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Nye netfællesskaber – chat eller plat?
Fællesskab er et absolut plusord der vækker en udefinerlig længsel efter forgangne tider. Dette har 
også nettets købmænd opdaget, men der er himmelvid forskel på internettets tusinder af brugerstyrede
fællesskaber og industriens våde drømme om at skabe nye markeder via såkaldte communities.
LÆS VIDENSKABET SIDE 14-15

Det borgerlige Danmark kan ånde lettet op. Køben-

havns Universitets mest kontroversielle historiker,

maoisten Benito Scocozza, er forsvundet og der

skulle således ikke længere være fare for at borger-

skabets afkom får kulturrevolutionære griller af at

studere Christian IV på Humanistisk Fakultet. Uni-

versitetsavisen har fulgt maoistens spor og grebet

ham på fersk gerning i hans private utopia hvor han

har søgt tilflugt fra de frådende markedskræfter

Læs kæmpeportræt af Benito Scocozza side 6-9

Evaluering i blinde 
Studenterevalueringerne er under kritik for
at skabe dårlige arbejdsforhold for undervi-
serne og i yderste konsekvens forringe un-
dervisningen. Evalueringerne skal være me-
re professionelt udformede ellers er de lige
til papirkurven, mener underviserne.
LÆS SIDE 5

Næste stop på 
vejen mod fred
Serbien har stadig brug for opmærksomhed,
siger græsrødder fra Next Stop Serbien der
er i fuld gang med planlægningen af dette
års sommeruniversitet.
LÆS SIDE 11
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På flugt fra 
kapitalismen
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KUM M E N TA R

Universitetsavisen

Joan Conrad,

prorektor

Universiteter 
for fremtiden

Ovenstående var titlen på Rektorkollegi-
ets årlige konference om universitets-
forhold. Som baggrundsmateriale var

der udarbejdet en antologi der ud over konfe-
rencetitlen også havde undertitlen “Universite-
terne og videnssamfundet”. En meget tanke-
vækkende antologi med indlæg fra forskere,
repræsentanter fra erhvervsliv, folketingsmed-
lemmer med videre. Ikke mindre end tre mini-
stre, nemlig undervisnings-, forsknings- og
kulturministeren, havde givet deres bud på
konferencetitlens bagvedliggende spørgsmål.

Den politiske opmærksomhed omkring
konferencen blev yderligere markeret idet

undervisningsministeren dagen før konferen-
cens afholdelse meddelte at hun havde fået
plads i sin kalender og dermed også mulighed
for at være til stede hen på eftermiddagen,
oven i købet med endnu et indlæg i debatten.
Det blev et meget velkomment indlæg på bag-
grund af formiddagens politiske udmeldinger
fra  Folketingets udvalgsformænd fra hen-
holdsvis uddannelsesudvalget og forsknings-
udvalget. Repræsentanterne fra S og V talte i
denne sammenhæng som med én tunge. Det
væsentligste  fremtidsproblem var styringen 
af universiteterne. Der var ikke grænser for de
lovord der faldt omkring reformen på DTU.
Selvom DTU-styret knapt er trådt i funktion,
var der ingen tvivl i formændenes sind: Er-
hvervslivsmodellen var det man skulle gå ef-
ter. Undervisningsministeren derimod talte om
mulige fejlslutninger. Hvad der var godt for er-
hvervslivet, var måske ikke nødvendigvis godt
for universiteterne. 

Men faktisk var det slet ikke spørgsmålet
om ledelse der var det mest interessante

for Rektorkollegiet, men derimod spørgsmålet
om de danske universiteters fremtidige opga-
ver og funktion i en global sammenhæng med
den stadig større internationale konkurrence
på uddannelsesmarkedet og i en tid hvor uni-
versiteterne ikke længere kan siges at have mo-
nopol på den betydeligste del af vidensproduk-
tionen. I et oplæg om “The Business of the Bor-
derless Education” blev der gjort rede for det
internationale uddannelsesudbuds indflydelse
på den højere uddannelse i England. Større
kvalitetsbevidtshed, specialisering, udvikling

af europæiske standarder og sikring af større
mobilitet i retning af Bologna-deklarationens
intentioner  blev her fremhævet som  forhold
der i engelsk sammenhæng måtte tages højde
for i en videre strategisk planlægning. 

Professor Bengt-Åke Lundvall gav i et ind-
læg om “Universitetet i den lærende øko-

nomi” sit bud på nødvendige ændringer hvis
de danske universiteter ikke skulle ende i en
perspektivløs forsvarskamp. Individuelle posi-
tioneringer, arbejsdeling og et nødvendigt
samarbejde med andre vidensinstitutioner,
private såvel som offentlige, blev  fremhævet.
De studerende skulle i højere grad forberedes
på den lærende økonomi, men det ville med-
føre at universiteterne i fremtiden måtte for-
pligtes til en systematisk efteruddannelse af
egne kandidater. Undervisningsministerens vi-
sion for universiteternes fremtid var ‘alliancer’:
Alliance med studentergruppen for at sikre
dem det bedste studieforløb, måske et mere
krævende studieforløb, men et studieforløb
med ‘indbygget’ fremtid. Og ministeren talte
om alliancer universiteterne imellem, mellem
forskergrupper, med erhvervsliv, med andre
typer af uddannelsesinstitutioner og med de
grupper i samfundet der  ønskede  videreud-
dannelse på højt niveau.

På bedste vis fik konferencen åbnet for en
debat om ‘Universiteter for fremtiden’ – en

debat der forhåbentlig fortsætter. Inden længe
vil Forskningskommissionen afgive sit bud på
‘fremtiden’, men det er helt afgørende for den
demokratiske proces at mange andre tager
spørgsmålet alvorligt og dermed blander sig i
debatten. ■

Antologien: ‘Universiteter for fremtiden’ 
kan købes gennem Samfundslitteratur, 
www.samfundslitteratur.dk.

Ord der åbner døre
“Videnssamfundet stiller krav til virksomhederne om produktion af viden, evne til at kom-
munikere, medarbejderudvikling, analytisk og strategisk tænkning. Og det er humanister-
ne gode til, siger arbejdsgiverne. “Humanistisk strategisk tænkning” kalder en arbejdsgi-
ver det. En formulering som humanisten gør klogt i at tage til sig. Den kan uden tvivl åbne
døre til spændende og udviklende job i brancher der har fremtiden foran sig”.

Leder, 22. februar 2001

Mand jer op!
“Beklageligvis har ikke mindst Københavns Universitet sjoflet erhvervsvejledningen og
udslusningsprojekterne. De enkelte institutter burde gøre langt mere end de gør i dag for
at give studerende en klarere forestilling om jobmulighederne uden for forskning og un-
dervisning”.

Kronik af Janus Kemp der er specialeskriver og iværksætter af en ny praktikordning på En-
gelsk Institut på KU, 20. februar 2001. 

