Men ifølge en afgørelse fra
Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling må univer-
siteterne ikke gøre det obligato-
risk at benytte internettet til fx
eksamenstilmelding. Der skal
være alternative muligheder.
Afgørelsen truer med at vælte
det kæmpe arbejde der i øje-
blikket foregår på landets uni-
versiteter for at udnytte IT-tek-
nologien til fulde, mener direk-
tørerne for landets universite-
ter. 

»Det er uhensigtsmæssigt at
universiteterne ikke har mulig-
hed for at kræve at de studeren-
des kommunikation med uni-
versitetet skal foregå digitalt da
man således risikerer at miste

en stor del af den administra-
tive lettelse som selvbetjenings-
systemerne skal medføre,«
skrev formanden for Universi-
tetsdirektørudvalget, Peter
Plenge, således i et brev til Vi-
denskabsministeriet i sidste
måned.

Regler fra en svunden tid
Hele sagen begyndte for halv-
andet år siden på Det Juridiske
Fakultet på Københavns Uni-
versitet. Her havde man en vi-
sion om det papirløse universi-
tet som skulle udnytte den ny
teknologis muligheder for ef-
fektiv sagsbehandling. 

Derfor besluttede fakultetet
at gøre det obligatorisk at til-
melde sig eksamen elektronisk.
Det meddelte Nyt fra Det juridi-
ske Fakultet i februar 2001. En
af bladets læsere var Folketing-
ets Ombudsmand, Hans Gam-
meltoft-Hansen. 

Han sendte straks et brev til
dekanen for Jura, Vagn Greve,

og gjorde opmærksom på at
den nye praksis på Jura er ulov-
lig. Tilmelding via internettet
må ikke være den studerendes
eneste mulighed.

Ifølge en vejledning fra
Forskningsministeriet i 1996
skal elektronisk kommunika-
tion med offentlige myndighe-
der være et tilbud, ikke et krav.
Men der åbnes op for undtagel-
ser: 

»Har en myndighed lovhjem-
mel hertil, kan den naturligvis
kræve elektronisk kommunika-

tion anvendt, men i øvrigt er en
borger eller virksomhed ikke
forpligtet til at anskaffe særligt
teknisk udstyr for at kunne
kommunikere med en offentlig
myndighed,« som det hedder i
Ombudsmandens brev.

Juraprofessor Vagn Greve
reagerede straks og svarede
med daværende rektor Kjeld
Møllgårds fulde tilslutning at
fakultetet ikke mener at obliga-
torisk eksamenstilmelding stri-
der mod ovennævnte vejled-
ning da alle jurastuderende har
adgang til internettet på de me-
re end 100 computere der er
opstillet på fakultetet, ligesom
der er hjælp og vejledning at
hente i fakultetets studenter-
ekspedition hvis man mod sæd-
vane for studerende ikke har
kendskab til edb. 

»De regler hører til i en svun-
den tid da man ikke kunne fore-
stille sig hvor stærkt det gik
med teknologiens muligheder. 
I dag kan man ikke komme

igennem et
studie uden
kendskab til
edb. Det ville
være absurd
at gå tilbage
til systemet
hvor de stude-
rende skulle
sætte et kryds
på et stykke

papir og aflevere det til et per-
sonale som derefter førte det
ind,« siger Vagn Greve.

Men Ombudsmanden gav sig
ikke og overdrog sagen, der nu
var blevet principiel, til Viden-
skabsministeriet. Efter fire
måneders sagsbehandling den
4. marts 2002 meddelte mini-
steriet at der ikke kan gives
hjemmel til universitetet og at
eksamenstilmelding via inter-
nettet skal være et tilbud blandt
flere.

»Vi tilskynder stærkt til digi-

talisering af sagsbehandling
overalt i den offentlige sektor,
men det er i strid med alt hvad
vi står for hvis man vil tvinge
alle brugere til at benytte net-
tet,« siger Helge Sander til Uni-
versitetsavisen.

Portal-projektet truet
Dekan Vagn Greve frygter der-
imod at afgørelsen truer med at
vælte det store Portal-projekt
på Københavns Universitet der
går i luften til august og som
bringer visionen om det papir-
løse universitet tættere på vir-
keligheden for i hvert fald dele
af universitetet: Foruden til-
melding til eksamen og kurser,
skal det være muligt at oriente-
re undervisningshold løbende,
oprette mailinglister og nyheds-
grupper samt skabe virtuelle
gruppefora til de studerende,
ligesom al studieinformation
skal kunne gives via internettet. 

»Administrativt skal vi have
en smidigere administration,

og vi skal gøre det der tjener de
studerende bedst. Alt taler for
at vi bruger vores tid inden for
administration på noget der er
fornuftigt og ikke på at arbejde
efter regler som slet ikke er re-
levante for os,« siger Vagn Gre-
ve og henviser til at der skete
flere fejl dengang tilmeldinger-
ne foregik manuelt. 

Flere forskellige tilmeldings-
måder vil øge risikoen for fejl li-
gesom det vil kræve mere infor-
mation og en større administra-
tiv indsats.

»Det er helt rimeligt at en
kommune der også skal kom-
munikere med Ane i Kæret om
hendes folkepension skal kun-
ne kommunikere med hende
uden IT. Men man må indrette
reglerne efter hvad de skal bru-
ges til. Det er en helt funda-
mental retspolitisk grundsæt-
ning at regler ikke skal være ge-
nerelle, men tilpasses området
de skal anvendes på. Her ser
man helt bort fra universitetets

specielle situation,« siger Vagn
Greve.

Ifølge chefen for Portal-pro-
jektet, Claus Damgaard, vil ob-
ligatorisk elektronisk tilmel-
ding til fx eksamen og fornyelse
af årskort betyde at det admini-
strative personale får mere tid
til at tage sig af de sager der fal-
der uden for de gængse ram-
mer, ligesom alle afgørelser om
merit, dispensation og andre
afgørelser fortsat vil blive sendt
til de studerende per brev.  

»Hvis regeringen er seriøs
omkring satsningen på IT, bur-
de de følge op forfatningsmæs-
sigt og give hjemler der passer
til forskellige situationer. Hvis
vi ikke får lov til at gøre ting
som elektronisk eksamenstil-
melding og fornyelse af årskort
obligatorisk, sætter det os tilba-
ge i forhold til at høste gevin-
sterne af teknologien,« siger
Claus Damgaard. ■

liaa@adm.ku.dk

Regeringen skal fremme brug af IT
»Regeringen må skubbe udviklingen af IT i den rigtige retning og sørge for rammer der kan understøtte 

udviklingen. Politikerne kan eksempelvis sørge for et så sikkert internet som muligt. Og fremme den 

offentlige sektors brug af digitale tjenester.«  

Helge Sander, kronik i Jyllands-Posten den 15. marts 2002.

Københavns Universitet kan ikke høste frugterne 
af at være en af de institutioner der er længst 
fremme med at anvende IT fordi Videnskabsmini-
steriet ikke vil følge op med den nødvendige 
lovgivning på trods af digitale lovprisninger
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En kæp 
i elektronikken

EKSAMENSTILMELDING – Studerende skal kunne tilmelde sig

uden IT, mener ministeriet. Det sætter universitetet tilbage i udvikling,

mener universitetet.

INFORMATIONSTEKNOLOGI  ▼  

»Hvis regeringen er seriøs omkring 
satsningen på IT, burde de følge op
forfatningsmæssigt og give hjemler
der passer til forskellige situationer. 
Ellers kan vi ikke høste gevinsterne af
teknologien.«
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Af David Højmark

Han er tidligere træner for
Brøndby IF og det dan-
ske kvindelandshold.

Han har udgivet adskillige
bøger om fodboldtaktik og fod-
boldtræning, han har forsket i
tilskueradfærd og senest er han
sammen med en lang række an-
dre intellektuelle medforfatter
på en bog om fascinationen af
verdens største sport. 

Birger Peitersen er den aka-
demiske verdens svar på Tom-
my Troelsen, den tidligere fod-
boldkommentator på Dan-
marks Radio. I den kommende
måned vil han hjælpe Dan-
marks Radios seere til bedre at
forstå hændelserne på banerne
i Korea og Japan. Han er midt i
orkanens øje, i verdens cen-
trum hvor 32 lande kæmper om
den største sportstitel overho-
vedet – VM-titlen i fodbold. 

»VM er noget helt specielt.
Som de fleste andre har jeg det
sådan at EM og Champions
League er stort og godt, men en
VM-slutrunde har nu engang
noget ekstra. Når jeg tænker til-
bage på min egen ungdom, før
globaliseringen af medieverde-
nen, kunne vi jo ikke se fodbold
hele tiden. Når der så var VM,
kunne man pludselig se fod-
bold blive spillet på en måde
man ikke var vant til. På en må-
de der virkelig rykkede i en.
Der var der ens fodboldverden
blev skabt,« siger Birger Peiter-
sen som forklaring på hans
egen passion for VM.  

»I dag fokuserer man på
hvordan de forskellige hold
spiller, hvor det tidligere var
nok at nogle holds spillere så

lidt anderledes ud end man var
vant til. Der sker jo hele tiden
en udvikling med spillestilen,
og det er den slags jeg beskæfti-
ger mig med på instituttet: spil-
lestilsanalyser og om holdene
har en national karakter.«

Drillos koncept
Birger Peitersen havde i efter-
året et modul på Institut for
Idræt om netop spillestil hvor
computerbaseret statistik blev
brugt til at analysere forskellige
spillestile inden for fodbold.

»Det handlede i høj grad om
statistiske opgørelser fra kampe
i Champions League. Hvem der
havde bolden mest, og hvordan
de brugte den. Begrebet ‘bold-
besiddelse’ er et centralt emne i
vurderingen af forskellige holds
spillestil.«

Birger Peitersen har blandt
andet været i Liverpool og
præsenteret resultaterne på en
kongres for engelske fodbold-
trænere, men han ser også en
fare i at man analyserer for me-
get. Skræmmeeksemplet er hos
ham, ligesom hos mange andre
fodboldelskere, den tidligere
landstræner for det norske
landshold, Egil ‘Drillo’ Olsen,
som ifølge de fleste uden for
Norges grænser stod for det
mest destruktive og kedelige
spil der hidtil er set.

»Hvis man bruger statistik
som inspiration, kan man få no-
get ud af det. Det er vigtigt at
kende sit materiale og hvilket
fundament man har. Men stati-
stik kan jo både bruges og mis-
bruges. Drillos analyse fortalte
at det gjaldt om ikke at have
bolden, men at få den op i den
anden ende i en fart. Vores ana-

lyser har vist at de hold som bå-
de kan spille direkte og være
meget i boldbesiddelse, er dem
der kommer længst, mens dem
der kun kan en af delene, ikke
får det store udbytte i dag. Dril-
los koncept virkede for det nor-
ske landshold på lige nøjagtig
dét tidspunkt, på dén dag og
med dén analyse – færdig, slut.
Vi andre kan så blive inspirere-
de af det, men man kan ikke ko-
piere andres spil – og heldigvis
for det. Man skal lave sin egen
analyse hver gang. Sådan er det
både i fodbold og i andre dele
af samfundet.«

Ukultiverede fødder 
Den norske spillestil vakte har-
me i de fleste afkroge af fod-
boldverdenen. Men hvad får et
ganske almindeligt spil til at
vække stærke følelser hos selv
højtuddannede mennesker som
akademikere med bøger på
hjernen og forretningsfolk i sti-
ve jakkesæt?

»For det første har vi at gøre
med et spil hvor reglerne er så
simple at alle kan forstå dem.
Der er måske lige off side reg-
len som kan give besvær, men
ellers er det så enkelt som det
overhovedet kan være. Det fa-
scinerende er spillets uforudsi-
gelighed, men ikke mindst det
faktum at det spilles med fød-
derne, den mindst udviklede le-
gemsdel mennesket har.

I stedet for at gøre det til en
kultiveret sport med brug af
hænderne, som vi jo kan gøre
med som vi vil, bruger vi de le-
gemsdele som vi ellers kun be-
nytter til at gå og løbe med.

Fødderne har ikke – i hvert
fald ikke i den vestlige verden –

haft nogen særlig kulturel be-
tydning. Lige pludselig får vi så
det simple spil med fokus på
noget så vanvittigt som fødder-
ne,« siger Birger Peitersen, som
også er medforfatter på bogen
‘Fodbold! – forfattere om fæno-
menet fodbold’ som er en op-
samlingsbog med forfatteres
bud på fodbold og dets betyd-
ning. 

Her er Birger Peitersen i sel-
skab med folk som Günter
Grass, Albert Camus, Jean-Paul
Sartre og Umberto Eco i for-
søget på at forklare verden
hvorfor fodbold er en besættel-
se for millioner, og hvordan
fænomenet kommer til at
præge samfundet i en grad så
krige er brudt ud med en fod-
boldkamp som anledning.

»Man kan godt tænke at fod-
bold ser let ud, men så snart
man bare overvejer det en smu-
le, ved man at det er næsten er
umuligt at lave de detaljer som
eksempelvis Frankrigs Zinedine
Zidane og andre på hans niveau
kan præstere.«

Instituttet hjælper 
Danmark
Superstjerner som Zinedine
Zidane, David Beckham og Ri-
valdo vil være i alles fokus den
kommende måned. Også for
akademikeren Birger Peitersen. 

Men et andet aspekt han glæ-
der sig til at følge under VM, er
de mere oversete hold fra ekso-
tiske egne af verden.

»Jeg glæder mig til at obser-
vere hold som Japan, Sydkorea
og flere af de afrikanske hold
som har fået europæiske træne-
re. Det giver jo en form for kul-
tursammenstød som bliver

Akademikerens VM
I de kommende uger vil det meste af 
kloden følge med når verdensmesterskabet 
i fodbold afvikles. En af de mange med høj
fodboldfeber er Birger Peitersen, studie-
koordinator på Institut for Idræt. Universitets-
avisen har mødt fodboldeksperten for at få
hans syn på VM set med akademiske øjne

BLÅ BOG: Birger Peitersen

Født 7. marts 1945. Cand.mag. i historie og idræt på

Københavns Universitet.

Tidligere idrætskonsulent for Danida i Zambia, lærer

på Rungsted Statsskole og pædagogisk inspektør på

Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Nu studieko-

ordinator på Institut for Idræt på Københavns Uni-

versitet.

Aktiv fodboldkarriere i Skovbakken IF og Helsingør

IF. Træner for Helsingør IF i to omgange, Brøndby IF

og det danske landshold for kvinder.

Medlem af DBU’s træner- og uddannelsesudvalg og i

en årrække fast ekspertkommentator ved fodbold-

kampe for både Radiosporten og TV3.

Har udgivet adskillige bøger om fodboldtræning og

fodboldtaktik - bl.a. i samarbejde med kollega Jens

Bangsbo et tre-binds værk om fodboldtaktik som er

oversat til engelsk, tysk, spansk og snart hollandsk.

Herudover empiriske undersøgelser af tilskuerad-

færd i og uden for Danmark.

Har holdt foredrag om fodbold for nogle af verdens

største trænernavne tillige med foredrag for folk i

det danske erhvervsliv.

F
O

T
O

:
JO

A
C

H
IM

R
O

D
E

Fodboldfans er mærkelige 
»Jeg bryder mig ikke om fodboldfans, fordi de har en mærkelig egenskab: de kan ikke for-

stå, hvorfor man ikke selv er det, og de fremturer i at tale til én, som om man var det.«

Umberto Eco, forfatter, i bogen ‘Fodbold! - forfattere om fænomenet fodbold.’INTERVIEW ▼  

Fodboldentusiaster kender Birger

Peitersen fra talrige tv-kampe.

Under sommerens VM vil han

igen vurdere spillet over for 

seerne med skarpe, akademiske

øjne. Han tror på dansk succes i

Korea og Japan.
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spændende at iagttage. Man
kan sammenligne det lidt med
Danmark i 1979 hvor vi fik ty-
skeren Sepp Piontek som ny
landstræner. Der tænkte man
også at det var noget underligt
noget med en tysker til at styre
det danske landshold. Men det
viste sig at være det rigtige kul-
tursammenstød, for hvis det
danske hold skulle bevæge sig,
skulle der komme nogle nye
tanker udefra. Derfor er det
spændende at se hvordan de
europæiske trænere kommer til
at fungere i eksempelvis de afri-
kanske lande,« siger han.

En anden speciel ting ved
dette VM er vejrforholdene. For
første gang foregår slutrunden i
Asien med høje temperaturer
og ekstrem høj luftfugtighed.
Derfor har landsholdet gjort
brug af den ekspertise som In-
stitut for Idræt kan tilbyde.

»Det er en fornøjelse at flere
af mine kollegaer har været in-
volveret i forberedelserne. Det
skete også under VM 1986 hvor
problemet var den tynde luft i
Mexicos højder. Forberedelser-
ne har været lige så markante
denne gang hvor folk som lek-
tor Jens Bangsbo og forsknings-
professor Bodil Nielsen Johan-
nsen, har været med til at plan-
lægge spillernes træning for at
tage højde for problemer som

jetlag, varme og luftfugtighed.
På den måde kan man sige at in-
stituttets ressourcer også bliver
udnyttet for Danmarks skyld.«

Dansk succes i VM
Netop forskning er og har været
en af hjørnestenene i Birger
Peitersens fodboldtilværelse. I
en årrække tilbragte han en
stor del af sin tid med empiri-
ske studier af tilskueradfærd
både i Danmark og i udlandet. I
dag fungerer han mest som un-
derviser, men han ser ikke den
store forskel på sin nuværende
funktion og sin tidligere som
træner på højt niveau.

»En fodboldtræner skal have
nogle ting til at fungere ud fra
en oplevelse af hvordan fod-
bold skal være. Er man ansat
her forsøger man også at under-
vise ud fra ens opfattelse af
hvordan læring skal være. I
bund og grund er det egentlig
det samme, selv om undervise-
ren selvfølgelig ikke er lige så
synlig som fodboldtræneren
der er til eksamen hver søndag.

Derfor synes jeg også at
holdsporten har noget at bidra-
ge med til ledelse inden for er-
hvervslivet. Hvordan udvikler
man sine ressourcer bedst og
motiverer de ansattes lyst til at
præstere? Der er mange ele-
menter i det at være fodbold-

træner som også kan bruges in-
den for både undervisning og
erhvervsliv.«

Den 57-årige fodboldekspert
har ingen planer om at vende
tilbage til trænergerningen.
Han finder sit nuværende job
tilstrækkeligt interessant til ik-
ke at bevæge sig tilbage i en for-
holdsvis indsnævret verden.

