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Mistænkeligt foto
På et gammelt luftfoto fra Jordan
syntes KU-lektor Alan Walmsley at
ane konturerne af en ruin. Han tog
28 arkæologistuderende med til
Mellemøsten for at grave. De fandt
en 1200 år gammel moske.
LÆS SIDE 6 

Partiernes magt
Det nytter ikke at fremstille Christi-
ansborg-politikerne som en stor for-
skelsløs klump hvis man vil forstå
den politiske beslutningsproces.
Partierne gør stadig den afgørende
forskel. 
LÆS SIDE 8-9

Akademisk selvstyre på Københavns Universitet 
er snart fortid. Nu gælder det om at sætte et 
demokratisk fingeraftryk på de nye vedtægter, 
mener Konsistorium med rektor Linda Nielsen i 
spidsen. Og på Humaniora skal de små institutter 
fusioneres i en fart for at komme den nye bestyrelse i 
forkøbet, mener dekanen.
LÆS SIDE 3, 5 OG DEBATTEN SIDE 10
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Efterårsvalget 2002
Fristen for anmeldelse af kandidater til studenterrepræsentanter i de
kollegiale organer udløb den 31. oktober. Ved langt de fleste studie-
nævn og institutbestyrelser er valget afgjort ved fredsvalg da der ikke
er opstillet flere kandidater end der skal vælges. 17 steder skal der af-
holdes afstemning. Det drejer sig om Konsistorium, tre fakultetsråd,
Det Samfundsvidenskabelige, Det Humanistiske og Det Juridiske
samt enkelte studienævn og institutbestyrelser fordelt på fakulteter-
ne. 
Stemmesedler til valgene udsendes den 22. november, og afstemnin-
gen foregår fra den 25. november til den 8. december 2002. Kandida-
terne til Konsistorium og fakultetsråd får lejlighed til at præsentere
deres valggrundlag i Universitetsavisen nr. 19 der udkommer den 28.
november med et særligt valgtillæg. 

KU på kinesisk

KINESISKE GÆSTER – Mens de tre kinesiske tv-folk arbejder på ud-

sendelsen om KU, bor de i professorvillaen ved Frue Plads.

Snart kan 1,3 milliarder kinesiske tv-seere se rektor Linda Nielsen to-
ne frem på skærmen. Tre kinesiske tv-folk er i disse dage på besøg på
KU for at lave en udsendelse om Danmarks ældste universitet. Udsen-
delsen, der bliver på cirka 30 minutter, er en del af en serie om kendte
universiteter i udlandet. 
På det fire dage lange KU-besøg tager Kina-teamet rundt til samtlige
fakulteter. På Teologi besøger kineserne Søren Kierkegaard Forsk-
ningscenteret. På Jura er det den nye øvelsesretssal som skal filmes.
På Naturvidenskab besøger kineserne den nye uddannelse nanoscien-
ce. På Humaniora er der fokus på de gamle, islandske håndskifter, og
på Sundhedsvidenskab skal det handle om bioteknologi.
Tv-folkene kommer fra det kinesiske statsfjernsyn, China Central TV.
Idéen er at præsentere de unge kinesere for videregående uddannel-
ser i udlandet for at opmuntre dem til at uddanne sig uden for landets
egne grænser.

Præster jagter sponsorer

Menighederne på KU skal spare 320.000 kroner på næste års budget
af de penge de modtager fra staten. Det ligger fast efter et oriente-
ringsmøde for studenterpræsterne i Københavns Stift.
»Vores eneste mulighed for at fortsætte arbejdet er at indsamle spon-
sorpenge,« siger Nikolai Halvorsen, studenterpræst på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet.
Studentermenighederne prøver derfor at få provstierne til at finansie-
re det kirkelige ungdomsarbejde. Provstierne er en samling af flere
sogne – det er en administrativ enhed mellem et stift og et sogn. 

KUMMENTAR

Midt i reformiveren 
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Af rektor Linda Nielsen 
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Frihed i forlig
»Vi giver universiteterne mere frihed gennem langt færre snærende

regler, så vi får sat bom for den markante centrale regulering der

gælder i dag.«

Helge Sander i Jyllands-Posten, 16. oktober 2002

Videnskabsministeren har gennem den seneste
måned offentliggjort forslag til den ene re-
form efter den anden. Især universitetsrefor-

men har vores opmærksomhed. Det at reformere et
område sender jo allerede i ordvalget et signal om
grundighed og omtanke og nytænkning. Og allerede
i regeringsprogrammet blev målet om stærkere og
mere selvstændige og selvejende universiteter da
også formuleret. 

Siden er det egentlige selveje gledet ud, og med
det udkast der nu ligger til en ny universitetslov,

synes jeg at der kan sættes spørgsmålstegn ved hvor
meget der er blevet af den øgede selvstændighed.
Der bliver fra politisk hold udtrykt megen vilje til at
ville os mere selvstændighed, men jeg kunne godt
ønske mig at det havde afspejlet sig mere i det ud-
kast til lovforslag som vi i disse dage har til høring.
Det vil vi skrive mere om i vores høringssvar. 

Men var det så bare universitetsloven. Det er be-
kymrende at vi - samtidig med at det politiske

fokus er på de synlige reformer fra vores eget mini-
sterium - præsenteres for forslag til reformer som
slet ikke har den samme offentlige bevågenhed, men
som reelt kan risikere at få mindst lige så stor betyd-
ning for vores sektors fremtid. Seneste skud på
stammen er den nylige rapport fra et udvalg under
Finansministeriet om omkostningsbaserede budget-
og regnskabsprincipper. Her vil man gå fra udgifts-
styring til omkostningsstyring eller som det hedder
‘forbedre grundlaget for konkurrenceudsættelsen af
statslige drifts- og serviceydelser’ så man i højere
grad end i dag ‘anlægger driftsøkonomiske lønsom-
hedsbetragtninger på sammensætningen af produk-
tionsfaktorer set i forhold til de opgaver der skal
løses’. Det lyder teknisk, og for mange universitets-
folk virker det også uvedkommende og kedeligt.
Men konsekvenserne af en fuld implementering af
disse principper er betydelige. Uden en reel politisk
debat. Helt uden omfattende offentlig debat. Uni-
versitetet fik den flere hundrede sider lange rapport
til høring med en frist på kun seks dage!

Forslagene i rapporten er endnu et led i markeds-
gørelsen af den offentlige sektor. Meningen er at

‘konkurrenceudsætte’ den statslige produktion ved
at gøre omkostningerne ved at ‘producere’ de offent-
lige ydelser direkte sammenlignelige med priserne
på tilsvarende ydelser udbudt på markedet.  

Min betænkelighed skyldes flere ting:
● For det første foregår universitetsuddannelse og

forskning i tæt sammenhæng hvilket umuliggør
den klare opdeling af omkostningerne (selv ikke
en omfattende tidsregistrering kan fuldt ud løse
dette problem) 

● For det andet er forestillingen om at forskning kan
registreres og prissættes som en vare absurd

● For det tredje risikerer vi med denne reform at få
indført et uoverskueligt registreringshelvede som
fuldstændig dræber dynamik og virkelyst

Bag denne administrative reform må ligge den an-
tagelse at den statslige sektor over en kam ikke

forvalter borgernes penge godt nok, og at økonomi-
styringen halter. Der må også ligge en forudsætning
om at kvaliteten af ydelserne kan blive bedre, eller
at prioriteringerne mellem de forskellige aktiviteter
kan forbedres. Skal man gå ind på tankegangen, må
to faktorer i hvert fald gøre sig gældende: Dels at
der skal være et marked som gør det muligt at vur-
dere om det enkelte universitet ‘producerer’ sine ud-
dannelser og forskning optimalt, og dels at omkost-
ningskalkuler er et fornuftigt redskab for priorite-
ringer af uddannelse og forskning. 

Men kan vi reelt ‘konkurrenceudsætte’ forskning
og uddannelse, og kan vi derved sikre de bedst

mulige resultater? Vil indsatsen stå mål med resulta-
terne? Forfatterne bag rapporten er selv i tvivl og
udtrykker sig så tydeligt at det ikke er nødvendigt at
føje noget til: 

»Udvalget finder det vanskeligt at vurdere om de
potentielle fordele ved at indføre omkostningsprin-
cipper i omfang og væsentlighed overstiger ulem-
perne. Det hænger ikke mindst sammen med at der
allerede er gennemført en række tiltag, herunder
huslejeordningen, pensionsbidrag og taxametersty-
ring, som inden for rammerne af et udgiftsbaseret
system har forbedret grundlaget for en mere effektiv
opgavevaretagelse og skabt større gennemskuelig-
hed om ressourceforbruget i staten. En række at de
potentielle fordele er således allerede indhøstet.« 

Stærke ord om noget der af udvalget under Finans-
ministeriet selv vurderes til at give ekstraomkost-

ninger i en størrelsesorden på mellem 90 og 130
mio. kr. Nok så stærkt bliver det når udvalget kon-
kluderer: 

»At omkostningerne er så beskedne for den enkel-
te institution at de kan holdes inden for de eksistere-
de økonomiske rammer«. 

En sådan økonomisk vurdering forekommer noget
arrogant i sammenligning med de ressourcer der bli-
ver tildelt universiteterne til at få den politisk og of-
fentligt meget drøftede universitetsreform igennem.
Regnestykket af disse to reformer går nærmest i nul
alene i administration! 

Vi må konstaterer at den sidste store ‘markeds-
gørelsesreform - nemlig reformen af den statsli-

ge ejendomsadministration (SEA) - endnu ikke er
tilfredsstillende implementeret, og effekterne kan
derfor ikke evalueres endnu. Indførelsen af omkost-
ningsbaserede budget- og regnskabsprincipper som
det så smukt hedder, fører med statsgaranti til min-
dre frihed og mere bureaukrati, og det fører til en
betydelig øget ressourceanvendelse i økonomifunk-
tionerne i den statslige sektor. Det samlede billede
lever ikke op til visionerne for en stærk og selv-
stændig universitetssektor som politikerne har frem-
lagt. ■



Nogenlunde
de samme argu-
menter bruger
John Kuhlmann
Madsen:

»Bestyrelsen vil hvis den ser
så langt ned, sandsynligvis fin-
de strukturen på vores fakultet
uhensigtsmæssig. Og det kan
den til et vist stykke have ret i.
Vi kan lige så godt sætte gang i
sammenlægningerne nu. Vi må
antages at have mere faglig ind-
sigt end en ny bestyrelse. Den
skal jo trods alt dække hele KU
og har af gode grunde ikke den
detailindsigt som vi har,« siger
dekanen.

Drop hastværket!
Carsten Due-Nielsen, historiker
og medlem af fakultetsrådet,
mener dog ikke der er grund til
hastværk.

»At gå i gang med en om-
strukturering et halvt til et helt
år inden vi får en ny ledelse,
kan være spildte kræfter. Måske
laver den nye bestyrelse det he-
le om igen. Der er både fordele
og ulemper ved institutsam-
menlægninger, og de vil givet-
vis møde modstand fra en del

Humanisterne har længe diskuteret om de
burde samle de mange små institutter i sam-
menbragte megainstitutter. Nu er der skred i
udviklingen på grund af universitetsreformen 
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Af Louise Witt

Der er flere forklaringer på hvorfor snakken om
megainstitutter nu florerer på de humanistiske
gange.

Når emnet kom op på det seneste møde i Humanio-
ras fakultetsråd, skyldes det at et punkt på dagsorde-
nen var en eventuel sammenlægning af institutterne
Engelsk, Romansk, Tysk/Nederlandsk og Østeuropain-
stituttet. En sådan sammenlægning er kommet på tale
efter at sprogfagene i sommer udgav en hvidbog der
prøver at lokalisere sprogfagenes problemer og finde
løsninger. 

Forslaget om en sammenlægning faldt ikke i god
jord. Den blev afvist på fakultetsrådsmødet. Institutter-
ne ville ikke være med. De mener at de har for lidt til
fælles. Blandt andet argumenterede Engelsk at institut-

tet har mere til fælles med Kunsthistorie, Litteraturvi-
denskab og Film & Medier end med sprogfagene.

Det fik lektor i spansk og medlem af fakultetsrådet
Hans Lauge Hansen til at foreslå at man i stedet for at
diskutere sammenlægninger af enkeltfag, så på hele fa-
kultetets struktur.

»Jeg tror det er umuligt at arbejde på sammenlæg-
ninger uden at medtænke hele fakultetets struktur,«
vurderer Hans Lauge Hansen. 

Rapport fra Rigsrevisionen 
En anden forklaring er en rapport som Rigsrevisionen
udgav i foråret 2001 – og som dekan John Kuhlmann
Madsen gerne fremhæver. Rapporten der kiggede nær-
mere på den økonomiske styring på Aarhus og Kø-
benhavns Universitet, anbefalede at budgetansvar og
ansvaret for opgavernes udførelse følges ad. Sådan er

det ikke på KU i dag. I øjeblikket er det fakultetet der
har ansvaret for at fordele finanserne mens institutter-
ne står for at udføre de praktiske opgaver.

»Som det er i dag er vores institutter ikke gearet til at
tage sig af den økonomiske administration. Der er ikke
den rette sammensætning af personale i sekretariater-
ne. Og institutterne har ikke den volumen der skal til
for at kunne ansætte folk der kan klare de økonomiske
opgaver,« siger den humanistiske dekan. 

Han peger på at en forudsætning for at leve op til
Rigsrevisionens anbefalinger, er at oprette større insti-
tutenheder.
»Oveni det hele er der så kommet et forlig om universi-
tetsreform. Og her ser det ud til at universiteterne får
en decentral struktur med mange beføjelser på institut-
niveau. Vi må også sørge for at institutterne er stærke
nok til at kunne klare de opgaver.« ■

FÆRRE INSTUTTER PÅ KUA ▼  

Humanister er ærtehalm
»Humaniora hænger sammen som ærtehalm. Lige

meget hvordan pokker du lægger snittene, skærer

du noget over der hører sammen.« 

Dekan John Kuhlmann Madsen til Universitetsavisen.

PROVINSEN FORAN – Hu-

maniora er det fakultet på KU der

har flest institutter under sig - he-

le 22. Dekanen vil gerne slå dem

sammen i større enheder. Det har

man allerede gjort på Syddansk

Universitet, og processen er i

gang på Aarhus Universitet. Beg-

ge steder er resultatet syv institut-

ter.

Af Louise Witt

Dekan på Det Humanisti-
ske Fakultet, John Kuhl-
mann Madsen, har en

plan. I fremtiden skal fakultetet
ikke længere være en broget en-
hed sammensat af 22 institutter
i alle størrelser fra small, til me-
dium og large. KUA skal strøm-
lines så det består af seks til ot-
te megainstitutter af nogenlun-
de samme størrelse. 

De dage hvor et institut kan
bestå af to VIP’er, som fx Insti-
tut for Eskimologi gør i dag,
skal være fortid. Fremtidens
humanistiske institutter skal
tælle cirka 60-70 VIP’er stykket.

Sådan lyder meldingerne fra
dekanen der netop i disse dage
går og pusler med et visionsop-
læg for Humanioras fremtidige
struktur.

John Kuhlmann Madsen har
ofte luftet idéen om at ændre
strukturen på Humaniora –
men uden resultat på grund af
manglende opbakning i fakul-
tetsrådet. Men nu ser der ud til
at ske noget.

På det seneste fakultetsråds-
møde besluttede medlemmer-

ne at dekanen skal komme med
et helt konkret bud på en frem-
tidig strukturløsning for KUA.
Og planen skal ligge klar på
næste møde: Den 3. december.

Det sidste fingeraftryk
Når der er kommet skred i ud-
viklingen netop nu, skyldes det
universitetsreformens komme.
Der er en udbredt forventning
om at en ny universitetsbesty-
relse vil stille et stort spørgs-
målstegn ved strukturen på Hu-
maniora og begynde at bundte
de små institutter i større enhe-
der. Og det er ikke en udvikling
medlemmerne af fakultetsrådet
blot vil sidde og vente på. 

Så hellere blande sig mens
tid er, forklarer Hanne Ruus,
lektor på Nordisk Filologi og
medlem af fakultetsrådet.

»Egentlig er jeg imod sam-
menlægninger. Jeg synes at vi
på Nordisk med cirka 40 VIP’er
har en passende størrelse. Men
de politiske vinde blæser i en
anden retning. Og jeg mener vi
skal bruge muligheden inden vi
slipper ledelsestøjlerne, til at
gruppere fakultetet på en for-
svarlig måde,« siger hun.   

medarbejdere. Det vil kræve
mange arbejdstimer på flere ni-
veauer, mødeaktivitet og – hvis
det skal være meningsfyldt –
også fysiske flytninger. Det er
trist hvis hele den proces skal
begynde forfra om et eller to
år,« siger han.

Han forstår godt at den nu-
værende fakultetsledelse gerne
vil sætte hvad der muligvis bli-
ver det sidste fingeraftryk på
fakultetet.  

»Ledelsen sidder også inde
med stor viden. Men når nye
folk alligevel skal bestemme for
fremtiden, var det måske klo-
gest hvis det gamle styre nøje-
des med at gennemarbejde pro-
blemer og løsningsmuligheder
så et godt beslutningsgrundlag
kan præsenteres,« fastslår hi-
storikeren. 

Demokratiets sidste ord
Ifølge Hans Lauge Hansen, lek-
tor i spansk og medlem af fa-
kultetsrådet, er de nuværende

medlemmer af fakultetsrådet
forpligtet til at arbejde for en ny
struktur.

»Det vil komme under alle
omstændigheder, og vi har en
særlig forpligtelse til at gøre no-
get fordi vi er demokratisk
valgt. Vi skal bruge den indfly-
delse vi har til at sørge for at en
ny struktur afspejler de ansat-
tes identitet så godt som mu-
ligt. Vi skal ikke bare overdrage
ansvaret til en ny bestyrelse i en
struktur der er meget hierarkisk
og topstyret. Så bliver resulta-
tet fremmed for de ansatte,« si-
ger Hans Lauge Hansen. 