Jo flere, jo bedre
“Jeg ser ikke ‘masse-universitetet’ som noget skræmmebillede - så længe det betyder, at
mange flere unge påbegynder og gennemfører et universitetsstudium end det tidligere var
tilfældet. Denne udvikling er jo ikke mindst et resultat af Nyrup-regeringens satsning på
uddannelse som nøglen til fremtiden. Men bevillingerne skal følge med, og her er det et
faktum at humaniora er økonomisk trængt”. 

Lise Hækkerup, forskningspolitisk ordfører (S), 26.februar 2001

Vidensamfundet smuldrer
Grundlaget for Danmarks position i videnssamfundet er truet, advarer regeringens eksperter fra Danmarks

Forskningsråd i en ny rapport. For 2002 og frem er der udsigt til et meget kraftigt fald i de offentlige bevillin-

ger til forskning og udvikling. Formand for rådet, Søren Isaksen, påpeger at udviklingen vil betyde at Dan-

mark vil gå glip af en masse arbejdspladser baseret på højteknologi og højtuddannede. Rådet anbefaler et

engangsløft på mindst en milliard kroner i 2002.

Læs mere på www.danmarksforskningsråd.dk

Politikerne ser gerne at universiteterne tager ved lære af erhvervslivet.



Students:
do not read this!

Students:
do not read this!

StudieKonto er Forstædernes Banks tilbud til alle studerende. Vores
eneste krav er, at du er optaget på en SU-godkendt videregående ud-

dannelse, og at din SU/løn går ind på kontoen. Vi stiller ikke et
eneste spørgsmål om, hvad pengene skal bruges til. Og du får bl.a.
følgende fordele:

• Lån 15.000 kr. til p.t. 7% p.a.

• Ingen oprettelsesgebyrer.

• P.t. 5% p.a. i rente af dine penge.
(Op til 15.000, over 15.000 kr. p.t. 4% p.a.).

• Gratis Visa/Dankort.

• Gratis tilslutning til Webbank, 
PC-Service og Telefonservice.

• Banken ordner alt det 
praktiske.

Hovedkontor
Tlf. 43 96 17 20

Amager
Tlf. 32 96 01 88

Ballerup
Tlf. 44 97 00 57

Birkerød
Tlf. 45 94 04 04

Charlottenlund
Tlf. 39 63 72 66

City
Tlf. 33 47 80 00

Frederiksberg
Tlf. 33 21 21 20

Glostrup Storcenter
Tlf. 43 45 57 20

Greve
Tlf. 43 90 04 49

Hellerup
Tlf. 39 61 80 20

Hvidovre
Tlf. 36 35 05 17

Hørsholm
Tlf. 45 76 41 20

Ishøj
Tlf. 43 73 15 20

Lyngby
Tlf. 45 87 63 00

Rødovre Centrum
Tlf. 36 73 50 00

Skovlunde
Tlf. 44 94 17 17

Søborg
Tlf. 39 56 56 33

Taastrup
Tlf. 43 99 04 74

Værløse
Tlf. 44 48 17 20

Don’t call them,
they just want your money!

Don’t call them,
they just want your money!



Penge til forskning

V I D E N S K A B : To nye forskningscentre på
Københavns Universitet er kommet igennem det
videnskabelige nåleøje og skal til at forhandle
kontrakter med Danmarks Grundforskningsfond
som hvert år uddeler cirka 300 millioner til egne-
de forskningsprojekter.  

Centre for Applied Microeconometrics under
ledelse af professor Martin Browning er et af de
to centre grundforskningsfonden har godkendt
(læs om mere på side 10) 

Ligeledes er ansøgningen fra Wilhelm Johan-
sen Centre for Functional Genome Research un-
der ledelse af Niels Tommerup imødekommet.
Centret skal undersøge sammenhængen mellem
ødelagte gener og en række sygdomme og er af-
født af kortlægningen af menneskets genmateri-
ale, genomprojektet. 

Ud af 228 interesserede blev 26 bedt om at
skrive en ansøgning. Heraf er i alt ni centre ble-
vet godkendt.

Nyt center til formidling 
af naturvidenskab 

D I DA K T I K : Det Naturvidenskabelige Fakultet
har fået et nyt videnscenter hvor formidlingen af
naturvidenskab er i højsædet. 

Initiativet er kommet op at stå som et samar-
bejde mellem Niels Bohr Instituttet og Kemisk 
Institut, og håbet er at det på længere sigt kan
øge interessen for naturvidenskab.

Et af de nye tiltag er Ungdomslaboratoriet
hvor gymnasieelever kan stifte bekendtskab med
de dele af kemi og fysik som de normalt ikke
kommer i nærkontakt med på gymnasiet. Labora-
toriet skal også bruges til at uddanne kommende
gymnasielærere i fysik og kemi.

Videnscentret har også det nye Center for Na-
turfagenes Didaktik knyttet til sig. Her skal man i
samarbejde med danske og udenlandske uddan-
nelsesinstitutioner forske i formidling af naturfa-
gene og holde seminarer og kurser for fakultetets
studerende. 

Undervisningsforsøgene i fysik og kemi skal
også til at foregå på det nye center der ligger på
HC Ørsted Instituttet.

Skriften på væggen

I N FO R M AT I O N S ST R AT E G I : En ny vægavis
kommer til at præge gangene på Københavns
Universitet. Forenede Studenterråd der står bag
det nye initiativ, vil nemlig til at formidle nyhe-
der til de studerende dér hvor de studerende fær-
des. FSR barsler samtidig med en ny hjemmeside
hvor man vil kunne holde sig ajour med hvad der
rører sig i studenterpolitik på KU. Den nye hjem-
meside finder man på www.fsr.ku.dk. 

Nyhederne fra vægavisen der allerede er ble-
vet hængt op på fakulteterne, bliver opdateret tre
gange i semesteret. Man kan også få informatio-
nerne i kort form i flyers der vil ligge på de for-
skellige institutter. 

– Vi vil gerne have oplysningerne ud til de stu-
derende på en bedre måde end før, siger forman-
den for FSR Simon Schou. Vægavisen og hjem-
mesiden erstatter således Studentermagasinet
som indtil for nylig var Forenede Studenterråds
meddelelsesorgan.

Af Lise K. Lauridsen

Universiteterne må kigge
erhverslivets bestyrel-
ser over skulderen hvis

de skal blive bedre til at hånd-
tere omverdenens nye krav om
effektiv uddannelse og forsk-
ning. Budskabet kommer fra
formændene for Folketingets
Forsknings- og Uddannelsesud-
valg Hanne Severinsen (V) og
Hans Peter Bådsgaard (S) der
talte på Rektorkollegiets konfe-
rence “Universiteter for fremti-
den” i sidste uge.  

– Jeg tror at styreformen på
Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) med et flertal af eks-
ternt udpegede i bestyrelsen vil
gøre universiteterne bedre i
stand til at omstille sig i det
tempo samfundsudviklingen
kræver. Jeg ser ingen divergens
mellem den styreform og forsk-
ningsfriheden, siger Hans Peter
Bådsgaard.