»På Universitetet bliver man
inspireret på en anden måde
med forskningsrapporter og
konferencer. Man får en helt
anderledes bredde i sin
læsning, mens en fodboldtræ-
ner groft sagt bare læser TIPS-
bladet. Nej, der skal yngre folk
til trænergerningen.«

Til gengæld giver han gerne
sit bud på hvordan det kommer
til at gå de danske spillere un-
der den kommende måneds
slutrunde. Første triumf kom-
mer allerede lørdag morgen
dansk tid når Uruguay står til
klø. 

»Jeg tror på en plads i kvart-
finalen. Vi kommer igennem
vores pulje, for Uruguay er jeg
ret sikker på at vi slår. De er ik-
ke så velorganiserede som det
danske hold, så der får vi fuld
valuta. Derefter venter Senegal.
Jeg regner med at de i deres
første kamp mod Frankrig bru-
ger alt krudtet mod deres tidli-
gere kolonimagt. Uanset hvor-

dan det går dem i dén kamp, vil
de have brugt så meget energi
at det bliver til vores fordel. Når
vi så møder Frankrig, som jeg
regner med genvinder titlen,
bør det være afgjort at vi går vi-
dere fra puljen.«

I anden runde møder Dan-
mark et hold fra gruppen med
den teatralske betegnelse ‘The
Group of Death’. Her finder
man Argentina, England, Sveri-
ge og Nigeria, men Birger Pei-
tersen er fortrøstningsfuld med
hensyn til mulighederne mod
et af disse lande.

»Argentina kan blive et pro-
blem, men jeg er ikke bekymret
for en kamp mod England eller
Sverige. Det kunne faktisk være
fint. Det afgørende er at vi har
stabilitet på et højt niveau på
vores hold. Præstationerne er
ikke så svingende, så jeg er me-
get optimistisk for de danske
chancer i VM 2002.« ■

dah@adm.ku.dk

HEDE VM-DRØMME –
Varme og kultursammenstød er

blandt de fascinerende aspekter

ved VM 2002. Her er det Bruno

Metsu, den franske træner for

Senegals landshold.

Fodbold ikke for de dumme
»Verdens mest lidenskabelige totalteater er også simpel matematik: Et fodboldhold invol-

verer 15 individer – 11 spillere, tre på bænken og træneren. De er aktører i et drama, der

kan udløse krige, revolter og optøjer. Spillet fylder i milliarders bevidsthed mere end reli-

gionen – fordi spillet i sig selv er en religion. Den 90 minutter lange kamp stiller krav til 

aktørerne såvel som til publikum. Kort sagt: Fodbold er ikke for de dumme.«

Lasse Ellegaard i Jyllands-Posten, få dage inden VM i Frankrig 1998. KULTURARV ▼  
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Af Line Aarsland

Det er nogle af landets fremmeste kulturinstitutioner der
må stå for skud for at Kulturministeriet kan gennemføre
besparelserne på dette års finanslov. Blandt de ramte er

Nationalmuseet, Statens arkiver, Statens Museum for Kunst og
Det Kongelige Bibliotek. 

Det rammer dansk forskning hårdt fordi de store institutioner
har hovedansvaret for at sikre vækstlaget og uddanne kvalifice-
rede forskere som de mindre institutioner kan aftage, advarer
Statens Humanistiske Forskningsråd.

»Disse institutioner er alle bærere af de den nationale forsk-
ningsforpligtelse inden for deres område. De spiller derfor en
helt central rolle – både som forskningsspydspids, som samar-
bejdspartnere og som rådgivere for de mindre museer, bibliote-
ker og arkiver,« siger formanden for Det Humanistiske Forsk-
ningsråd, professor Poul Holm, Syddansk Universitet.

Alene besparelserne på 22 millioner kroner på Nationalmu-
seet over de næste tre år betyder at der skal nedlægges 60 – 70
årsværk fordi den type institutioner stort set kun kan skære i
lønmidlerne. 

»Vi må desværre konstatere at besparelserne især vil ramme
nogle af dansk forsknings spydspidser. Men det kommer des-
værre også til at ramme de unge forskere,« siger Poul Holm. 

Til næste år ryger de første 45 stillinger på Nationalmuseet
svarende til næsten hver tiende medarbejder i forhold til virk-
somhedsregnskabet år 2001. Det giver en besparelse på 9,6
mio. kroner. Hvor de resterende 12 mio. skal findes har den ny-
udnævnte direktør for museet, Carsten U. Larsen, endnu ikke
besluttet. 

»Det er klart at vi ikke kan miste 22 mio. kroner og så være
det samme museum. Det vil betyde færre ansatte forskere, men
i forhold til vækstgrundlaget er vi ikke noget dertil at vi vil
smalne antallet af ph.d.-studerende, men jeg kan ikke udelukke
at det sker,« siger Carsten U. Larsen. 

Forskningsrådet frygter at fx de internationalt førende forsk-
ningscentre Det Marinarkæologiske Center og Grønlandscente-
ret bliver ofre for besparelserne når deres eksterne bevillinger
udløber til næste år. Rådet har derfor bedt Kulturministeriet om
at udrede både de umiddelbare og de mere langsigtede konse-
kvenser af besparelserne for forskningen og rekrutteringen af
fremtidens museumsinspektører.

KU-forskere rammes
Det Kongelige Bibliotek varslede i sidste uge fyring af 28 med-
arbejdere for at imødekomme sparekravet på 12, 3 mio. kroner
der svarer til cirka ni procent af det samlede budget. Det kan ik-
ke undgå at forringe servicen over for brugerne, heriblandt for-
skerne på Københavns Universitet, siger direktionssekretær Kim
Gundersen, Det Kongelige Bibliotek.

»Vi har gjort det klart over for ministeriet at besparelserne 
ikke kan indhentes ved effektiviseringer og produktivitetsfor-
bedringer. Det vil have konsekvenser og betyde serviceomlæg-
ninger for alle brugere. I forvejen er alle driftsområder skåret
helt ind til benet det er også grunden til at vi er nødt til at afske-
dige folk,« siger Kim Gundersen. 

Forskningen på biblioteket bliver derfor nødt til koncentrere
sig om kerneområdet, nemlig samlingerne.

Af samme grund bliver anskaffelsesbudgettet friholdt for be-
sparelser ud fra den betragtning at biblioteket ikke kan vareta-
ge sin rolle som universitetsbibliotek- og nationalbibliotek og
forvalter af den nationale kulturarv hvis det går ud over samlin-
gen. ■                                                                 liaa@adm.ku.dk

Dansk spydspids-
forskning i fare
Kulturministerens besparelser på
førende danske kulturinstitutioner
rammer dansk forskning hårdt 
og truer med at ødelægge vækst-
laget, påpeger Statens Humani-
stiske Forskningsråd
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Mens Mandag Morgen Monitor retter en
sønderlemmende kritik af universiteter-
nes manglende kommunikationsevner,

fremhæves forskningsinstitutionerne Learning
Lab Denmark og Handelshøjskolen i Århus for
deres bevidste arbejde med kommunikation. I
begge tilfælde har de fået hjælp af konsulent- og
designbureauet e-Types til at udvikle en kommu-
nikationsstrategi.

»Kommunikation er ikke bare et spørgsmål om
PR og at komme i pressen. Det er en banal måde
at fremstille det på. Det vigtigste er at det signal
man sender ud i verden, er relativt stringent og
substantielt, og at man finder ud af hvem man er
før man begynder at kommunikere,« siger Chri-
stian Madsbjerg, partner i e-Types. 

Ifølge ham er det nødvendigt for universiteter-
ne at positionere sig i forhold til andre universite-
ter fordi de nu konkurrerer på et internationalt
marked hvor ‘kunderne’ - studerende og forskere

- er blevet så mobile at de kan finde på at tage til
Barcelona eller Stockholm hvis de universiteter
matcher dem bedre eller har et bedre ry. Tidlige-
re kunne man være sikker på at få de bedste stu-
derende fra lokalområdet.

»Københavns Universitet har været dårlige til
at positionere sig i forhold til resten af verden.
Man har slet ikke tænkt på at man konkurrerer
på et internationalt marked og at kunderne fly-
der i internationale strømme. Hvis man ikke ta-
ger det alvorligt, ender man at tabe i konkurren-
cen om de bedste studerende,« siger Madsbjerg. 

Han mener ikke at Københavns Universitet i
længden kan overleve på at være Danmarks æld-
ste og største universitet.

»Københavns Universitet er ikke lige så fint
som Oxford, Harvard eller Sorbonne. Det er fordi
Københavns Universitet ikke har struktureret sin
positionering. Universitetet har et relativt uklart
og ufokuseret varemærke. Man tænker ikke på at
der skal være sammenhæng mellem det man si-
ger og gør. At kommunikation er et ledelses-

spørgsmål, og at et varemærke er et ledelsesred-
skab. Man tror varemærker er noget der hører
hjemme på hylden i et supermarked og betyder
at man kan vælge mellem Coco-Cola eller Pepsi,
men et varemærke er et spørgsmål om at tage alt
det der repræsenterer universitetet, alvorligt.« 

Handelshøjskolens fortælling
Man skal adskille sig fra de andre universiteter
ved at finde sin identitet eller ‘fortælling’ baseret
på historie og kultur omkring de vigtigste værdi-
er så man kan skabe et samlet varemærke - eller
en Corporate Identity.

Gennem masser af interviews med ansatte,
studerende og aftagere på Århus Handelshøjsko-
le fandt e-Types ud af at i forhold til andre Han-
delshøjskoler, gjorde de i Århus meget ud af at
have ordentlige arbejdsvilkår, dialogisk under-
visning med læring i højsædet i stedet for fore-
læsninger og terperi. De værdier er blevet til
Handelshøjskolens ‘grundfortælling’.

»Det er et meget humant sted, et klassisk 
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Dekanen på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fa-
kultet, Tage Bild, har me-

re end én gang haft en frustre-
ret journalist i røret som for-
gæves først har forsøgt at finde
frem til oplysninger på hjem-
mesiden, siden er blevet stillet
om flere gange uden at finde
frem til en ekspert på området
– for endelig at blive stillet ind
til en forsker der nægter at stille
op i et medie der reducerer
forskning til 30 sekunder i bed-
ste sendetid.

Ugebrevet Mandag Morgen
Monitor har i begyndelsen af
maj offentliggjort en under-
søgelse der viser at to ud af tre
samfundsforskere ikke har op-
trådt i pressen det seneste år,
og at kun tre procent af sam-
fundsfagsforskerne står for op
mod halvdelen af kommunika-
tionen med omverdenen. 

Det betyder at megen viden
aldrig når ud til den brede of-
fentlighed, og at samfundsde-
batten ikke bliver tilstrækkelig
nuanceret.

Samme undersøgelse retter
også en sønderlemmende kritik
mod universiteternes kommu-
nikationsevner – eller mangel
på samme. 

Af de fem universiteter og to
handelshøjskoler som Monitor
har undersøgt i samarbejde
med Syddansk Universitet, har
kun Handelshøjskolen i Århus
en samlet strategi for kommu-
nikation. 

Københavns Universitet kan
prale af at være det universitet
hvis forskere bliver brugt flit-
tigst af medierne, men universi-
tetet får til gengæld bundkarak-
terer for dets egen informa-
tionsindsats. 

Der findes kun én informa-
tionsmedarbejder på universi-
tetets centrale plan som mest er
ansat til at udarbejde årsberet-
ningen og tage sig af det visuel-
le design. Hjemmesiden er som
på de andre universiteter heller
ikke til megen hjælp hvis man
vil have en samlet oversigt over
forskningsaktiviteter.

Universiteterne er så tilbage-
holdende at det i et videnssam-
fund kun kan karakteriseres
som jomfrunalsk, skriver Man-
dag Morgen i deres leder:

»Både i sammenligning med
andre offentlige institutioner
og det private erhvervsliv: In-
gen kommunikationsstrategi,
ingen kommunikationschef,
komplet uoverskuelige hjem-
mesider fyldt med afsendersty-
ret information.«

Kritik kunne være 
undgået
Den manglende kommunika-
tion forstærker omverdenens
indtryk af Københavns Univer-
sitet som en lukket institution
med en svag ledelse, mener fle-
re eksperter. 

Som enhver virksomhed ved,
er det vigtigt systematisk at ple-
je en god relation til pressen,
fremhæver professor i medievi-
denskab, Stig Hjarvard, Køben-
havns Universitet.

»Den modvind universitet
møder omkring ledelse i øje-
blikket hvor vi får mange bar-
ske ord med på vejen i medier-
ne, kunne undgås hvis vi havde
haft en mediepolitik hvor vi
løbende sørgede for at under-
rette samfundet om hvad vi kan
og gør på en række faglige om-
råder, og hvad vores politik er. 

Samtidig ville vi have haft et
beredskab som gjorde at man
ikke så let kunne skyde os kede-
lige ting i skoene,« siger Stig
Hjarvard og henviser til at kri-
tik af universiteterne ikke en-
gang behøver at være velbe-
grundet i dag når der ikke fin-
des et medieberedskab der kan
fortælle den for institutionen
sandfærdige historie.

Også Tage Bild mener at en
kommunikationsstrategi kunne

have taget brodden af den me-
diestorm universiteterne i øje-
blikket befinder sig i. Som de-
kan på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet er han ikke ale-
ne ansvarlig for de samfundsvi-
denskabelige forskere, men og-
så formand for rektors Formid-
lings- og Informationsudvalg
der netop er oprettet. Udvalgets
første indstilling til rektor har
været at hyre flere eksterne
konsulentbureauer for at få for-
muleret en generel kommuni-
kationsstrategi for Københavns
Universitet. 

Mediestjerner
Ifølge Tage Bild skal kommuni-
kationen være langt mere of-
fensiv end i dag og informere
bredt om hvad der foregår på
universitetet, og samtidig være
mere responsiv når folk udefra
vil finde frem til en forsker, fx
ved at have en fælles indgang
på hjemmesiden. Men han un-
derstreger at universitetet alle-
rede kommunikerer i udpræget
grad.

»Det er ærgerligt at vi ikke
har været dygtige nok til den
mere populære synliggørelse. I
forhold til det internationale
forskersamfund og den oplyste
offentlighed er vi jo kendt. Vi
formidler hele tiden vores vi-

Pligt til at folkeliggøre videnskab
»En meget stor del af forskerne ser det ganske enkelt ikke som deres pligt at folkeliggøre

deres videnskab, viser Monitors research. De takker derfor nej når en stresset – og i deres

øjne uvidende – journalist ringer og beder om en kommentar.«

Leder i Mandag Morgen Monitor, 8. maj 2002.

Universiteternes flossede image skyldes i høj grad dårlig kommunikation med 
omverdenen. Københavns Universitet har end ikke en informationsafdeling eller
strategi, og det er svært for folk udefra at finde frem til relevant forskning

Universiteterne skal 
positionere sig for ikke 
at tabe terræn i den 
globale konkurrence om
de bedste studerende, 
siger bureauet e-Types 
der før har skabt kommu-
nikationsstrategier for
forskningsinstitutioner

den gennem tidsskrifter, bøger
og de kandidater vi sender ud i
horder til alle dele af samfun-
det. Det overser politikerne og
offentligheden. 

De vil have vi skal være me-
diestjerner, for hvis ikke befolk-
ningen ved hvad der foregår, er
det svært at overbevise dem om
at de skal pumpe penge i uni-
versiteterne,« siger Tage Bild
som mener at masser af forske-
re gerne vil udtale sig, men ikke
lever op til journalisternes krav
om at levere en hurtig punchli-
ne.

»Journalisterne vil have be-
stemte ansigter som de har ud-
nævnt til medieprofeter, og som
de beder om at svare på alt
uanset om de kan basere det på
forskning eller ej,« siger han. 

Andre forskere nægter at stil-
le op fordi de frygter at blive
fejlciteret eller skåret så meget
ind til benet for at skabe over-
skrifter eller gøre en komplice-
ret konflikt sort/hvid at de nu-
ancer og forbehold en forsker
ofte tager, går tabt. Fire ud af
seks forskere som Mandag Mor-
gen kontaktede, ønskede ikke
at udtale sig uanset at de blev
tilbudt citatgodkendelse og kil-
desikkerhed.

»Når man har oplevet hvor-
dan pressen hiver argumentet

ud af sammenhæng uden at
man bagefter kan dementere
det fordi man faktisk har sagt
det selv om det var i en anden
sammenhæng, så kan jeg godt
forstå at forskerne kører træt i
medierne,« siger Tage Bild.

Stig Hjarvard påpeger at
journalisterne ofte er gode til at
presse en forsker for en kom-
mentar selv om forskeren un-
derstreger at emnet ligger uden
for vedkommendes fagområde.
Det er med til at fremme eks-
pertlede og beskyldninger for
smagsdommeri, mens de mest
populære forskere beskyldes for
at være ‘Tordenskjolds soldater’
selv om mindre kreative jour-
nalister selv render efter de
samme ansigter. 

Alligevel mener han at for-
skere har en grundlæggende
forpligtelse til at stille deres vi-
den til rådighed – også i popu-
lær form. 

»Men man skal jo ikke stille
op på enhver betingelse. Det
fremgår meget klart af Magtud-
redningens publikationer at
medierne i stigende grad bru-
ger eksperter som taler langt
fra deres område.« ■

liaa@adm.ku.dk

Kludder i kommunikationen

Ikke bare et spørgsmål om PR

MEDIESTRATEGI  ▼  
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erhvervsuniversitet med udgangspunkt i en fag-
lig virkelighed og tradition som vi byggede vide-
re på. Man er altså meget anderledes end andre
handelshøjskoler der i højere grad positionerer
sig som de hårde elite-universiteter,« siger Mads-
bjerg. 

Værdiernes essens er formuleret i sætningen
‘Det klassiske erhvervsuniversitet for videnssam-
fundet’ som nu danner udgangspunkt for al kom-
munikation, ikke kun i den nyligt oprettede kom-
munikationsenhed, men for alle medarbejdere
hvor ‘fortællingen’ skal være med til at knytte
dem til arbejdspladsen.

I Learning Lab Denmark er en af fortællinger-
ne at kommunikation gearer forskningen, og hvis
man er god til at formidle sin forskning, kan man
få flere ressourcer til rådighed og mere opmærk-
somhed omkring den forskning man laver. ■

liaa@adm.ku.dk

Af Line Aarsland

Det er slut med at have en
tornerosehæk omkring
os. Det overlever vi ikke

på.« 
John E. Andersen, sekretær

for rektors Formidlings- og In-
formationsudvalg, er godt klar
over at den er gal med kommu-
nikationen. Det er rektor Linda
Nielsen også. 