Kuhlmann forklarer
Dekan John Kuhlmann Madsen
mangler stadig at gøre sig en
del overvejelser inden han
fremlægger sit udspil i decem-
ber.

Til de idéer han allerede har
fremlagt, siger han:

»Når jeg taler om seks til otte
institutter, skyldes det at VIP’er-

En hvidbog og en rapport fra Rigsrevisionen
Hvorfor er det nu lige at vi skal sige farvel til de små institutter
og goddag til nye, store enheder?

Hastværk på 
Humaniora

ne på Humaniora har seks –
overvejende fagligt definerede –
repræsentationsområder i fakul-
tetsrådet.

Med hensyn til de 60-70 VIP’e
per enhed, er det et forsøg på at
finde en størrelse der er relativt
stor, men også effektiv. Vi skal jo
ikke ende med at skabe en op-
pumpning af bureaukratiet,« si-
ger John Kuhlmann.

Han håber at en omstrukture-
ring af Humaniora er en realitet
inden for et halvt til et helt år. ■

low@adm.ku.d
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Af Henrik Nordskilde

Udvid horisonten. Få nye
input. Vær grænseover-
skridende. Alle studeren-

de kender til argumenterne for
at tage på studieophold i ud-
landet. Der er dog stor forskel
på hvor mange fra de enkelte
fakulteter på Københavns 
Universitet der for en stund
lægger de danske lærebøger til
side. 

I studieåret 2001 – 2002 var
der godt 34.000 studerende på
KU. Af dem valgte 732 at tage
af sted, og det er især studeren-
de på Jura og Samfundsviden-
skab der ligger højt i statistik-
ken. Fra begge fakulteter væl-
ger knap 20 procent på en år-
gang at sætte sig til rette i et
udenlandsk auditorium. På
Teologi, Humaniora, Sund-
hedsvidenskab og Naturviden-
skab er det mellem fem og ti
procent af en årgang der tager
afsted. 

Sidste år var det Jura der
havde førertrøjen i Tour de Ud-
veksling mens Naturvidenskab
lå bagest i feltet.

»En af årsagerne kan være at
de studerende lærer om for-
skellige dele af juraen alt efter
hvor de tager hen. For en biolo-
gistuderende er der måske
knap så stor forskel på om kur-
set foregår i Warszawa eller
København,« siger dekan på

Det Juridiske Fakultet, Vagn
Greve. 

For de jurastuderende skal
der ikke være tvivl om at det er
mere end vigtigt at få en inter-
national uddannelse. 

»Det burde faktisk være et
krav at enhver studerende op-
holder sig en periode på et
udenlandsk universitet. Det er
vigtigt ikke at køre i det samme
system hele tiden, og det gæl-
der vel for mange andre fag end
Jura. Samtidig er det væsentligt
for den menneskelige udvikling
at blive præsenteret for noget
nyt,« siger Vagn Greve. 

Han vil ikke kalde de jurastu-
derende mere karrierebevidste
selv om mange gerne vil have et
udlandsophold på cv’et.

»De er opmærksomme på
hvilke krav der bliver stillet til
dem både under uddannelsen
og når de en dag skal ud på en
arbejdsplads, men det ser jeg
ikke som et udtryk for at de fx
stiler mod et bestemt  job.«   

Skal vurdere varerne 
Dekan på Det Naturvidenska-
belige Fakultet, Henrik Jeppe-
sen, ærgrer sig over at der sid-
ste år kun var 72 ud af 6.748
studerende der satte sprogøret
på prøve.

»Jeg kan ikke vide om de tror
at de lærer det samme i et an-
det land, men vi så gerne at de
rejste mere. Desværre kan vi på

grund af nedskæringer ikke
længere give økonomisk støtte
til udlandsophold,« siger Hen-
rik Jeppesen. 

Til gengæld forventer han at
den studiestruktur der træder i
kraft på fakultetet fra 2004, vil
betyde mere trafik mellem Na-
turvidenskab og udenlandske
universiteter. 

»Studieåret bliver opdelt i fi-
re blokke, og så forventer vi en
voldsom øgning begge veje. Det
er nemmere at lokke folk til KU
med et koncentreret modul på
to måneder end et helt seme-
ster. Man kan også forestille sig
at flere vil tage ud når de kan
nøjes med at være væk i to

måneder. Det passer ikke til alle
udenlandske universiteter, men
vi forventer at den studiestruk-
tur vi indfører, bliver gældende
i hele Europa, fx er den lige ind-
ført i Italien,« siger Henrik Jep-
pesen.

Antallet af udenlandske stu-
derende på KU ligger meget tæt
på det antal der rejser ud. Ud-
vekslingen sker nemlig efter én
for én princippet hvor KU siger
velkommen til en udenlandsk
studerende hver gang en dansk
tager afsted. Også når det gæl-
der antal indrejsende studeren-
de, er det Jura og Samfundsvi-
denskab der ligger i top i stati-
stikken. 

Det Internationale Kontor på
universitetet vejleder både de
studerende som vil afsted, og
de udlændinge der vil opleve
KU. Leder af kontoret John E.
Andersen mener at nogle fag er
lettere at gøre internationale
end andre og understreger at
fakulteternes egen indsats er
vigtig. 

»Samfundsvidenskab og Jura
har gjort meget for at internati-
onalisere uddannelserne, mens
fx Medicin og Naturvidenskab
har været længere om at kom-
me op af starthullerne. Det er
dog et fremskridt med den nye
studieordning på Naturviden-
skab og tilbuddet om et fuldt

engelsk semester på Medicin,«
siger John E. Andersen. 

Selv om de studerende gerne
skal udenlands, mener han ikke
det er ligegyldigt i hvilken sam-
menhæng.  

»Det er glædeligt når stude-
rende rejser ud, men bekym-
rende at flere og flere tager en
kandidatgrad i udlandet frem
for på KU. Måske skal vi overve-
je om de varer vi har på hylder-
ne, er gode nok, fx om vi i til-
strækkelig grad lever op til vo-
res mål om at være tværfagli-
ge,« siger lederen af Det Inter-
nationale Kontor. ■

heno@adm.ku.dk

UDVEKSL ING ▼  

Fakta om ud- og indrejsende studerende i studieåret 2001-2002

Studenterbestand Antal Antal 

per 1/10 2001 udrejsende indrejsende

Teologi 989 13 23

Jura 4065 145 133

Samfundsvidenskab 4283 147 195

Humaniora 14223 289 256

Sundhedsvidenskab 3792 66 45

Naturvidenskab 6748 72 79

I alt 34100 732 731

Tallene vedrører studerende som opfylder betingelserne for at udløse udvekslingstaxameter. Blandt andet skal ophol-

det være på mindst tre måneder. Mange indrejsende er tilknyttet to eller tre fakulteter, men er kun talt med én gang. 

Kilde: Statistikkontoret, Københavns Universitet.

1,5 millioner udenlandske studerende i OECD 
»Ifølge den seneste udgave af OECD’s statistiske oversigt ‘Education at a glance’ var der i

år 2000 cirka 1,5 millioner udenlandske studerende i organisationens medlemslande. Det

er en stigning på 14 procent siden 1998. 28 procent af disse studerende rejser til USA, 14

procent til Storbritannien og henholdsvis 12 og otte procent til Frankrig og Tyskland.« 

Fra www.oecd.org

HARVARD MEMORIAL HALL – Ikke alle 

studerende er lige mobile. Fra Københavns Univer-

sitet er der flest studerende fra Jura og Samfunds-

videnskab der rejser ud.Variation i rejselyst

Der er stor 
forskel på hvilke
studerende der

er mest ivrige 
efter et ophold i
udlandet. Stude-
rende fra Jura er
mest rejselystne
mens de natur-
videnskabelige

holder sig 
hjemme
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INTERVIEW ▼  

Af Richard Bisgaard og
Henrik Nordskilde

Hvordan bør de styrende
organer på Københavns
Universitet forholde sig

til det udkast til ny universitets-
lov som regeringen offentlig-
gjorde i sidste uge? Bør Konsi-
storium fx trække sig tilbage i
protest og overlade roret til en
ny bestyrelse hurtigst muligt?
Eller skal den hellere trække
tingene i langdrag og lade rek-
tor og dekaner blive siddende
helt indtil juli 2005 som lovfor-
slaget giver mulighed for?

Sådan lyder blot nogle af de
mange spørgsmål som blev rejst
i Konsistorium på mødet den 6.
november. 

Står det til rektor Linda Niel-
sen og det øvrige Konsistorium,
er det nemlig ikke slut med at
spørge universitetsbefolknin-
gen til råds selv om hovedpoin-
ten i lovforslaget er at erstatte
det kollegiale demokrati med
eksternt dominerede bestyrel-
ser og ansatte ledere. 

Tværtimod gælder det nu om
at udnytte alle muligheder i
den eksisterende rammelov til
at sikre studerende og ansatte
så meget indflydelse og medan-
svar som muligt når der skal
udarbejdes nye vedtægter for
universitetet.

»Heldigvis har de enkelte in-
stitutioner selv mulighed for at
udpege medlemmerne til den
nye bestyrelse hvis første opga-
ve netop bliver at udarbejde de
nye vedtægter. Og det giver jo
mulighed for at lægge en række
spor som udstikker retningen -

også for de fremtidige bestyrel-
ser,« siger Linda Nielsen.

Hermed også sagt hvad rek-
tors holdning er til de indleden-
de spørgsmål: Tiden er ikke til
at slippe tøjlerne, men til at ef-
terleve det mandat hun nu en-
gang blev valgt på.

»Og det gik altså ikke ud på
at afvikle, men på at bevare så
meget af det kollegiale selvsty-
re som muligt,« fastslår rektor.

Af samme årsag lægger hun
nu op til en bred debat med
høringer på fakulteterne og
chat på nettet i et særligt opret-
tet diskussionsforum på Punkt-
KU. 

Mange paragraffer
Men hvad synes Linda Nielsen
egentlig selv om lovudkastet?

»Der er mange paragraffer.
På nogle punkter er der taget
hensyn til de ting vi har frem-
ført under debatten. På andre
punkter er der kommet nye ting
ind som vi ikke havde regnet
med. 

At der ville komme ny for-
målsparagraf vidste vi godt, og
vi vil bruge meget krudt på at
vurdere om de nye formulerin-
ger nu også er en afspejling af
universitetets særkende og sjæl.
Hvorfor skal universiteterne fx
ikke længere ‘bedrive forskning
og uddannelse indtil højeste vi-
denskabelige niveau’, men kun
på ‘højt internationalt niveau’?
derimod er jeg godt tilfreds
med at  universiteterne skal bi-
drage til vidensudviklingen og
værne om ‘videnskabsetikken’
og at deres forsknings- og ud-
dannelsesresultater skal bidra-

ge til at fremme vækst, velfærd
og udvikling.

At der ville blive indført be-
styrelser med eksternt flertal,
er heller ikke nogen overraskel-
se om end vi synes at den har
fået enormt mange kompeten-
cer. Formuleringerne herom er
vældigt detaljerede. Min umid-
delbare fornemmelse er at det
måske er reguleret lidt tæt, fx i
bestemmelserne om det akade-
miske råd. Det er fint nok at
man siger der skal være et
rådgivningssystem i forhold til
rektor og bestyrelse, og der skal
være et sted hvor de akademi-
ske sager bliver taget op, men
derudover kunne man jo godt
have ladet det være lidt mere
op til os at finde ud af hvordan
det skulle være. 

Så er er der hele økonomide-
len som fylder utrolig meget i
udkastet - og hvor vi ikke rigtig
kan få tingene til at passe. På
den ene side har Helge Sander
og andre jo haft meget travlt
med at præsentere universitets-
reformen som en tillidserk-
læring der giver universiteterne
frihed under ansvar, øget selv-
stændighed og andre gode ting
som vi har gået og glædet os til.
Sideløbende med selve univer-
sitetsreformen kører der så og-
så i regeringsregi en anden re-
form som er en økonomisty-
ringsmodel som i virkeligheden
binder os på hænder og fødder.
Det kan jo ikke nytte noget at
man giver os visse frihedsgra-
der med den ene hånd mens
man med den anden strammer
til i en grad så vi er ved at blive
kvalt«.

Hvad er det bedste ved refor-
men?

»Det er at vi er tvunget til at
tænke forfra. Hvordan vil vi
gerne have det her skruet sam-
men. Det er der en pointe i for-
di vi både over for omgivelser-
ne og os selv skal forklare hvad
universitetets formål er, og
hvordan vi vil samarbejde med
andre institutioner. Hvad synes
vi er vigtigt ledelses- og organi-
sationsmæssigt. Der er mange
spørgsmål vi er nødt til at stille
os selv helt grundlæggende.
Det er en mulighed for at tænke
nyt, og det synes jeg der er brug
for. Jeg er glad for at der på
nogle områder skal ske ændrin-
ger.«

Åbenhed
På Danmarks Tekniske Univer-
sitet har der været store proble-
mer med lukkethed i bestyrel-
sen. Er der ikke stor risiko for at
det også bliver tilfældet med
den nye bestyrelse på Køben-
havns Universitet?

»I Konsistorium blev det be-
tonet  at der bør være åbenhed
om bestyrelsens arbejde. I be-
mærkninger til lovteksten står
også at der i videst mulige om-
fang skal være åbenhed. Man
kan sige at det er udgangspunk-
tet, så der skal være en god be-
grundelse for at begrænse det.«

Tror du folk udefra vil være in-
teresseret i at sidde i en åben be-
styrelse?

»Jeg tror at mange vil synes
det er vigtigt at sidde i bestyrel-
sen på KU, så jeg tror ikke det
bliver svært at finde et godt
hold. Vi må selv bestemme hvor

mange der skal være. Der står
bare at der skal være flertal af
eksterne og to studerende. Man
siger normalt at en lille besty-
relse er bedst, men jeg synes ni
er for få og 15 for mange. Så
min indstilling til Konsistorium
kommer nok til at lyde på en
bestyrelse midt imellem.«

Du er ikke bange for at besty-
relsesmodellen vil gå ud over de
ansattes motivation?

»De ansatte vil forhåbentlig
stadig holde af deres forskning
og undervisning. Selv om der
kommer en bestyrelse, ændrer
det forhåbentlig ikke så meget i
deres engagement som vi er så
afhængige af. De skal fortsat
have en væsentlig indflydelse
på forskningens og uddannel-
sernes udvikling. Men det er
vigtigt at man ikke siger man er
imod noget bare fordi det er en
bestyrelse i stedet for Konsisto-
rium.«

Hvad med din egen motiva-
tion. Vil du søge stillingen som
rektor?

»Det må tiden vise. Lad os se
hvordan jeg har det om 3-4 år.
Det kommer an på hvordan tin-
gene bliver lagt til rette. ■
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Hvad 
udad tabes...
Efter at der er gjort indhug i det
akademiske selvstyre, gælder det
nu om at sikre resterne af det kolle-
giale demokrati i vedtægterne, 
lyder budskabet fra rektor Linda
Nielsen og Konsistorium

ÅBEN DEBAT – Linda Nielsen

opfordrer studerende og ansatte

til at blande sig i debatten om

forslaget til ny universitetslov.

Bland dig i debatten
Studerende og ansatte på Københavns Universitet har mulighed for at

præge fremtidens universitet. På www.ku.dk er der link til PUNKT KU hvor

der er et debatforum om universitetsreformen. Rektor Linda Nielsen op-

lyser at rektoratet vil læse alle indlæg, men kan ikke love at svare alle.
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Af Anette Lahn Hansen

Den franske undervis-
ningsminister Luc Ferry
har med præsentationen

af en reform for de videregåen-
de uddannelser ændret daglig-
dagen for de 2,1 millioner fran-
ske studerende. I løbet af fire år
vil uddannelseslandskabet på
universiteter og andre højere
læreanstalter som les Grandes
Ecoles ikke være til at kende
igen. 

Den brogede buket af uddan-
nelsesniveauer som landet har i
dag, forsvinder: Både den toåri-
ge DEUG (Diplômes d’etudes
universitaire générale), den fi-
reårige ‘maîtrise’ og de femåri-
ge DESS (Diplome d’etudes su-
périure specialisées) – og snes-
evis af andre uddannelsestitler
fra de højere læreanstalter. 

I stedet indtager en ensartet
eksamensstruktur Frankrig.
Uanset om læreanstalten er et
universitet, en ingeniørhøjsko-
le, et handelsakademi eller en
polyteknisk læreanstalt, vil der
i fremtiden være en opbygning
med kun tre eksamensniveau-
er: ‘license’ efter tre år, master
efter fem år og ‘doctorat’ efter
otte år hvor ‘doctorat’ er en
overliggende forskningsuddan-
nelse.

Nyt er det også at uddannel-
sesstederne fra semesterstart i
år kan organisere undervisnin-
gen i semestre i stedet for i stu-
dieår. Det vil give øget fleksibi-
litet i uddannelserne.

Målet med den franske re-

form er – ifølge undervisnings-
ministeriet – at sikre at det fran-
ske studiesystem bliver en aktiv
del af The European Higher Edu-
cation Area, det undervisnings-
system der blev lagt op til med
Bolognadeklarationen af 19. ju-
ni 1999. Her er en af hoved-
hjørnestenene netop at der kun
skal være to videregående og
internationalt sammenlignelige
uddannelsesniveauer. 

Øget mulighed for 
at flytte
Umiddelbart giver reformen de
studerende tre fordele. De får
en større mulighed for at skifte
studieretning undervejs eller
for at uddanne og specialisere
sig på tværs af universiteter og
læreanstalter. 

Og det er nyt, for frem til i
dag har det franske system
været meget fastlåst. Var en stu-
derende først indskrevet på et
specialiseret studium, var mu-
ligheden for at skifte lærean-
stalt eller uddannelse under-
vejs yderst begrænset. Nu bliver
der mulighed for at sam-
mensætte en mere personlig –
men stadig sammenhængende
– uddannelse og også bedre
mulighed for at få godskrevet
projekter og professionelle erfa-
ringer fra tidligere.