Også formanden for forsk-
ningsudvalget Hanne Severin-
sen taler for at universitetet
adopterer  erhvervslivets ledel-
sesformer og strategier.

– Jeg kan ikke se at ledelses-
formen påvirker universitetets
frihed. Masser af private virk-
somheder satser på forskning
og på den enkelte medarbejd-
er. Og det gør de godt, mener
hun.

Susanne Olling Andersen,
uddannelsespolitisk ordfører i
Danske Studerendes Fællesråd,
mener det er sort snak. At give
fremtrædende erhvervsfolk
flertal i universitetets øverste
ledelse som det er tilfældet på
DTU, vil være det samme som
at lade universitetet lede af
særinteresser. 

– Jeg er bekymret for at uni-
versiteterne så kommer til at
forske og uddanne efter hvad
der bedst kan betale sig. I
øvrigt har universitetet et helt
andet formål end private virk-
somheder – nemlig at skabe
fremragende uddannelse og
forskning, siger Susanne Olling
Andersen.

Ingen Dandy-sag
Hanne Severinsen fejer de stu-
derendes bekymringer af med
at indførelse af selvstyre på

DTU vel ikke ligefrem er nogen
Dandy-sag. 

Hendes erfaringer fra et be-
søg i Holland er at de studeren-
de er glade for nye styreformer: 

– Med en bestyrelse har de
hollandske studerende en le-
delse at spille bold op ad, og
nogle klare beslutninger at for-
holde sig til. Før blev der ikke
besluttet noget, og de ansvarli-
ge ledere var alt for vævet sam-
men med de studerende.

Susanne Olling Andersen for-
står ikke helt den argumenta-
tion. De hollandske studerende
DSF har kontakt til, er ikke just
fornøjede over at skulle se til
fra sidelinien mens beslutnin-
gerne bliver taget.

– Det er selvfølgelig meget
nemmere at råbe grimme ting
efter ledelsen hvis du er sat
uden for indflydelse. Men det
vil også betyde at den enkelte
ansatte og studerende vil føle
sig mindre forpligtiget af de be-
slutninger der bliver taget. Og
så kan det godt være at der er
brugt mindre tid på at tage be-
slutningen, men ledelsen vil få
svært ved at føre deres ideer ud

i livet på sådan et universitet,
mener Susanne Olling Ander-
sen.

DSF ser dog gerne at univer-
siteterne øger kontakten til det
omgivende samfund, men det
skal gøres ved at lave et rådgi-
vende organ der kan vejlede
universiteterne med hensyn til
indsatsområder, budgetter,
langtidsplaner og lignende.

Heller ikke mange af de an-
satte på universiteterne eller
eksperter på området anbefaler
at kalkere erhverslivets ledel-
sesformer og strategier.

Hans Siggård Jensen, forsk-
ningsdirektør ved Learning Lab
Denmark, mener at medlem-
merne af en sådan bestyrelse
bør have en uafhængighed der
minder om dommernes; ellers
bliver det blot en bestyrelse
præget af særinteresser og
manglende kompetence som ri-
sikerer at satse stort på de for-
kerte heste, forudser han. ■
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Mere management 
på universitetet
Eksterne bestyrelser og bedre markedsføring  på universitetet står højt på politikernes

ønskeseddel. Hverken Socialdemokratiet eller Venstre mener det står i modsætning 

til idealet om forskernes eller de studerendes frie og kritiske tankevirksomhed

Danske universitetsstudier er bare billigst 
Ifølge tal fra OECD er Danmark et af de lande der bruger færrest penge på højere uddannelse per studeren-

de sat i forhold til bruttonationalproduktet. Danmark bruger generelt mange penge til uddannelse, men ho-

vedparten går til folkeskolen og gymnasiet. Tallene fra OECD inkluderer dog ikke udgifter til SU, og her po-

ster Danmark i forhold til mange andre medlemslande langt flere penge i at give de studerende bedre leve-

vilkår.

Statistikken er fra antologien “Universiteter for fremtiden - universiteterne og videnssamfundet”, 

Peter Maskell og Hans Siggaard Jensen (red.), udgivet af Rektorkollegiet, 2001.
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Af Lise K. Lauridsen

Har studenterevaluerin-
ger for stor betydning,
spørger mange under-

visere. Hvad er resultatet af de
mange møjsommeligt udfyldte
spørgeskemaer egentlig, spør-
ger de studerende. Svar er der
ingen af, men evaluering af un-
dervisningen er til debat. 

Evalueringsskemaerne egner
sig hverken til kvalitetsudvik-
ling eller til holde kontrol med
dårlig undervisning, lyder mel-
dingen fra et par af underviser-
nes tillidsrepræsentanter på
Københavns Universitet. 

Evalueringerne er alt for
uprofesionelt udformede, me-
ner de. Ingen har nemlig gjort
sig klart hvad de studerende,
underviseren og ledelsen
egentlig lægger i begrebet god
undervisning.

– Det bedste argument for at
have evalueringer som de ser
ud nu, er at ellers kan man ikke
uddele prisen til den bedste un-
derviser. Det kommer jo til at
forstærke den uheldige tendens
til at god undervisning er noget
med talent. Jeg kan forstå at
Det Kongelige Teater ansætter
skuespillere udfra hvor gode de
er til at underholde, men jeg
kan ikke acceptere hvis Køben-
havns Universitet gør det. Det
er pop, siger Henrik Prebensen,
tillidsrepræsentant for lærerne
på KUA.

Afskedigelse af dårlige
undervisere
Hele evalueringsbegejstringen
har haft en uheldig følgevirk-

ning: Tendensen til at fyre folk
der ikke er fødte undervisere,
er blevet større. 

Henrik Prebensens tese un-
derstøttes af amerikanske un-
dersøgelser. Evalueringsbølgen
som tog fart i 1980’erne og
1990’erne, har ifølge disse un-
dersøgelser betydet at ameri-
kanske undervisere risikerer at
miste jobbet hvis de fastholder
et højt niveau imod de stude-
rendes ønske. Høj tilfredshed
blandt de studerende er nemlig
nødvendig for personlige løntil-
læg og fast ansættelse. Reelt set
har evalueringerne altså bety-
det en sænkning af den akade-
miske standard på især bache-
loruddannelserne.   

Om der hersker amerikanske
tilstande på de danske universi-
teter er nok tvivlsomt, men for-
mand for Dansk Magisterfore-
ning Ingrid Stage omtaler et
par eksempler: 

På en videregående uddan-
nelsesinstitution forpligtes
lærerne til at mindst 80 procent
af de studerende er tilfredse el-
ler meget tilfredse med under-
visningen hvis de vil blive ved
med at være ansat. På en anden
institution er en adjunkt blevet
afskediget på baggrund af
dårlige evalueringer.