Hun tiltrådte netop på et pro-
gram der fremhæver synlig-
gørelse af universitetet som et
af de vigtigste indsatsområder.
Derfor har det Formidlings- og
Informationsudvalg som hun
nedsatte straks efter sin tiltræ-
den 1. februar barslet med en
plan for kommunikationen:
Universitetet skal have en sam-
let kommunikationsstrategi
som et eksternt konsulentbu-
reau skal hjælpe med at udfor-
me. 

I øjeblikket konkurrerer tre
af landets største bureauer om
at blive den virksomhed der ef-

ter sommerferien skal spore
Københavns Universitet ind på
videnssamfundets motorvej. 

Men allerede nu sættes der
ind på to områder: Et elektro-
nisk nyhedsbrev skal løbende
informere omgivelserne om
væsentlige initiativer og forsk-
ning på universitetet, og pres-
sen skal håndteres bedre.

»Vi forestiller os enten et cen-
tralt informationskontor som
kan informere om hvilken
forskning der foregår og hvilke
personer der er tilknyttet hvis
man søger bestemte oplysnin-
ger, eller også skal det vareta-
ges på fakulteterne af bestemte
personer så vi undgår at pres-
sen bliver stillet rundt mellem
kontorerne og uden at få ret be-
sked,« siger formanden for In-
formationsudvalget, dekan Ta-
ge Bild. 

Han afviser ikke at det også
kan komme på tale at sende ud-
valgte og interesserede forskere
på kursus i mediehåndtering –
»for det er nok begrænset hvor

IMAGEPROBLEMER – For-

mand for rektors nyoprettede

Formidlings- og Informationsud-

valg, Tage Bild, rådslår sig nu med

eksterne konsulenter. Frygten er

at kunderne flygter til institutio-

ner med bonede gulve og en bed-

re ‘branding’.
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Kommunikation nødvendig for at overleve
»Fortsætter de danske universiteter den indadvendte linje de har kørt i generationer, så er de der ikke om ti –

tyve år. De mister deres monopol. Politikere og erhvervsliv vil ikke i længden finde det legitimt at samfundet

finansierer forskningen – uden at forskningen dokumenterer hvad den er kommet frem til.«

Søren Barlebo Wenneberg, lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i København.

Mandag Morgen Monitor den 6. maj 2002.

Som virksomhederne Novo og Lego skal Københavns Universitet 
have en samlet identitet og en styrket kommunikation. 
Corporate Branding er ikke længere et fremmedord på Frue Plads

»Man tænker ikke på at der skal være
sammenhæng mellem det man siger
og gør. At kommunikation er et ledel-
sesspørgsmål, og at et varemærke er
et ledelsesredskab. Man tror varemær-
ker er noget der hører hjemme på 
hylden i supermarked og betyder at
man kan vælge mellem Coco-Cola 
eller Pepsi, men et varemærke er et
spørgsmål om at tage alt det der 
repræsenterer universitetet, alvorligt.«

ofte en forsker i græsk gramma-
tik bliver ringet op for en hurtig
kommentar,« som Tage Bild si-
ger.

Corporate Branding
Formålet med en kommunika-
tionsstrategi er at få universite-
tet til at fremstå som en samlet
enhed samtidig med at man re-
spekterer alt det der foregår de-
centralt, fortæller John E. An-
dersen. Kerneordene bliver an-
svarsplacering og koordinering
af kommunikationen både in-
ternt og eksternt.

Modellen er kendt fra er-
hvervslivet under navnet Cor-
porate Branding. Ifølge profes-
sor, doc.jur. Mogens Koktved-
gaard, der har modtaget Dansk
Erhvervslivs Pris for sin forsk-
ning i juridiske forhold ved-
rørende branding, kræver nuti-
dens samfund at man udvikler
sit corporate brand hvis man vil
være respekteret.

Novo Nordisk og Lego er iføl-
ge ham eksempler på virksom-

heder der har forstået at skabe
et Corporate Brand så virksom-
hederne fremstår i et samlet og
klart billede for den omgivende
verden. 

»Tidligere var det sådan at en
erhvervsvirksomhed havde et
navn og så solgte den forskelli-
ge produkter med forskellige
varemærker, man vidste ikke
hvilket firma der producerede
hvad. Men i vore dage gælder
det om at optræde som en en-
hed så publikum kender virk-
somheden og ved hvad den står
for. Det betyder at man skal ha-
ve ensartede navne og vare-
mærker, og så gælder det natur-
ligvis om at det udtryk man gi-
ver virksomheden, skal være
positivt,« siger Mogens Kokt-
vedgaard, Københavns Univer-
sitet. ■

liaa@adm.ku.dk

Universitetet skal ‘brandes’
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Af Richard Bisgaard

Mens hovedstadens for-
skere raser over rege-
ringens beslutning om

at flytte Rigsarkivet til Odense,
har de fynske beslutningstagere
ifølge den lokale presse svært
ved at ‘få armene ned’.

At sejren over hovedstaden
var et resultat af en særdeles ef-
fektiv lobby-virksomhed udført
af et til lejligheden nedsat triu-
mvirat bestående af den nye
konservative amtsborgmester
Jan Boye, den socialdemokrati-
ske borgmester i Odense Anker
Boye og rektor ved Syddansk
Universitet Jens Oddershede,
blev der ikke lagt skjul på i Fyns
Stiftstidendes sejrsreportage 8.
maj dagen efter regeringens be-
slutning om at placere Rigsarki-
vet i Odense.

Og der sidder Jens Odders-
hede så nede på sit rektorkon-
tor med hævede arme og glæ-
der sig over snart at få Rigsarki-
vet som nabo.

Hvordan føles det at tage fusen
på København?

»Jeg synes ikke vi har taget
fusen på nogen. Allerede kort
efter nytår da Brian Mikkelsen
første gang nævnte at Rigsarki-
vet ikke skulle placeres i Øre-
staden fordi det blev for dyrt,
skrev jeg sammen med amts-
borgmesteren og Odenses bor-
gmester Anker Boye et brev til
ministeren hvor vi gjorde op-
mærksom på at en placering
ved siden af Syddansk Universi-
tet i Odense ville være en god
mulighed.«

Samme transporttid
Hvorfor er det fornuftigt at pla-
cere rigsarkivet i Odense, når
centraladministrationen ligger i
København?

»Afstanden mellem det nye
Rigsarkiv og statsadministrati-
on bliver ikke større end den er
for øjeblikket i London i Eng-
land. Afstanden målt i trans-
porttid og lignende er den sam-
me. I virkeligheden er Odense
ikke langt fra hovedstaden, og
det er måske det der er lidt

svært for jer i København at for-
stå – at der ikke er længere fra
København til Odense end der
er fra Odense til København.«

Men hvem gavner det egentlig
at flytte Rigsarkivet til Odense?

»Det gavner blandt andet de
brugere der bor andre steder
end i København, fx ansatte på
SDU som er et ret stort univer-
sitet, og som også vil kunne ud-
nytte Rigsarkivet.«

Men gavner det flere end i
København

»Det har jeg ikke rigtig mulig
for at svare dig på. Så godt ken-
der jeg ikke statistikken. Jeg
ved da trods alt at der i de
fremlagte planer er regnet med
en læsesal i Københavnsområ-
det som via den elektroniske
adgang skulle give adgang til
betydelige dele af arkiverne.«

En utilfreds forsker
Gør det ikke indtryk på dig at di-
ne egne forskere selv karakterise-
rer beslutningen er usaglig?

»Mine egne forskere... Jeg er
bekendt med én forsker på SDU
som støtter Ditlev Tamms ønske
om at Rigsarkivet fortsat skal
være placeret i København –
kun én. Og denne forsker er
faktisk en person der altid har
boet i København, og som snart
tager beskæftigelse ved DPU.
Så det er lidt af en avisand at
der er store mængder af forske-
re hos os der er utilfredse med
beslutningen.«

Ikke desto mindre har mange
forskere fra provinsen givet ud-
tryk for at de opfatter det som en
stor fordel at Rigsarkivet ligger
tæt sammen med andre store
statslige institutioner?

»Jeg kan godt se nogle syner-
giargumentationer for at fast-
holde alle kulturinstitutioner i
Københavnsområdet. Men på
den anden side: Hvis det er ud-
gangspunktet i enhver diskus-
sion, så bliver der aldrig flyttet
statslige, kulturelle arbejds-
pladser af større omfang til an-
dre dele af landet der kan være
med til til at udvikle også disse
dele af landet kulturelt.«

Er det ikke tumpet at der dag-

ligt skal transporteres mange
hyldekilometer papirer frem og
tilbage mellem den statslige ad-
ministration i København og
dets kommende arkiv i Odense?

»Lad os slå to ting fast: For
det første kan arkivet ikke fort-
sat være placeret på Slotshol-
men på grund af pladsproble-
mer. For det andet tror jeg ikke
at placeringen i Ørestaden læn-
gere er en reel mulighed. Ergo
skal man finde en placering et
andet sted i Københavns perife-
ri. I så tilfælde skal alle papirer-
ne omlades på en bil fra Slots-
holmen og køres dertil – og så
har jeg lidt svært ved at se at
den ekstra halve eller hele time
som turen over Storebælt måtte
tage, skulle være ødelæggende
for noget.«

Lokal- eller lands-
patriotisme
Hvilke motiver er vigtigst for dig
– hensynet til landets ve og vel 
eller lokalpatriotisme?

»Ha, ha. Jeg mener jo nok at
der også i Ditlev Tamms argu-
mentation er en vis lokalpatrio-
tisme. Lokalpatriotisme foregår
altså også i hovedstaden. Mine
hovedargumenter for at støtte
placeringen ved SDU har selv-
følgelig noget at gøre med at
jeg er rektor for SDU, det er
klart. Men jeg mener der er et
antal gode landspolitiske grun-
de til at placere det i Odense.

Den planlagte model her er
fremtidssikret dobbelt så lang
tid som ved den oprindelige
placering i Ørestaden – 2025 i
stedet for 2014. Rigsarkivet bli-

ver placeret geografisk set mere
centralt i Danmark end det ville
blive i Ørestaden. Det er en
løsning som er en halv mia.
kroner billigere, og som sikrer
at Rigsarkivet bliver placeret
tæt ved et meget stort uddan-
nelses- og forskningssted. 

Til fordel for en københavns-
løsning taler naturligvis sam-
spillet med de andre kulturin-
stitutioner i hovedstadsområ-
det. Det er et politisk valg som
ikke kan undgå at være påvirket
af hvor man selv opholder sig.«

Hvad betyder det for Odense
Universitet at få Rigsarkivet som
nabo?

»Det betyder at vi bliver styr-
ket på den arkivbaserede forsk-
ningsmulighed hvilket især vil
komme historieforskningen,
forskningen inden for stat-
skundskab og journalistuddan-
nelsen til gavn. Det bliver også
bedre muligheder for at lave
projekter baseret på arkiv for
vores studerende i højere grad
end vi har kunnet gøre tidlige-
re. Altsammen noget som vil bi-
drage til at gøre universitetet
mere attraktivt.« ■

F
O

T
O

:
M

IC
H

A
E

L
D

A
U

G
A

A
R

D

ARKIV-JUBEL ▼  

Brian uden klæ’r
»En smart og konservativ minister er ikke så konservativ at det gør 

noget. Han er faktisk slet ikke konservativ. Ja, måske er han slet ikke

noget.«

Ditlev Tamm om Brian Mikkelsen. 

Kronik i Berlingske Tidende den 16. maj 2002.

Fyn er fin
Rektor på Syddansk Universitet 
Jens Oddershede ser frem til at få
Rigsarkivet som nabo – og trøster
københavnerne med at de vil 
få en ny læsesal med elektronisk 
adgang til dele af arkivet 

FAKTA Rigsarkivet

Rigsarkivet blev grundlagt i 1582 da kongens dokumenter

blev samlet på Københavns Slot. Det blev dengang kendt som

Geheimearkivet. I 1600-tallet flyttede arkivet til Rosenborgs

kælder, i 1700-tallet til en bygning i nærheden af det nu-

værende Finansministerium og i 1910 til sit nuværende domi-

cil, det daværende Kongelige Bibliotek.

● Med et voksende statsapparat blev pladsen hurtig for

trang, og Rigsarkivet fik derfor et fjernarkiv i Glostrup. Ind-

til i år var arkivet på vej mod Ørestaden, men flytter nu til

Odense.

● Rigsarkivet er det centrale arkiv for centraladministrationen

og landsdækkende myndigheder som f.eks. højesteret. Ar-

kivalier fra regionale myndigheder derimod sendes til et af

de fire landsarkiver. F.eks. sendes kirkebøger og kommuna-

le dokumenter til landsarkiverne.

● Arkivet opbevarer hvad der svarer til 130 kilometer hylde-

plads. Der er nøje fastlagte forskrifter for hvilke dokumen-

ter de enkelte myndigheder skal aflevere. DSB og Banesty-

relsen skal bl.a. indsende ‘Beslutningsprotokoller, mødere-

ferater og lignende fra chefmøder, direktionsmøder, råd,

nævn og udvalg’ samt personalesager.

● Da de offentlige myndigheder producerer ganske mange

dokumenter, kasseres mere end 90 procent - ligeledes efter

omfattende forskrifter. Fra DSB kasseres blandt andet ‘ori-

enteringsskrivelser’ og ‘inventarlister’.

● Store dele af den danske historie kan dokumenteres med

en tur i Rigsarkivet. Kong Valdemars jordebog fra 1230’er-

ne ligger der, det samme gør Struenses våbenskjold fra

1772 (og Struenses senere dødsdom) og Estrups provisoriske

love fra 1885, bl.a. ‘mundkurvscirkulæret’ der forbød folke-

skolens lærere at agitere mod regeringen.

● Det ældste dokument i Rigsarkivet er et brev fra paven fra

1100-tallet.

● Alle kan komme direkte ind fra gaden på Rigsarkivets læse-

sal og arbejde med arkivalierne. Det er der hvert år næsten

100.000 mennesker der gør. Det er bl.a. slægtsforskere og

akademikere der arbejder på forskningsprojekter.

● Rigsarkivet ledes af Johan Peter Noack der har været Rigs-

arkivar siden 1992. Noack står i spidsen for alle statens arki-

ver, herunder landarkiverne.

KILDE: Dagbladet Information

GLAD FYNBO – Rektor Jens Oddershede ser

frem til at få Rigsarkivet som nabo. En rigtig god 

beslutning, siger han.
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Af Richard Bisgaard

At den københavnske kul-
turelite ville hyle op
over nedlæggelsen af en

række råd og nævn, havde rege-
ringen forventet på forhånd.
Men at en agtværdig konserva-
tiv juraprofessor skulle kunne
finde på at tage udenomsparla-
mentariske metoder i brug mod
regeringen bare fordi den flyt-
ter nogle ‘gamle, gulnede papi-
rer’ til Odense, som kulturmini-
ster Brian Mikkelsen kom for
skade at kalde Rigsarkivets ar-
kivalier, det var absolut ikke
indkalkuleret i strategien.

Det er ikke desto mindre
hvad professor ved Københavns
Universitet Ditlev Tamm nu har
gjort. Som flittig bruger af arki-
vet gennem sit arbejde som
retshistoriker og som erklæret
konservativ er han blevet så ra-
sende over den konservative
kulturministers beslutning om
at flytte Rigsarkivet til Odense
at han nu forsøger at rejse en
folkelig protestbevægelse for at
få omgjort beslutningen.

»Og det skal nok lykkes,« si-
ger han optimistisk efter allere-
de at have modtaget flere hun-
drede støttetilkendegivelser fra
folk der bakker op om hans bar-
ske kritik af kulturministerens
kulturløshed i Berlingske Ti-
dende og Weekendavisen i sid-
ste uge.

»Det viser at jeg ikke er ene
om at være oprørt over beslut-
ningen om at flytte Rigsarkivet
til Odense. Det vælter ind med
mails fra alle mulige menne-
sker – fra historikere, fra gamle
konservative, fra folk over hele
landet og fra folk der vel kun i
begrænset omfang bruger eller
har kendskab til Rigsarkivet,
men som er klar over at de her
står over for en minister som
forsøger at mase noget igen-
nem som simpelthen ikke har
nogen som helst saglig begrun-
delse,« siger Ditlev Tamm.

Hører til i hovedstaden
»Rigsarkivets hovedopgave er
at betjene centraladministratio-

nen, og centraladministratio-
nen befinder sig nu engang i
hovedstaden. Her ligger mini-
sterierne og andre myndighe-
der hvis dokumenter opbevares
i arkivet. Her ligger også Det
Kongelige Bibliotek, Det Konge-
lige Teater, Statens Museum for
Kunst, Nationalmuseet og en
lang række andre kultur- og
forskningsinstitutioner som til-
sammen udgør et sammenhæn-
gende forskningsmiljø. 

Fjerner man Rigsarkivet her-
fra, svækker man ikke blot ho-
vedstadsområdets forsknings-
miljøer, men bryder også med
en århundredgammel tradition
for at nationens hovedarkiv
selvfølgelig befinder sig i lan-
dets hovedstad. Sådan er det jo
også i alle andre lande. Rigsar-
kivet handler om det der er ble-
vet til i landets hovedstad, og
derfor skal arkivalierne selvføl-
gelig også ligge dér. Det er dér
man bruger dem, det er dér ho-
vedparten af brugerne er,«
fastslår Ditlev Tamm.

Efter hans opfattelse afslører
beslutningen om at flytte Rigs-
arkivet ikke blot uvidenhed hos
ministeren og svaghed over for
pres udefra. Det vidner også
om forfaldet i det Konservative
Folkeparti. 

»Og det er måske i virkelig-
heden det værste,« mener Dit-
lev Tamm som aldrig har lagt
skjul på sit konservative sindel-
ag. Som forfatter til de konser-
vatives partihistorie som ud-
kom for et par år siden under
titlen ‘Det høje C’, ved han hvad
han snakker om når han kritise-
rer beslutningen om at fjerne
Rigsarkivet fra hovedstaden
som et eklatant brud med Det
Konservative Folkepartis histo-
rie og ideologi.

»Det har aldrig været konser-
vativ politik at udvande hoved-
staden og ligge under for nogle
amtsborgmestres lokalegoisti-
ske tænkning i kroner og ører
og arbejdspladser i landet. Men
det er jo lige nøjagtig hvad der
er sket i dette tilfælde,« siger
Ditlev Tamm med henvisning
til at beslutningen er truffet un-

der indtryk af den henvendelse
som regeringen modtog fra de
otte amtsborgmestre fra det
vestlige Danmark.