Det skyldes ikke mindst at re-
formen samtidig indfører ECTS
(European Credit Transfer Sy-
stem) med 60 meritpoint pr.
studieår. Meritsystemet gør det
også lettere for franske stude-
rende at pakke kuffert og lære-

bøger for at læse et semester i
udlandet. Og det ser det fran-
ske undervisningsministerium
gerne at flere benytter sig af.

Indførelsen af ECTS gør det
samtidig lettere for udenland-
ske studerende at finde ind på
relevante franske uddannelser
og få overført merit efter studi-
eopholdet. 

Autonomi
Som led i denne franske reform
får de højere læreanstalter og
universiteter i Frankrig en høje-
re grad af autonomi. Alt hvad
der kan administreres på uni-
versitetsniveau, bør administre-
res der, lyder regeringens hold-
ning. Autonomien vil give lære-
anstalterne større mulighed for
at arbejde sammen på tværs og
ikke mindst arbejde sammen
med institutioner og virksom-
heder i det omgivende sam-
fund. Og det er især ønskvær-
digt på regionalt niveau.

»Målet er at skabe et univer-
sitet der spiller bedre sammen
med samfundet,« sagde under-
visningsminister Luc Ferry på
en pressekonference om refor-
men den 7. oktober i år. 

Med autonomien får lærean-
stalterne mulighed for at ekspe-
rimentere mere med pædagogi-
ske principper og for at tilrette-
lægge en større del at studie-
indholdet i modulform så un-
dervisningen svarer til behovet
hos de studerende. Et delmål i
reformen er nemlig at skabe et
højere engagement blandt for-
skere og ansatte på læreanstal-

ter og ikke mindst blandt de
studerende.

Bedre studiemiljø
Siden 1995 har antallet af stu-
derende været stagnerende,
blandt andet på grund af min-
dre ungdomsårgange. Men be-
hovet for veluddannet arbejds-
kraft er til stadighed stigende,
derfor ser Luc Ferry gerne at
læreanstalterne tiltrækker flere
unge, og at studiestederne gør
miljøet så tiltrækkende at de
studerende først forlader stedet
igen når de har et eksamensbe-
vis på en ‘license’ eller endnu
hellere en master i hånden. 

Det kan blandt andet ske ved
at gøre fagkombinationerne i
indslusningsårene bredere så
de giver generelle kompetencer
og mulighed for at vælge studi-
eretning på et solidt fagligt
grundlag. Herefter skal de stu-
derende gradvist specialisere
sig til ‘license’ og yderligere på
den efterfølgende master. 

Undervisningsministeren
håber at uddannelsesinstitutio-
nerne vil tage alle reformens
udfordringer op og prøve dem
af i pilotprojekter. Men selv om
der nu skal eksperimenteres,
skal alle franske masteruddan-
nelser i sidste ende være stats-
garanterede kvalitetsmæssigt.
Derfor skal uddannelsesinstitu-
tionerne i fremtiden evalueres
og certificeres nøje af Mission
Scientifique Universitaire. ■

Anette Lahn Hansen er freelance-
journalist.

FRANKRIG ▼  

Ændringer i det franske 
undervisningslandskab 
De højere læreanstalter i Frankrig geares med en ny reform til 
en international fremtid. For de studerende vil det betyde at der 
kun er tre eksamensniveauer. Alligevel får den enkelte studerende 
større valgfrihed til at sammensætte sin uddannelse

Franske fakta  

Franske studerende 2002
• 2.155.000 studerende i alt

• 1.389.000 studerende på universiteterne

• 84.000 studerende  på universiteternes

læreruddannelser

• 315.000  studerende tager forberedende ek-

samen til bl.a. les grandes Écoles

• 367.000  studerende på ingeniørhøjskoler,

sundhedshøjskoler, arkitektskoler, o.l.  

• 180.000 af de studerende er udlændinge

Køreplan for 
universitetsreform
• Uddannelsesreformen kommer gradvist til

landets 85 universiteter, 200 in-

geniørhøjskoler, 200 Handelshøjskoler og de

3000 andre undervisningsinstitutioner. 

• Fra semesterstart oktober 2002 lægger uni-

versiteterne i Dijon, Lyon, Grenoble, Bordea-

ux, Toulouse og Montpellier studerende,

lærerkræfter og administrativ kreativitet til

en række pilotforsøg. Og den viden der

kommer ud af disse projekter skal kanalise-

res videre til landets øvrige læreanstalter. 

• Herefter skal reformringene brede sig så

halvdelen af uddannelsesinstitutioner er med

i den nye studieordning i 2004, tre-fjerdede-

le i 2005 og alle i 2006. 

Luc Ferrys ønsker for
uddannelsesreformen
• At lykkes med indslusningen på de højere

læreranstalter

• At tilpasse vores videregående undervisning

til Europa og verden

• At åbne nye perspektiver for universiteter-

nes forskning

• At skabe muligheder for et nyt engagement

for de studerende 

• At påskønne engagementet hos alle med-

lemmer af universitetssamfundet

• At udvikle universiteternes autonomi og ska-

be et nyt partnerskab med omkringliggende

samfund

• At lave bedre pilotprojekter og at evaluere

bedre

Kilde: Luc Ferry: Des nouvelles perspectives

pour l’enseignement supérieur.

Lidt flere penge 
til universiteter 
Ifølge den franske regerings forslag til finans-

lov får de højere uddannelser lidt flere res-

sourcer næste år. Fire prioritetsområder angi-

ves, og et af dem er at øge antallet af lærere

ved universiteterne. 

Ifølge den OECD-statistik som regeringen har

præsenteret, går der 19,4 studerende for hver

lærer i Frankrig mod 14,0 i USA og 9,5 i Sveri-

ge. Det franske forholdstal forventes i næste

budgetår at stige til 18,2. I den franske centra-

liserede budgetmodel er det ensbetydende

med at der skal oprettes 500 undervisningsstil-

linger gennem beslutninger på direkte rege-

ringsniveau. 

Videre får universitetsforskningen et tilskud

på næsten fem procent. Der bliver også en

særlig satsning for at muliggøre en moderni-

sering og internationalisering af uddannelser-

ne. En renovering af den ældre bestand af stu-

denterboliger prioriteres også. 

ENS TAKT – Den

franske undervisnings-

minister Luc Ferry (nr.

fire fra højre) står bag

reformen der ensret-

ter eksamensstruktu-

ren på alle videre-

gående uddannelser.
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Af Henrik Nordskilde

Det hele begyndte med et
luftfoto fra 1920’erne.
Lektor Alan Walmsley

sad på Carsten Niebuhr Insti-
tuttet og studerede det lille
sort-hvide billede fra byen
Jarash i Jordan. Fotoet viser de
arkæologiske udgravninger
som ligger ved siden af den
moderne del af byen, og blandt
de allerede udforskede ruiner
anede Walmsley konturerne af
en bygning. 

»Jeg tænkte at der måtte
gemme sig noget under jorden.
Det var som en blinkende rød
lampe i mit hoved. Jeg så en
moske for mig,« fortæller Alan
Walmsley og smiler ved tanken. 

Han bestilte straks en flybil-
let til Jordan for at se nærmere
på stedet hvor han fik tilladelse
til at lave en udgravning. Det
var i maj 2002, og i august
vendte han tilbage til Jarash.
Denne gang med 28 studeren-
de der skulle på den feltunder-
søgelse som er obligatorisk for
de studerende på Nærorien-
talsk Arkæologi. Fem ugers ar-
bejde med graveredskaber i
den jordanske varme resultere-
de i fundet af en moske fra det
8. århundrede. 

»Fundet er vigtigt fordi det
kan være med til at ændre det
meget negative billede mange
har af islam,« siger lektor
Walmsley der kommer fra New
Zealand. 

Her tog han en del af sin ud-
dannelse i Islamisk kunst og Ar-
kæologi inden han flyttede til
Sydney for at læse ph.d. I be-
gyndelsen af 2002 kom han til
Københavns Universitet hvor
han i to år skal undervise. Han
fortæller gerne om hvordan en
ruin i Jordan kan være med til
at ændre synet på en religion. 

Arkæologi uden
dagsorden
»Efter romerrigets fald fik mus-
limerne magten i Palæstina,
Syrien og Jordan, og moskeen i

Jarash har været en markering
af deres magt. Vi ved dog at kir-
ker der tidligere er fundet i om-
rådet, har været i brug samtidig
med moskeen. Det vil sige at
muslimerne har ladet de krist-
ne udøve deres religion. Det
har været et meget interessant
og dynamisk samfund på grund
af de forskellige religioner der
eksisterede sammen,« mener
Walmsley som forklarer at byen
også har været meget større
end man hidtil har troet.

»Mange tror at byer som
Jarash forfaldt og var ucivili-
serede efter at muslimerne fik
magten, men når der har været
en moske af en vis størrelse, må
der også have været mange
tusinde indbyggere og en blom-
strende økonomi,« siger Alan
Walmsley. 

Han mener at arkæologiske
fund som moskeen er vigtige
fordi de har større troværdig-
hed end gamle skriftlige kilder
som ofte har en politisk dagsor-
den. 

På trods af udgravningens
betydning, indser Alan Walm-
sley at de færreste ikke-ar-
kæologer gider læse videnska-
belige artikler eller bøger om
udgravninger, men han håber
at europæere kan lære noget
ved at besøge stedet. 

»De kan få et indtryk af
islams historie. Samtidig kom-
mer der forhåbentlig også flere
muslimske turister til stedet.
Landet kunne godt bruge de
ekstra indtægter.«

De jordanske myndigheder
er da også interesserede i at
området bliver udforsket yder-
ligere og har bedt Alan Walm-
sley om at vende tilbage. Det
regner han med at gøre til
næste år med et nyt hold stu-
derende der skal lede efter et
palads som traditionelt burde
være placeret tæt ved moskeen. 

De 28 studerende fra Carsten
Niebuhr Instituttet boede ved
siden af udgravningsområdet i
barakker med to eller tre i hvert
rum. Arbejdsdagen begyndte

klokken syv og sluttede cirka ni
timer senere.  

»Det var hårdt, men en stor
oplevelse fordi jeg blev bekræf-
tet i at det er det rigtige stu-
dium jeg har valgt. Man skal jo
kunne se det interessante i at
sidde i et hul og blive beskidt,«
siger Michala Thousig som be-
gyndte på Nærorientalsk Arkæ-
ologi sidste år. 

Fritid med vandpibe
De studerendes arbejde satte sit
præg på Jarash som i forvejen
er en turistattraktion på grund
af andre arkæologiske fund.
Nogle lokale journalister kom
på besøg, men flere studerende
var så optagede af arbejdet at
de ikke lagde mærke til det.

»Det fik vi at vide senere,
men der var jo så mange der
ville kigge,« fortæller Michala
Thousig. 

Derfor indsatte Turistmini-
steriet vagter i området der
skulle høre adgangsordet
‘Danemark’, som er Danmark
på arabisk, for at lukke be-
søgende ind.

Højdepunktet ved udgrav-
ningen var fundet af en såkaldt
mihrab.

»Det var fedt da vi fandt en
mihrab som er en slags niche i
bygningen og samtidig beviset
på at det er en moske. Alan
Walmsley tog det nu meget
cool. Han følte sig hele tiden

sikker på at der var en moske
selv om nogle af os tvivlede ind
imellem,« siger hun. 

Trods hårdt arbejde i op til
40 graders varme var der tid til
hygge.

»Der var en gårdsplads mel-
lem de barakker hvor vi boede,
og her fik vi da gang i vandpi-
ben en gang imellem,« siger Mi-
chala Thousig. 

Fundet af moskeen er en stor
begivenhed, men der er stadig
mange arkæologer som ikke
har hørt om det. 

»Jeg har ikke sagt det til så
mange, men i løbet af efteråret
skal jeg til konferencer i Bir-
mingham og Berlin hvor jeg vil
fortælle om moskeen. Så vil der
uden tvivl blive skrevet om det i
videnskabelige tidsskrifter. Selv
om udgravningen ikke er helt
færdig, må man sige at historie-
bøgerne skal skrives om, ikke
kun vedrørende Jarash. Opfat-
telsen af at der kom nogle ara-
bere til magten og lod byerne
forfalde holder ikke længere,«
siger Alan Walmsley. ■

heno@adm.ku.dk

RUINER ▼  

Lærerigt affald
»Studiet dækker perioden fra de ældste bondekulturer indtil Hellenis-

men (320 f.Kr.) og er baseret på materielle levn som oldsager og byg-

ningsrester, men også al slags affald og alle ændringer af de naturlige

omgivelser som er et resultat af menneskers virksomhed.«

Carsten Niebuhr Instituttets hjemmeside om Nærorientalsk Arkæologi.

BEVIS – De studerende fandt to

såkaldte mihraber, bedenicher, som viser

retningen mod Mekka.

HEDETUR – Lektor Alan

Walmsley var meget tilfreds med

de 28 KU-studerende som arbej-

dede under den brændende sol i

Jarash – et arkæologisk supermar-

ked. 

Ruiner til eftertanke
28 studerende fra Nærorientalsk
Arkæologi på Københavns Univer-
sitet har gjort et fund der vækker
international opsigt. I Jordan har de
udgravet en moske som kan være
med til at ændre synet på islam

Fakta om feltskolen 

• Projektet i Jordan er et samarbejde mellem

Carsten Niebuhr Instituttet på Københavns

Universitet og de jordanske myndigheder.

• Feltskolen bliver hovedsageligt finansieret af

Det Humanistiske Fakultet på KU. Den pri-

vate Davids Fond som finansierer Davids

Samling og projekter der omhandler islamisk

kunst og kultur, har også bidraget til udgrav-

ningen. Totalomkostningen var cirka 10.000

kroner per studerende.

• Carsten Niebuhr Instituttet regner med også

de kommende år at sende studerende til Ja-

rash. Fra næste år bliver der transmissioner

på nettet fra udgravningen. 

• Fra 30. oktober og cirka en måned frem kan

man på Carsten Niebuhr Instituttet besøge

en udstilling om udgravningen i Jordan. 
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Af Henrik Jensen

En betjent i Folketinget går ud og siger til en
mand der lige har sat sin cykel ved Folketin-
gets trappe:

»Du skal ikke sætte din cykel der. Det er Folke-
tinget, det her«.

»Jeg ved det godt«, svarer manden, »jeg har
låst den!«.

Denne vittighed, der også bliver fortalt på an-
dre sprog om andre landes parlamenter og parla-
mentarikere, illustrerer meget godt et billede af
Folketingets medlemmer: ‘Det er dem dér, inde
på Christiansborg – politikerne – som man ikke
kan regne alt for meget med’.

Selv om Folketingets medlemmer nok har
højere status end en flok cykeltyve, så er de fol-
kevalgte ikke den gruppe der nyder den største
tillid i befolkningen. Og selv om partidimensio-
nen fortsat er fremtrædende i mediedækningen
af Christiansborg-politikken, er udviklingen gået
i retning af at Tingets medlemmer godt kan se og
høre sig selv fremstillet og omtalt i medierne som
én samlet klump: ‘politikerne – dem dér, inde på
Christiansborg’.

Uden at der behøver være nogen sammenhæng
hermed, falder denne udvikling meget godt i
tråd med at de politiske partiers rolle er svækket
uden for Christiansborg. Det er i det mindste
tilfældet hvis man mener at høje medlemstal i
partiorganisationerne er en styrke for partierne.

I løbet af en generation har de politiske partier
gennemgående været udsat for en medlemsmæs-
sig åreladning. Og det er ikke kun partiernes tid-
ligere medlemmer der har været indstillet på at
vende dem ryggen. Også blandt politiske analyti-
kere har det været påpeget at vi nok må være ind-
stillet på at vinke farvel til de politiske partier
som vi kender dem eller snarere har kendt dem,
det vil sige som massepartier med et godt greb i
samfundets forskellige klasser.

Bevæger man sig imidlertid inden for Christi-
ansborgs mure, tegner der sig et noget andet bil-
lede af de politiske partiers – eller mere præcist:
partigruppernes – rolle i beslutnings- og lovgiv-
ningsprocessen. Her er det nærmest forbløffende
i hvilket omfang beslutningsprocessen fortsat har
karakter af partipolitik.

Politisk skæbnefællesskab
Ser man på hvordan medlemmerne bliver valgt
ind, er ingen danske folketingsmedlemmer, bort-

set fra Jacob Haugaard, i nyere tid blevet valgt
uden tilknytning til et politisk parti. Selv om der i
løbet af en valgperiode kan ske afskalninger fra
en partigruppe i Folketinget, fortsætter de valgte
medlemmer normalt med at arbejde og træffe
beslutninger i tilknytning til deres partigruppe.

Det enkelte medlem bliver del af et politisk ar-
bejds- og skæbnefællesskab med en indbyrdes ar-
bejdsdeling og stærk gensidig afhængighed mel-
lem gruppens medlemmer. Han eller hun forven-
tes at repræsentere sin partigruppe og forventer
det samme af de andre.

Og selv om grundloven, der jo blandt andet til-
sigter at regulere de øverste statsorganers virke,
ikke taler eksplicit om politiske partier, parti-
grupper, folketingsgrupper eller lignende, er lov-
givningsprocessen i Tinget i praksis fuldstændig
gennemsyret af at Tingets medlemmer ikke op-
fører sig som 179 politiske individualister.

Tværtimod er den typiske lovgivningsproces og
Folketingets arbejdsgange stærkt præget af at
Tingets medlemmer er legitime repræsentanter
for deres respektive partigrupper. Det indebærer
blandt andet at partigruppernes medlemmer
løbende koordinerer deres holdninger og beslut-
ninger indbyrdes.

Den stærke sammenvævning mellem parti-

grupperne og Folketingets arbejdsgange kan sæt-
tes i relief ved at betragte nogle udvalgte og typi-
ske sider af de stående udvalg, gruppemøderne
og møderne i Folketingssalen.

Ved afstemninger i Folketingssalen er danske
folketingsmedlemmer gennemgående særdeles
loyale over for deres partigruppe. De stemmer
normalt sammen med resten af gruppen. Faktisk
er de danske partigrupper i international sam-
menhæng blandt dem som udviser den højeste
grad af partidisciplin og dermed den mest ensar-
tede afstemningsadfærd inden for den enkelte
gruppe.