Forsigtig kritik
For de studerende er evaluerin-
ger et effektivt redskab til at få
indflydelse på undervisningen.
Både direkte i dialog med un-
derviseren, via evaluerings-
skemaer og i studienævnet hvor
en del evalueringer bliver be-
handlet. Her er halvdelen af

medlemmerne nemlig stude-
rende. 

Blandt de studerende er der
også et behov for at få mere
klarhed over hvad evaluerin-
gerne skal bruges til, mener
Mathilde Thornberg der er sup-
pleant i studienævnet på stat-
skundskab og medlem af fakul-
tetsrådet på samfundsviden-
skab.

– Det er et problem hvis hold-
ningen til evalueringer er at de
kun skal bruges til at hænge un-
dervisere ud. De studerende
skal ikke bare have en forbru-
germentalitet til undervisnin-
gen. Omvendt skal underviser-
ne heller ikke være bange for at
de studerende kun er ude på at
sable dem ned.

Faktisk er det ifølge Mathilde
Thornberg nærmere omvendt.
Er de studerende meget util-
fredse med undervisningen for-
mulerer de sig kritisk, men neu-
tralt. Mange studerende synes
så ikke der sker nok hvis der er
store problemer med undervis-
ningen, men kun de færreste
tager initiativ til en formel kla-
ge hvis de er utilfredse, mener
Mathilde Thornberg:

– De gode undervisere er
som regel også gode til at bruge
evalueringer konstruktivt,

mens de grelle evalueringer be-
handles i studienævnet, af fag-
koordinator eller lignende. Og
her er der stor forskel på hvilke
konsekvenser det får for under-
visningen og underviserne.  

Mathilde Thornberg tror dog
at mere viden om hvad god un-
dervisning er, og hvad de stu-
derende og underviserne kan
forvente af hinanden, kunne
være med til at løse en del af
mistilliden til evalueringerne.

Evaluering på højeste 
niveau
De studerendes, ledelsens og
undervisernes forventninger til
hvad god undervisning er, skal
skrives ned, foreslår lærernes
fællestillidsmand Henrik Pre-
bensen. Og så skal der simpelt-
hen laves nogle bedre evalue-
ringsskemaer.

– Evalueringer skal ikke være
klageorgan, men sikre kvalite-
ten af undervisningen. De eva-
lueringer jeg ser, er ikke or-
dentligt udført. Det er tilfældigt
og meget løst hvad de stude-
rende skal svare på. Vi skal le-
vere undervisning og forskning
på højeste niveau, men det må
vel også gælde vores evaluerin-
ger, siger Henrik Prebensen.

Prorektor Joan Conrad me-

ner at de sanktioner som evalu-
eringerne kan have over for un-
derviserne, er problematiske.
Hun mener dog det er vigtigt at
få gjort klart hvordan evalue-
ringerne kan fremme den gode
undervisning.

– Evalueringsskemaer er ikke
altid hensigtsmæssige fordi der
ikke er nogen overordnede reg-
ler for hvordan de skal laves, og
hvad de skal bruges til, siger Jo-
an Conrad.

Hun mener det er meget van-
skeligt at udforme et ordentligt
og validt spørgeskema der ta-
ger højde for at undervisning er
en samspilssituation hvor me-
get selvfølgelig afhænger af un-
derviseren, men hvor de stude-
rende også har et ansvar.

Det er imidlertid en udbredt
overbevisning på universitetet
at spørgeskemaer da bare er
noget man laver, mener Joan
Conrad.

Rektors uddannelsesudvalg,
hvor prorektor er formand, har
taget initiativ til en temadag
om studenterevalueringer i maj
måned. 

Også tillidsrepræsentanterne
for det videnskabelige persona-
le og dekanerne på naturviden-
skab og teologi har på bag-
grund af en sag hvor en nyansat

underviser var ved at blive fyret
på grund af dårlige evaluerin-
ger, taget kontakt til universite-
tets hovedsamarbejdsudvalg for
at præcisere hvad evalueringer
er og ikke er. ■

Kilder:
“Flunking the Test: The Dismal

Record of Student Evaluati-
ons”, Paul Trout, i Academe,
juli-august 2000.

http://staff.hum.ku.dk/hp/Pae-
dagogik/Flunking.htm 

“Studenterevalueringer”, af In-
grid Stage, i Forskerforum,
oktober 2000 nr. 138.
http://staff.hum.ku.dk/hp/P
aedagogik/Studenterevalue-
ringer.htm 

“Evalueringer”, Studentermaga-
sinet, november 2000, nr. 4.

http://staff.hum.ku.dk/hp/Pae-
dagogik/Studentermagasi-
net4.htm 

“Om styrkelse af de pædagogiske
kvaliteter i undervisningen” af
Henrik Prebensen, netpublika-
tion: 

http://staff.hum.ku.dk/hp/Pae-
dagogik/Styrkelse.htm

Evaluering under lup
“I en tid hvor undervisningsministeren mener at vide at undervisningen

på universiteterne er alt for dårlig, (...) var det nok værd at se på om

den evaluering af undervisningen der finder sted på mange uddannel-

sesinstitutioner, i virkeligheden bidrager til en højnelse af kvaliteten?”

Formand for Dansk Magisterforening Ingrid Stage 

i Forskerforum, oktober 2000, nr. 138E VA LU E R I NG  ▼

Evaluering i blinde 
Studenterevalueringerne er under kritik for at skabe 

dårlige arbejdsforhold og forringe undervisningen

UNDERVISNINGSKVALITET –

Underviserne får karakterer for

undervisningen når de studeren-

de evaluerer, men studenter-

evalueringernes udformning er

under kritik for at være uprofes-

sionelle og uden mål og mening.
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I N T E RV I E W  ▼

Benito går, Mao består
KU’s mest kontroversielle historiker går på pension, og det med 

god samvittighed. – Jeg har sgu ikke noget at bekende, siger han 

og ser frem til at realisere sin egen kommunistiske utopi fjernt 

fra klassekampen sammen med katten og konen

F O T O : H E I N E P E D E R S E N

Barsk Blüdnikow 
“Hvis nogen formastede sig til at kalde Benito Scocozza en benægter af folkedrab, ville

der lyde et ramaskrig af forargelse. For her i Danmark vil ingen kunne finde på at sam-

menligne ofrene for nazismen med kommunismens ofre. Men forlagene vil stadig stå med

hatten i hånden når Scocozza tilbyder dem en ny bog, og studerende på Københavns 

Universitet vil blive eksamineret af en Scocozza indtil lektoren ad åre går på pension.”

Leder i Berlinske Tidende. 18.04.2000.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  4  . 2 0 01 7

Af Richard Bisgaard

Det borgerlige Danmark kan ånde lettet
op. Danmarks mest kendte – for ikke at
sige eneste – maoist er holdt op med at

undervise og der skulle således ikke længere
være fare for at borgerskabets afkom får kultur-
revolutionære griller af at studere Christian IV’s
liv og levned på Historisk Institut på Københavns
Universitet.