At beslutningen om at fra-
vælge København til fordel for
Odense som fremført af Brian
Mikkelsen skulle være udtryk
for en bevidst prioritering af re-
geringens ønske om at fremme
vækst og beskæftigelse ude i
landets regioner, bekræfter blot
Ditlev Tamms og andres mis-
tanke om at der er bagt en ge-
valdig konservativ rævekage i
sagen. 

»Det er jo næppe noget tilfæl-
de at den konservative kultur-
minister – efter pres fra en kon-
servativ amtsborgmester – væl-
ger at placere landets rigsarkiv i
den kreds hvor den konservati-
ve partiformand og minister-
kollega er valgt. I alt fald kan
man konstatere at beslutningen
ikke er til gavn for nogen und-
tagen måske lige Bendt Bendt-
sens ambitioner om at blive
valgt til æresborger i H.C. An-
dersens fødeby,« siger Ditlev
Tamm.

Ingen argumenter
I det hele taget kan Ditlev
Tamm ikke se nogen som helst
logik i de argumenter som Bri-
an Mikkelsen har fremført for
beslutningen om at flytte Rigs-
arkivet. 

»At der er akutte pladspro-
blemer på Slotsholmen er åben-
bart for enhver, men det kunne
der jo findes mange løsninger
på.

En af dem kunne være at
bygge ude i Ørestaden som
man havde oprindelig havde
tænkt sig. Det er muligt at det
planlagte byggeri var for dyrt
og prestigepræget, men så kun-
ne man jo nøjes med nogle sto-
re lagerbygninger. Hvorfor de
ikke kan ligge i Ørestaden ved
vi ikke, men så kan de måske
ligge et andet sted i nærheden
af København,« anfører Ditlev
Tamm.

Ifølge Brian Mikkelsen har en
gruppe eksperter ganske vist
gennemført en analyse af mu-

lighederne for at placere Rigs-
arkivet det mest hensigtsmæssi-
ge sted. Hvad det er for eksper-
ter har Ditlev Tamm imidlertid
ikke kunnet få nogen som helst
oplysninger om i Kulturministe-
riet.

»Derimod har jeg fra andre
historikere fået at vide at de un-
derhånden har protesteret. Det
er der ikke blevet sagt noget om
fra kulturministerens side. 

Det er også blevet hævdet at
der penge at spare, men vi kan
allerede af pressen se at der er
blevet opstillet forskellige reg-
nestykker der viser at det bliver
mindst lige så dyrt og måske
dyrere at flytte arkivalierne
over på den anden side af Sto-
rebælt.     

Hertil kommer de tusinder af

tog- og bustimer, overnatnin-
ger, tjenesterejser for persona-
let og så videre der kommer
oveni.

Tilbage står man med en for-
nemmelse af at det hele er en
politisk plan som går ud på at
sende en eller anden statsinsti-
tution uden for København – og
nu er det altså så tilfældigvis
Rigsarkivet som kommer til at
holde for fordi der lige er dis-
kussion om den. Og det uagtet
at det måske er en af de institu-
tioner man med mindst saglig
grund kan sende af sted fordi
den er så snævert knyttet til 
alt det der foregår i hovedsta-
den.« ■

rjb@adm.ku.dk
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ARKIV-PROTEST ▼  

Tammt argument
»Nogle gange ligger essensen i simple kendsgerninger. Ditlev Tamm er

ansat ved Københavns Universitet. Gad vide om det spiller ind på hans

indignerede kritik?«

Brian Mikkelsen om Ditlev Tamm. 

Læserindlæg i Berlingske Tidende den 18. maj. 2002.

Op på det høje C
»Red kulturen, red Rigsarkivet, protester nu«, lyder

opfordringen fra de konservatives partihistoriker 
Ditlev Tamm der har blæst til kamp mod den 
konservative kulturministers vandalisme mod 

Danmarks bærende kulturinstitutioner

STORFORBRUGER – Ditlev

Tamm er en erfaren bruger af

Rigsarkivet. Han brugte arkivet 

da han skrev sin doktordisputats,

og da han skrev om retsopgøret

efter besættelsen.
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Af Bente Bundgaard

Hvert år udgiver flere bri-
tiske aviser ranglister
over nationens cirka

1.000 universiteter. De pågæl-
dende udgaver sælger godt.
Forældre til stort set hvert ene-
ste barn i universitetsalderen
må have et eksemplar for nu at
sikre at poderne foretager det
helt rigtige valg for fremtiden.
Men universiteterne selv synes
at ranglisterne er en dårlig ide.

For det første fordi de er
overfladiske – også selv om en-
kelte af dem nu faktisk laver
ranglister per studieemne,
såsom økonomi og jura, i stedet
for blot over universiteterne
samlet set. For det andet fordi
de kan demoralisere både de
studerende og staben. Men og-
så fordi de kan føre til en usund
fokusering på resultater.

»Der er et stærkt pres for at
slække på standarderne. For en
del af ranglisternes metode af-
hænger af hvor mange af de
studerende der får gode karak-
terer,« siger professor Andrew
Oswald fra Warwick University.

»Og jo højere oppe på rangli-
sten du er, jo mere prestige får
du. Det kan fx føre til at du kan
tiltrække flere af de højt beta-
lende udenlandske studeren-
de,« siger han.

Andre dele af ranglisterne
består af den offentlige vurde-
ring af universiteternes forsk-
ningsindsats og den ligeledes
offentlige bedømmelse af un-
dervisningens niveau. Hvor
forskningsindsatsen bedre kan
måles objektivt, er der til
gengæld stærk kritik af det an-
det kriterium.

»Det de måler, er overhove-
det ikke undervisningens kvali-
tet. De måler systemer,« siger
Alison Wolf, professor i pæda-
gogik på London University’s
Institute of Education.

»Det har ført til uhørt kraftig
kritik af QAA (Quality Assess-
ment Agency, det agentur der

forestår bedømmelsen). Og på
et tidspunkt sagde et af vore
førende universiteter, London
School of Economics, at de sim-
pelt hen ikke ville have de der
folk indenfor dørene. Nu er der
så blevet indført nogle ændrin-
ger, men jeg er ikke sikker på at
det fører til noget. Det er meget
bureaukratisk og meget over-
fladisk,« siger hun.

God til interne funktioner
Til gengæld har britiske univer-
siteter haft bedre erfaringer
med den form for benchmar-
king der har været anvendt til
de interne funktioner, såsom fi-
nansiel styring, optagelsessy-
stemer og styring af ejendom-
me.

En rapport fra 1997, som er
udfærdiget af forskeren Helen
Lund, gennemgår en række ek-
sempler på at etablering af fæl-
les standarder og udveksling af
‘best practice’ har hjulpet kvali-
teten i vejret. 

»Benchmarking lever og har
det godt i britiske universiteter,
og man kan finde eksempler på
de fleste aktivitetsområder...,«
siger rapporten og vurderer at
»...deltagerne opnår værdifulde
fordele af benchmarking.«

Men Helen Lund noterer sig
dog også at der på længere sigt
er en vis frygt for at benchmar-
king skal kædes sammen med
finansieringen – såsom fx forsk-
ningsvurderingen i dag er det i
forhold til tildelingen af forsk-
ningsmidler. Samtidig er der
frygt for en vis institutionalise-
ring af benchmarkingøvelser-
ne.

»Der er en fare for at bench-
marking bliver et mål i sig selv
hvor deltagerne bliver så op-
slugt af detaljer i kortlægnin-
gen, sammenligningen af pro-
cesser og den efterfølgende
analyse af data at øvelsens op-

rindelige formål, nemlig beho-
vet for forbedring og foran-
dring, bliver glemt,« siger rap-
porten.

På akademisk plan
Benchmarking har også indfun-
det sig på det akademiske plan,
men oprindeligt mest på frivil-
lig basis. For eksempel har Uni-
versity of Bath gennemført en
sådan øvelse for sin historieun-
dervisning.

På det seneste er benchmar-
king også blevet sat på pro-
grammet i mere formel for-
stand. En række akademikere
er blevet sat til at  udfærdige
mål for hvad fx en sociologistu-
derende egentlig kan forventes
at kunne når han/hun er færdig
med studiet.

»Den såkaldte emne-bench-
marking er ikke rigtig kommet i
gang endnu. Men ideen er at
hvert emne skal have en række
standarder og mål som skal
kunne fortælle hvad det bety-
der at have sådan en grad,« si-
ger Rob Copeland, der er forsk-
ningsmedarbejder ved Associa-
tion of University Teachers i
Storbritannien.

»Men det viser sig at disse
standarder er ret generelle og
ikke alt for styrende. Måske for-
di de er udfærdiget af folk der
selv er akademikere. Universi-
teterne formodes at skulle bru-
ge dem som generelle retnings-
linier. Men nogle frygter at det
vil udvikle sig til en slags natio-
nal undervisningsplan som vil
underminere den akademiske
frihed. Det er ikke sket endnu,
men det er noget vores forening
holder særdeles godt øje med,«
siger Rob Copeland. ■

Bente Bundgaard er freelance-
journalist.

INTERNATIONALT NYT ▼  

Fra bedre finansstyring
til overfladiske 
ranglister
Britiske universiteter 
har delte erfaringer 
med benchmarking. 
Det kan være et godt 
ledelsesværkstøj, 
men også føre til 
konkurrenceræs

For tiden er universiteternes ledelses-
struktur til debat – ikke på grund af et
stærkt internt ønske om reformer; men

fordi det politiske system påtænker at ændre
universiteternes  ledelse således at den bl.a.
vil rumme eksternt flertal i de styrende or-
ganer og et historisk skift fra valgt til ansat
ledelse. 

Efter den gennemførte høringsrunde står
det klart at Københavns Universitetet ikke
ønsker disse ændringer. 

Jeg vil ikke her kommentere på dette;
men i stedet henlede opmærksomheden på
et andet aspekt i debatten. Inden for ledel-
sen og organiseringen af studienævnene er
der politisk ikke foreslået nogen ændringer. 

I Københavns Universitets høringsrunde
har flere imidlertid udtrykt et stort ønske
om gennemgribende reformer netop på det-
te område. Et udfald som desværre alt andet
lige nok bekræfter det politiske system i at
uanset hvad de foreslår/ikke foreslår så er
universitetet pr. definition imod.  

Flere høringssvar har som nævnt udtrykt
stor interesse for gennemgribende reformer
for ledelse og organisation på institut- og
studienævnsniveau (læs studienævn). 

På www.ku.dk kan man således under
»Universitetets udspil til ledelsesreform«
læse at nogle fakulteter og institutter ønsker
en tilbagevenden til den enstrengede struk-
tur hvor studienævnene uden selvstændig
kompetence er underlagt institutbestyrelser-
ne. Argumentationen er at den nuværende
ordning med institut og studienævn med
forskellige formelle kompetencer er uhen-
sigtsmæssig. Der efterlyses derfor en mere
klar og entydig kompetencefordeling. 

Krystalklar universitetslov
Nu er tilfældet at kompetencefordelingen
mellem institutter og studienævn faktisk al-
drig har været mere krystalklar og entydig
end under den nuværende Universitetslov. 

Problemet er nok snarere at rekvirentmo-
dellen og kompetencefordelingen, som har
været gældende siden den nuværende uni-
versitetslov blev vedtaget i 1993, ikke altid
tages lige alvorligt alle steder. Hertil kom-
mer at studielederen ulig alle andre i ledel-
sessøjlen vælges indirekte hvilket kan bela-
ste legitimiteten og dermed et ligeværdigt
samarbejde. At lovens intentioner visse ste-
der har haft svært ved at slå igennem frem-

går klart af det faktum at Forenede Studen-
terråd i efteråret 2001 fandt det nødvendigt
at foreslå konsistorium at implementere 
rekvirentmodellen. 

Ønsker tiden skruet tilbage
Organisatorisk er virksomheder struktureret
i afdelinger (f.eks. produktions-, salgs- og
administrationsafdelinger) hver med deres
veldefinerede ansvarsområde og ledelse
med formelle kompetencer. Når studienæv-
nene med Universitetsloven af 1993 fik kom-
petencen til at lede undervisningen var in-
tentionen netop at sætte særskilt fokus på
undervisning igennem oprettelse af et enty-
digt ansvarsområde med veldefinerede
kompetencer. 

Man kan ikke fortænke vores politikere i
at opfatte universitetsmiljøet som vrangvil-
ligt når det midt i en reformtid anno 2002
kan ønske tiden skruet tilbage til før 1993
hvor den igangværende reform reelt blev
påbegyndt. 

Valg sikrer legitimitet
I høringssvarene har flere anbefalet at der
oprettes en institutadministrator med an-
svar for administrationen, således at insti-
tutlederen kan koncentrere sig mere om le-
delse. Dette er et yderst konstruktivt forslag
som efter min mening bør lede frem til en
både logisk og visionær trestrenget struktur
for institutternes ordinære drift. 

Ledelsesansvaret for institutternes forsk-
ning, undervisning og administration vare-
tages i denne struktur af en forskningsleder
(nuværende institutleder), en studieleder og
en institutleder (administrator). Institutter-
nes aktiviteter vil hermed være opdelt i lo-
gisk afgrænsede ansvarsområder hvor eks-
pertise kan opbygges og gennem teamwork
medvirke til en øget professionalisering af
den samlede ledelse sådan som tilfældet er
på alle andre virksomheder. 

Som under den nuværende tostrengede
struktur vil en trestrenget struktur dog kun
bidrage positivt til universitetets virke hvis
der hersker gensidig respekt og vilje til
teamwork. For at sikre dette må ledelsen ha-
ve ligeværdig legitimitet og både institutle-
der og studieleder må derfor vælges direkte
(alternativt ansættes) efter samme procedu-
re som gælder/kommer til at gælde for re-
sten af ledelsessøjlen. ■

Dansk forskning skal også have benchmarking
»For at kunne arbejde målrettet med at styrke forskningens kvalitet kræves overblik over standarden af de

forskellige universitetsafdelinger. Men selv om det er en klar ledelsesopgave at evaluere kvaliteten af de re-

sultater der skabes i ens virksomhed eller organisation, og selv om forskning er den ene af to helt domineren-

de opgaver for de danske universiteter, har vi ingen systematiske evalueringer af kvaliteten af de enkelte

forskningsenheder på universiteterne.«

Torben Klein, direktør, Akademiet for de Tekniske Videnskaber 

Morgenavisen Jyllands-Posten den 10. januar 2002.

SYNSPUNKT

Bent Vismann, lic.scient.,

lektor ved Zoologisk Institut,

studieleder for Biologi.

Studienævn 
bør inddrages 
i ledelsesreform
Ledelsen af institutter skal være 
trestrenget så ansvaret for undervisning,
forskning og administration varetages 
af hver sin leder
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Til næste år kan Botanisk
Centralbibliotek fejre sit
250 års jubilæum samti-

dig med at biblioteket står over
for sin værste krise nogensinde. 

Af historiske årsager har BCB
som det eneste bibliotek under
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet sin egen post på fakultetets
budget til indkøb af bøger og
tidsskrifter. Derfor smitter fa-
kultetets nuværende økonomi-
ske trængselstider også af på
bibliotekets rådighedsbeløb der
på trods af inflationen har
været faldende gennem flere
år. 

Sideløbende hermed har
kursstigningen på primært den
amerikanske dollars og det bri-
tisk pund medført en betydelig
stigning i abonnementsprisen
på en lang række tidsskrifter.
Dette har yderligere udhulet
økonomien. Usikkerheden om-
kring elektronisk publicering
og BCB’s muligheder og rolle i
de fælles tiltag der gøres for at
sikre forskningen uhindret ad-
gang til dette medie, har med-
virket til at komplicere situatio-
nen yderligere.

Som en konsekvens af den
trængte økonomi har BCB igen-
nem mere end et år været ude
af stand til at købe nye bøger
(fx lærebøger, kongresberetnin-
ger, håndbøger osv.) og er nu
bragt i en situation hvor man i
løbet af året bliver tvunget til at
opsige for omkring 200.000
kroner løbende abonnementer.

En række bøger og tidsskrifter
vil derfor ikke være tilgængeli-
ge i Danmark. 

Studenter – de store 
tabere
Biblioteket er et af Skandinavi-
ens bedst forsynede inden for
sit fagområde og har siden
1928 været Danmarks ansvars-
bibliotek for faget botanik. Et
betydeligt udlån finder derfor
sted til folkebiblioteker over 
hele landet. 

Danske forskere er gennem
mange år vænnet til biblioteket
som en let tilgængelig, overor-
dentlig velassorteret ressource.
At det forholder sig sådan skyl-
des i meget høj grad tidligere
generationers forståelse for be-
hovet for et velforsynet biblio-
tek som et nødvendigt og na-
turligt arbejdsredskab. 

På kort sigt kan de fleste for-
skere afbøde den værste effekt

af besparelserne, dels ved at
købe bøger og tidsskrifter selv
via de i forvejen små forsk-
ningsbevillinger eller for priva-
te midler, dels ved at låne sig
frem. Men som så ofte før er det
de studerende og de alminde-
lige brugere der bliver de helt
store tabere. De har nemlig ik-
ke nødvendigvis adgang til for-
skernes private tidsskrifter og
bøger og slet ikke økonomi til
at anskaffe dem selv.

Vi kan naturligvis vælge at
betragte bibliotekets forhold
som uvedkommende, som for-
årsaget af fakultetet, dekanen
eller hvem vi nu foretrækker,
men derved pådrager vi os alli-
gevel et ansvar der uundgåeligt
vil række langt ind i fremtiden. 

Uforudsigelighed er som be-
kendt grundforsknings natur –
ingen kan med sikkerhed vide
hvad der bliver interessant i
morgen eller om et år. Det be-

faglig ledelseskompetence (jf.
mit forslag i Universitetsavisen
nummer 6). 

Pernille Dues frygt (Univer-
sitetsavisen nummer 7) for at
en sådan fornyelse skulle med-
føre en nedprioritering af ud-
dannelsen, deler jeg slet ikke.
Tværtimod er der grund til at
tro at det vil gå lige modsat, og
ikke mindst at den nødvendige
tilpasning og fornyelse af ud-
dannelsen med en effektiv le-
delse fremover vil kunne ske
løbende uden det store drama

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.DEBAT ▼  

FERIEJOB
Er du interesseret i arbejde i ferien,

så har vi jobbet til dig!

På områdecenter Bredebo mangler vi afløsere til at hjælpe
i sommerferien og weekenden. Jobbet består i at yde hjælp
til ældre borgere i eget hjem og på plejehjemmet. Vi ligger
vægt på at yde en god service, og forventer at du har en 
positiv indstilling til jobbet.