Måden hvorpå afstemningerne reguleres, er
også præget af at Tingets medlemmer er parti-
gruppemedlemmer. Grundlovens paragraf 50 fo-
reskriver at Folketinget kun kan træffe beslut-
ning når over halvdelen, det vil sige 90 af Tingets
medlemmer, er til stede og deltager i afstemnin-
gen.

Reelt reguleres deltagerantallet i afstemnin-
gerne gennem tilbagevendende clearingsaftaler
mellem partigrupperne. Det vil sige at partigrup-
perne indbyrdes aftaler hvor mange medlemmer
hver gruppe gennemgående kan friholde fra af-
stemningerne uden at deltagerantallet når ned
under den magiske grænse på 90 mandater, og

uden at det afstemningsmæssige styrkeforhold
mellem partigrupperne ændres.

Herved får grundloven sit, og de clearede eller
‘friholdte’ gruppemedlemmer kan bruge tiden på
at lave noget andet end at sidde nede i Folke-
tingssalen og stemme. Samtidig får tilfældighe-
der som for eksempel et medlems sygdom ikke
indflydelse på om et lovforslag vedtages eller for-
kastes. I stedet kan det syge medlem nemlig
‘cleares’ og derved friholdes fra afstemningerne.

Selv om afstemningsmæssige kiks forekom-
mer, og deltagerantallet til afstemninger godt
kan svinge, fungerer clearingsaftalerne i praksis.
Og det kan de kun gøre under den forudsætning
at medlemmer af samme partigruppe som ud-
gangspunkt er indstillet på at stemme sammen
med resten af gruppen.

Ordførerne
Når medlemmerne går på Tingets talerstol i for-
bindelse med behandlingen af lov- og beslut-
ningsforslag, er debattens afvikling baseret på at
ordførerne – og ministrene med for den sags
skyld – optræder som repræsentanter for deres
partigrupper.

Det viser sig ved at partigrupperne ikke sender
alle gruppens medlemmer ned i salen, men net-

VIDENSKABET
STATSKUNDSKAB

»Det er dog næppe mere risikabelt at lade sin pung
ligge fremme på Christiansborg eller for den sags
skyld sætte sin cykel udenfor end det er på så mange
andre større arbejdspladser.«

F O T O :  S C A N P I X

BUNDET MANDAT –
Ordførere og ministre taler

til offentligheden – ikke

oppositionen – når de går

på talerstolen.
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op udpeger ordførere der normalt taler eller
‘fører ordet’ på hele gruppens vegne. Selv om det
følger heraf at Folketingssalen til en typisk første-
behandling af lovforslag så langt fra er fyldt til
bristepunktet, er det ikke desto mindre en for-
nuftig måde at arbejde på. De andre i en gruppe
kan nemlig lave noget andet mens ordføreren er
på talerstolen for at fremføre gruppens holdning.

Partigruppernes betydning for debatten kom-
mer også til udtryk ved at talerrækkefølgen mel-
lem ordførerne først og fremmest fastlægges af
partigruppernes størrelse. Man kan groft sagt si-
ge at debatten i salen ved en forslagsbehandling
først og fremmest er møntet på offentligheden.

Ordførere og ministre går blandt andet på ta-
lerstolen for over for offentligheden at fremhæve
og begrunde deres egne gruppers holdninger og
også udstille svaghederne i de politiske modstan-
deres holdninger. Og deltagerne i debatten har
næppe de store forhåbninger om at deres argu-
menter kan flytte holdninger endsige stemmer
hos de politiske modstandere blandt de andre
partigruppers ordførere.

Alle ved at alle de andre ordførere og ministre
møder med et mere eller mindre bundet mandat.
‘De andre’ optræder følgelig også på talerstolen
som partigrupperepræsentanter der er fortalere
for og forsvarere af en holdning i deres egen
partigruppe.

Én samlet holdning
En gruppes holdning til et lovforslag vil normalt
være endeligt fastlagt på et gruppemøde tæt på
førstebehandlingen hvis det drejer sig om en par-
tigruppe uden for regering.

Her vil ordføreren typisk være fremkommet
med en indstilling til hvilken holdning gruppen
skal indtage. Er der på gruppemødet ingen eller
kun få kritiske modargumenter til ordførerens
indstilling, vil indstillingen under forsæde af
gruppeformanden blive forvandlet til en politisk
konklusion som bliver gruppens holdning.

På den måde får gruppens medlemmer koordi-
neret deres holdninger indbyrdes og sikret at de
på Folketingets talerstol – og dermed over for
offentligheden – møder med én fælles holdning
til lovforslaget.

Også regeringspartiernes grupper møder nor-
malt med én samlet holdning bag regeringens
lovforslag. Men i og med at holdningerne i en 
koalitionsregering skal koordineres mellem flere
partigrupper der helst skal optræde samlet, er

der normalt et større arbejde for regeringsord-
førerne med regeringens lovforslag. Og dette ar-
bejde ligger typisk forud for fremsættelsen af lov-
forslagene. 

Det er i denne fase at regeringsordførere over
for ministre og embedsmænd kan gå i detaljer
med et lovforslag og påvirke dets indhold. Når
først lovforslaget er fremsat, er det ulig vanskeli-
gere for en regeringsordfører at ‘gå ud og skyde
det ned’. I og med at regeringens ordførere selv
har været med til at påvirke forslagets indhold og
anbefale det i deres grupper, forventes de at tage
medansvar for forslaget og hjælpe med at bære
forslaget igennem.

Det kan de blandt andet gøre ved på talersto-
len sammen med ministrene at forsvare regerin-
gens lovforslag og stå last og brast med ministe-
ren. Også her er tale om at regeringsordførerne i
lighed med ministrene og med ordførerne fra op-
positionen optræder som partigrupperepræsen-
tanter selv om ministrenes og regeringsordfører-
nes holdninger til en regerings lovforslag oftest
vil være nogle helt andre – og oftest langt mere
positive – end hos oppositionsordførerne. 

Disse har i modsætning til regeringsordførerne
langt bedre mulighed for at fremføre kritik, ud-
stille partiprofilen og lægge luft til regeringens
lovforslag især hvis de ikke selv har været invol-
veret i politiske forhandlinger og en eventuel
flertalsdannelse forud for fremsættelsen af for-
slaget.

Vigtige fora
I lighed med Folketingssalen er Folketingets
stående udvalg vigtige institutionelle fora og red-
skaber i behandlingen af lov- og beslutningsfor-
slag. Og i lighed med arbejdsgangene i Folke-
tingssalen er udvalgene også grundlæggende
præget af at Folketingets medlemmer er parti-
grupperepræsentanter. Således er udvalgene
sammensat nogenlunde proportionalt efter par-
tigruppernes størrelse.

Udvalgenes medlemmer arbejder generelt i
udvalgssammenhænge som repræsentanter for
deres respektive partigrupper. Når udvalgene ek-
sempelvis afgiver betænkninger over lovforslag,
kommer ordførerne som udvalgsmedlemmer
med indstillinger til hvilken skæbne der skal
overgå forslaget og eventuelle ændringsforslag
ved de efterfølgende afstemninger i salen.

Set i forhold til at der skal 90 medlemmer til at
lave et flertal, ville indstillingerne i udvalgsbe-

tænkningerne være af begrænset interesse for et
lovforslags skæbne hvis indstillingerne kun var
udtryk for politiske holdninger hos de normalt 17
medlemmer af et udvalg. Noget helt centralt ved
indstillingerne i udvalgsbetænkningerne er imid-
lertid at de ikke blot udtrykker holdninger til lo-
vforslaget hos udvalgets medlemmer. I praksis
dækker de holdningerne hos de forskellige par-
tigrupper som ordførerne repræsenterer i ud-
valget.

Det viser sig typisk ved at Folketingets med-
lemmer ved de efterfølgende afstemninger om
ændringsforslag og selve lovforslaget stemmer
efter de indstillinger som deres partigruppes ord-
førere har formuleret i udvalgsbetænkningen. 

Dette træk ved lovgivningsprocessen og Folke-
tingets arbejdsgange, hvor partigruppernes af-
stemningsadfærd i salen i vidt omfang kan forud-
siges ud fra de indstillinger som ordførerne i
egenskab af udvalgsmedlemmer fremsætter på
gruppens vegne i udvalgsbetænkningerne, er en
vigtig egenskab ved lovgivningsprocessen.

Den betyder nemlig at flertalsdannelsen bag
ændringsforslag og lovforslag normalt er blotlagt
og kendt før forslagene kommer til afstemning i
Folketingssalen. Det betyder selvsagt ikke at den
politik og den politiske holdning, som indholdet
af et lovforslag afspejler, er den inkarnerede for-
nuft. Det betyder heller ikke at et flertal i Folke-
tinget altid vedtager lovforslag som kun har til-
sigtede konsekvenser.

Men i sammenligning med en situation hvor
Tingets medlemmer optræder som 179 individu-
alister, der til det sidste forsøger fra Folketingets
talerstol at påvirke hinandens holdninger og fler-
talsdannelsen helt hen til de afgørende afstem-
ninger, betyder det alt andet lige at lovtekniske
fejl og utilsigtede flertalsbeslutninger bedre kan
forebygges.

Mejerigtige drikkevaner
I lyset af at jeg startede med at give ordet til en
fiktiv betjent i Folketinget, kan jeg også slutte
med at give ordet til en tidligere betjent i Folke-
tinget der på vej op mod pensionsalderen sagde:

»Da jeg startede herinde kunne man have sin
pung liggende frit fremme, men to bajere gjorde
man klogt i at sætte af vejen. I dag er det nær-
mest omvendt!« 

Bemærkningen var jo på baggrund af et langt
arbejdsliv en charmerende registrering af æn-
dringer i normerne i Folketinget og i det omgi-

vende samfund. Således har drikkevanerne gene-
relt bevæget sig i en mere ‘mejerivenlig’ retning.
Tinget har også fået langt flere ansatte og er ble-
vet hjemsøgt af nogle af de skavanker som ken-
detegner en større arbejdsplads.

Det er dog næppe mere risikabelt at lade sin
pung ligge fremme på Christiansborg eller for
den sags skyld sætte sin cykel udenfor end det er
på så mange andre større arbejdspladser. Måske
snarere tværtimod: I hvert fald var en af mine
første oplevelser ved et jobskifte fra udvalgs-
sekretær på Christiansborg til lektor på Køben-
havns Universitet at min cykel blev stjålet ude
foran Institut for Statskundskab!

Uanset de skavanker som kan kendetegne en
stor arbejdsplads, er netop det forhold at Folke-
tinget specielt i løbet af 1990’erne er blevet en
større arbejdsplads med flere ansatte både i Fol-
ketingets administration og i partierne, værd at
holde fast i. På den ene side kan det sagtens tol-
kes som endnu et symptom på at de politiske par-
tiers betydning i samfundet uden for Christians-
borg er svækket, og at de har søgt at kompensere
for det gennem flere ressourcer i form af penge
og ansatte til sig selv.

På den anden side rokker hverken denne eller
andre ændringer i samfundet ved den grund-
læggende kendsgerning at Folketingets medlem-
mer inden for Christiansborgs mure fortsat arbej-
der og træffer beslutninger som repræsentanter
for forskellige partigrupper med forskellige poli-
tiske grundholdninger.

Hvis man vil forstå den politiske beslutnings-
proces på Christiansborg, hjælper det derfor ikke
at opfatte eller fremstille MF’erne som én stor
forskelsløs klump – politikerne. MF’ernes forskel-
lige partitilhørsforhold er stadig helt afgørende i
beslutningsprocessen, og Christiansborg-politik-
ken har fortsat karakter af partipolitik. Så på det
punkt er der derfor god grund til at sige farvel til
politikerne og goddag til partierne. ■

Henrik Jensen er lektor og ph.d. ved Institut for
Statskundskab på Københavns Universitet. Han
har i år udgivet bogen ‘Partigrupperne i Folketin-
get’, på Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

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. 

Farvel til 
politikerne og 
goddag til partierne
Hvis man vil forstå den politiske beslutningsproces på Christiansborg, nytter
det ikke at opfatte eller fremstille Folketingets medlemmer som én stor 
forskelsløs klump – politikerne. Partierne gør stadig den afgørende forskel
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Danmarks universiteter står over for
store udfordringer i en tid, hvor
forskning, uddannelse og videns-

udveksling af høj international kvalitet er
afgørende for samfundets økonomiske,
velfærdsmæssige og kulturelle udvikling. 

For at kunne møde disse udfordringer,
skal universiteterne have øget frihed til at
forbedre forskning, uddannelse og samar-
bejdet med omverdenen. Det har et bredt
flertal i Folketinget indgået aftale om, og
den konkrete udmøntning findes i udka-
stet til en ny universitetslov, som blev
sendt i høring i sidste uge.

Et vigtigt aspekt i loven er indførelse af
bestyrelser med eksternt flertal. Det sker
for at åbne universiteterne endnu mere
over for omverdenen og give dem en stær-
kere forankring i det omgivende sam-
fund.

Samtidig skal universiteterne fremover
ledes af ansatte rektorer, dekaner og insti-
tutledere for at sikre en ledelsesstruktur
præget af reelle kompetencer og en klar
ansvarsplacering. Det er nødvendigt i en
professionel organisation. 

På Københavns Universitet har blandt
andet rektor Linda Nielsen udtrykt sym-
pati for en anden ledelsesmodel. Men
samtidig ser Linda Nielsen – i sit indlæg i
Universitetsavisens forrige nummer – dog
også gode muligheder i den ny ledelses-
model, som et bredt flertal i Folketinget
er blevet enige om. Eksempelvis det for-
hold, at universiteterne selv får mulighed
for at udpege bestyrelsesmedlemmerne.
Linda Nielsen kvitterer endvidere for, at
vi har lagt vægt på, at de ansatte ledere
har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.   

Københavns Universitet er en stor, tra-
ditionsrig institution med en vidtfavnen-
de faglighed. Med den universitetslov, der
nu ligger til høring, har regeringen, Soci-
aldemokraterne og Kristeligt Folkeparti
sikret, at traditionsrigdom og fornyelse
kan gå hånd i hånd på universiteterne. 

Københavns Universitet har alle mulig-
heder for at sammensætte en bestyrelse,
der netop matcher dette universitets fagli-
ge bredde. Der er ingen tvivl om, at det vil
blive endog meget attraktivt at være be-
styrelsesmedlem for Danmarks største
universitet. 

Bestyrelsens interne medlemmer skal
sammensættes af repræsentanter for det
videnskabelige personale, det teknisk-ad-
ministrative personale og de studerende.
Bestyrelsens eksterne medlemmer kan
det nuværende konsistorium rekruttere
fra så forskellige sektorer som andre
forskningsinstitutioner, kulturlivet, of-
fentlige virksomheder og det private er-
hvervsliv. De eksterne bestyrelsesmed-
lemmer skal udpeges i deres personlige
egenskab.

Med de forudsætninger er der lagt op
til, at bestyrelsen vil blive et dynamisk,
fremadrettet, kreativt forum for udviklin-
gen af Danmarks ældste universitet. 

Den nye lov giver rum for mangfoldig-
hed og forskellighed. Det vil blive hvert
enkelt universitets opgave at udforme en
vedtægt, der passer til universitetets
egenart. I vedtægterne fastlægges de in-
terne valgprocedurer m.v. for de forskelli-
ge organer.

Inden for rammerne af den ny universi-
tetslov kan Københavns Universitet altså
sammensætte en bestyrelse, som vil vær-
ne om universitetets traditionsrigdom og
kulturbærende funktion. Samtidig med,
at bestyrelsen skal udfordre universitetet
med nye ideer og synsvinkler. 

Det er op til universiteterne – bestyrel-
se, ledelse, ansatte og studerende – at
bringe nye synspunkter i et frugtbart sam-
spil med hævdvundne måder at tænke
universitetet på. Ingen har interesse i, at
den frisindede, mangfoldige og kritiske
kultur på universiteterne sættes over styr. 

Med den nye universitetslov ligger det
regeringen og forligspartierne stærkt på
sinde at styrke universiteterne som selv-
stændige og ansvarlige samlingspunkter
for intellektuel udfoldelse. Derfor har vi
lagt vægt på decentralisering, åbenhed
over for omverdenen og en styrkelse af
det faglige selvstyre. Så skal vi fra politisk
hold nok bakke op om universiteterne
som uafhængige og kritiske samfundsin-
stitutioner.

Det bliver spændende at følge, hvordan
Københavns Universitet vil bruge mulig-
hederne i den nye universitetslov. ■

Tradition og fornyelse 
på universitetet

SYNSPUNKT

Af videnskabsminister 

Helge Sander (V)
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Iet indlæg i Universitetsavisen
nummer 11 (27.06.02) fortæl-
ler Frederik Stjernfelt (FS) at

jeg i tv for otte-ti år siden har
videregivet serbisk mytestof
(»serberne kan ikke besejres af
nogen stormagt...«). 

Med FS’s mildt sagt usikre
dokumentation af hans tidlige-
re påstande om mig i erindring,
har jeg nu med meget besvær
fremskaffet videooptagelser af
min snart ti år gamle tv-optræ-
den i DR og TV2, og har ikke
genkendt FS’s citat. Det der
kommer nærmest det han på-
står jeg har sagt, er i en samtale
med Leif Davidsen hvor jeg på
et spørgsmål om ikke det eneste
serberne forstår, er magt, sva-
rede: 

»Man har i den seneste tid
hørt meget om at det eneste
serberne forstår, er magtanven-
delse, men der er ingen erfarin-
ger i historien som siger at ser-
berne viger tilbage – de har
stået over for stormagter tidli-
gere uden at det har anfægtet
dem: Østrig-Ungarn i 1914, Hit-
ler i 1941 og, sammen med det
øvrige Jugoslavien, over for
Stalin i 1948. Så jeg tror man
bedømmer forkert hvis man
tror at serberne vil vige tilbage
for en massiv trussel«. 