Begivenheden blev markeret torsdag i forrige
uge da den 66-årige Benito Scocozza – i PET’s ar-
kiver bedre kendt som ‘kineseren fra Nørrebro’ –
holdt afskedsforelæsning og efterfølgende recep-
tion på KUA i Njalsgade. 

At det ikke blot var en populær underviser og
respekteret kollega, men også en markant poli-
tisk personlighed der hér sagde farvel efter 35
års mere eller mindre tro tjeneste i staten, var
den massive tilstrømning et klart vidnesbyrd om.
Som noget helt uhørt var de 500 pladser i det
store auditorium besat længe inden forelæsnin-
gens start og ekstra stole måtte hentes ind på
gulvet ved siden af talerstolen for at gøre plads til
strømmen af nye tilhørere der forsøgte at kile sig
ind i den sammenpressede menneskemængde på
trapperne langs de to sidegange.

Så mange tilhørere havde Benito ikke prøvet at
stå over for siden dengang i slutningen af
1970’erne hvor han som formand for det nu he-
dengange Kommunistisk Arbejderparti holdt
brandtaler mod USA- og Sovjetimperialismen for
et par tusinde sympatisører der foretrak at afhol-
de “Rød 1. Maj” i et lille hjørne af Fælledparken
mens den øvrige venstrefløj samlede over
100.000 deltagere på den store plæne til enheds-
demonstrationer mod den siddende regering.

Havde nogle af de mange gæster udefra, heri-
blandt en del forhenværende partikammerater
og tidligere fjender fra den øvrige venstrefløj,
regnet med at Benito ville benytte lejligheden til
at foretage et selvopgør med sin egen sekteriske
fortid, blev de imidlertid slemt skuffede.

I stedet fik de et lille bidrag til utopiens histo-
rie under overskriften “More, Machiavelli, Marx,
Mao og Mosen” iblandet sarkastiske hug til de
højrefløjsideologer som har så travlt med at stille
venstreorienterede til regnskab for alt det de har
sagt og gjort i tidernes løb.

Der blev da også grinet højlydt i takt med at fo-
redraget bevægede sig op gennem utopiens histo-
rie for at ende på Petersværftsvej i det sydsjæl-
landske hvor Benito har søgt ly sammen med sin
elskede Grethe for den for tiden frembrusende
globale konkurrencekapitalisme.

Dernede – omgivet af skov og øhav og fugle og
blomster og harer og rådyr og pindsvin – kan
Scocozza “som en anden Voltaire” nu dyrke sin
have og uden øvrige forpligtelser studere mod-
sætningen mellem utopien og virkeligheden. Stu-
diets genstand er deres mis, Veronica Sveskemos,
til daglig blot kaldet Mosen.

– Se, hun praktiserer kommunismen. Hun yder
efter evne, og det er sandelig ikke ret meget, og
nyder efter behov. Men historien gentager sig
åbenbart. For der er ingen politisk lighed, det er
hende der bestemmer, ellers bliver der en helve-
des larm som – hvis vi ikke gør hvad hun siger –
ender med at hun spiller klaver.

Jo, det er svært med den kommunisme, måtte
Benito konkludere. 

Og for at være helt sikker på at ingen havde
misset budskabet, sang han herefter for på Nor-
dahl Griegs omdelte sang “Kringsatt av fiender”:
“Skaber vi menneskeværd/skaber vi fred”.

På besøg hos Sveskemos
Desværre var det en festforelæsning uden mulig-
hed for spørgsmål, så allerede dagen efter bebu-
der Deres udsendte med fotograf sin ankomst til
Benitos Utopia for at høre om den nu pensionere-
de lektor ikke glemte at bekende et par af sine
synder fra sin politiske fortid i den virkelige ver-
den.

– Ja, ja, kom I bare. Og I behøver ikke at tage
madpakker med, lød det imødekommende svar i
telefonen.

Og nu sidder vi her så, solidt bænket omkring
et veldækket frokostbord med pålæg fra den lo-
kale brugs og små glas fyldt med de sidste rester
af De Forenede Spritfabrikkers eksklusive julea-
kvavit der var på tilbud i forrige måned. Fra stu-
en i det gamle bådbyggerhus, nænsomt restaure-
ret indvendigt og ensomt beliggende lige ved et
skovbryn 200 meter fra vandet, har vi udsigt over
en stor mark og kan nøje følge med i på hvilket
tidspunkt af dagen fru Larsen nede fra nummer
43 kører forbi på sin cykel for at handle ind til hr.
Larsen. 

Ellers sker der ikke rigtig noget her 120 kilo-
meter fra København, og det passer Benito og
Grethe aldeles glimrende. De har ikke et øjeblik
fortrudt at de for to år siden solgte deres fire-
værelses lejlighed på Nørrebro.

– Her er alt hvad vi behøver. Fred og ro, frisk
luft, flot natur. Det er en perfekt ramme når man
gerne vil kunne sove til middag uden forstyrren-
de gadelarm og i øvrigt koncentrere sig om sin
forfattervirksomhed, siger Benito Scocozza. 

Egentlig kunne Benito godt have fortsat som
lektor indtil han om fire år fylder 70. 

– Men jeg orker sgu ikke mere. Og det især af
to grunde. For det første er der en vis afstand
mellem at være 66 og 18. Miljø og omgangstone
er helt forskellig. Det kunne jo være mine børne-
børn. For det andet er der den dér bachelorord-
ning. Den har virkelig hidset mig op. Det er jo
skolevæsenet om igen. De unge snakker også om
frikvarter og klasser og elever – i stedet for hold
og studerende. Det er jo blot et symbol på at de
også opfatter det som 4. G. Og de snakker om at
de vil have flere timer. Men så dropper de bare
ud i nogle andre fag, og det er jo ikke nogen
løsning på de høje frafaldsprocenter. Sociale pro-
blemer løses nu engang ikke ved individuelt at
sidde i et klasselokale og få endnu mere stof
proppet i hovedet, siger den erfarne lektor.

Revolutionær livsnyder
At han er barn af 68-generationen, kan Benito ik-
ke løbe fra som han sidder dér med sin kasserol-
lefrisure. Han er tydeligvis en mand der ikke er
til fals for tidens skiftende modeluner. De brune
bredriflede fløjlsbukser og den grå sweater kun-
ne såmænd godt se ud som de har overlevet helt
fra dengang – akkurat ligesom hans marxistisk-
revolutionære holdninger som i flere årtier har
givet fast arbejde til Politiets Efterretningstjene-
ste. 

I vaner og skikkelse minder han dog mere om
en dansk enevældskonge end om Mao. Ikke alene
synes hans mave at have taget form efter gen-
standen for hans mest intensive studier, Christi-
an den IV’s liv og levned. CD-reolen afslører også
at han er en stor elsker af noget så ‘borgerligt de-
kadent’ som klassisk musik. Han har endvidere
ry for at have et godt tag på kvinder og katte – og
for at spille en solid borgerlig bridge efter en god
middag med tilbehør.