Du behøver ikke at have erfaring inden for området, vi til-
byder en grundig introduktion.

Løn: 96,50 kr. i timen. Der ydes derudover tillæg til aften, 
weekend og helligdage.

Skulle dette have fanget din interesse er du velkommen til 
at kontakte assisterende områdeleder Britt Rosendahl på
tlf: 29 22 03 60 eller 45 96 45 00.
Eller sende en mail til bro@ltk.dk

Du kan også sende en ansøgning til:

Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Lyngby
Att. Britt Rosendahl

w
w

w
.a

dv
ic

e.
dk

Så ring til os med det samme og fortæl hvornår du
kan arbejde i sommer-perioden. Vi har brug for ferie-
afløsere fra starten af juni til slutningen af august. Vi
søger ferie-afløsere til både aftenpladser og morgen-
pladser. Du kan selv vælge hvornår og hvor længe du
vil arbejde, og så mange timer du ønsker. Blot skal du
ringe med det samme, så vi kan koordinere det bedst
muligt for alle parter. Vil du evt. have en fast rengør-
ingsplads nu eller mens du studere? 

Ring og hør nærmere.

PentaService A/S er et mellemstort  rengøringssel-
skab, som hovedsagelig gør rent på kontorer i virk-
somheder i Storkøbenhavn, samt de ydre provinser.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

PentaService A/S
Lykkesholms Alle 36, 1902 Frederiksberg C.
Tlf 33 25 90 30.   
Spørg efter Hans Johansen.

VIL DU HAVE RENGØRINGSJOB 
I SOMMERPERIODEN ?

■ NØDRÅB

Hvad skal vi med Botanisk
Centralbibliotek?

Bo Biering-Sørensen opfor-
drer i et indlæg om den ny
studieordning på Medicin

i Universitetsavisen nummer 7
til »at vi skal se at komme vide-
re«. I det omfang udsagnet ikke
går på at lukke debatten, er jeg
enig! Det er faktisk også for at
komme videre at jeg slår til lyd
for at der gøres op med det to-
strengede ledelsessystem, og at
studienævnene erstattes med
en effektiv, faglig kompetent
studieledelse hvor der er sam-
menhæng mellem ansvar og

■ NY STUDIEORDNING – DUPL IK

Tag debatten nu
som ofte har præget studieord-
ningsændringer. 

Lejligheden til at lave om på
Universitetsloven kunne se ud
til at komme snart, så det er på
tide vi tager debatten. Hvordan
ser det ud på de andre fakulte-
ter? Har de også behov for for-
andring, eller er alt fryd og
gammen med det nuværende
to-strengede system? ■

Bjørn Quistorff, professor
dr.med.

sluttes derfor nu – i blinde –
hvilken viden vores efterkom-
mere skal have adgang til. Men
hvem skal tage disse beslutnin-
ger? 

Biblioteket kan stadig red-
des, men det kræver penge. Det
er alt for nemt bare at skyde
problemet ind under Universi-
tetets selvstyre. Hvem tør tage
den umulige beslutning at fyre
medarbejdere for at købe bøger
i en situation hvor bygninger-
ne, apparaturet, Botanisk Have

og medarbejderne selv er ned-
slidte og udpinte? Jo længere
man venter, desto værre bliver
problemet.

Det er ikke godt for videns-
samfundet at jo længere vi ven-
ter, desto mere viden bliver
udsolgt fra forlaget. ■

Ole Seberg, Botanisk Institut.
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Af Stig Hjarvard

Det engelske sprog er på
alles læber. I løbet af de
seneste par årtier har det

engelske sprog opnået en særlig
status. Hvor det tidligere var ét
af de dominerende hovedsprog
på lige fod med eksempelvis
fransk og spansk, er det i dag
forvandlet til et verdenssprog,
dét sprog som alle benytter når
de ønsker at kommunikere med
andre uden for deres eget
sprogfællesskab.  

Engelsk er blevet det globale
netværkssamfunds sproglige
møntfod: Hvor tcp/ip protokol-
len sikrer den tekniske kommu-
nikation mellem alle verdens
computere over internettet, er
engelsk blevet sproget for den
mundtlige og skriftlige kommu-
nikation gennem medier på
tværs af grænser. 

Det danske sprog har ligesom
andre været kraftigt påvirket af
det engelske sprog i anden
halvdel af det 20. århundrede.
Påvirkningen berører i nogen
grad udtale, grammatik og den
bredere sprogbrug, men den
mest synlige indflydelse viser
sig i mængden af nye ord med
rødder i amerikansk eller en-
gelsk kultur. 

Sprogforskeren Pia Jarvad
har foretaget en omfattende op-
gørelse over nye ord i det dan-
ske ordforråd i perioden 1955-
1998, og hendes tal viser blandt
andet at 38 procent af alle nye
ord er direkte eller indirekte
påvirket af engelsk. Andre
sprog udøver en langt ringere
indflydelse på det danske sprog
sammenlignet med engelsk. 

Domænetab
Påvirkningen af det danske
sprog er dog kun én side af en-
gelsksprogets indflydelse. En
anden vigtig side vedrører det
forhold at engelsk i stadig flere
sammenhænge bruges i stedet
for det danske sprog.

Det kan være større virksom-
heder der begynder at anvende
engelsk som firmasprog som
følge af omfattende internatio-

nale relationer i det daglige ar-
bejde, eller det kan være viden-
skabelige sammenhænge hvor
man enten tidligere brugte
dansk i større omfang eller an-
vendte flere fremmedsprog end
engelsk. 

Informationsteknologien,
musiklivet og reklamebranchen
er ligeledes områder hvor en-
gelsk vinder hastigt frem og un-
dertiden er helt ved at udkon-
kurrere brugen af dansk.
Sprogforskerne nævner det for-
hold at et givent sprog taber
terræn inden for bestemte sam-
fundsmæssige områder for do-
mænetab, og fremtidsbekymrin-
gen blandt visse danske sprog-
forskere går netop på risikoen
for domænetab. 

Det danske sprog som sådan
skal nok overleve, men det kan
blive reduceret omfangs- og
statusmæssigt som følge af do-
mænetab: Hvis det danske
sprog er vigende inden for flere
områder af danskernes hver-
dagsliv – og specielt dem der
vedrører nye teknologiske og
økonomiske vækstområder –
kan det få uheldige konsekven-
ser for sprogets fortsatte vitali-
tet og sproglige rigdom. 

Dialekterne er i dag helt ved
at forsvinde blandt andet som
følge af mediernes entydige pri-
oritering af rigsdansk gennem
det hele det 20. århundrede.
Samtidig er medierne begyndt
at åbne langt mere for den en-
gelsksprogede indflydelse. 

Det er i den sammenhæng in-
teressant at konstatere at de
grupper af samfundet som taler
mindst dialekt, de unge og vel-
uddannede, er de samme som
er de mest åbne over for den
engelsksprogede påvirkning og
som har de færreste problemer
med den praktiske omgang
med engelsk i hverdagen. 

Omvendt er der hos de mest
dialekttalende dele af befolk-
ningen, de ældre og mindre ud-
dannede, en mindre åbenhed
over for det engelske sprog og i
praksis også større problemer
med at håndtere den engelsk-
sprogede påvirkning. I det lys

kan man tale om at det engel-
ske sprog i et vist omfang vide-
refører det sociale hierarki som
forholdet mellem rigsdansk og
dialekter artikulerede. 

De sociale skel påvirkes
Medierne påvirker sproget på
flere forskellige måder. De er
både budbringere for en en-
gelsksproget kultur og selv-
stændige bidragydere til anglo-
ficeringen af den globale kul-
tur. 

Medierne er i kraft af deres
institutionelle struktur, herun-
der den betydelige angloameri-
kanske dominans inden for
softwareindustrien i bred for-
stand (programmer i både com-
puter, tv, musik og så videre),
med til at sikre engelsk en for-
trinsstilling der rækker langt ud
over hvad den engelsktalende
befolknings størrelse kunne be-
rettige.

I forlængelse af sociologen
Pierre Bourdieus teori om for-
skellige former for samfunds-
mæssig kapital vil jeg opfatte
sproget som et socialt felt inden
for hvilket kulturelle og sociale
konflikter artikuleres. 

En sproglig kompetence ud-
gør en kapital som sprogbruge-
ren kan anvende til at opnå en
bestemt status, identitet og
magt i forhold til andre. Set i
Bourdieus optik udgør den
sproglige kompetence en sym-
bolsk kapital som sprogbruge-
ren kan veksle til kulturel kapi-
tal (anseelse, status og så vide-
re) eller økonomisk kapital (ar-
bejde med højere løn og så vi-
dere).

Set i dette lys får dialekternes
forsvinden og den engelskspro-
gede påvirkning en indre sam-
menhæng. Med dialekternes
død forsvinder et ældre, tidligt
moderne sproghierarki inden
for det nationale enhedssprog
og i stedet opstår et nyt sprog-
ligt stratificeringssystem
præget af den globale højmo-
dernitets sproglige møntfod:
det engelske sprog. 

Striden mellem dialekter og
rigsdansk artikulerede den in-

dustrielle revolutions sociale
hierarkier, herunder modsæt-
ningen mellem land og by, mel-
lem agrar produktion og livs-
form og industriel produktion
og livet i byerne. 

Konflikten mellem det natio-
nale enhedsprog og den engel-
ske påvirkning artikulerer net-
værkssamfundets nye konflikt-
akser og statushierarkier, her-
under den øgede økonomiske
og kulturelle værdi af mobilitet
og interaktion på tværs af
grænser. Mediernes øgede brug
af engelsk formidler i denne
sammenhæng ikke kun en
udenlandsk indflydelse, men
bidrager til at opretholde og
ændre på sociale og kulturelle
skel og magtrelationer internt i
den danske befolkning.

Music and media
Trods indflydelsen fra engelsk
bruges det danske sprog i langt
de fleste medier, og det anven-
des langt hyppigere end andre
sprog. I aviser, radio og ugebla-
de er dansk dominerende, og i
tv fylder det også en god del,
ikke mindst i prime time på de
store public service kanaler. 

Enkelte medieområder er på
et tidligt tidspunkt blevet an-
gloficeret, fx musik- og plade-
branchen hvor der til dels har
fundet et domænetab sted: Det
er i dag normen at synge på en-
gelsk, have engelske titler, bru-
ge engelske termer for tekniske
musikforhold og så videre. En-
gelsk er blevet en selvfølge i
musikindustrien, så det har ka-
rakter af en bevidst handling
hvis et dansk band vil udgive en
CD hvor der synges på dansk.
Internettet forstået som The
World Wide Web er et aktuelt
eksempel på et andet medie
hvis indhold er stærkt domine-
ret af det engelske sprog. En
opgørelse over anvendte sprog
på hjemmesider på WWW fra
2000 angiver at 68,4 procent er
på engelsk hvorefter japansk,
tysk og kinesisk følger som de
hyppigst anvendte sprog (se 
http://global-reach.biz/
globstats). 

Vender vi os mod danske me-
dier, ser man indflydelsen fra
engelsk mange steder i de me-
dier hvor dansk fortsat domine-
rer. Engelsk vinder i disse sam-
menhænge indpas som en
sproglig markør af en mere at-
traktiv livsstil og identitet. En-
gelsk sprog artikulerer en høj
placering i de forskellige socia-
le hierarkier og er derfor blandt
andet nyttigt i en markeds-
føringssammenhæng. 

For at belyse dette har jeg
analyseret brugen af engelsk i
forskellige mediesammenhæn-
ge hvor brug af engelske ord og
udtryk i særlig grad kan siges at
tjene et markedsføringsformål.
Jeg har set på brugen af engelsk
i titler for spillefilm og compu-
terspil samt brugen af engelsk i
forskellige ugeblades reklamer. 

Ser man på brugen af engelsk
i filmtitler, viser der sig en klart
tendens: Hvor man tidligere
oversatte hovedparten af de
udenlandske filmtitler til
dansk, vil man i dag kun over-
sætte cirka halvdelen af titler-
ne. Brug af andre fremmed-
sprog end engelsk er ganske
marginal hvilket først og frem-
mest afspejler at der er ganske
få ikke-amerikanske udenland-
ske spillefilm i biograferne 

Går vi til et andet audiovisu-
elt underholdningsmedie, com-
puterspil, ser vi en endnu hyp-
pigere brug af udenlandske tit-
ler. Omkring 84 procent af
computerspillene havde i 2001
en engelsksproget titel. Compu-
terspil med danske titler er ken-
detegnet ved at det overvejende
er småbørnsspil hvor selve spil-
let også fungerer med dansk ta-
le idet mindre børn hverken

kan forstå engelsk eller læse i
øvrigt. 

For den absolutte hovedpart
af pc-spil gælder det endvidere
at ikke kun titlerne, men også
selve spillene er på engelsk.
Man skal altså for at få det ful-
de udbytte af spillene kunne
læse og forstå engelsk, ofte på
et ganske avanceret niveau. Set
i dette lys kan man sige at com-
puterspilsområdet ligesom mu-
sikbranchen er ramt af et sprog-
ligt domænetab idet engelsk er
blevet det dominerende sprog. 

Fra Familie Journalen 
til Euroman
Ser man på brugen af engelsk
sprog i ugebladsreklamer, har
jeg for at belyse en række de-
mografiske og sociale forskelle
hvad angår køn, alder, uddan-
nelse og indkomst, udvalgt fire
ugeblade og magasiner med
meget forskellige læserprofiler. 

Det drejer sig om Familie
Journalen der fortrinsvis læses
af ældre kvinder i lavere ind-
komstgrupper; Vi Unge der som
navnet signalerer læses af unge
mennesker; Alt for Damerne der
læses af et yngre og mere vel-
uddannet kvindeligt segment
sammenlignet med Familie
Journalen, og Euroman der
læses af yngre mænd med en
højere indkomst end gennem-
snittet. Ser vi først på brugen af
engelsk i reklamer i Familie
Journalen, viser det sig at her
har der ikke fundet nogen for-
andring sted. Engelsk har ikke
på noget tidspunkt i de sidste
30 år været anvendt i noget
større omfang, der er endog
tendens til at det bruges endnu
mindre i dag end tidligere. 

VIDENSKABET
MEDIEVIDENSKAB

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med mel-

lemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

Sproget i medierne
– medierne i sproget

Medierne er budbringere af en 
engelsksproget kultur og påvirker 

i stadig større grad det danske
sprog. Det betyder dialekternes

død, men også en samtidig 
revolutionerende sproglig 

udvikling og mangfoldighed
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Anderledes forholder det sig
med Alt for Damerne. I 1970 
var der nogenlunde samme be-
grænsede antal reklamer med
engelske udtryk som i Familie
Journalen, men dette har siden
ændret sig markant. Især fra
1990’erne og fremefter vinder
engelsk større indpas sådan at
det i 2001 er i mere end halvde-
len af reklamerne at man finder
engelske udtryk. Ungdomsbla-
det Vi Unge udviser i store træk
den samme udviklingstendens
som Alt for Damerne. Blot har
der i hele perioden 1970-2001
været lidt flere engelsksproge-
de reklamer end i Alt for Da-
merne. 

Livsstilsmagasinet Euroman
er, som titlen angiver, en publi-
kation som blandt andet forstår
sig selv i kraft af en internatio-
nal (europæisk) orientering.
Dette afspejles klart i reklamer-
ne der i højere grad end i nogen
af de øvrige publikationer er
præget af brug af engelske ud-
tryk. I 2001 var der kun 16,5
procent af reklamerne som hav-
de ren dansk tekst. 52 procent
havde en vis brug af fremmed-
sprog, helt overvejende eng-
elsk, og i næsten en tredjedel af
tilfældene var reklamerne ude-
lukkende eller primært på en-
gelsk.

Sammenligner man de fire
blade med hinanden i 2001, ser
man en tydelig forskel i brugen
af engelsk i reklamer. Familie
Journalen og Euroman er – også
i sproglig henseende – hinan-
dens modpoler. Den ene anven-
der praktisk talt kun dansk
sprog i reklamerne; den anden
er stærkt præget af engelsk. Alt
for Damerne og Vi Unge udviser

en lidt mere behersket brug af
engelsk i reklamer end Euro-
man, men de adskiller sig på
den anden side mest fra Familie
Journalen.

Betragter man disse forskelle
som indeks for den forskelligar-
tede status som engelsk har i de
respektive blades målgrupper,
viser der sig en klar tendens:
Engelsk nyder høj status blandt
yngre, veluddannede og er-
hvervsaktive hvorimod dansk
sprog er fuldt ud tilstrækkeligt i
kommunikationen med ældre
og mindre veluddannede per-
soner.

Sprogforskellene afspejler ik-
ke kun sociale
forskelle, men
også medi-
eøkonomiske
kendsgernin-
ger. Reklame-
industrien op-
fatter ikke Fa-
milie Journa-
lens læsere
som nogle man kan afsætte mo-
derne livsstil til. Den moderne
livsstil som engelsk er blevet en
integral del og markør af, er Fa-
milie Journalens læsere stort set
ikke i kontakt med. De er ikke
kun udenfor, men i kraft af re-
klameindustriens prioriteringer
af bestemte reklametyper til
forskellige målgrupper sættes
de af markedsmæssige hensyn
bevidst uden for denne livsstil. 

Sproglig mangfoldighed
Mediernes indflydelse på spro-
get skal også ses i lyset af at sta-
dig større dele af den menne-
skelige kommunikation foregår
via medier.

Der kommer flere nye medier

til der påvirker alle former for
kommunikation fra den strengt
private til den helt offentlige:
mobiltelefoni, sms, e-mail, chat
med mere. Medierne bliver i
stigende omfang til stede i spro-
get og virker strukturerende ind
på de måder som mennesker
kommunikerer med hinanden
på.

I tilknytning til de medierede
kommunikationsformer opstår
der et metasprog som bruges af
de involverede til at styre kom-
munikationens gennemførsel.
Det kan eksempelvis være tek-
niske termer der vedrører spe-
cifikke valg af styresystem,

webadresser, browsertype og
lignende; verber og navneord
der bruges til at benævne de
handlinger og genstande som
indgår i kommunikationen (fx
downloade og attachments);
brug af forkortelser som følge
af mediets sproglige begræns-
ninger (fx ved sms og chat) og
endelig populære navne for 
selve aktiviteten som at sms’e,
chatte, maile og så videre.