Men det er ikke det samme
som at sige at »serberne ikke
kan besejres af nogen stor-
magt«. Det er en konstatering
af nogle historiske fakta: Da
Serbien efter mordet på ærke-
hertug Frans Ferdinand i Sara-
jevo i 1914 stod over for et øst-
rigsk ultimatum om at tillade
østrig-ungarsk deltagelse i op-
klaringen på serbisk jord af
mordet, afviste den serbiske re-
gering at gå ind på de væsent-
ligste krav, og den 28. juli er-
klærede Østrig-Ungarn Serbien
krig, og få dage efter var første
verdenskrig en realitet. 

Da den jugoslaviske regering
i 1941 indgik en samarbejds-
pagt med Hitlertyskland, ud-
løste det voldsomme protestde-
monstrationer i Beograd under
parolen ‘Hellere døden end
pagten’. Regeringen blev afsat
ved et antitysk militærkup, hvil-
ket førte til voldsomme bom-
bardementer af Beograd, tysk
indmarch og besættelse af lan-
det. 

I 1948, da bruddet med Sta-
lin satte Jugoslaviens selvstæn-
dighed på spil, bøjede Tito sig
ikke, men fortsatte sin uafhæn-
gige kurs selvom faren for bor-
gerkrig var overhængende, og
trods Stalins trusler om at bare
han rystede med lillefingeren,
ville Jugoslavien falde sammen. 

Det er ikke myter, men histo-
riske kendsgerninger, og min
vurdering: at serberne ikke gi-
ver efter selv over for stormag-
ter, blev i øvrigt bekræftet af
begivenhederne under Rambo-
uillet-konferencen og hvad der-
på fulgte. Det serbiske regime
stod da over for et ultimatum
om udstationering af NATO-
tropper på hele det jugoslaviske
territorium (Serbien-Montene-
gro), i realiteten en besættelse
af landet. Som bekendt gik Mi-
losevic ikke ind på kravet, og to
en halv måneds NATO-bombar-
dementer fulgte. ■

Per Jacobsen, lektor, mag.art.,
Københavns Universitets Østeu-
ropainstitut.

Regeringen glæder sig over
at have indgået forlig om
en ny universitetsreform.

Rektor og dekanen ved Det Na-
turvidenskabelige Fakultet glæ-
der sig over at der er vedtaget
en ny studiestruktur ved Det
Naturvidenskabelige Fakultet.
Om andre end de landspolitike-
re og universitetspolitikere der
har vedtaget disse reformer, har
grund til at glædes, vil vi tid-
ligst få svar på om fire-fem år. 

De papirer som er vedtaget,
er stort set ikke funderet i sagli-
ge undersøgelser og overvejel-
ser, men udtrykker nogle politi-
ske hensigtserklæringer der i al
væsentlighed bygger på tro,
håb og besværgelser. ‘Foran-
dring for forandringens skyld’
er det slogan der bedst karakte-
riserer de to reformer. 

Det er selvklart ledelsens ret
(og pligt) at udstikke retningsli-
nier og opstille rammer for det
arbejde der skal udføres på uni-
versitetet, men det er lige så
klart ledelsens ansvar at de op-
stillede planer og mål kan reali-
seres. 

Det er dette sidste forhold
man kan være betænkelig ved
når man betragter de to refor-
mer idet det helt og holdent er
overladt til andre personer end
ledelsen, nemlig de ansatte på
universiteterne, at realisere de
papirer som politikerne har
vedtaget. Hermed har man gi-
vet politikerne mulighed for at
bortforklare en manglende op-
fyldelse af målsætningerne
med at arbejdet med at realise-
re idéerne ikke har været udført
godt nok. Aben kan let og be-
kvemt placeres på de ansattes
skuldre hvis dette skulle vise sig
nødvendigt. Denne uklare pla-
cering af ansvaret er formentlig
en af de største hindringer for
at det store eksperiment man
skal i gang med, kan lykkes. 

Det store eksperiment 
For det er et stort eksperiment
man står over for både hvad an-
går universitetsreformen og
den mere lokale studiestruktur-
reform på Det Naturvidenska-
belige Fakultet. 

Regeringen ønsker at indføre
en centraliseret topstyret ledel-
sesform som man kender fra
tidligere tiders industrivirk-
somheder. Hvorvidt denne sty-
reform er egnet for vore dages
universiteter, er helt usikkert.
Det er et eksperiment, og svaret
på dette ligger adskillige år ude
i fremtiden. 

Det Naturvidenskabelige Fa-
kultetsråd ønsker at indføre en
ny studiestruktur, men har ikke

gjort sig de ringeste overvejel-
ser over hvorledes man rent
faktisk skal iværksætte og ind-
føre en sådan ny struktur. 

Der er således ikke udarbej-
det nogen tidsplan eller hand-
lingsplan. Der er ingen overve-
jelser over hvilke ressourcer der
skal bruges på at indføre den
nye studiestruktur. Man har
påbudt en blokstruktur som fle-
re personer fra forskellige fag
har påpeget er uheldig eller di-
rekte ødelæggende for deres
uddannelse. Man påberåber sig
at den nye studiestruktur vil
skabe større fleksibilitet for de
studerende, selv om det er ind-
lysende at den vil føre til min-
dre fleksibilitet i forhold til skift
mellem uddannelserne. 

Jo, også her er der tale om et
eksperiment af de store. 

De ansattes ildhu
Man kunne ønske sig at de an-
svarlige politikere åbent er-
kendte at der er tale om ekspe-
rimenter og derved gav de an-
satte den nødvendige friheds-
grad til at afprøve nye ideer
med mulighed for heraf følgen-
de fejltagelser. 

Mange universitetetsansatte
er af den opfattelse at der skal
ske forandringer på det vi i dag
benævner universiteter, efter-

som disse institutioner står over
for mange nye opgaver. Langt
flere arbejdsfunktioner i sam-
fundet forudsætter i dag at de
erhvervsaktive har en boglig
uddannelse; antallet af stude-
rende er i hastig stigning; de
studerendes studieadfærd har
ændret sig; nye tekniske hjæl-
pemidler giver nye undervis-
ningsmuligheder og sådan kan
man blive ved. 

Hvorledes man imødegår og
udnytter disse nye udfordringer
og muligheder, er der imidler-
tid ikke noget enkelt svar på.
Det kræver eksperimenter, og
mange ansatte ved universite-
terne er indstillet på og i fuld
gang med sådanne eksperimen-
ter og ændringer i undervisnin-
gen. 

Hvis politikerne fornægter
eksperimentet, men ønsker at
fastholde opfattelsen af at de
med deres reformforslag har
løsningen på fremtidens pro-
blemer, risikerer man at slukke
den ildhu som i dag er til stede
hos de universitetsansatte, og
som er helt nødvendig hvis de
pågældende reformer skal have
den mindste chance for at ende
som en succes. ■

Hasse Clausen, studieleder for
datalogi. 

DEBAT ▼  

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.

■ UNIREFORM OG NY STUDIESTRUKTUR PÅ NAT

Forandring for 
forandringens skyld

SVAR

Fortielse og usandhed

Jeg finder at min opsummering af Per Jacob-
sens udtalelse angående serberne og stor-
magterne er dækkende. Læseren må selv be-

dømme dette ud fra ovenstående.
Men det er påfaldende at Jacobsen kaster sig

over dette komiske pindehuggeri og undlader at
kommentere min påvisning af hans udbredelse af
decideret usandhed i tv-nyhederne. Som når han
i 1992 eksplicit hævdede at de paramilitære ser-
biske styrker i Bosnien ikke var styret fra Beo-
grad. At Jacobsen ikke forsøger at modgå min
påvisning af denne usandhed, må jo betyde at
han vedgår at have løjet. Min påvisning af at Ja-
cobsens 150 siders historieskrivning om eks-Ju-
goslavien i 90’erne (i ‘Øststatus’) fuldstændig for-
tier den største enkeltstående krigsforbrydelse i
Europa siden 2. verdenskrig – massakren i Sre-
brenica 1995 – også det går han let henover.

Det er beskæmmende for Københavns Univer-
sitet således at rumme en forsker der ikke viger
tilbage for usandhed og fortielse inden for hvad
han anser for sit forskningsområde. Især da når
emnet angår meget alvorlige emner som etnisk
udrensning og folkemord. En forsker der til og
med svarer med sofisteri og fjolleri som oven-
stående når det påvises.

Og det er pinligt at Jacobsen ikke eksplicit
undskylder usandhed og fortielse over for den
danske offentlighed og den danske stat der beta-
ler hans løn. ■

Frederik Stjernfelt, lektor ved Institut for Littera-
turvidenskab, Københavns Universitet.

■ SERBIEN OG INTELLEKTUELLES ANSVAR 

Undskyld jomfru Stjernfelt,
er De ikke snart færdig?
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DEBAT ▼  

Det var med høj grad af
genkendelse jeg læste
Stig Reinickes synspunkt

i Universitetsavisen nr. 17. KU
virker meget ligeglad med at vi
bliver kandidater. Jeg har
måske endda været mere fru-
streret end Stig Reinicke som li-
gefrem fik et specialebolsje ved
aflevering. Det gjorde jeg ikke.
Jeg fik en hammer i hovedet.

Efter lang tids slid bestemte
jeg mig for at aflevere mit spe-
ciale den 26. juni. Så kunne
min censor nå at få specialet og
underskrive en forhåndsgod-
kendelse inden sin sommerfe-
rie. Det var vigtigt for at jeg
kunne få dagpenge. Økonomi
er vigtigt for studerende og le-
dige. Jeg nåede det lige og
mødte høj af lykke over at være
færdig op på studiekontoret
med mine fint indbundne ek-
semplarer. Men ak og ve, der
ventede mig en ubehagelig op-
levelse.

Færdig? Tro om igen
»Du har selvfølgelig skrevet dit
resumé?« spurgte den flinke
kvinde bag skranken. 

»Nej, det har jeg ikke, for jeg
hører til 1994-ordningen.« 

Og så var det så at jeg fik den
lige i hovedet, hammeren. Og
den slog hårdt.

Den 11.6.2002 var der ud-
gået et brev fra prodekanen og
sekretariatschefen om at en re-
gel af 20. november 2000 nu
pludselig skulle håndhæves. Al-
le specialestuderende på alle
studieordninger skulle aflevere
et resumé på et ikke-nordisk
sprog. Jeg havde ellers på mit
institut fået den besked at reg-

len gjaldt for 1998-ordningen,
ikke for ældre ordninger. Jeg
havde skam spurgt. Da jeg stod
dér, den 26. juni, var der endnu
ikke gået besked ud til speciale-
skrivere. Flot! Der var også kun
gået 15 dage siden. 

Jeg kom lige fra Vester Kopi
hvor jeg havde fået sat fint om-
slag og spiral på mine 2 x 2
bind. Og så foreslog de at jeg
gik hjem og skrev et resumé på
et fremmedsprog og kom ind til
dem igen og klaskede den løse
side ind i specialet. En elastik
skulle jo nok kunne holde det
på plads. Efter alt mit arbejde
med at skabe en flot fremto-
ning skulle det altså ende med
at censor skulle tro jeg var
glemsom og sjusket. 

Vi er ikke til for dig
Og ikke nok med det. De næg-
tede at lade specialet gå ud af
huset før resumeet var vedlagt.
Det kunne ikke eftersendes. Det
var de lige blevet pålagt. Plud-
selig kunne det få konsekvenser
for min økonomiske fremtid
hvis censor ikke kunne få speci-
alet inden ferien... Knald! 

Er I klar over hvor svært dét
er at takle for en nedslidt speci-
aleskriver? Jeg kunne have væl-
tet hele KUA, så urimeligt følte
jeg mig behandlet. Jeg skulle
ikke bare fremtæske energi til
at yde et par dages arbejde me-
re. Jeg så også mit arbejde med
at give specialet et pænt ydre
falde på gulvet. Og jeg kunne
risikere at forhåndsgodkendel-
sen blev udsat. Da jeg stod dér,
så fuld af overanstrengte følel-
ser, føltes det som om hele uni-
versitetet var imod mig. Det var

Forrige år indførte Engelsk Studienævn nye
procedurer i forbindelse med specialestudiet
i form af specialekontrakter og fire faste årli-

ge afleveringsfrister (15/2, 15/5, 15/8, 15/11). 
Formålet var primært at stramme op omkring

hele specialeprocessen især med henblik på at bi-
drage til at formindske risikoen for at de specia-
lestuderende skulle havne i den såkaldte ‘specia-
lesump’. Samtidig flyttede specialeadministratio-
nen fra fakultetskontoret op på Engelsk Institut
således at specialerne afleveres på Engelsk Insti-
tuts sekretariat.

Det forhold at de studerende ikke på alle muli-
ge tidspunkter og derfor helt ubemærket afleve-
rer speciale, bevirker at vi på instituttet – på de
fire faste afleveringsdatoer – har mulighed for at
markere disse dage, som jo for de fleste stude-

rende vil være ensbetydende med studiets afslut-
ning og bestået kandidateksamen.

Denne mulighed har Engelsk Studienævn be-
sluttet at benytte sig af ved at holde en reception
for de specialestuderende den dag. Ved denne re-
ception mødes specialeafleverende studerende,
deres familie og venner og lærere under lidt fest-
lige former således at instituttet kan tage ordent-
lig afsked med sine kandidater.

15. november i år er det tredje gang vi afholder
specialereception for vores næsten færdige kan-
didater, og vi synes hermed at have fået skabt en
ny tradition som alle (både studerende, deres fa-
milie og venner og instituttets lærere) er glade
for. ■

Hanne Lauridsen, studieleder, Engelsk Institut.

Stig Reinicke fortalte i Uni-
versitetsavisen nr. 17 om
hvordan han den 8. okto-

ber 2002, kl. 10.32 på KUA op-
levede sin speciale-aflevering.
Tre timer senere holdt jeg sam-
me sted min magisterfore-
læsning, og alt det som Stig
savnede ved sin studieafslut-
ning, kunne jeg faktisk opleve
den dag. 

På denne helt fantastiske dag
hvor jeg foran knap 50 frem-
mødte og på baggrund af mit
konferensspeciale i historie
kunne fremlægge en videre-
førende tese (en magisterfore-
læsning er ikke et forsvar). Der
var kommet både familie, ven-
ner, medstuderende, undervi-
sere og andre interesserede,
samt selvfølgelig min vejleder
og censor. Efter godkendt fore-
læsning udråbte min vejleder
mig helt officielt til mag.art. 

Dét var en dag som jeg aldrig
vil glemme, men dagen jeg af-
leverede mit konferensspeciale,

husker jeg ligesom Stig som
ikke noget særligt. Jeg tror ikke
at man kan ændre så meget ved
den anonyme specialeafleve-
ring. 

Derimod mener jeg at alle
studerende i det mindste bør
have muligheden for at holde
en magister- eller kandidatfore-
læsning. Det er netop en både
passende og værdig måde at af-
slutte sit studium på. Og hvis
man ikke kan finde pengene
dertil på fakultetsbudgettet, så
kunne man også overveje at
gøre dimissionen bare en smule
mere højtidelig og fx samle
samtlige nye, humanistiske
kandidater to gange om året i
universitetets festsal hvor eksa-
mensbeviserne kunne uddeles.
Dette er meget normal praksis i
andre lande og i øvrigt også på
andre danske fakulteter, fx det
sundhedsvidenskabelige i
Århus. ■

Mark Mau, mag.art. i historie.

i hvert fald ikke et system
der udviste god og men-
neskelig service.

Ting tager tid
Det gik selvfølgelig alt
sammen. Jeg tog hele
molevitten med hjem
igen og skrev resumeet.
Og jeg fik sat de nye sider
pænt ind i spiralerne. Nu
havde jeg jo betalt for dem,
så skulle alt sgu også sidde i
dem. Og censor sendte en for-
håndsgodkendelse i sin ferie.

Men min skuffelse over ad-
ministrationen var ikke ovre.
Efter tre måneders ventetid på
en vurdering havde jeg håbet at
få mit eksamensbevis rimelig
hurtigt. Jeg skal bruge det i min
jobsøgning. Men ekspeditions-
tiden er på otte-ti uger. Tak for
kaffe! Her har man slidt og
slæbt, man får ingen belønning,
og så skal man oven i købet
vente op til to og en halv må-
ned på at få det bevis de poten-
tielle arbejdsgivere så gerne vil
se. Tager det virkelig så lang tid
at laminere et stykke papir hvor
der oven i købet mangler en fyl-
destgørende engelsk oversæt-
telse så beviset også kan bruges
internationalt? 

Jeg er klar over at admini-
stration tager tid. Ting tager
tid. Men mon ikke det kunne la-
de sig gøre at tænke bare en
smule mere på de studerende
som mennesker der trods alt
fortjener en god og effektiv ser-
vice? ■

Katrine Bønlykke Olsen,
cand.mag. i dansk.

■ SPECIALEAFLEVERING PÅ HUM – 1

Et suk om bedre service

■ SPECIALEAFLEVERING PÅ HUM – 2

Ny tradition på Engelsk

■ SPECIALEAFLEVERING PÅ HUM – 3

Magi i magister-
forelæsning 
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Fuld støtte til forskere 
for fred

Professor Paul Villaume med fleres initiativ for fred har min fulde støtte.
Som ung læge oplevede jeg i slutningen af 1940’erne krigens følger i Tyskland
og Grækenland. Sligt skal opleves for blot at få en ringe forståelse af hvad det

involverer. 
Sygdomsforebyggelse blev derfor mit og nære kollegers fortsatte liv, blandt andet

i Verdenssundhedsorganisationen (WHO). I 1992 deltog jeg i ‘The 8th World Confe-
rence on Tobacco or Health’ i Buenos Aires, Argentina. Her bidrog jeg blandt andet
med følgende citat af Gabriela Mistral, i 1945 Nobelprisvinder fra Chile, som ´The
honorary chair’ inkluderede som sidste paragraf i sluttalen: 

»We are guilty of many errors and many faults, 
but our worst crime is abandoning the children, 
neglecting the fountain of life. 
Many of the things we need can wait. 
The Child cannot.
Right now is the time his bones are being formed, 
his blood is being made 
and his senses are being developed.
To him we cannot answer ‘Tomorrow’.
His name is ‘Today’.« 

Dette citat bør erindres når de rige lande fortsat forholder sig så passivt over for den
fattige verdens enorme behov for uddannelse og sundhed med meget mere. ■

Tage Egsmose, lektor emeritus, dr.med. og lungespecialist.