Barndom og ungdom 
Som navnet antyder er han ikke af helt pære-
dansk afstemning, om end han er født ærke-
københavner. 

– Jeg var en rigtig efternøler. Min far var 57,
min mor 35. Min far var oprindelig musiker og
kom hertil i begyndelsen af sidste århundrede
som en del af Quartetto Scocozza. Sammen med
sine tre brødre spillede han sig op gennem Euro-
pa i forbindelse med den store emmigrationsbøl-
ge fra Syditalien, men mens hans brødre blev i
Berlin og således kom til at opleve to verdenskri-
ge, endte min far altså i København hvor han
spillede i forskellige restaurant-orkestre. Her
mødte han min mor, og de nedsatte sig senere
som spillelærere, han på violin, og hun på klaver.
Ja, klaveret står derovre ved vinduet, men har ik-
ke været stemt siden 1972, siger Benito og ærgrer
sig i dag over at han ikke gjorde mere ud af øveti-
merne som barn.

Hjemmet var udpræget småborgerligt, og han
husker ikke nogensinde at have hørt sine foræl-
dre diskutere politik. Men i en god katolsk pri-
vatskole, det skulle han. Så han blev meldt ind på
Sct. Knuds Skole seks og et halvt år gammel og
kom senere på Niels Steensens Gymnasium. Her
blev grunden lagt til den gode borgerlig dannel-
se, men også til den stærke oprørstrang. 

– Det er sgu ikke Mao man skal anklage for at
jeg blev som jeg blev. Det er katolikkernes skyld,
siger Benito.

I alt fald er de den indirekte årsag til at Benito
allerede i gymnasiet begynder at fatte interesse
for kommunistisk politik. 

– Det kildede lidt at flirte med DKP og Sovjet-
unionen i forhold til de jesuitter som mange af
mine lærere var. Katolikkerne dengang var jo
endnu mere reaktionære end den nuværende pa-
ve. Så de blev hurtigt genstand for mit pubertets-
oprør, siger Benito.

Først snusede han lidt til Socialdemokratiet,
men det var der ligesom ikke noget oprør i. Så
blev han tiltrukket af Retsforbundets tanker om
grundskyld, men de var ikke til at forstå og til
sidst hoppede han så over til DKU.

– Jeg har aldrig meldt mig ind i et parti, uden
at det er gået tilbage, konstaterer han tørt.

Stalinisten Benito
Han blev medlem i 1953, måneden efter Stalins
død.

– Man må jo huske på at DKP dengang var det
eneste oppositionsparti til Atlantalliancen, for-
løberen for NATO. Det fik os til at rende ud og
forsvare ting som man ikke burde have forsvaret.
Men vi var jo præget af den samme sort-hvide
tænkning som nu præger højrefløjen. Og nogle af
de historier der blev fortalt om Sovjetunionen,
kunne vi jo ved selvsyn se var noget sludder. Så
beretningerne om sibiriske arbejdslejre og lig-
nende tog vi med et gran salt, fortæller Benito. 

Khrustjovs afsløringer af Stalins forbrydelser
på det sovjetiske kommunistpartis 20. partikon-
gres i 1956 blev ligeledes afpareret som ren im-
perialistisk propaganda. Sovjets invasion af Un-
garn i 1956 kunne DKP’erne dog ikke snakke sig
fra. Partiet blev splittet midt over da partiets for-
mand Aksel Larsen brød ud og dannede SF. Beni-
to blev i DKP. 

– Jeg syntes Axel Larsens parole om total af-
rustning var noget vrøvl, og kunne ikke lide hans
frieri til Socialdemokratiet.

Til gengæld kunne Benitos medstuderende på
Københavns Universitet ikke lide DKP hvilket han
fik klart at mærke da han under en ophedet dis-
kussion fik en mappe i hovedet af en jurastude-
rende.

Først i 1963 bryder Benito med DKP, ikke fordi
han pludselig var blevet anti-stalinist, men fordi
han mente at Kinas kommunistiske Parti repræs-
enterede den rette ideologiske udlægning af 
marxismen–leninismen i den store strid mellem
Sovjetunionen og Kina. 

Var fredelig overgang til socialismen og frede-
lig sameksistens med kapitalismen mulig eller ej,
lød det afgørende spørgsmål. Mao sagde nej, og
Benito havde hermed fundet en ny ideologisk
fyrtårn til at lede sig og masserne på den stenede
vej mod det kommunistiske idealsamfund.

Men først skulle der dannes et nyt revolutio-
nært parti, og muligheden herfor skulle snart vi-
se sig.

Maoistisk partiformand
I ungdomsoprørets år tilslutter Benito sig med
andre udbrydere fra DKP først det parti der mere
end noget andet blev 68’ernes politiske samlings-
sted, Venstresocialisterne. Det var dog alt for ‘ka-
otisk’ og ‘overblomstret’ for Benitos smag, så alle-
rede et halvt år efter forlod han sandkassen for
sammen med 18 ligesindede at bidrage til den

Bagtropskamp

“De evige afpareringer hvor man lader Bent Jensen, Bent Blüdnikow, Peter Wivel eller

Mikkel Plum bestemme dagsordenen, er simpelthen utålelige og vidner efter min mening

om bagtropskamp eller ligefrem åndelig fattigdom. Man har fx kunnet se KAP’s gamle for-

mand Benito Scocozza og VS’eren Bente Hansen stå frem og i enighed afvise enhver kritik

af alt hvad de mente og foretog sig dengang. Altså simpelthen lukke en debat, inden den

overhovedet er begyndt. Men sagen er at Scocozza og Hansen absolut ikke var enige i

1970’erne. Den ene var stalinist og maoist, den anden ‘almindelig’ VS’er”.

Historiker Claus Bryld, Aktuelt 17.11.98.

Blød Benito  
“Da jeg læste lederen i Berlingske Tidende, besluttede jeg ufortøvet at gå på pension så hurtigt som

muligt. Samtidig kunne jeg glæde lederskribenten med at fra 1. februar 2001 ville jeg ikke længere

terpe Maos lille røde eller Lenins “Hvad må der gøres” eller Lin Biaos vejledning i Folkekrig med et

antal studerende der straks ville fare ud og slå redaktør Bent Blüdnikow eller professor Bent Jensen

for panden – for nu at tage et par tilfældigt udvalgte eksemplarer af klassefjenden.”

Benito Scocozza, citat fra afskedsforelæsning, 15.2.2100.



jungle af revolutionære bogstavkombinationer
der op gennem 1970’erne prægede den yderste
venstrefløj.

Benitos foretrukne bogstaver var KF, men de
var allerede optaget af en anden gruppering, så
derfor kom den nye partiforberedende gruppe til
at hedde KFML, Kommunistisk Forbund Marx-
ister Leninister. Inspireret af Maos lange march
og den kinesiske kulturrevolution, med fuld sym-
pati for Enver Hoxhas’ Albanien og med lige dele
foragt for USA og Sovjetunionen.