Praktisk talt alle nye medier i
de sidste hundrede år er blevet
udviklet og først markedsført i
angloamerikanske miljøer, og
softwareindustrien inden for
praktisk talt alle medier er an-
gloamerikansk domineret. Som
følge deraf er det altid engelsk

der danner baggrund for de
metasprog der skabes i tilknyt-
ning til de forskellige mediere-
de kommunikationsformer. De
vil successivt kunne blive over-
sat, men tendensen er i mange
lande at de kun delvist oversæt-
tes og for Danmarks vedkom-
mende sjældent oversættes.

På denne måde indgår der
med hver ny medieret form for
kommunikation en påvirkning
fra engelsk. Engelsk er blevet
det metasprog der sikrer medi-
eret kommunikations gennem-
førsel. Medierne udgør samti-
dig en materiel ressource for
nye kommunikationsformer, og

i kraft af dette
ser man en be-
tydelig sprog-
lig fornyelse
og kreativitet i
sammenhæng
med nye medi-
ers fremkomst.

Sprogfor-
skeren David

Crystal har i bogen ‘Language
and the Internet’ behandlet me-
diets påvirkning af tale- og
skriftsproget. Han konkluderer
at internettet udgør et revoluti-
onerende potentiale for den
sproglige udvikling og mangfol-
dighed. Der er, skriver han, »in-
gen tegn på at internettets
sprogbrug erstatter eller truer
eksisterende variationer af
sproget i nogen som helst af de
områder jeg har undersøgt.
Tværtimod, tilkomsten af nye,
uformelle, endog bizarre sprog-
former udvider vores sensitivi-
tet over for lingvistiske mod-
sætninger. Formelt og uformelt
sprog ses i et nyt lys som følge
af internettets sprog.« Man kan

altså tale om at medierne bi-
drager til en sproglig mangfol-
dighed og kreativitet. 

Vi kan derfor konkludere at
der både foregår en homogeni-
sering og heterogenisering af
sproget gennem nye medier. På
den ene side bidrager medierne
til udbredelse af det engelske
sprog hvilket ofte sker på be-
kostning af andre sprog, og som
sådan virker medierne homoge-
niserende. På den anden side
rummer medierne et betydeligt
potentiale for en anden type
sproglig mangfoldighed der går
på tværs af de enkelte nationale
sprog, og som sådan virker de
differentierende. 

Dialekter som kitsch
Under indtryk af den globale
mediekulturs ekspansion er de
lokale, mundtlige sprogvarian-
ter – dialekterne – ved at dø ud.
Dialekternes ordforråd afspej-
lede et samfund hvor det lokale
og det uforanderlige var nor-
men, og mobilitet over grænser
undtagelsen. 

Set i det lys er der ikke noget
overraskende i at dialekterne
forsvinder i globaliseringens
tidsalder. Jeppe Aakjær, der ik-
ke kun var en fortaler for den
jyske kultur, men også materia-
listisk i sin indstilling til spro-
get, har meget præcist udtrykt
den skæbne der overgår de ord
der ikke refererer til noget sam-
tidigt: »Har de ophørt at bære
Bud om, hvad der hænder i de
Levendes Land, saa vender alle
dem Ryggen, – maaske med
Undtagelse af Filologerne, for
de har jo altid haft en Svaghed
for Ordene som Kadavere.«

Dialekterne finder ikke me-
gen plads i medierne, men ind i
mellem hænder det at de at bli-
ver genstand for en større me-
dieopmærksomhed der får dan-
skerne til at tale med dialekt på
ny. Der er ikke tale om at dia-
lekterne vises en sidste respekt,
men de opnår kortvarig op-
mærksomhed fordi de er blevet
til kitsch. Dialekter er blevet
lavstatus og dårlig smag i en
sådan grad at det er blevet un-

derholdende og smart at citere
dialektale fraser.

Et nyere eksempel er Sono-
fons reklamekampagne med
Polle fra Snave fra 2001. I kraft
af en helt usædvanlig interesse
for Polle, Heino og de andre
bondeknolde fra Snave har de
taget springet fra tv-reklame til
film. Polle og vennerne er po-
pulære fordi de er vulgære,
dumme, dovne og utjekkede;
kort sagt lavstatus. Og de er ik-
ke mindst lavstatus på grund af
deres sprog. Den fynske dialekt
strømmer ud af deres mund og
brændemærker dem som bon-
deknolde. Kunderne får lov at
lege med og gøre snave-sproget
til deres eget ved at downloade
beskeder indtalt af Heino og
Polle til deres egne mobilos. På
den måde kan man på sin mo-
bilsvar møde omverdenen med
en ‘helt utidig’ fynsk plathed. 

Ironien er at bag Polle står
der et transnationalt telesel-
skab der forsøger at tilvænne
forbrugerne til et globalt livs-
stilsfænomen, mobiltelefoni.
Ved at fortælle om unge lands-
bytosser der øjensynlig stadig
taler som deres bedsteforældre,
skal publikum gladeligt overta-
ge den nye medieteknologis
sprog og de deraf følgende mu-
ligheder for at signalere social
status til hinanden. Og en del af
denne signalgivning er brugen
af dialekter som kitsch. 

Men som andet kitsch får det
ikke lov at dominere. Det er en
undtagelse der blot skal under-
strege hvor velbevandret man
er i den gode smag. Dialekter 
er ikke længere noget man taler
for alvor, men man kan citere
dem med et glimt i øjet – eller
rettere ‘with a tongue in 
cheek’. ■

Artiklen er en bearbejdet og me-
get forkortet udgave af professor
Stig Hjarvards tiltrædelsesfore-
læsning den 24. maj ved Institut
for Film- & Medievidenskab.
Overheads fra forelæsningen fin-
des på instituttets hjemmeside
www.media.ku.dk.

UTIDIG – Dialekter er blevet til

kitsch. I Sonofons reklamekam-

pagne med Polle fra Snave er fyn-

boerne vulgære, dumme, dovne

og utjekkede – kort sagt lavstatus.

»Med dialekternes død forsvinder et ældre, tidligt 
moderne sproghierarki inden for det nationale 
enhedssprog og i stedet opstår et nyt sprogligt stra-
tificeringssystem præget af den globale højmoder-
nitets sproglige møntfod: det engelske sprog«

F
O

T
O

:
P

O
L

F
O

T
O

Reboot dit parforhold
»It-arbejdere beskriver ofte virkeligheden med teknologiske metaforer. Slidte møbler op-

graderer man; sygdom eller orlov er nedetid; et parforhold kan rebootes.« 

Fra kronik: Digitale illusioner. Fyens Stiftstidende, 10. maj 2002.
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København og omegn

Øresunds Sommeruniversitet

søger ca. 100 vær. til udenland-

ske studerende. Både kollegie-

og private vær. har interesse. 

Periode: Fra 15/7 til 17/8-02.

Udstyr: Opredning. Møbleret

med adgang til bad og køk-

ken.

Husleje: Maks. kr. 3.000 for hele

perioden.

Kontakt: Claus Brændgaard, 

tlf. 3532 3579, e-mail:

clbs@adm.ku.dk el. Camilla 

Sieljaks, e-mail: cls@adm.ku.dk.

København

Periode: Snarest og et halvt år

frem.

Beboer: M studerende, ikke-ry-

ger.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

jacob@steuerhaus.com.

København/Nordsjælland

Periode: Fra 1/7 for min. 3 md.,

gerne længere.

Størrelse: Lejlighed, hus, alt har

interesse.

Beboer: Hjemvendt forsker-fami-

lie.

Kontakt: Liselotte Brøndum

Reeh, e-mail:

bronreeh@zol.co.zw el.

reeh@ilosamat.org.zw.

Copenhagen

Period: From 1 June, or shortly

after, for up to 3 years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: F postdoc, non-smoker.

Contact: David Nash, tel. 2371

8973, e-mail: DRNash@zi.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 15/7-02, gerne tidli-

gere, og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung M gæsteforsker, 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.500-4.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 7300, e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 15/7-02, gerne tidli-

gere, og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung K gæsteforsker, 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.500-4.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 7300, e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

Hellerup/Gentofte/

Lyngby/Frederiksberg

Periode: Fra 1/8-02 til 31/7-03.         

Størrelse: Lejlighed el. hus.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let, vaskemaskine, kabel-tv og

internetadgang.

Beboer: Gæsteforsker m. familie..

Husleje: Maks. kr. 12.000 pr. md.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Professor Martin Lauritzen får 5 mio. til

forskning i hjernens basale funktioner

Martin Lauritzen, professor i klinisk neurofy-

siologi ved Institut for Kliniske Neurofag og

Psykiatri og overlæge på Klinisk Neurofysio-

logisk Afdeling på Glostrup Hospital, har

netop modtaget 5 mio. kr. fra Lundbeckfon-

den til forskning i hjernens basale funktio-

ner. Midlerne skal anvendes til at se nærmere på de underlig-

gende faktorer der påvirker blodgennemstrømningen i hjernen.

En sådan viden kan blandt andet føre til en bedre forståelse af

data fra de såkaldte PET- og MR-scanninger af hjernen der i dag

anvendes i forbindelse med kortlægning af hjernens funktion

hos mennesker og diagnosticering af en række hjernesygdom-

me. Martin Lauritzens forskningsprojekter udføres i samarbejde

med grupper i Paris, Oxford og Berlin. Tilsammen er forskergrup-

pen blandt de førende på området i verden. Projektet begynder

den 1. august og ventes at vare i alt fem år.

Martin Lauritzen kan træffes på tlf. 4323 2300 eller e-mail:

marl@glostruphosp.kbhamt.dk

Tiltrædelser ▼

Professor Ikuko Hamamoto, Lund, Sverige

– er udnævnt til adjungeret professor i teoretisk kernefysik ved

Niels Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik for en 

5-årig periode fra den 1. maj 2002.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

København

Periode: Fra 15/6 og for 2 år.

Størrelse: Lille lejlighed.

Beboer: Fransk gæsteforsker, ry-

ger.

Kontakt: Tlf. 3814 2648, e-mail:

kb@dlc.ku.dk/ms@dlc.ku.dk.

Copenhagen

Period: 1-2 years.

Size: Flat, about 60 sqm., living

room and bedroom apart.

Tenant: 2 postdocs.

Rent: Max kr. 5.000 per month

incl. everything.

Contact: Tel. 3532 0521 or 

2623 8705.

København

Periode: Snarest og for min. 1 år.

Størrelse: Ca. 55 kvm., min. 2 vær. 

Beboer: M forsker, waliser.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

inkl. varme.

Kontakt: Francis Sedgemore, 

tlf. 3532 5781 el. 5150 6582, 

e-mail: ffransis@dsri.dk.

København

Periode: Fra 1/9-02 til 1/6-03, 

evt. længere.

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Islandsk ægtepar, gæste-

forskere, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf. (00354) 896 3039, 

e-mail: Baldvin@lh.is.

Lyngby/Virum/Holte

Periode: Fra 1/8-02 til 1/7-03. Evt.

bytte med lejlighed i Nuuk.

Størrelse: Hus el. lejlighed, 

80-100 kvm. 

Beboere: Gæstestuderende. 

Familie med 2 børn. 

Husleje: Maks. kr. 8.000 pr. md.

Kontakt: Jens Karlsen, 

tlf. 00299 324957, e-mail: 

anguk@greennet.gl.

Københavnsområdet

Periode: Pr. 1/9-02 og for min. 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Beboere: 2 pers., ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 5.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3526 9126 el. 

2896 4069, e-mail: 

mortenbirk@get2net.dk.

København 

Periode: Fra 1/7-02 og for 4 md.  

Størrelse: Lille lejlighed el. vær.

Udstyr: Eget toilet, bad og køk-

ken. 

Beboer: Yngre ph.d.-stud. fra

Thailand (engelsktalende). 

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md. 

Kontakt: Lektor Henrik Ærenlund

Pedersen, tlf. 3532 2190; 

e-mail: henrikp@bot.ku.dk.

Byttelejlighed Århus/København

Haves: Lejlighed, 5 vær., 152 kvm.

centralt i Århus. 

Husleje: Kr. 7.600 pr. md. inkl.

varme. 

Ønskes: Lejlighed, min. 4 vær., 

i København. 

Kontakt: Hans Christian, 

tlf. 8612 4065, e-mail:

hans@gospelnet.dk. 

Boliger udlejes ▼

Vesterbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til badeværelse m. vaskemaski-

ne, køkken med køl, frys.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md.

Depositum: Kr. 10.000 pr. md. 

(efter aftale).

Kontakt: Yasmin, tlf. 2618 5064.

Amager - nær KUA

Periode: Fra 1/7-02 til 30/6-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., ca. 

70 kvm.

Udstyr: Umøbleret, altan, køk-

ken, bad, ISDN og kabel-tv.

Husleje: Kr. 6.500 pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Henrik Jørgensen, 

e-mail: hwj@nyhavn.as.

Amager

Periode: Fra 1/6-02 og for 6 md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Ingen bad, toilet på trap-

pen.

Husleje: Kr. 2.100 pr. md.

Kontakt: Tlf. 5576 2307 kl. 11-13.

København, Skt. Hans Torv

Periode: Snarest og for 4-6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 97

kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Tlf. og

ISDN (afregnes efter forbrug).

Husleje: Kr. 7.200 pr. md. inkl. el,

varme og stor hybridpakke.

Depositum: Kr. 7.200.

Kontakt: Tlf. 2670 3746.

Østerbro

Periode: Fra 1/7 til 1/11-02

Størrelse: Lejlighed, 56 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Forsker el. lign.

Husleje: Kr. 4.600 pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

kit.hansen@mobilixnet.dk

Østerbro

Period: From 1 July until 1 Sep-

tember 2002.

Size: 84 sqm, 31⁄2 rooms.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, toilet/bathroom, 

washing machine.

Rent: Kr. 5.500 per month incl.

electricity, heating and water.

Contact: Tel. 3920 6660, e-mail:

mpnoppen@tdcadsl.dk.

Allerød

Periode: Fra 1/7-02 til 15/4-03.

Størrelse: Rækkehus, 2 etager,

106 kvm.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret. 

Husleje: Kr. 8.250 pr. md. inkl. 

a conto varme og kabel-tv. 

Depositum: Kr. 24.750.

Kontakt: Tlf. 4814 2645, e-mail:

elizabeth@ofir.dk.

København Ø

Period: From 1/8 or 1/9 to 

1/12-02.

Size: Apartment, 4 rooms, 

116 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

balcony, kitchen, bathroom

and yard.

Rent: 9.000 per month incl. 

electricity, heating & water.

Contact: Peter Brandt, e-mail: 

peter_brandt_dk@yahoo.dk.

Christianshavn

Periode: Fra 1/7-02 til 1/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Delvist møbleret. Spise-

køkken, brusebad.

Husleje: Kr. 6.800 pr. md. inkl.

vand og varme.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Thomas Bestle, tlf. 

3819 9139, e-mail: tb@sl.cbs.dk. 

Østerbro

Periode: Fra 25/8 til 31/12-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,

76 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret, opvaske-

maskine, altan og adgang til

vaskeri. Elevator.

Husleje: Kr. 5.900 pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Depositum: Kr. 5.900.

Kontakt: Tlf. 3526 0328, e-mail:

bentera@get2net.dk.

Christianshavn

Period: From 15/6 (1/7) to 15/9

(1/9) 2002.

Size: Apartment, 2 rooms, 

54 sqm.

Equipment: Fully furnished with

fully equipped kitchen,

toilet/bathroom.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Rent: Kr. 5.000 per month.

Contact: Tel. 3296 3086, e-mail:

smadsen_2000@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/8-02 til 10/1-03. 

Størrelse: lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad, tv, video, stereo. Vaskeri 

i kælder.

Beboer: Gæsteforsker el.lign. 

foretrækkes. Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 3582 3523, e-mail:

glavindo@hotmail.com.

Inner Østerbro

Period: From 1 July 2002 for min.

2 months.

Size: 1 room, 8 sqm.

Equipment: Fully furnished. 

Access to shared living room,

kitchen and bath.

Tenant: F young guest student or

PhD., non-smoker.

Rent: Kr. 2.000 per month excl.

tel.

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: Tel. 3543 9193, e-mail:

ann.hass.jensen@wanadoo.dk.

Østerbro

Period: Flexible periods until

summer 2003.

Size: 160 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Visiting professor.

Rent: Kr. 9.850 per month excl.

heating.

Contact: E-mail: predrag@nbi.dk.

Andalusien/Vejer de la Frontera 

Størrelse: Hus, 3 soveværelser.

Udstyr: 5 sengepladser.

Køkken/spisestue, stue, bade-

værelse, gårdhave og tagter-

rasse. 

Kontakt: Tlf. 0034 669 519 814, 

e-mail: c_toft@hotmail.com.

● KOLLEGIER

Valkendorfs Kollegium

Målgruppe: Studerende fra Det

Teologiske Fakultet der har be-

stået to års normeret studietid.

Periode: Pr. 1/8-02 bliver en 

alumneplads ledig.

Kollegiet: Ligger i Sankt Peders

Stræde og har en stor have.

Kollegiet har selvstyre, dvs. at

beboerne i fællesskab står for

husets daglige drift. Derfor er

ansvarsbevidsthed og socialt

engagement blandt beboerne

vigtigt for husets trivsel.

Et antal ansøgere vil blive ind-

kaldt til samtale i midten af 

juni. 

Husleje: Kr. 1.150. pr. md. 

Ansøgning: Skema fås på Køben-

havns Universitet, Stipendie-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K. Vedlægges dokumen-

tation for to års bestået studie-

tid samt levnedsbeskrivelse.

Sendes til: Stipendiekontoret, se

ovenstående adresse.

Ansøgningsfrist: 7/6-02.

Hassagers Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU.

Fortrinsberettigede er stude-

rende der stammer fra

Vejerslev, Aidt og Thorsø i

Århus stift; Sevel i Ginding her-

red, Ribe stift; Nørre Felding

og Tvis, Ribe stift; Låstrup og

Skals med dertil hørende del af

Nørre Rind i Viborg Stift; Sær-

slev i Fyns stift samt studeren-

de der nedstammer fra sogne-

præst til Vejerslev, Aidt og

Thorsø i Århus stift H.H. Hassa-

ger (død 24.7. 1834) og fra

sognepræst til Sevel i Ribe stift

Rasmus Hørning (død 1.10.

1831).

Periode: Pr. 1/8-02 bliver en plads

ledig. 

Husleje: Kr. 1.435  pr. md., kr. 95

for rengøring samt kr. 15 til

kontingent til Alumnerådet. 

Depositum: Kr. 2.870 og et depo-

situm for udleverede nøgler.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K., kl. 10 - 15. 