● BOLIGER

Bolig søges ▼

Copenhagen

Period: As soon as possible.

Size: Small apartment with min.

1 room, bathroom and kitchen.

Equipment: Furnished.

Tenant: Female PhD student,

non-smoker. 

Rent: Max 4.500 kr. per month

incl. water, power, heat.

Contact: E-mail: 

n_umutlu@hotmail.com.

Copenhagen

Period: From 27/11-02 for 3

months. 

Size: Small apartment, 1 or 2 

rooms or share.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Female PhD student,

non-smoker.

Rent: Max 4.500 kr. per month

incl. water, power, heat.

Contact: E-mail: 

nw@min.uni-kiel.de.

Bolig udlejes ▼

Østerbro

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

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær., 60

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Velegnet til par.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. 

Depositum: 2.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3645 8046.

Østerbro

Periode: 3 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 1/2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: SPS@udd.blaa-

gaardsem.dk.

Værløse

Periode: Fra 1/12-02 til ca. 1/5-03.

Størrelse: Villalejlighed, 40 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret. Eget

køkken og badeværelse, egen

indgang og adgang til have.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

uden husdyr.

Husleje 4.500 kr. pr. md. inkl. var-

me og el.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail: ibs@mail.dk.  

Vesterbro

Periode: Fra 1/2 til 31/7-03 (mulig-

hed for indflytning ult. januar).

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Beboere: Ikke egnet til delelejlig-

hed, fremlejes derfor til et

gæsteforskerpar el.lign. Ikke-

rygere.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 2160 2191.

Gentofte Kommune

Periode: Fra 1/1 til 31/3-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 63 kvm.

Udstyr: Møbleret. Stor altan.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: K. Bonde, tlf. 2684 7603. 

Ved søerne

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 65 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 7.800 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el. 

Kontakt: Tlf. 3532 5403, 3536

4586, e-mail: schaadt@nbi.dk.

Christianshavn

Periode: Pr. 2/1-03 og for 3-6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. tv og

vaskemaskine.

Beboer: Rolig ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Benedicte, tlf. 6060 5590,

e-mail: Benedicte@mail.dk.  

By Gentofte Lake

Period: For up to 6 months.

Size: Villa apartment, 140 sqm.

(entire 1st floor) in historic

house.

Equipment: Fully and luxuriously

equipped with dishwasher, mi-

crowave, bidet and towelwar-

mer. See www.webpak.net/

∼scapri/house.html.

Rent: 14.500 kr. per month excl.

usage of utilities.

Contact: E-mail:

IRH4DK@aol.com, tel. 001 (650)

322 9448.

København SV

Periode: Fra 1/1 til 1/5-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 4.000 kr. pr. md.

Depositum: 4.000 kr.

Beboer: Rolig ikke-ryger.

Kontakt: Heidi, e-mail: 

h.hermansen@wanadoo.dk.  

København

Periode: Fra 3/1 til 31/5-03.

Størrelse: Thorkild Henningsen

rækkehus, 144 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, terrasse,

have, kælder, op- og vaskema-

skine mv.

Beboer: Gæsteforskerfamilie

el.lign.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 35.000 kr.

Kontakt: Claus Thustrup Kreiner,

e-mail: ctk@econ.ku.dk, tlf.

3532 3020 el. 3811 3895. 

Charlottenlund

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

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 120

kvm. i 2 familiers villa. 

Udstyr: Køkken i f.m. stue. Bad.

Stor altan. Op- og vaskemaskine. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3964 3777, e-mail:

rexborg@hotmail.com.  

Vesterbro/Hovedbanen

Periode: Pr. 15/12-02 el. 1/1-03. 

Størrelse: Værelse, 18 kvm. Spise-

stue, køkken og bad deles med

udlejer.

Udstyr: Møbleret. Gratis vaskeri.

Husleje: 4.000 kr. inkl. varme, el,

gas, tlf., kabel m.m. 

Kontakt: E-mail: 

louiselee@jubiimail.dk.  

Østerbro

Periode: Pr. 15/11-02 el. snarest

derefter og for min. 1/2 år.

Størrelse: Lejlighed, 55 kvm., 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ikke-ryger uden husdyr.

Husleje: 3.600 kr. pr. md. inkl. el,

gas og varme.

Depositum: 7.200 kr.

Kontakt: E-mail: 

nielsen123@hotmail.com.

Kr. Værløse

Periode: Fra 17/2 til 17/8-03.

Størrelse: Rækkehus, 135 kvm, 2

plan.

Udstyr: Møbleret. Have.

Husleje: 9.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: rikmaem@

worldonline.dk, tlf. 2643 4563.

Nørrebro

Periode: Pr. 1/12-02 og for 3 md. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret. Bad og vaske-

maskine. 

Husleje: 5.000 kr. alt inkl.

Kontakt: Lotte, tlf. 3535 0117, 

e-mail: lottegam@hotmail.com.  

Gentofte Kommune

Periode: Fra 1/1 til 31/3-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 63 kvm.

Udstyr: Stor altan.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. el,

varme, vand. 

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Katrine Bonde, tlf. 2684

7603. 

Sankt Hans Torv 

Periode: Fra 15/1 til 15/6-03.

Størrelse: 3 vær., 73 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til vaskemaskine, gårdhave, fri

internetadgang.

Beboer: Gæsteforsker, ikke-ryger. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug 

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Kirstine Sandø, tlf. 3535

2248, e-mail: 

kir_2105@hotmail.com.

Christianshavn

Periode: Fra februar 2003. Udle-

jes i flere år og min. 6 md.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., ca.

125 kvm. 

Udstyr: Brusebad, vaskemaskine

og brændeovn. Baggård med

legeplads. Evt. møbleret.

Beboer: Ingen rygere, ingen

hunde.

Husleje: 9.500 kr. pr. md.

Kontakt: Ruth & Wenzel, tlf.

3296 6009, 3532 3456, e-mail:

wenzel.geissler@anthro.ku.dk

el. ruth.prince@anthro.ku.dk. 

Helsingør

Periode: Fra 15/11-02 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 75 kvm.

Udstyr: Brændeovn, køkken m.

hårde hvidevarer, bad. Evt. del-

vist møbleret.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. ekskl. el

og varme.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 5631 2281, e-mail:

habu@tdcspace.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/12-02 el. 1/1-03 for

3 md. m. mulighed for forlæn-

gelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 58 kvm.

Udstyr: Møbleret. Privat vaske-

kælder.

Husleje: Efter aftale.

Kontakt: Tlf. 6130 8045 el. 3927

7045.

Indre Østerbro

Periode: Fra 20/1 til 20/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 45 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken & bad,

vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger uden husdyr.

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

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Linus, e-mail: lfugl@

tiscali.dk, tlf. 3555 3663. 

Østerbro ved Fælledparken

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 65 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el. -stude-

rende (evt. par). Ikke-ryger.

Husleje: 5.700 kr. pr. md. ekskl.

forbrug og depositum.

Kontakt: E-mail: stinebagge@

hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/1-03 og for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm., 3 vær.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 6.500 kr. pr. md. samt

1.000 kr. pr. md. i a conto for

varme, el og vand.

Depositum: 19.500 kr.

Kontakt: Tlf. 4345 5174.

Kollegier

Ekstraordinært optag på
Regensen
Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU med 2 års bestået nor-

meret studietid. Eksaminerne

må være bestået med mindst 8

i gennemsnit. Særlige optagel-

sesberettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen.

Periode: Pr. 1/12-02 og i løbet af

de næste par måneder bliver et

antal kollegieværelser ledige.

Kollegiet: Regensen er et af uni-

versitetets gamle kollegier cen-

tralt beliggende i indre by med

plads til 100 studerende. 

Ingen hunde og katte.

Husleje: Inkl. telefonabonnement

p.t. 1.150 kr. pr. md. samt 75 kr.

til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Skema fås hos SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/11-02.

Elers Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det

Humanistiske Fakultet der har

bestået 2 årsværk. Evt. slægt-

ninge af fundator el. dennes

hustru har fortrinsret, vedlæg

dokumentation.

Kollegiet: Det traditionsrige kol-

legium ligger på St. Kannike-

stræde med 20 alumnepladser

fordelt på alle universitetets

fakulteter. Hovedparten af

driften varetages af alumnerne

selv, og det forventes at kom-

mende alumner engagerer sig i

dette arbejde. Værelserne er

på 9 – 22 kvm. og til kollegiet

hører bl.a. bibliotek, compu-

terrum, sauna og have med

kroketbane. Der er desuden til-

knyttet enkelte mindre legater.

Husleje: 1.150 kr. pr. md. for stu-

derende samt 125 kr. til kolle-

giekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier der fås

på SU-kontoret. Husk at ved-

lægge skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 2/12-02.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270.

● STILLINGER

Jura ▼

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Formueret.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj original videnskabelig pro-

duktion på internationalt ni-

veau, herunder videreudvikling

af fagområdet. Evner og mu-

lighed for fortsat at videreud-

vikle fagområdet og til at vare-

tage forskningsledelse og an-

dre ledelsesfunktioner. Under-

visningsmæssige kvalifikatio-

ner indgår i vurderingen og

der vil blive lagt vægt på en

særlig indsats og nyudvikling

på det undervisningsmæssige

område. Se i øvrigt stillings-

strukturcirkulæret. 

Omfang: 3 år med mulighed for

forlængelse i 2 år.

Ansøgningsfrist: 16/12-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forfatningsret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau, se stillingsstruk-

turcirkulæret.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 3/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/. 

Samfundsvidenskab ▼

Amanuensisstilling
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Undervisning på 3.-4. 

semester i Formidling og Kom-

munikation, Udvikling, Kom-

pleksitet og Antropologiens

Anvendelse samt vejledning/

opgaveretning i begrænset

omfang.

Kvalifikationer: Dokumenterede

kvalifikationer svarende til

kandidatgrad i antropologi og

gerne undervisningserfaring.

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 2 år.

Ansøgning: J.nr. 202-220-25/02-

2411. Stiles til rektor. 

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, St. Kanni-

kestræde 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Yderligere oplysninger: Studiele-
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

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

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Titler ▼

Hans Bonde

Lektor, dr. phil. Hans Bonde tiltræder den 1. no-

vember 2002 et professorat med særlige opga-

ver i idrætshistorie ved Institut for Idræt. En lang

publikationsliste vidner om et bredt forsknings-

felt hvor Hans Bonde bl.a. har interesseret sig for idrættens funk-

tion, herunder idrættens mandsideal som udtryk for en kulturel

defineret kropslighed. I de senere år har Hans Bonde beskæftiget

sig med maskulinitetsstudier og har været frontfigur for udviklin-

gen af maskulinitetsforskningen i Skandinavien. Den nye profes-

sor er ikke blot idrætsteoretiker, men er også selv en aktiv idræts-

udøver med flere danske mesterskaber i judo.

Pristildelinger ▼

Birte Glenthøj

Overlæge, dr.med. Birte Glenthøj, Psykiatrisk Af-

deling på Bispebjerg Hospital, har modtaget

godt to millioner kroner fra Lundbeckfonden til i

samarbejde med forskere fra Proteinlaboratoriet

på Panum Instituttet at forske i neurale molekyler kaldet NCAM-

mimetika. Forskerne vil undersøge molekylernes evne til at for-

hindre udvikling af hjerneforstyrrelser af den type der ses ved ski-

zofreni samt deres evne til at behandle sådanne forstyrrelser. Det

skal ske ved at afprøve nogle efterligninger af molekylet NCAM

på to dyremodeller for sygdommen. Håbet er at denne forskning

på længere sigt vil føre til udvikling af ny medicinsk behandling

af skizofreni. I dag findes der kun en utilfredsstillende symptoma-

tisk behandling af lidelsen. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

der Birgitte Refslund Sørensen,

tlf. 3532 3463.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Økonomisk Studienævn.

Indhold: BA-projektvejledning på

Økonomistudiets 3. årsprøve.

Til besættelse: 1/2-03.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer. Ansøgere skal

oplyse om de har hovedstilling.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6,2., 1455

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 6/12-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050. 

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Klinisk Institut

for Kirurgi og Anæstesiologi.

Indhold: Klinisk professor i pla-

stik- og rekonstruktionskirurgi

med tilhørende overlægestil-

ling enten i KAS og ved Ama-

ger hospital med tjeneste ved

Amtssygehuset Herlev el. i H:S

og ved Amager Hospital med

tjeneste ved Rigshospitalet.

Patientbehandling samt udvik-

ling af plastik- og rekonstruk-

tionskirurgi i samarbejde med

klinikkens/afdelingens øvrige

lægestab og faggrupper. Der-

udover udvikling af fagområ-

det: forskning og publicering/

videnskabelig formidling og

prægraduat undervisning,

forskeruddannelse, bedøm-

melsesarbejde mv. 

Kvalifikationer: Det er en betin-

gelse at ansøgeren indsender

både en ansøgning til Fakulte-

tet (professordelen) og en

ansøgning til Københavns

Amts Sygehusvæsen/til Hoved-

stadens Sygehusfællesskab,

dvs. til det ene el. til begge/alle

de nævnte hospitaler/sygehuse

(overlægedelen).  

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 16/12-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645. De fuld-

stændige overlægeopslag fin-

des på www.laegejob.dk el.

kontakt Personalekontoret

KAS Herlev, tlf. 4488 4488 el.

Personalekontoret H:S/Rigs-

hospitalet, tlf. 3545 6482.

Klinisk professorat
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Klinisk Institut

for Diagnostiske Fag.

Indhold: Klinisk professor i klinisk

molekylær biologi med tilhø-

rende overlægestilling i H:S og

Amager Hospital med tjeneste

ved Rigshospitalet el. i KAS og

ved Amager Hospital med tje-

neste ved Amtssygehuset i Glo-

strup el. Amtssygehuset i Her-

lev. Ud over samarbejde med

afdelingens/klinikkens øvrige

lægestab og faggrupper udvik-

ling af fagområdet: forskning

og publicering/videnskabelig

formidling og prægraduat un-

dervisning, forskeruddannelse,

bedømmelsesarbejde mv. 

Kvalifikationer: Det er en betin-

gelse at ansøgeren indsender

både en ansøgning til Fakulte-

tet (professordelen) og en an-

søgning til det ene el. til begge

de nævnte hospitaler/sygehuse

(overlægedelen).

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 6/1-03, kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale og

Jura, tlf. 3532 2645. De fuld-

stændige overlægeopslag fin-

des på www.laegejob.dk el.

kontakt Personalekontoret på

Amtssygehuset i Glostrup, tlf.

4323 2023 og Amtssygehuset i

Herlev, tlf. 4488 4488 og til

Personalekontoret på Rigsho-

spitalet, tlf. 3545 6482.

Lektorat 
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Klinisk Oral Fysiologi, Ana-

tomi, Patologi & Medicin. 

Indhold: Forskning og undervis-

ning samt kliniske og paraklini-

ske odontologiske funktioner

inden for fagområderne oral

anatomi/fysiologi, oral patolo-

gi og oral medicin m.h.p. orale

manifestationer af systemiske

sygdomme.

Kvalifikationer: Dokumenteret

teoretisk viden og erfaring in-

den for flere af de nævnte fag-

områder. Forskningsmæssig

baggrund i oral biologiske og

kliniske odontologiske pro-

blemstillinger.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 5/12-02, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500.

Humaniora ▼

Professorat
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Professorat i litteraturvi-

denskab og moderne kultur. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

forskningsmæssige kvalifika-

tioner inden for såvel littera-

turvidenskab som moderne

kultur idet der lægges særlig

vægt på kvalifikationer inden

for interdisciplinært og tvær-

medialt anlagt forskning.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 2/12-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234.

Adjunktur
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Moderne kultur med

særligt henblik på amerikansk

kultur. 

Kvalifikationer: Ved bedømmelsen

lægges der vægt på ansøgerens

kvalifikationer inden for den

amerikanske kulturs område.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234.

Adjunktur 
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Moderne kultur.

Kvalifikationer: Ved bedømmel-

sen lægges der vægt på

ansøgerens videnskabelige

kvalifikationer inden for kul-

turhistorisk anlagt forskning.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234.

Adjunktur 
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Litteraturvidenskab.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234.

Lektorat i moderne kultur
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer inden for den

moderne kulturs visuelle og/el.

auditive områder.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 10/2-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Mikkel Bogh, tlf. 3532

8234.

Lektorat i navneforskning
Sted: Institut for Navneforskning.

Kvalifikationer: Forskningsmæssi-

ge kvalifikationer inden for

nordisk navneforskning.

Til besættelse: 1/2-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 8/1-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Bent Jørgensen, tlf. 3532

8559.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Undervisning og eksa-

mination på bachelor- og kan-

didatuddannelserne i især Ar-

bejds- og organisationspsyko-

logi.

Kvalifikationer: Kandidatniveau,

undervisningserfaring, fagkrav

som formuleret i studieordnin-

gen.

Ansøgningsfrist: 29/11-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Undervisning og eksa-

mination på bachelor- og kan-

didatuddannelserne i især kog-

nitionspsykologisk baserede

teorier om intervention med

særligt henblik på kognitiv be-

handling.

Kvalifikationer: Kandidatniveau,

undervisningserfaring, fagkrav

som formuleret i studieordnin-

gen samt kendskab til kognitiv

terapi.

Ansøgningsfrist: 29/11-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Psykologi

Indhold: Undervisning og eksa-

mination på bachelor- og

kandidatuddannelserne i især

udviklingspsykologi.

Kvalifikationer: Kandidatniveau,

undervisningserfaring, fagkrav

som formuleret i studieordnin-

gen.