– Mange sympatiserede dengang med kineser-
linien, også i VS. Kinesertænkningen var jo i
medvind på grund af kulturrevolutionen i Kina.
Selv Sartre flirtede med maoismen. I det hele ta-
get var ungdomsoprøret karakteristisk ved at
vende sig mod USA og Springerkoncernen, men
det var ikke sympatisk over for Sovjetunionen. I
stedet vendte man blikket mod Cuba, Kina og de
mange befrielsesbevægelser i den tredje verden,
siger Benito.

Kineserier i klassekampen
At Scocozza og Co. også interesserede sig for den
danske klassekamp, fik borgerskabet hurtigt at
mærke. Vilde strejker på B&W, blandt buschauf-
fører og i Postvæsenet blev alle tillagt ‘kineserne’
der betragtede såvel fagbevægelsen som social-
demokratiets top som en integreret del af det ka-
pitalistiske system. 

Daværende LO-formand Thomas Nielsen be-
tegnede ‘kineserne’ som muldvarper og stemple-
de dem som en trussel mod den samlede fagbe-
vægelse – en holdning som også deltes af DKP’s
tillidsfolk. 

– Man så kinesere alle vegne. Det var fuldstæn-
dig grotesk, for så mange var vi heller ikke, men
vi var meget beærede, siger Benito.

Så meget sandt var der dog i det at KFML hav-
de medlemmer i Klub 4 på B&W. Og i HT gjorde
pressens yndlingskineser, tidligere statsminister
Anker Jørgensens søn Peter Quist Jørgensen, tra-
fikken usikker. 

Benito måtte dog melde hus forbi når han blev
ringet op af folk der mindeligt opfordrede ham til
at indstille strejkerne i Postvæsenet. Klager over
postudbringningen skulle rettes til VS’s partikon-
tor, kunne han oplyse.

Ifølge Scocozza var der en del romantik i den
måde mange studerende pludselig droppede stu-
dierne for i stedet at blive håndens arbejder. 

– Men vi havde faktisk også rigtige arbejdere
som medlemmer, forsikrer han. Nøjagtig hvor
mange medlemmer var dengang en velbevaret
hemmelighed, for hvorfor “lette arbejdet for ef-
terretningstjenesten”. I dag siger Benito at der
var omkring 700 medlemmer og ca. 2000 sympa-
tisører i 1976 da organisationen toppede og skif-
tede navn til Kommunistisk Arbejderparti. 

– Vi stillede op til valget i 1979 og fik 13.000
stemmer. Det er ikke gribende, men dog nok til
at jeg kunne være valgt ind i Folketinget hvis det
ikke havde været for spærrereglen, siger han.

At stridighederne på venstrefløjen medførte
stemmespild og dermed styrkede de borgerlige
partier i Folketinget, afvises pure af Benito.

– Nok tilhørte vi samme venstrefløj, men vi
kunne jo ikke både fordømme Sovjetunionens in-
vasion i Tjekkoslovakiet eller overfaldet på Af-
ghanistan eller den internationale oprustning

med SS20-raketter og så samtidig sidde i stue
med DKP der forsvarede Sovjet med næb og klør,
siger han.

KAP’s nedtur
Meningen med KAP var netop at danne et parti
til venstre for DKP, men som samtidig engagere-
de sig i danske forhold.

– Socialisme på dansk, hed vores valgprogram
i 1979. Det havde vi fandeme ikke kaldt det i dag
efter at Pia Kjærsgaard har prøvet at monopolise-
re danskheden. Men det var et forsøg på at sige
at her var et parti der var inspireret af internatio-
nale bevægelser og den kinesiske revolution,
men som selvfølgelig ikke drømte om at gennem-
føre en lang march fra Padborg til København
med henblik på at storme Christiansborg. Der var
sgu ingen på venstrefløjen i 1970’erne der drøm-
te om at revolutionen stod lige for døren. Det var
kun noget PET troede.

Opstillingen til Folketingsvalget i 1979 skulle
imidlertid samtidig blive begyndelsen til enden
for KAP. 

– Ikke så snart var vi begyndt at beskæftige os
med de nære politiske problemer i Danmark, før
folk begyndt at sive. Det gad de sgu ikke. For
mange var politik kun sjovt så længe det drejede
sig om at rende rundt og råbe ‘Tjen Folket’, siger
Benito.

I 1984 gad Benito så heller ikke længere. 16 år
som partiformand måtte være nok.

– Jeg var efterhånden blevet 49, og revolutio-
ner laves nu engang af unge under 30. Jeg skulle
jo nødig nå at blive korrumperet, siger han.  

Det var der nu heller ingen fare for. Partiet syg-
nede hurtigt hen og havde kun små 100 medlem-
mer tilbage da det blev nedlagt i 1994.

I dag sidder de gamle kinesere så alligevel i
stue med både de Moskva-tro kommunister og de
flippede VS’ere i Enhedslisten.

– Man må jo samle stumperne i en nedgangs-
periode, selv om det indebærer at man må sluge
nogle kameler. Frank Aaen, for eksempel, siger
Benito som begrundelse for at han alligevel stem-
mer på Enhedslisten. Han betaler også gerne
nogle støttebidrag, men kontingent-opkrævnin-
ger har han direkte frabedt sig. 

– Efter min mening kan man nemlig kun være
medlem af et parti hvis man er aktiv. Og det kan
jeg ikke rigtig leve op til længere. 

Benito som underviser
At det politiske arbejde er sket på bekostning af
hans arbejde på universitetet, vil Benito Scocozza
ikke skrive under på. 

– Jeg føler ikke jeg har snyltet på skatteydernes
penge. Det var jo mest aftenerne der røg med
møder. Vi kaldte det ‘krigskommunisme’ fordi vi

skulle lave noget hele tiden. Der var jo aktivitets-
pligt, siger han.

Men der var også undervisningspligt på uni-
versitetet, og den mener han at have gennemført
loyalt med de fem-seks konfrontationstimer om
ugen som han altid har haft.

Oprindelig ville han slet ikke have været histo-
rielærer, men cand.polit da han startede på uni-
versitetet i 1953. Han fandt dog hurtigt ud af at
politstudiet ikke handlede om politik, men øko-
nomi og hoppede derfor hurtigt over til historie-
studiet.

– Det var det mest åndssvage studium man
kunne vælge, mente vores professor og holdt lan-
ge foredrag om de udsigtsløse jobmuligheder. Vi
var kun 18 studerende på holdet dengang, og da
jeg var færdig som cand. phil. i 1963, lå gymnasi-
erne på knæ for at kapre os. Konjunkturerne var
vendt med de store ungdomsårgange som profes-
soren og andre ikke lige havde taget højde for,
fortæller Benito.