Dokumentation for fortrins-

berettigelse skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: 11/6-02. 

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Teologiske, Det Humanistiske

og Det Naturvidenskabelige

Fakultet på Københavns Uni-

versitet med 2 års bestået nor-
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kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Humaniora ▼

Lektorat
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Deltagelse i samtlige af

instituttets hovedaktiviteter,

herunder eksamination, admi-

nistration og undervisning på

både grund- og kandidatud-

dannelsen i europæisk etnolo-

gi. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

undervisningskompetence på

alle niveauer og inden for om-

råder svarende til studieele-

menterne på gældende studie-

ordninger (se studieordninger

på www.ku.dk/etnologi). Des-

uden dokumenteret forskning

inden for mindst 2 centrale

områder af den europæiske 

etnologi.

Til besættelse: Pr. 1/1-03 el. sene-

re.

Ansøgningsfrist: 28/6-02, 

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: Lektor

Thomas Højrup, tlf. 3532 4121

el. 9822 5950.

Eksterne lektorater
Sted: Afdelingen for Minoritets-

studier.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af studerende på

BA-tilvalg og åbent universitet.

Undervisning i alle fagets stu-

dieelementer som er Minori-

tetsforskningens teorier, Sprog

og Kulturmøde og Minoriteter

i Danmark, historisk og aktuelt.

Til besættelse: Februar 2003.

Omfang: En til to 3-årige stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 1/7-02, kl. 12.00.

Yderlige oplysninger: 

www.minoriteter.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Elementarkursus i græsk og

latin.

Indhold/kvalifikationer: Propæ-

deutisk undervisning i græsk

og latin af humanistiske og

teologiske studerende på tre

niveauer. Ansøgere må være

indstillet på at indgå aktivt i

det kollegiale samarbejde, her-

under tilstedeværelse ved

ugentlige lærermøder i seme-

stret, samt deltagelse i igang-

værende udviklingsprojekter

bl.a. inden for IT-området. Tilli-

ge administrative pligter bl.a. i

forbindelse med eksamen og

registrering af fremmøde samt

information af studerende.

Omfang: Et antal stillinger. Un-

dervisning i tidsrummet 8-10

og 15-17 alle ugens hverdage.

For hvert hold i alt 70 timer/se-

mester. Hertil kommer eksa-

men.

Ansøgning: Vedlæg kortfattet cv

og eksamensbeviser.

Sendes til: Studielederen for

Græsk og Latin, Njalsgade 92,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/8-02, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

Elementarkursus i Græsk og

Latin, tlf. 3532 3631 el. 

3532 3698.

Naturvidenskab ▼

Associate Professorship
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics.

Content/qualifications: Faculty

Renewal Program. Experimen-

tal Biophysics related activities

at the Institute include a theo-

retical and experimental pro-

gram within the physics of

complex systems as well as 

experimental activities within

nanoscale physics and chemi-

stry in the frame of a newly

formed Center for Nano 

Science. Independent research

profile in experimental bio-

physics. Activities which can

complement the Institute’s 

current activities, such as the

above mentioned areas are

preferred. The position involves

participation in all facets of

university teaching, and the

successful candidate must be

able to teach undergraduate

physics courses in Danish

within two years of appoint-

ment. In particular, the candi-

date will share responsibility

for further development of the

educational program in bio-

physics at the institute.

To be appointed by: 1 January

2003.

Deadline for applications: 2 July

2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. Se

http://ntserv.fys.ku.dk/afg/ or

contact The Personnel Office,

tel. +45 3532 2645.

Lektorstilling
Sted: Geologisk Institut. 

Indhold: Hydrogeologi/hydrologi.

Kvalifikationer: Dokumenteret

forskningserfaring på interna-

tionalt niveau inden for flere

af nedenstående områder: ud-

vikling og anvendelse af nume-

riske modeller for reaktiv

transport i grundvand; anven-

delse af naturlige tracere i

kombination med numerisk

modellering; dynamiske æn-

dringer i grundvandsparame-

tre som følge af biologiske og

geokemiske processer i grund-

vand. For alle områderne

lægges vægt på kendskab til

teoretisk modellering i kombi-

nation med anvendelse af eks-

perimentelle data fra under-

søgelser i laboratorium el. fel-

ten. Der lægges desuden

særlig vægt på dokumenteret

undervisningserfaring inden

for fagområdet.

Ansøgningsfrist: 11/6-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder, lektor Jørn Rønsbo, 

tlf. 3532 2479, e-mail:

ileder@geol.ku.dk.

● TAP-STILLINGER

Fuldmægtige 
– barselsvikariater 
Sted: Studie- og Erhvervsvejled-

ningen, Københavns Universi-

tet.

Indhold: Vejledning og informa-

tion til potentielle og nuvæ-

rende studerende samt stude-

rende med særlige behov fx

specialpædagogisk støtte; ad-

ministrativt arbejde, primært i

forbindelse med optagelse af

studerende; udarbejdelse af

skriftligt og internetbaseret in-

formationsmateriale.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse; tidligere arbejde

med studievejledning, og ger-

ne med studieadministrativt

arbejde; gode formidlings-

evner; kendskab til Microsofts

kontorværktøjer.

Omfang: To stillinger a 1 år.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/6-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef Jakob Lange, tlf. 3532

2890, e-mail: jal@adm.ku.dk el.

souschef Merethe Markvard,

tlf. 3532 2889, e-mail:

mem@adm.ku.dk. 

Overassistent
Sted: Institut for Antropologi. 

Indhold: Repræsentere instituttet

udadtil ved skrankeekspedition

af studerende, lærere og

gæster samt telefonpasning;

ansvar for at organisere og ad-

ministrere fremstilling af un-

dervisnings-kompendier ved

semesterstart; ansvar for kon-

tantkasseregnskab og informa-

tionsformidling på instituttet

ved ajourføring af kartoteker

og opslagstavler.

Til besættelse: 1/9-02.

Ansøgningsfrist: 14/6-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Overassistent
Sted: Center for information om

videregående uddannelser,

Ivu*C.

Indhold: Information om de vide-

regående uddannelser i hele

landet, administration og vej-

ledning mht. Statens Voksen-

uddannelsesstøtte, udarbejdel-

se af skriftligt og internetbase-

ret informationsmateriale

Kvalifikationer: Erfaring med

kontorarbejde og sikkert kend-

skab til Word, Excel, Internet

mv.

Ansøgning sendes til: Ivu*C, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/6-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Center-

leder Torben Lier Theilgaard,

tlf. 3532 2916 el. overassistent

Pia Hovborg, tlf. 3532 2932.

Maskinmester
Sted: Teknisk Service, Det Huma-

nistiske Fakultet. 

Indhold: Drift, service og vedlige-

holdelse på det nye KUA.

Kvalifikationer: Uddannet ma-

skinmester el.lign.

Ansøgningsfrist: 24/6-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Erik Kimose, tlf. 3532 8005.
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tes at afdelingslægen igang-

sætter nye projekter og påta-

ger sig ledelsen af igangvæ-

rende projekter, såvel fagligt

som økonomisk. Afdelings-

lægen skal undervise og for-

midle vedrørende afdelingens

forskning og kvalitetsudvik-

ling. Lektorstillingen omfatter

forskning i klinisk socialmedi-

cin og beslægtede områder og

planlægning og udførelse af

undervisning samt vejledning i

de socialmedicinske fag ved

lægestudiet, bachelor- /kandi-

datstudiet i folkesundhedsvi-

denskab og MPH-uddannelsen.

Derudover undervisning på re-

levante ph.d.-kurser. Dertil

kommer faglig udvikling, her-

under deltagelse i den viden-

skabelige udvikling af fagom-

rådet, forskeruddannelse,

pædagogisk vejledning og su-

pervision af adjunkter, bedøm-

melsesarbejde mv.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Det er

derfor en betingelse at

ansøger indsender både en

ansøgning til Fakultetet (lek-

torstilling) og en ansøgning til

Hillerød Sygehus (afdelings-

lægedelen). Dette gælder også

ansøgere som i forvejen måtte

være ansat som afdelingslæge

ved hospitalet.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/6-02, kl.

12.00, i de tilfælde hvor opsla-

get allerede har været på 

nettet er ansøgningsfristen

ændret.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Det fulde lek-

toropslag kan ses på

www.ku.dk el. fås hos Universi-

tetets Personalekontor, tlf.

3532 2645. Det fulde afdelings-

lægeopslag kan ses på

www.laegejob.dk el. fås ved

henvendelse til Personaleafde-

lingen, Hillerød Sygehus, 

tlf. 4829 3531.

Lektor
Sted: Retsmedicinsk Institut, 

Retskemisk Afdeling.

Indhold: Deltagelse i afdelingens

rekvirerede arbejde vedr. rets-

toksikologiske undersøgelser

for alkohol, medicin, narkotika

og tekniske gifte i humane

biologiske prøver fra levende

og døde, samt undersøgelse

for narkotika i pulvere, tablet-

ter m.v. Tillige varetagelse af

fortolkning af analyseresulta-

ter samt afgivelse af sagkyndig

vurdering til retsvæsenet i rets-

toksikologiske spørgsmål samt

bistå med undervisning af me-

dicinstuderende og oplærin-

gen af laboratoriepersonale i

teknikker og udstyr.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 27/6-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk/org.htm el.

meret studietid, fortrinsvis en

teolog el. en kemiker.

Periode: Pr. 15/7-02 bliver en

alumneplads ledig.

Kollegiet: Ligger centralt i det

gamle København, Store Kan-

nikestræde 12, og har en 300-

årig historie for et godt fagligt

og socialt miljø. Af fællesfacili-

teter kan nævnes bibliotek, fly-

gel, festsal, tv-stue, vaske- og

tørrerum, have med tilhørende

kroketbane. 

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. samt 

kr. 200 i husskat pr. md.

Ansøgning: Skema fås på Køben-

havns Universitet, Stipendie-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K. Dokumentation

for to års bestået studietid

vedlægges.

Ansøgningsfrist: 11/6-02. 

Yderligere oplysninger:

www.borchskollegium.dk.

● STILLINGER

Samfundsvidenskab ▼

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Makroøkonomi på stu-

diets BA-del. Forelæsninger,

eksamensafholdelse og andre

evalueringer inden for fagom-

rådet.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen. Videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed,

praktisk erhvervserfaring og

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer.

Til besættelse: 1/9-02.

Omfang: Min. 100 og maks. 780

timer/undervisningsår i 3 år. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed; publikationsliste over

videnskabelig produktion med

* – markering af de arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig m.h.p. bedømmelsen af si-

ne videnskabelige kvalifikatio-

ner. Produktionen indsendes i

2 eks. Ansøgning stiles til Rek-

tor.

Sendes til: Studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/6-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Fås hos

Hanne Bengtsson, Økonomisk

studienævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, 

tlf. 3532 3008.

Sundhedsvidenskab ▼

Kombinationsstilling
Lektor og afdelingslæge 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Københavns Uni-

versitet og ved Hillerød Syge-

hus, Arbejdsmedicinsk Klinik. 

Indhold: Afdelingslægen skal

med reference til afdelingens

ledelse lede afdelingens forsk-

ningsafdeling, herunder udvik-

le afdelingens forskning og

kvalitetsudvikling. Det forven-

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

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

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

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.



● ØVRIGE 
STILLINGER

Praktikant
Sted: Det Danske Institut i Da-

maskus og Den Danske Ambas-

sade i Damaskus.

Indhold: Praktikanten skal arbej-

de to dage om ugen for Det

Danske Institut med registre-

ring af materiale indgået til

biblioteket, forberedelse og af-

holdelse af kulturelle aktivite-

ter o.l. og tre dage om ugen

for Den Danske Ambassade i

Damaskus med forefaldende

administrativt arbejde. Stillin-

gen er ulønnet.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at ansøgeren beher-

sker arabisk. 

Til besættelse: 1/10-02.

Omfang: 6 md. 

Ansøgning: Vedlæg kortfattet cv.

Sendes til: Kulturråd Jørgen Bæk

Simonsen, Den Danske Ambas-

sade i Damaskus via Postfor-

sendelsen, Udenrigsministeriet,

Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K.

el. Det Danske Institut, P. O.

Box 12 62. Damskus, Syria.

Ansøgningsfrist: 28/6-02. 

Yderligere oplysninger: Institut-

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

Professor i matarialkemi
Ställe: Stockholms universitet, in-

stitutionen för fysikalisk kemi,

oorganisk kemi och struktur-

kemi.

Innehåll: Forskning, undervisning

inom forskarutbildningen med

materialkemisk inriktning, un-

dervisning inom grundutbild-

ningen i allmän och oorganisk

kemi samt ledande administra-

tiva uppgifter inom institutio-

nen och fakulteten.

Kvalifikationer: Väl dokumente-

rad vetenskaplig  skicklighet

på hög internationell nivå

samt väl dokumenterad peda-

gogisk skicklighet.

Ansökan: På engelska ställs till

rektor. Ref.nr. SU 611-1184-02.

Bifogas styrkt meritsamman-

ställning och numrerad för-

teckning över vetenskapliga

arbeten; avsiktsförklaring

(max. 2 s.); kortfattad redo-

görelse för erfarenhet av forsk-

ning, utbildning, administra-

tion, information om forsk-

nings- och utvecklingsarbete

samt samverkan med samhäl-

lat. Sökanda bör ta del av PM

om Meritering för anställning

som lärare vid Stockholms uni-

versitet – www.pb.su.se/

Meritering_SU.html; kopior av

betyg och examensbevis. 

Sändas i 4 ex.

Sändas till: Stockholms universi-

tet, Registrator/PÄ, SE-106 91

Stockholm, Sverige.

Ansökningstid: 15/8-02.

Ytterligare information:

www.su.se, www.fos.su.se,

www.pb.su.se/aosu.pdf. 

Prof. Jozef Kowalewski, 

tfn. +46 8162 376, e-post:

jk@physc.su.se.

● STIPENDIER

Internationaliserings-
stipendium
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Stipendier til studieop-

hold i udlandet. Vejlednings-

pjecen JEG VIL UD fås på Det

internationale Kontor, Fiol-

stræde 24 (man.-tors. 9-15).

Ansøgning: Skema fås på Det 

internationale Kontor.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, 

kl. 12.00.

Nordplus stipendier
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Til studieophold i Norden.

Vejledningspjecen JEG VIL UD

fås på Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24 (man.-tors.

kl. 9-15).

NORDLYS – Tværfakultært net-

værk. Studerende der ønsker

at ansøge om stipendium og

studieophold ved et nordisk

universitet uden for de faglige

netværk, kan søge Nordplus

stipendium til studieophold

ved de universiteter der delta-

ger i det tværfakultære Nord-

lys netværk.

NORDPLUS – Faglige netværk.

Forespørgsler vedrørende de

eksisterende faglige netværk

samt ansøgninger om studie-

ophold og stipendium rettes

direkte til instituttets/fagets

Nordplus koordinator. Ansøg-

ningsfrist og -procedure vedr.

stipendieansøgning samt opta-

gelse på den nordiske under-

visningsinstitution bekendt-

gøres på instituttet. 

Periode: 2003.

Ansøgning: Skema fås på Det 

internationale Kontor.

Ansøgningsfrist: For ophold der

påbegyndes i forårssemestret:

1/10-02, kl. 12.00. For ophold

der påbegyndes i efterårsseme-

stret: 28/2-03, kl. 12.00.

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier
Støtte: To introduktionsstipen-

dier er ledige til besættelse pr.

1/9-02 el. snarest derefter. Sti-

pendierne bevilges for op til 

6 md.

Ansøgning: Skema fås på

www.gigtforeningen.dk el. hos

Marianne Pagels, tlf. 3977

8000. Sendes inkl. bilag i 11

eks. 

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 15/7-02, 

kl. 10.00.

● LEGATER

Legatuddelinger ▼

Københavns Universitets
Legater
Uddelingen af legatportioner for

2002 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget besked direkte fra

SU-kontoret. Der er uddelt i alt

kr. 1.009.000 i 156 portioner af

varierende størrelse.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Uddelingen af legatportioner for

2002 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget besked direkte fra

SU-kontoret. Der er uddelt 4

portioner a kr. 5.000.

● UDDANNELSE

Afrika-områdestudiet
Indhold: Optagelse af nye stude-

rende på det toårige Afrika-

områdestudium der består af

en række grundfag (Afrikas

økonomi, geografi, antropolo-

gi, historie og politologi),

tværfaglige temaseminarer

(Udviking og forandring, Reli-

gion, kultur og samfund i Afri-

ka, Afrika i det internationale

politiske og økonomiske sy-

stem) og aktuelle emnesemina-

rer (Religion og Borgerkrig, 

Litteratur og drama i Afrika,

Afrikansk ret – mellem sædva-

ne og modernitet, Conflict and

Conflictresolution in Africa, 

Africa under Globalisation)

samt sprogundervisning i swa-

hili el. portugisisk. I f.m. den

afsluttende afhandling på stu-

diets 2. år er der mulighed for

ophold i Afrika. 

Målgruppe: Optagelseskriteriet

på fuldtidsstudiet er en BA,

subsidiært mindst to års stu-

dium. Meritstuderende kan

søge enkelte fag. Ansøgnings-

fristen for meritkurser er den

23/8-02.

Kursusstart: 2/9-02

Ansøgning: Skema fås på

www.teol.ku.dk/cas.

Ansøgningsfrist: 17/6-02. 

Yderligere oplysninger: Center

for Afrikastudier, Købmager-

gade 46, 4., 1150 Kbh. K, tlf.

3532 2585, fax 3532 2590.

● MØDER

Læreanstalternes 
Fælleskurser 
Informationsmøder 

om tværfaglige kurser 

Målgruppe: Studerende på KU,

KVL, DTU, Handelshøjskolen i

København, RUC, Danmarks

Farmaceutiske Højskole, Kunst-

akademiets Arkitektskole, 

Ingeniørhøjskolen i København

og IT-Højskolen. 

Indhold: Tre meritgivende kurser

i 2002/2003. Kurserne strækker

sig over to semestre og meri-

teres med 15 ECTS-credits, 1/4

årsværk el. lign efter gælden-

de regler.

Kursus: Byplanlægning – LFB. 

Informationsmøde: 12/8-02, 

kl. 15-17. 

Sted: Julius Thomsens Plads 10.

Yderligere oplysninger: 

www.lfkurser.dk/lfb, tlf. 

3815 3843, e-mail: lfb@cbs.dk.

Kursus: Formidling – LFF.

Informationsmøder: 30/5 og 

29/8-02 kl. 15-17. 