Ansøgningsfrist: 29/11-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

● TAP-STILLINGER

Kontorfuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Planlægge eksamen, be-

stille lokaler, censoradministra-

tion, formidle, eksamensoplys-

ninger på internettet og i SIS

(studieinformationssystem), re-

gistrere eksamensoplysninger i

Fønix, tilrettelægge undervis-

ning og vejledning udarbejdel-

se af synopser, udarbejde eksa-

mensbeviser, servicere stude-

rende, undervisere og censorer,

være bindeled til eksamenstil-

synet, sagsbehandle eksamens-

sager, lave karakterstatistikker.

Kvalifikationer: Evne for at ind-

samle og koordinere mange in-

formationer, erfaring med at

betjene studerende el. andre

former for kundebetjening

samt kendskab til it på bruger-

niveau.

Ansøgningsfrist: 22/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Fuldmægtig
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Projektmedarbejder. Le-

delse i f.m. udvikling og gen-

nemførelse af projekter i rela-

tion til bl.a. økonomistyring og

ledelsesinformation, interna-

tional evaluering og bench-

marking af forskning, udvik-

ling af nye efteruddannelsestil-

bud og implementering af uni-

versitetsreformen. Desuden an-

svar for en række generelle

sagsbehandlingsopgaver.

Kvalifikationer: Interesse og flair

for økonomi- og statistikopga-

ver. Erfaring med analyse-, plan-

lægnings- og udviklingsopga-

ver, gerne inden for universi-

tetsområdet, vil være en for-

del, men nyuddannede kan og-

så komme i betragtning. Desu-

den gode engelskkundskaber.

Yderligere oplysninger: Institut-

administrator Pia Schnedler-

Meyer, tlf. 3532 3012, e-mail:

Pia.Schnedler-Meyer@

econ.ku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd:
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Universitetet på bogmesse
Besøg Forum den 15. – 17. november. I stand 185 udstiller Mu-

seum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet sammen med

forlagene under foreningen Universitetsforlagene i Danmark og

Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 

15/11 stand 185 kl. 17.00: Museumsinspektør Karsten Skjold

Petersen præsenterer sin bog Geworbne Krigskarle om de tyske

lejesoldater i den danske hær 1774-1803.

17/11 Fri Scene kl. 14.00: Anne Ring Petersen om Storbyens

billeder – Fra Industrialisme til informationsalder. 

17/11 stand 185 kl. 15.00: Hedda Lundh og Else Marie Pade

fortæller om at være kvinde i modstandskampen med udgangs-

punkt i bogen Ikke noget theselskab – Om en gruppe kvinder i

modstandskampen. 

Den 17/11 Fri Scene kl. 17.00: Helen Krag og Lars Funch

Hansen om Nordkaukasus – Folk og politik i en europæisk

grænseregion.

Zeuthen
Lectures 2002
The Behavioral Econo-
mics of Incentives

Økonomisk Institut inviterer

hvert år en internationalt

anerkendt og aktiv forsker

til at holde en række fore-

læsninger som siden publi-

ceres i MIT Press.

I december 2002 får insti-

tuttet besøg af professor

Ernst Fehr fra Zürich Univer-

sitet. Fehrs forskningsindsats

ligger inden for økonomisk

adfærdsteori, men han udvi-

der den traditionelle økono-

miske analyse ved at under-

søge altruistisk adfærd og

adfærd som er normbestemt

fx af forestillinger om ret-

færdighed eller gensidig-

hed. Hans resultat baserer

sig i vidt omfang på studier

af individer i eksperimentel-

le situationer, og det er et

hurtigt voksende forsknings-

område. 

Social Preferences and

Incentives

Onsdag den 4. december 

kl. 15.00 i Alexandersalen,

Bispetorvet. 

Social Norms and Incentives

Fredag den 6. december 

kl. 15.00 i Større Øvelsessal,

Studiegården.

Intrinsic Motivation and

Incentives

Mandag den 9. december 

kl. 13.00 i Større Øvelsessal,

Studiegården.
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www.ku.dk/led/stillinger/.

Betjent
Sted: Zoologisk Institut, Afdeling

for adfærdsbiologi.

Indhold: Reservation og vedlige-

hold af lokaler og udstyr, op-

rydning, ærindekørsel, kopie-

ring, frankering, forsendelse

og intern postomdeling.

Kvalifikationer: Kørekort og

kendskab til engelsk.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 29/11-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.  

Yderligere oplysninger: Leif Lau

Jeppesen, tlf. 3532 1304.

Laborantpraktikant
Sted: Geografisk Institut

Indhold: Alsidig praktikplads

hvor man vil opnå kompetence

i udførelse af fysiske og kemi-

ske analyser af jord, sedimen-

ter og vand. Vi er et forsk-

ningslaboratorium for kandi-

dat- og ph.d.-studerende samt

videnskabeligt ansatte, og la-

boratoriet varetager undervis-

ningsopgaver om jord, sedi-

menter og vand på bachelor-,

kandidat- og ph.d.-niveau. Ud

over alment laboratoriearbej-

de arbejder vi meget med AAS,

ionchromatografi, spektrofoto-

metri, kulstofbestemmelser,

Kjeldahlanalyser, apparatur til

vandretentionsbestemmelse og

apparatur til bestemmelse af

hydraulisk ledningsevne.

Til besættelse: 1/2-03.

Omfang: 1 år.

Ansøgningsfrist: 2/12-02, kl. 12.00.

Sendes til: Geografisk Institut,

Att.: Stina N. Rasmussen, Øster

Voldgade 10, 1350 Kbh. K.

Studievejleder
Sted: Institut for Psykologi

Til besættelse: 1/12-02 el. snarest

derefter. 

Omfang: Gennemsnitlig arbejds-

tid 10-15 timer/uge.

Sendes til: Studielederen senest

29/11-02, kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Signe

Bech, tlf. 3532 8684.

● ØVRIGE
STILLINGER

Praktikant til Europarådet 
Sted: Repræsentationen ved Eu-

roparådet i Strasbourg. 

Indhold: Bl.a. informationssøg-

ning og dokumentation, mø-

deforberedelse og mødedelta-

gelse samt udarbejdelse af

bidrag til referater, indberet-

ninger o.l. Arbejdet er ulønnet.

Dog ydes et beskedent tilskud

til husleje.

Kvalifikationer: Bachelor med et

godt kendskab til den aktuelle

politiske udvikling i Europa og

til den overordnede institutio-

nelle struktur. Gode engelsk-

og/el. franskkundskaber samt

it-kendskab.

Til besættelse: Primært første

halvår 2003.

Ansøgning: Vedlæg relevant

dokumentation.

Sendes til: La Représentation

Permanente du Danemark,

auprès du Conseil de l’Europe,

20, avenue de la Paix, F-67000

Strasbourg, France, e-mail: 

danrep@wanadoo.fr.

Yderligere oplysninger: Stud.jur.

Kasper Gersmann og stud.sci-

ent.pol. Eva Maria Olhoff, tlf.

0033 3 88356949. Europarådets

hjemmeside: www.coe.int.

● PH.D. -
STIPENDIER

Arctic Population Ecology
Place of enmployment: The De-

partment of Population Ecolo-

gy, Zoological Institute, Univer-

sity of Copenhagen. 

Contents: Using already existing

base-line data collected through

the BioBasis programme in

Greenland, the 3-year study

will focus on climate and den-

sity dependent dynamics

within and across trophic levels

in a high Arctic ecosystem. Al-

though short periods of field-

work may occur, the main fo-

cus of the project is to merge

ecological theory with statisti-

cal modelling of spatio-tempo-

ral data of selected vertebrate

species.

Period of employment: 3 years

from 15 February 2003 or as

soon as possible thereafter.

Applications: Must include a fil-

led out PhD application form,

which can be obtained at

www.nat.ku.dk or from the Fa-

culty of Science, Øster Voldga-

de 3, tel. 3532 4210. The form,

together with a full cv, list of

publications and a brief state-

ment outlining the interest of

the candidate. Mail in 4 copies.

To be sent to: Associate Professor

Gösta Nachman, Zoological

Institute, University of Copen-

hagen, Universitetsparken 15,

DK-2100 Cph., Denmark.

Deadline for applications: 15 De-

cember 2002.  

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See the full text on www.ku.dk/-

led/stillinger/ or ask for it at

the Personnel and Legal De-

partment, tel. 3532 2645. 

Additional information: Profes-

sor Mads C. Forchhammer, 

tel. 3532 1255, e-mail: 

mcforchhammer@zi.ku.dk.

● STIPENDIER

Nord/Syd Rejsepuljen for
specialestuderende 
Målgruppe: Specialestuderende

ved KU.

Støtte: Til ophold a min. 2 md. i

et 3. verdens land til Nord/Syd

relateret speciale, afsluttende

afhandling, OSVAL II opgave. 

Støtte gives til flybillet, rejse-

forsikring, vaccinationer, visum

og lokal transport, maks.

13.000 kr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.teol.ku.dk/northsouth,

se Travel Grants, el. hos hos

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

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

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Uddeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningsfrist.

● LEGATER

Hjørrings Gymnasiums
Fonde 
Målgruppe: Ubemidlede dygtige

studenter/kursister fra Hjørring

gymnasium og HF-kursus un-

der videregående uddannelser.

Ansøgning: Skema fås på

www.hj-gym.dk, på uddannel-

sesinstitutioner el. ved skr. hen-

vendelse til Hjørring Gymnasi-

um og HF-kursus. 

Ansøgningsfrist: 1/12-02

● FORSKNINGS-
STØTTE

Eva og Robert Voss Hansens
Fond
Støtte: 5 portioner a ca. 20.000

kr. til basal og klinisk forskning

inden for området medikamen-

tel behandling af hjerte-, kred-

sløbs- og nyresygdomme.

Forskningsprojekter udgående

fra en afdeling under Køben-

havns Universitet har fortrinsret. 

Ansøgning: Vedlæg kort cv med

publikationsliste, projektbe-

skrivelse (maks. 5 s.) og budget

for det anlagte beløb. Sendes i

3 eks.

Sendes til: Formanden for fonds-

bestyrelsen, prof., dr. pharm.

Sten Christensen, Farmakolo-

gisk Institut, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/12-02.

Rejselegater til håndskrifts-
studier på Island
Målgruppe: Danske forskere.

Støtte: Stipendiaterne tilbydes

forskningsfaciliteter på Stof-

num Árna Magnússonar, men

kan også drive forskningen på

andre islandske institutter og

biblioteker. Stipendierne om-

fatter normalt rejseomkostnin-

ger til og fra Danmark samt ca.

8.000 kr./md. i maks. 10 md. til

dækning af udgifter ved op-

holdet.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om faglige kvalifikationer samt

redegørelse for formål med

opholdet på Island og dets va-

righed.

Sendes til: Stofnun Árna Magnús-

sonar á Íslandi, Árnagar∂́i vi∂́
Su∂́urgötu, Ís-101 Reykjavík.

Ansøgningsfrist: 25/11-02 for stu-

dier i 2003.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.am.hi.is.

Yderligere oplysninger: Tlf. + 354

525 4010.

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Til fremme af videnskabe-

lige studier, undersøgelser og

arbejder inden for alle grene

af lægevidenskaben, navnlig

sådanne der forventes at gav-

ne syge el. tjene til forebyg-

gelse af sygdom. 1-2 kandidat-

stipendier, et mindre antal

scholarstipendier, og et antal

introduktionsstipendier på op

til 6 md. gives til fritagelse for

rutinemæssige forpligtelser i

f.m. planlægning og udførelse

af klinisk forskning.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås ved at indsende frankeret

svarkuvert i A4-format (ufol-

det), frankeret med 6,50 kr.,

dog for over 3 sæt 10,50 kr.

Oplys hvilken kategori der

søges.

Sendes til: P. Carl Petersens Fond,

Sekretariatet, Vesterbrogade

10, 2., 1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/1-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Man. og

ons. kl. 10.30 – 13.00 på tlf.

3331 5849.

● KURSER

States, Civility, Liberty and
Commerce 
Ph.d.-kursus v/ Professor John Hall.

Målgruppe: Ph.d.-studerende.

Tid: 3/12-02

Arrangør: Institut for Statskund-

skab.

● MØDER

Dødshjælp – livshjælp? 
Debatarrangement med Tom Al-

sner, næstformand i Landsfore-

ningen – en værdig død, Chri-

stian Busch, hospitalspræst på

Rigshospitalet samt adjunkt

Michael Norup fra Afdeling for

Medicinsk Videnskabsteori på

Panum.

Tid: 19/11-02, kl. 15.30-17.30.

Sted: Panum Instituttet, Mini Au-

ditorium II, 29.01.32.

Arrangør: Studenterpræsten på

Natur og Sund, tlf. 3534 9074,

www.sund.ku.dk/praest. 

Åndernes afmagt
New Age guruen Steen Landsy

møder missionspræsten og teo-

logen Ole Skjerbæk Madsen til

en samtale om den kristne kir-

ke og vor tids nye spiritualitet.

Tid: 19/11-02, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, Half-

dansgade 6

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

Den danske reformation og
Tausens og Thomissøns sal-
mer
Samlestudiekreds. Oplæg ved

studenterpræst Stefan Lam-

hauge Hansen og sekretær

Carl Fuglsang-Damgaard.

Tid: 20/11-02, kl. 15.15.

Sted: St. Kannikestræde 8.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis.

Forskellige danskere? Regi-
onale forskelle og kulturelle
særtræk 
Dansk Folekmindesamlings tema-

dag 2002. 

Oplæg ved prof. Bjarne Stok-

lund: Kulturgrænser og øko-

typer. Prof. Kenneth Olwig:

Skabte Henrik Rantzau Jyllands

identitet? Ex. lektor Peter Hen-

ningsen: Dansk folkekarakter.

Myter og mulige realiteter.

Museumsinspektør Ellen Da-

mgaard: Hvorfor er vestjyder

anderledes? 

Museumsinspektør Inge Adri-

ansen: Hvad er det særligt søn-

derjyske ved Sønderjylland?

Der bydes på et glas vin i lokaler-

ne i Fisken, Chr. Brygge 3 ca. kl.

17.30.

Tid: 23/11-02, kl. 13.00-17.30.

Sted: Den sorte Diamant, 1. sal,

trappe t.h. i forhallen, lokale

Holberg.

Arrangør: Dansk Folkemindesam-

ling.

NATO efter Prag
Debatarrangement omkring ud-

videlsen af NATO. 

Paneldeltagere: Hans Hækkerup,

tidl. Forsvarsminister; Jens Claus

Hansen, kommandørkaptajn

ved Forsvarsakademiet; Per

Carlsen, direktør for DUPI og

tidl. ambassadør og Gert Peter-

sen, tidl. folketingsmedlem.

Tid: 28/11-02, kl. 19.30.

Sted: Institut for statskundskab,

Rosenborggade 15, caféen.

Arrangør: YES København og In-

ternational Debat.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Fallos og kastration
Seminar.

Oplægsholdere: Johanna Martin:

Wandering Phallus; Lars Nylan-

der: Phallus and fiction; Fran-

cois Sauvagnat: Varieties of the

‘Push-to-the Woman’ in

Psychotic Patients og Tommy

Thambour: Phallus and the

phobic object.

Tid: 23/11-02, kl. 10-17.

Sted: Institut Francais, Rosenvæn-

gets Allé 34-38, 2100 Kbh. Ø.

Arrangør: KLAG, Klinisk Lacani-

ansk ArbejdsGruppe, rene-

ras@hum.ku.dk.

Interdisciplinary approaches
to subjectivity: Prospects
and perils
Program: Welcome and intro-

duction by Dan Zahavi. Naomi

Eilan, Warwick: The role of

subjectivity in psychological

theory. Arne Grøn: Theory of

subjectivity and philosophy of
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Adgang til elektroniske tidsskrifter og databaser
fra hjemme-pc via Det Kongelige Bibliotek 

Studerende og ansatte ved KU har adgang til 8.100 elektroniske

tidsskrifter og databaser. Man skal registrere sig som låner på Det

Kongelige Bibliotek og være tilknyttet Det Humanistiske, Sam-

fundsvidenskabelige, Teologiske eller Juridiske Fakultet.

Adressen på ELEKTRA er www.kb.dk/elib/baser/.

Fjernadgangen er en service udviklet i samarbejde med andre

danske forskningsbiblioteker og universiteter som en del af et

større projekt: DEF – Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

DEF har udviklet en portal som fælles indgang til de danske

forskningsbibliotekers service og elektroniske infrastruktur på

adressen www.deff.dk. Også her kan du få adgang hjemmefra til

elektroniske tidsskrifter og bibliotekernes kataloger.

Se en mere udførlig beskrivelse af hvad, hvor og hvordan på

www.kb.dk/elib/baser/fjernadgang/artikel.htm.

Dansk Selskab for Fraseologi ser dagens lys
Nu skal frasemer, idiomer, ordsprog og kollokationer for alvor under lup. På baggrund af de senere

års udvikling inden for den internationale fraseologi – forskningen i den del af ordforrådet som be-

står af flerordsforbindelser i bredeste forstand – er der for tiden ved at blive dannet et fraseologisk

selskab i Danmark. Ideen med selskabet er at skabe et forum for forskere og andre interesserede

som arbejder med, kunne tænke sig at arbejde med, eller bare har lyst til at høre mere om dette ud-

snit af sproget. 

Selskabet er åbent for alle der har en eller anden tilknytning til dansk fraseologi, og det er menin-

gen at både ensprogede og kontrastive problemer skal på dagsordenen. På længere sigt er det hen-

sigten at etablere møder, foredrag og symposier, en bibliografi og publikationer. Men i første om-

gang handler det om at undersøge hvor stor interessen er for selskabet.

Hvis du er interesseret i Dansk Selskab for Fraseologi og ikke allerede i anden sammenhæng har gi-

vet udtryk for det, opfordres du til at sende en e-mail med en uforpligtende tilkendegivelse heraf.

Du vil så blive kontaktet, når aktiviteterne forhåbentlig kommer i gang. Har du kolleger i ind- eller

udland som kunne have interesse for selskabet, men som ikke ser dette opslag, så informer dem en-

delig om initiativet. 

Yderligere oplysninger: Cand.mag. Ken Farø, Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 9282.
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religion. Jean Petitot, Paris:

Naturalizing Phenomenology.

Maxine Sheets-Johnstone,

Eugene: Preserving integrity

against Colonization. Luc

Ciompi, Bern: Some reflections

on consciousness and subjec-

tivity the perspective of affect-

logic. Shaun Gallagher, Buffa-

lo: Does simulation add up to

empathy?

Tid: 6/12-02, kl. 10-18.

Sted: Vestergade 10A, 2. 

Arrangør: Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Center for Subjek-

tivitetsforskning.

Hvad forsker kemikerne i?
Ph.d.-seminar. Se program på

www.kiku.dk/phd. 

Tid: 6/12-02.

Sted: Radisson SAS Royal Hotel.

Tilmelding: Pernille Klostergaard,

CS04, tlf. 3532 0218, senest

22/11-02.

Arrangør: Kemisk Institut.

● KULTUR 

Fællessang I Vartov
Naser Khader synger for.

Tid: 19/11-02, kl. 16.30.

Sted: Grundtvig-Akademiet Var-

tov, Farvergade 27.

Arrangør: Vartov, www.vartov.dk. 

Film om Cap Arconas forlis
Den 3. maj 1945 blev skibet Cap

Arcona sænket ud for Lübeck

af engelske jagerbombere.

Ombord var ca. 7.000 menne-

sker, de fleste koncentrations-

lejrfanger der næsten alle om-

kom. Dansk-Tysk selskab viser

den tyske dokumentarfilm fra

1995 Cap Arcona.

Tid: 20/11-02, kl. 18.30.

Sted: KUA, Lille Auditorium

(15.1.30A).

Arrangør: Dansk-Tysk Selskab.

Om mad og måltid
Vi bryder fasten sammen med de

Ramadan-fejrende muslimer.

Som indledning til fællesspis-

ningen taler studenterpræsten

om betydningen af mad og

måltid. Alle er velkomne. Med-

bring gerne lidt at spise.

Tid: 27/11-02, kl. 15.15.

Sted: Panum Instituttet, kantinen.

Arrangør: Studenterpræsten på

Natur og Sund, tlf. 3534 9074,

www.sund.ku.dk/praest. 

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. 

Irene Munk Pedersen

Titel: Targeting Apoptosis Resi-

stance in CLL B-cells.

Tid: 18/12-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Humaniora ▼

Birgitte Grundtvig Huber

Titel: Odysse og Iliade. Rejse- og

kortlægningsfigurer i ny itali-

ensk litteratur.

Tid: 22/11-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 8.1.9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på Københavns

Universitet Amager og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Romansk Institut, KUA.

Morten Fink-Jensen

Titel: Fornuften under troens ly-

dighed. Religion og videnskab

i Danmark i de første hundre-

de år efter reformationen.

Tid: 29/11-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, ny bygning, lok.

27.0.09. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på Københavns

Universitet Amager og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Historie, KUA.

Lene Schøtt-Kristensen

Titel: The Leydn Jar: A Study of

Henry Roth.

Tid: 9/12-02, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 13.1.59.

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 Engelsk Institut, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Nina Terp

Titel: Lipoxygenases in Brassica

napus.

Tid: 28/11-02, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, Got-

hersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Berit Horskjær Bojsen

Titel: Effects of deforestation on

fish and the biological stucture

in neotropical lowland steams.

Tid: 5/12-02, kl. 13.00.

Sted: Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Helsingørsgade 51,

Hillerød.
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Livet før det højere liv
Prof., dr.phil. Tom Fenchel

Tid: 18/11 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3

Arr.: Videnskabernes Selskab, kdvs@royalacademy.dk

Udlevering af gratis adgangskort

Kan mikrokreditter løse Afrikas fattigdomsproblemer?
Rådgiver Jørn Olsen, TSA, Danida og projektkoordinator Johannes Sannesmoen, Strømmestiftelsen, Olso

Tid: 19/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Problems and tools to extract and convert data from laboratory informa-
tion systems
John M. Stelling, Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA

Tid: 19/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Bioetik i Biotek
Forskningschef, prof., dr.scient. Lene Lange, Novozymes

Tid: 19/11 kl. 19.00

Sted: Geologisk Institut, Øster Voldgade 10

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere

The EMU: past, present and future
Senior Research Fellow, ph.d. Karsten Skjalm, Danish Foreign Policy Institute

Tid: 20/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2 

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

Liquid-modern fate of happiness and beauty
Zygmunt Bauman

Tid: 20/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Bethesda Storesal, Rømersgade 17 

Arr.: Sociologisk Institut

Informationsstruktur fra et funktionelt, proceduralt synspunkt
Simon Borchmann, RUC

Tid: 20/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Viden og visdom i filosofien
Lektor, ph.d. Dorthe Jørgensen

Tid: 20/11 kl. 19.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.09

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Saqqaq – en bygd i Diskobugten
Jens Dahl, direktør for IWGIA

Tid: 21/11 kl. 11.30-13.30

Sted: Institut for Eskimologi, Strandgade 100 H, 2

Arr.: Institut for Eskimologi

Dannelsens to kulturer
Jeppe Ilkjær og Anders Klinkeby Madsen, Institut for litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Tid: 21/11 kl. 13.00-15.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, lok. D 105

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik

Den danska arbetslöshetens historia fram till första världskriget
Doktor Nils Edling, Stockholms Universitet

Tid: 21/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen-Salen

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

Tilmelding per e-mail til center@humanities.dk
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Love and Sexual Feelings in the Therapeutical Relationship
Prof. Ernesto Spinelli

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi, Institut for Psykologi

Entré: 50 kr. for ikke-medlemmer

Ernesto Spinelli er professor i psykoterapi ved Regent’s College i London og leder af den eksistentielle

psykoterapeutuddannelse der. Som eksistentiel terapeut har han reflekteret indgående over grænser-

ne for det terapeutiske rum og terapeutens forvaltning af de mange modstridende følelser der kan

opstå i mødet med klienten. Et afgørende spørgsmål er her om terapeuten skal gemme sine følelser

væk eller vise dem frem.

Foto: Hjemme hos den danske terapeut Carl Mar Møller, red.

Komplekse symbioser mellem sociale insekter og mikroorganismer
Prof. Jacobus J. (Koos) Boomsma, Zoologisk Institut

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Korpus 2000 – til hvilken nytte? Om status, erfaringer og perspektiver
Projektleder Jørg Asmussen, Det Danske Sprog og Litteraturselskab

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 18.2.173

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

Livsfilosofi og kristendom. Om Vilhelm Grønbech og Nietzsche
Religionshistoriker, ph.d. Johannes Adamsen, Aarhus Universitet

Tid: 21/11 kl. 19.30

Sted: Teologicaféen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum

Etniske minoritets-unge i Danmark set i et kønsperspektiv
Lektor, ph.d. Yvonne Mørck, RUC

Tid: 22/11 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 16.1.32

Arr.: Center for Kvinde- og Kønsforskning

Nationalism and Romaniticism
Prof. Wolfgang Müller-Funk, University of Birmingham

Tid: 22/11 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Spanish Humanism and the American Historiography of the 16th Century
Prof. Karl Kohut, Tyskland

Tid: 22/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Gen-opfindelsen af den jødiske fortid
Cand.mag., ph.d.-stipendiat Jakob Feldt, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 22/11 kl. 14.00

Sted: Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet på Institut for Religionshistorie

Living together on an full planet
Zygmunt Bauman

Tid: 22/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Kirkesalen, Grundtvigs Hus, Studiestræde 38

Arr.: Fonden Realdania og Sociologisk Institut

Dansk techno-house før og nu
Producer og promoter DJ Kong

Tid: 22/11 kl. 15.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 9

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

How Special Were Absalon and Anders? Canon Law and Metropolitan
Power in Denmark
Anthony Perron, Department of History, Northwestern University

Tid: 25/11 kl. 12.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

Sport and sexual
harassment. 
What do we know?
Guest professor Kari Fasting,

Institute of Exercise and Sport

Sciences

Tid: 25/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Nørre Allé 51, Store

Aud. 

Arr.: Institute of Exercise 

and Sport Sciences

NORFA has granted a guest pro-

fessor ship to Kari Fasting for

three years. Kari Fasting is an

excellent and international

renowned scholar. She has wor-

ked 29 years at the Norwegian

University of Sport and Physical

Education (NIH), she became full

professor in 1987 and she was

the first elected rector of the

institution from 1989 to 1993.

During the last 5 years Kari Fa-

sting has chaired a research

group on NIH with the title Sport, Gender and Culture. Kari Fastings stay will be a great benefit in

many areas and it will be an incentive for the students as well as for the staff. She has an interdiscipli-

nary profile, covering research in pedagogy, sociology and social psychology. Her many invitations as

an international speaker, and her involvement in international organisations have led to a large inter-

national network, which we believe that the Institute of Exercise and Sport Sciences can benefit from.

Asiatiske strejftog i Nordøstasien. Silkevejen og steppekultur
Birgitte Crawfurd

Tid: 25/11 kl. 17.00-19.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 21.1.47

Arr.: Kulturkreds Asien, www.stud.hum.ku.dk/kulturkredsasien/index.html
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Latinamerikaforskning i Danmark gennem 40 år: 
Tendenser, skoler, op- og nedture
Fiona Wilson

Tid: 25/11 kl. 19.00

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

Arr.: NETLA, www.netla.dk

Universets skabelse, solsystemets dannelse og jordens udvikling 
– geodelen af emnet
Lektor Klaus Mosegaard, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik 

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum 

Arr.: Selskab for Naturlærens Udbredelse

Civil Society and Militarism in Nigeria: The Continuing encounters
Dr. Abubakar Momoh, Dept. of Political Science, Lagos State University, Nigeria

Tid: 26/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Resistent TB: Epidemiologi, diagnostik og behandling
Isik S. Johansen og Vibeke Ø. Thomsen, Mykobakteriologisk lab, SSI

Tid: 26/11 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

11 September Memorial Day – Issues and Controversies
Forskningsleder Eric Markusen, DCHF 

Tid: 26/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 17.1.32

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

Hvorfor Irak? – En socio-politisk problematik
Forskningsadjunkt Akram Hawas

Tid: 26/11 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Institutttet, 5. sal, frokostsstuen

Arr.: Orientalsk Forum

Spejladfærd hos mennesker og dyr – etologiske, psykologiske og neuro-
biologiske aspekter
Læge Bernadette Buhl-Nielsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital 

Tid: 26/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. A 

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, rsr@nepa.ku.dk

The European Court of Justice, functions, roles and enlargement
perspectives
Prof. Hjalte Rasmussen

Tid: 27/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, RO2 

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

Fungerer denne sætning? 
som et forsøg på en samlet konsistent teori om tekstlæsning
Ole Togeby, AU

Tid: 27/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

The Sound of Words (part 2): An Introduction to the Vocal music of John
Cage and Steve Reich
Adj. professor Paul Hillier, KU

Tid: 27/11 kl. 15.15

Sted: Klerkegade 2, Aud. 112

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

On learning to move oneself
Maxine Sheets-Johnstone, Department of Philosophy, University of Oregon

Tid: 28/11 kl. 12.15-13.45

Sted: Nørre Allé 53, Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt – Afdeling for Praktik, Pædagogik og Psykologi (APPP)

Verbal parodiering – et erhvervssprogligt fænomen
Stud.mag. Søren Beck-Nielsen, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 28/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Det nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Bachtinselskabet

Pædofiliens kulturhistorie
Ning de Coninck-Smith

Tid: 28/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk afd. O´s aud, Borgmester Jensens Allé 55, opg. 61a

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

Dobbeltkontrakten hos Søren Kierkegaard
Lektor, mag.art. Poul Behrendt

Tid: 28/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 o. g.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Entré: 30 kr.  

Mørkets natsorte fyrste og den hvide troldmand
Cand.theol. Lars Tjalve

Tid: 28/11 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Nogle erfaringer med litterære oversættelser
Prof. Per Øhrgaard

Tid: 29/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Exit repræsentation. Luther og religiøs kunst
Docent Pil Dahlerup, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 29/11 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Religion og subjektivitet
Arne Grøn, Center for Subjectivity Research

Tid: 3/12 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, Lecture Room 9, Købmagergade 44-46, 2

Arr.: Center for Subjectivity Research

Operaens opprinnelse. Helter og heltinner hos Monteverdi
Prof. Ståle Wikhåland, Norge

Tid: 29/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

The Trouble with Tropes
Lektor, ph.d. Jonathan Schwartz, Institut for Antopologi

Tid: 2/12 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.1.124

Arr.: Retorikforeningen

Dansk antisemitisme
Sofie Lene Bak

Tid: 3/12 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen, besaettelsescirkel@histud.ku.dk 



Af Louise Witt

Drømmejobbet for nuti-
dens studerende? Det er
et arbejde i et firma med

et godt omdømme og en etisk
profil. Helst i det centrale Lon-
don. Og i bygningen ved siden
af skal der være et mindst lige
så attraktivt job til kæresten.
Der skal være mulighed for ef-
teruddannelse og daglige ud-
fordringer. Hvis ikke er det far-
vel!

3000 danske studerende
spredt ud over hele landet har
deltaget i en internetundersø-
gelse af hvordan de ser deres
fremtidige arbejdsliv. Konklusi-
onen er at fremtidens generati-
on på arbejdsmarkedet stiller
krav om udfordringer, etik og
eventyr.

Etiske kvinder og
humanister
Noget af det vigtigste for de stu-
derende er ifølge undersøgelsen
at de udvikler nye kompetencer.

63 procent af de studerende vil
i hvert fald kvitte jobbet hvis de
ikke føler det er udviklende
nok. Og ved udviklende forstår
de: At de efteruddanner sig, at
de bliver i stand til at handle ud
fra ny viden, og at de udvikler
nye faglige færdigheder – prio-
riteret i nævnte rækkefølge.

Sjovt nok tror virksomheder-
ne at det vigtigste for den unge
generation er karriereudvikling
– det kommer først ind på en
fjerdeplads på de studerendes
hitliste!

Der er i øvrigt stor forskel på
mandlige og kvindelige stude-
rende når de skal sende ansøg-
ninger af sted. Kvinderne sorte-
rer generelt langt flere jobs fra
end mændene fordi de har flere
forbehold. 

78 procent af kvinderne siger
fx at de ikke vil søge ind hos
virksomheder med forretnings-
metoder som de finder uetiske.
For mændene er tallet kun 65
procent. Seks ud af ti kvinder

vil ikke arbejde for en våbenfa-
brik, mens det blot er tre ud af
ti mænd som ikke vil søge den
slags jobs. Kvinderne er også
mindre villige til at arbejde for
en tobaksvirksomhed eller ke-
miske fabrikker – til gengæld er
kvinderne mere villige til at ta-
ge job hos det offentlige.

Splitter man svarene op på
studieretninger, er det tydeligt
at humanisterne tænker mest
etisk mens de jurastuderende
er dem der har færrest skrupler
angående jobvalg.

Forelsket i København 
Og så er der det med at flytte
for at få job. Fire ud af ti unge
gider godt flytte til landets
større byer – men provinsvirk-
somheder i fx Thisted, Rønne
og Nordborg kan godt glemme
at få ansøgninger. Det er for
langt væk fra alting!

Studerende i København er
desuden meget mindre villige
til at rykke rundt end jyderne.

Selv om københavnerne og år-
husianere bor cirka lige langt
fra Fyns hovedstad, Odense, er
kun 50 procent af de køben-
havnske studerende klar til at
rykke, mens det er 70 procent
af østjyderne.

»Jyder har hele vejen igen-
nem deres studier mentalt ind-
stillet sig på at de kan blive
nødt til at flytte. Det er et vilkår
for dem. Københavnere forven-
ter at der er jobs til dem i ho-
vedstaden.« 

Det siger Morten T. Højberg,
administrerende direktør i Stu-
denterhjaelpen.dk der formid-
ler studiejobs, og hvis hjemme-
side har været vært for internet-
undersøgelsen.  

På eventyr i udlandet
Lysten til at flytte til udlandet
er til gengæld kæmpestor. 

90 procent af de adspurgte er
klar til at finde bolig i London.
På andenpladsen kommer New
York (74 procent), på tredje-
pladsen Cambridge, USA (59
procent), så Madrid (58 pro-
cent) og på femtepladsen Hong
Kong (49 procent). 

»Det er ikke pengene der
trækker, det er det indholds-
mæssige. Muligheden for at ud-
fordre sig selv fagligt og på et
andet sprog. De har eventyr i
blodet,« siger Morten T. Høj-
berg. 

Endelig lægger de studeren-
de stor vægt på at der også er
jobmuligheder for kæresten når
de skal flytte efter et job.

Faktisk svarer 61 procent at
det er afgørende for deres valg
om kæresten eller ægtefællen
også har gode jobmuligheder
samme sted.

»Det er meget sympatisk. Jeg
troede at det mere var en gene-
ration af egoer. Det ville også
være meget naturligt, for de be-
finder sig på et stadie i deres liv
hvor der er fuld fart på. Det er
overraskende at de unge er så
konservative.« ■

low@adm.ku.dk

Kommunikationsbureauet Jøp,
Ove og Myrthu har stået for un-
dersøgelsen. Det er foregået på
hjemmesiden www.studenter-
hjaelpen.dk. Rapporten er bestilt
af erhvervslivet for at imødegå de
rekrutteringsproblemer der vil
opstå i fremtiden med små ung-
domsårgange.

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

En generation
af krævende
eventyrere 
Kvindelige studerende har flest for-
behold når de skal vælge fremtidig 
arbejdsplads. Og københavnere vil ikke 
så gerne flytte for at få job – det skulle 
da lige være til London eller New York, 
viser ny undersøgelse 

FARVEL DANMARK – Danske virksomheder er vilde for at få fat i de små årgange fra 1980’erne. 

Men de unge vil hellere have job i udlandet – fx i kontor med udsigt til Statue of Liberty. 
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