Sted: Julius Thomsens Plads 10. 

Yderligere oplysninger: 

www.lfkurser.dk/lff, tlf. 

3815 3844, e-mail: lff@cbs.dk. 

Kursus: Projektledelse- og 

Innovation – LFPI.

Informationsmøde: 5/8-02, 

kl. 15-17. 

Sted: Center for Innovation & 

Entrepreneurship, Blågårds-

gade 23B, 1.

Ansøgningsfrist til kurserne:

15/8-02.

Yderligere oplysninger: www.lf-

kurser.dk/lfpi, tlf. 3815 3838, e-

mail: lfpi@cbs.dk.

Vejledningsmøde om 
studieophold i udlandet
Indhold: Hvis du overvejer at ta-

ge på studieophold i udlandet

i det akademiske år 2003-2004,

og evt. søge om indstilling til

et studieophold under en af

Københavns Universitets sam-

arbejdsaftaler, så er det allere-

de nu du bør begynde din

planlægning. På mødet vil du

bl.a. kunne høre om mulighe-

der for at søge ud, om ansøg-

ningsprocedurer og få generel

information om studieophold i

udlandet.

Tid: 6/6-02, kl. 15.00.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, Anneks B.

Arrangør: Det internationale

Kontor, www.ku.dk/sa/inter/.

Foredragsdag: 
Danmark og Asien
Indhold: Som supplement til

Asia-Europe Meeting-konfe-

rencen i september, som Dan-

mark i egenskab af EU-for-

mandskab er vært for, afholder

Asien Instituttet i uge 38 en 

foredragsdag hvor instituttets

medarbejdere præsenterer 

emner der vedrører forholdet

mellem Danmark og Asien. 

Oplæg: Balthazar Münter – man-

den bag Ekstra Bladet i 1904-5;

N.F.S. Grundtvig, Niels Bukh

and other Japanese Heroes:

The Educational Thought of

Kuniyoshi Obara and Shige-

yoshi Matsumae; Hvad kan

man `lære` af det japanske sko-

lesystem?; En million kinesere i

Europa: migration til Europa i

et globalt perspektiv; Hvem er

de nye ledere i Kina?; South-

east Asian Studies in Denmark;

The History of Indian Studies in

Denmark.

Arrangør: Yoichi Nagashima, 

Asien-instituttet,

www.hum.ku.dk/asien.

Yderligere oplysning om tid og

sted for foredragsdagen bliver

annonceret i begyndelsen af

september.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Transcriptional regulation 
in normal and malignant 
B cells
Programme: Steffen Junker, Insti-

tute of Human Genetics, Uni-

versity of Aarhus: Introduction;

Mikael Sigvardsson, Stem Cell

Laboratory, University of Lund:

Gene regulation by HLH pro-

teins in early B lymphocyte de-

velopment; Patrick Matthias,

Friedrich-Miescher Institute,

Basel: The transcriptional co-

activator OBF-1 is essential for

the immune responses and is

regulated by the proteasomal

pathway; Karen E. Brown, MRC

Clinical Sciences Centre, Ham-

mersmith Hospital, London:

Nonequivalent nuclear loca-

tion of B cell-specific genes in

different cell lineages; Vibeke

Jakobsen, Institute of Mole-

cular Biology, University of

Aarhus: Molecular biology of B

cell lymphomas. Analysis of the

transcriptional repressor BCL-6;

Christina B. Hertel, Institute of

Human Genetics, University of

Aarhus: Loss of B cell identity

correlates with loss of B cell-

specific transcription factors in

Hodgkin/Reed-Sternberg cells

of classical Hodgkin lymphoma.

Time: 6 June 2002, 13.00-17.00.

Venue: Aarhus University, Kemisk

Auditorium I, Bygning 510. 

Organizer: Steffen Junker, 

Aarhus Universitet, e-mail:

sjunker@biobase.dk.

Additional information:

www.biokemi.org.

Reconstructing climate of
the past 1000 years. 
Possibilities and problems
Speakers: Prof. Michael E. Mann,

Dept. of Environmental Scien-

ce, University of Virginia, USA

and prof. Claus Uffe Hammer,

Dept. of Geophysics, Niels Bohr

Institute, AFG, University of

Cph. Others will be announced

later.

Time: 11 June 2002 from 13.30.

Venue: Rockefeller Complex, 

Juliane Maries Vej 30.

Registration: No later than 

6 June to mobu@adm.ku.dk.

Organizer: COGCI, the Copenha-

gen Global Change Initiative

and University of Copenhagen,

Environment Research Priority

Area.

● KULTUR

Sommerfest
Tid: 7/6-02, kl. 19.00.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Studenter-Sangforeningens
sommerkoncert i Tivolis
Koncertsal
Programmet præsenteres af 

Tonny Landy og indledes med

en række danske sange af Carl

Nielsen, Poul Schierbeck, J.P.E.

Hartmann m.fl. Kgl. Operasan-

ger Guido Paevatalu og pau-

kist Christian Schiøler vil sam-

men med studentersangerne

opføre Vagn Holmboes ‘Igloo

sange’. Af udenlandske mands-

korværker byder programmet

på fem sange af Edward Elgar

og to sange af Francis Poulenc.

Afslutningen byder på klassi-

ske mandskorsværker som ‘I

østen stiger’ af Niels W. Gade

og ‘Majsang’ af Kuhlau af et

ekstra stort kor på godt 100

mand. Gratis entré.

Tid: 9/6-02, kl. 19.30.

Sted: Tivolis Koncertsal.

Yderligere oplysninger: Formand

Carsten Fentz, tlf. 3819 1229

el. 3393 0330, e-mail:

cf@nhglaw.dk.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Bente Jensen

Titel: Fibromyalgia and muscular

rheumatism in Danish women

– association with antibodies

and silicone breast implants.

Tid: 6/6-02, kl. 14.00.

Sted: Frederiksberg Hospital, Ndr.

Fasanvej 57, Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

bjensen@aab11.dk.
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Udvekslingsplads

Indkaldelse af ansøgninger fra studerende ved Københavns 

Universitet om indstilling til udvekslingsplads under en af 

Universitetets samarbejdsaftaler.

Vejledningspjecen JEG VIL UD og ansøgningsskema fås på Det

internationale Kontor, Fiolstræde 24 mandag-torsdag 9-15.

Ansøgningsfrist til studieophold der påbegyndes i efterårsseme-

stret 2003, er 1/10-02, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist til studieophold i Australien og New Zealand

der påbegyndes i forårssemestret 2004, er også 1/10-02 kl. 12.00.



SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Genocide in Rwanda – personal observations
Journalist Øyvind Kyrø

Tid: 4/6 kl. 16-18

Sted: DCHF, Nørre Søgade 35, 5.

Arr.: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Dokumentation af helleristninger i Europa – Metode og perspektiver
Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum, Bohuslen, Sverige

Tid: 4/6 kl. 17-19

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1., Aud. 

Arr.: Arkæologisk Cirkel, Michael Vennersdorf, tlf. 3810 2484

Vesicle Fusion and Emptying in Insulin-Secreting Cells
Patrick Rorsman, Molekylär och Cellulär Fysiologi, Lunds Universtitet

Tid: 4/6 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab, o.kjaerulff@mfi.ku.dk

Det danske EU-formandskab. Problemer og perspektiver 
Seniorforsker Morten Kelstrup

Tid: 6/6 kl. 16.15-17.45

Sted: COPRI, Fredericiagade 18

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Heisenberg, the Atomic Bomb and German Culture
Prof. Paul Lawrence Rose, Pennsylvania State University

Tid: 11/6 kl. 14.15

Sted: NBI, Aud. A

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

Analysis of Biomolecular Dynamics on a Single Molecule Scale
Petra Schwille, Max-Planck-Institut for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany

Tid: 12/6 kl. 20

Sted: Panum Instituttet, Dam Aud.

Arr.: Biologisk Selskab, gerther@mfi.ku.dk
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Trine Fischer Pedersen

Titel: Modulation of cerebral

blood flow and its autoregula-

tion by reninangiotensin sy-

stem in hephrectomized rats.

Tid: 10/6-02, kl. 14.30.

Sted: Rigshospitalet, Juliane 

Maries Vej 20-22, bygn. 93,

Aud.                  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

trineogper@post.tele.dk.

Hans-Peter E. Larsen

Titel: Establisment of en In Vitro

Culture System of Testicular 

Biopsies from Boys with

Cryptorchidism. Effect of FSH,

LH and MAS on the Number of

Spermatogonia and Hormone

Production During Culture.

Tid: 11/6-02, kl. 10.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

hanspeter.lrb@rh.dk.

Lene Simonsen

Titel: Percutaneous Absorption 

of Salicylic Compounds. A

Comparison of Skin Penetra-

tion/ Permeation Techniques.

Tid: 17/6-02, kl. 14.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus,

Store Aud.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

lene.simonsen@leo-pharma.

com el. tlf. 7226 2867.

Bente Riis

Titel: The significance of DNA 

repair of oxidative DNA 

damage in vivo.

Tid: 18/6-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

briis@rh.dk.

Dagnia Looms

Titel: Nitric Oxide Signalling in

Rat Lacrimal and Parotid 

Acinar Cells.

Tid: 19/6-02, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, tlf. 4913 1331.

Torsten Fischer-Rasmussen

Titel: Den sensoriske funktion af

korsbåndene under dynamisk

muskelarbejde.

Tid: 21/6-02, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, opg.

60, Aud. L.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

t.fischer-r@dadlnet.dk.

Anette Savnik

Titel: Sammenlignende studium

af høj og lavfelt MR skanneres

betydning for diagnostik af 

inflammatorisk ledsygdom.

Tid: 21/6-02, kl. 14.00.

Sted: Frederiksberg Hospital, Ndr.

Fasanvej 57, Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

annettesavnik@yahoo.dk.

Stig Brorson

Titel: On the Socio-Cultural 

Preconditions of Medical 

Cognition: Studies in Ludwik

Fleck’s Medical Epistemology.

Tid: 21/6-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse
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Synlighedens betydning – billede, ord og orden 
i Italo Calvinos forfatterskab
Lektor, cand.mag. Lene Waage Petersen, Romansk Institut

Tid: 13/6 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, Blixen-salen

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

Tilmelding nødvendig til iw@humanities.dk

Tiltrædelsesforelæsning: Jordorganismernes aktivitet 
– ses på arealskala, men forstås på mikroskala
Prof. Søren Christensen

Tid: 13/6 kl. 14.00

Sted: Universitetsparken 15, Jagtvejsfløjen, aud. B

Arr.: Zoologisk Institut. Efter forelæsningen vil der være reception i kollokvierummet på 1. sal

International Law and 11 September
Gæsteforsker Martin Mannecke

Tid: 13/6 kl. 16.15-17.45

Sted: COPRI, Fredericiagade 18

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Afskedsforelæsning: 
Videnskab og engagement
Prof. Staf Callewaert

Tid: 14/6 kl. 9.00-11.30

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Efter fore-

læsningen er der reception i instituttets café, opg. 13.2, kl.

13-15

Efter Pierre Bourdieus død har diskussionen om forholdet

mellem forskerens videnskabelige arbejde og hans eventuelle

politiske engagement taget ny fart. De venstreintellektuelle som i stigende grad er blevet apoliti-

ske eller har tilsluttet sig den neoliberale bølge, har reageret voldsomt negativt på at Bourdieu

fra og med strejken i 1995 har deltaget i direkte politisk agitation og samtidig har publiceret nye

videnskabelige analyser. Det kan virke som en kovending i et forfatterskab som blev kendt for en

position hvor forskeren afholder sig fra at intervenere i den politiske proces, hvor forskeren 

anser at præcis den viden om den sociale virkelighed han producerer, i sig selv er en intervention.

Callewaert, som i 20 år har opretholdt et Bourdieu-inspireret forskermiljø på KUA, hævder som

Bourdieu selv at der er større kontinuitet end man skulle tro.

til forfatteren, e-mail: 

S.Brorson@medphil.ku.dk.

Michael Kragh

Titel: Non-invasive estimates of

angiogenic, anti-angiogenic,

and vascular damaging activity.

Tid: 27/6-02, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Teilum

bygningen.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

michael.kragh@leo-pharma.

com.

Humaniora ▼

Cand.psych. Pernille Hviid 

Titel: Børneliv i udvikling – om

børns engagementer i deres

hverdagsliv, i skole og fritids-

institution.

Tid: 10/6-02, kl. 14.00.

Sted: KUA, lok. 15.1.30 A.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Psykologi, KUA.

Cand.phil. 

Lisbeth Verstraete Hansen 

Titel: Littérature et engagements

en Belgique francophone.

Charles Paron et David 

Scheinert face à leur temps

(1948-1972).

Tid: 14/6-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Romansk Institut, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. 

Lene Rostgaard Nielsen

Titel: Evolutionary Processes in

Species of Scalesia (Asteraceae)

from the Galápagos Islands.

Tid: 14/6-02, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren på Botanisk In-

stitut, Øster Farimagsgade 2D,

1353 Kbh. K.

Cand.scient. Kaare Teilum

Titel: Intermediate and Unfolded

States in the Folding of Acyl-

Coenzyme a Binding Protein.

Tid: 14/6-02, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum 

Auditorium, Øster Voldgade 5-

7.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Nielsen

Molekylærbiologisk Institut

Øster Farimagsgade 2A, 

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient. Laila Thirup

Titel: Succession and diversity of

soil bacteria around roots af-

fected by bacterial and chemi-

cal fungicides.

Tid: 21/6-02, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, tlf. 3532 2090, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk. 
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Postbesørget blad

(0900KHC

Af David Højmark

Når det syder på Balkan,
når der ringes til valg på
Christiansborg eller når

vanskelige SU-regler skal gøres
fattelige for de fleste, henven-
der pressen sig ofte til Køben-
havns Universitet og dets yp-
perlige repræsentanter. 

Karsten Fledelius, Lars Bille
og Jacob Lange befinder sig of-
te i mediernes søgelys hvor de
giver den brede befolkning for-
ståelse for vanskelige detaljer. 

Men hvad siger de om det ab-
solut sværeste af alle vanskelige
emner? Hvordan gør de sig klo-
ge på noget så teknisk som VM i
fodbold? Universitetsavisen har
søgt svaret. 

Lektor Lars Bille, 
valgforsker m.m.
Glæder du dig til VM?

»Det er lidt blandet. Min fod-
boldinteresse er normalt høj,
men jeg får ikke tid til at se
kampene. Jeg vil gerne se det,
men jeg har også noget arbejde
der skal gøres.«

Så du ærgrer dig over kamp-
tidspunkterne?

»Det kan jeg love dig for! Det
kommer aldeles på tværs.« 

Hvad er din største fodboldop-
levelse?

»Det må være kampen mod

Jacob Lange, chef for 
studieadministrationen
Glæder du dig til VM?

»Jeg er ikke tændt endnu.
Det kommer først når vi kom-
mer til kvartfinalen.« 

Hvad er din største fodboldop-
levelse?

»Jeg var på Wembley da vi
vandt over England i 1983, og
jeg var også i Idrætsparken da
vi slog russerne i 1985. Jeg har
set omkring 50 landskampe
live, men Grundlovsdag 1985
var størst.« 

Hvad er din værste oplevelse?
»Jeg kan ikke huske hvornår

det var, men portugiserne slog
os helt urimeligt engang i
1970’erne. Det var forfærdeligt.
Spanierne har også været slem-
me ved os.«

Har du planlagt det kommen-
de VM?

»Vi har da et lille fjernsyn på
kontoret. Så hvis vi når kvartfi-
nalen, vil jeg tro at jeg sammen
med nogle medarbejdere vil

Belgien ved EM 1984, hvor vi
var bagud 0-2 og vandt 3-2. Det
var vel dér Danmark fik sit in-
ternationale gennembrud.
Hvad der skete i Göteborg 1992
er jo heller ikke at kimse af.«

Hvad er din værste fodboldop-
levelse?

»Den kamp kan jeg slet ikke
huske, for den er dybt for-
trængt. Den var mod Spanien i
VM 1986, men jeg husker den
ikke.« 

Hvordan går det Danmark i
sommerens VM?

»Jeg tror ikke vi går videre til
anden runde. Vi har ikke været
så overbevisende, og det kom-
mer ikke til at flaske sig for os
som tidligere hvor de andre
hold slog hinanden. Det bliver
ikke nødvendigvis fordi vi spil-
ler dårligt, men jeg tror ikke vi
går videre.« 

Hvem vinder VM?
»Frankrig eller Italien. Måske

England, men de har jo mange
skader.« 

smugkigge lidt. Men først fra
kvartfinalen, for vi kan jo ikke
sidde der hele sommeren. Hvis
det bliver rigtigt spændende,
synes jeg det er en menneskeret
at følge med.« 

Hvem vinder VM?
»Det bliver nok et hold fra La-

tinamerika. Måske Brasilien.«

Lektor Karsten Fledelius,
Balkan-ekspert m.m.
Glæder du dig til VM?

»Ja, men jeg spekulerer på
hvor meget jeg får set. Jeg pluk-
ker noget ud, men jeg hører ik-
ke til dem der følger med i ti-
mevis hver dag.«

Hvad er din største oplevelse?
»Jeg går ikke så meget op i

hvem der vinder, men mere at
der er noget spændende spil –
at det er jævnbyrdigt. Kampene
om EM i 1992 var rigtig gode.
Det sjoveste i sport er når der
sker noget uforudset, og det
gjorde der jo i Sverige. Det var
dog dybt bittert at Jugoslavien
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gled ud, men der var jo ikke rig-
tigt noget at gøre ved det.« 

Hvad er så din værste oplevel-
se?

»Da Danmark vandt 5-0 over
Jugoslavien ved EM i 1984 var
der alt for lidt jævnbyrdighed.
Kampe hvor den ene part slag-
ter den anden har aldrig inter-
esseret mig.«

Hvordan går det Danmark ved
VM?

»Jeg ved det ikke, men jeg
håber på nogle spændende
kampe. Jeg vil helt afgjort fo-
retrække at Danmark vinder 2-
1 frem for 4-0. Det er meget
mere spændende på den måde.
Hvis Danmark hurtigt kommer
foran 3-0, falder min interes-
se.« ■

Hele juni vil verdens 
fodboldøjne rette sig 
mod Korea og Japan. 

Vi har talt med tre 
fremtrædende ansatte 

på Københavns 
Universitet om deres 

syn på fodbold og VM

MORGEN-TV – Overalt i 

landet gør danskerne klar til VM i

fodbold. Juni 2002 står i fodbold-

eksperternes tegn.

Universitetets VM-panel
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