Han blev ansat først på Zahle Seminarium, se-
nere på Blågård Seminarium og Danmarks
Lærerhøjskole. Fra 1965 var han desuden ansat
ved Historisk Institut, først som timelærer, senere
som amanuensis og lektor.

At han ikke er blevet professor er ikke noget
tilfælde.

– Jeg har bevidst fravalgt doktorvejen og be-
stræbt mig på at skrive til et bredt publikum frem
for at bruge ti år på at skrive en disputats som
kun læses af fem-ti fagfæller, siger han. 

Benito som forfatter
Benito har da også markeret sig som en uhyre
produktiv historiker, især inden for sit speciale,
Renæssancetiden. Og uanset hvad man måtte
mene om hans bøger, kan man ikke frakende
dem en høj populærvidenskabelig kvalitet.

Munkemarxist har han aldrig været. Mens an-
dre akademiske marxister i 1970’erne gjorde sig
store anstrengelser for at skrive så snørklet som
muligt om kapitallogikkens omfangslogiske sta-
tus, skrev Benito bøger på jævnt dansk om under-
klassens historie og socialismens ditto. 

At han er en glimrende stilist fremgår også af
hans to kriminalromaner, hvoraf den ene (Der
var engang et mord, 1993) er blevet opfattet som
en nøgleroman om intrigerne på Historisk Insti-
tut på Københavns Universitet. Benito har dog al-
drig udleveret nøglen – og det agter han fortsat
ikke.

– Jeg opgiver ikke nogen navne. Men romanen
er skrevet under indtryk af de farceagtige hand-
linger som udspiller sig i forbindelse med et dok-
torforsvar, og det er nogle blandede personer
hvor nogle sikkert kan genfinde træk af sig selv.
Men ingen er blevet fornærmet. Det er ikke ond
satire, men venlig ironi, siger krimiforfatteren.

Hans gode pen er også forklaringen på ‘det sto-
re spring’ i den maoistiske forfatterkarriere fra
udskældt klassekampshistoriker til ombejlet suc-
cesforfatter af historiske håndbøger og – royal
ekspert! 

Politikens Danmarkshistoriens Hvem, Hvad og
Hvornår som han har skrevet sammen med sin
også private partner Grethe Jensen, er solgt i tu-
sindvis og genoptrykt i flere oplag. Det er dog for
intet at regne i forhold Politikens bog om danske
monarker som er blevet den helt store bestseller i
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Intellektuelt og moralsk svigt

“Et velrenommeret forlag beder maoisten Benito Scocozza redigere en historiebog som

dårligt finder massemyrderierne under Kulturrevolutionen i Kina en omtale værd...Vi må

ikke tillade at vor fælles historie bliver taget som gidsel af mennesker der selv gjorde sig

skyldige i et massivt intellektuelt og moralsk svigt dengang det virkelig kostede at tage

stilling til fordel for demokratiet og imod tidsånden og totalitarismen”.

Leder i Jyllandsposten, 19.11.2000.

CHRISTIAN IV – Kongens 

historie er lige så vigtig som 

bøndernes.
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det bedre borgerskab – og som tager sig ekstra
godt ud på mahognireolerne ved siden af Sco-
cozzas meget roste biografi om Christian den IV.

At der skulle være nogen som helst historisk
ironi i at en marxistisk historiker pludselig be-
gynder at skrive om kongerækken, kan Benito ik-
ke se. 

– Hvis man vil vide noget om fortiden, kommer
man naturligvis ikke uden om dem der har rege-
ret befolkningerne. Og den danske kongerække
er nu engang et meget spændende eksempel på
hvordan overklassen har organiseret sig gennem
de sidste 1000 år, siger han

Derimod er det skæbnens ironi at når man
skriver om kongerækken, så bliver man pludselig
også interessant for ugebladene. Og socialisten
og republikaneren Scocozza stiller da også pænt
op hver gang en journalist ringer for at få at vide
at “Frederik skam godt må gifte sig med en Maria
Montell”. Og at monarkiet såmænd nok skal
overleve, “med mindre de kvajer sig og blander
sig i politik eller sådan noget.”

Stadig marxist
For det etablerede Danmark er Benito Scocozza
dog stadig ‘kineseren fra Nørrebro’. Og holder
PET ikke længere øje med ham, så gør chef- og
debatredaktørerne på Berlingske Tidende og Jyl-
landsposten. De stiller ham jævnligt til ansvar for
hvad han har sagt og skrevet, senest i sin nyeste
bog Overskrifter fra det 20. Århundrede som be-
skyldes for at bagatellisere blandt andet “masse-
myrderierne under kulturrevolutionen.”

Det tager Benito dog helt roligt. 
– Jeg har sgu ikke noget at bekende, siger han.
Påvirker kritikken dig slet ikke?
– Nej, den er for absurd. KAP gennemførte i sin

tid et gennemgribende opgør med hele Stalinti-
den og øvede selvkritik i forhold til Kulturrevolu-
tionen i Kina og Pot Pot-regimet i Cambodja. Jeg
har ikke trang til at blive ved, og jeg kan slet ikke
klare den der bekendelsestilgang. Tingene skal
vurderes i deres historiske sammenhæng: Hvad
er sagt ud fra hvilke forudsætninger. Man risike-
rer at tage fejl, og det har vi prøvet at opsummere
undervejs.

Benito Scocozza opfatter sig stadigvæk som
marxistisk historiker, om end han ikke længere
bruger begreber som produktionsmåde, klasse-
kamp og basis-overbygning. 

– Men de ligger da stadig i baghovedet, siger
han.

At marxismen på visse punkter trænger til at
blive set efter i sømmene, vil han dog godt med-
give.

– Ingen teorier er upåvirket af udviklingen. De
skal hele tiden ajourføres. Et problem i den klas-
siske marxisme er opfattelsen af at revolutionen
og fremskridtet nærmest kommer af sig selv. Det
er en utopisk tankegang som er typisk for 1800-
tallet, men som gav et vist ekko 1970’erne. 

Men var det ikke netop den tankegang som ret-
færdiggjorde de forbrydelser som Stalin og Mao
gjorde sig skyldige i? De mente jo at have indsigt i
historiens mål hvilket betød at de kunne gå den lige
vej over millioner af menneskeliv?  

– Der ligger jo ikke noget målet-helliger-midlet
i den lineære tankegang. Marx og Engels havde
nogle utopiske forestillinger om det kommunisti-
ske samfund. Men at det skulle legitimere alle
mulige forbrydelser under proletariatets dikta-
tur, er jo helt hen i vejret, siger Benito Scocozza. 

Stalin kan man roligt smide på historiens mød-
ding. Med Mao, derimod, er det noget helt andet.   

– Karakteristisk for Maos Kina var at det i løbet
af forbavsende kort tid lykkedes at få et kæmpe-
land hvor millioner af mennesker hvert år døde
af sult, omdannet til et nogenlunde velfungeren-
de samfund hvor alle blev lige fattige, men ikke
elendige. Der hvor det gik gak, var hvor kejser-
tankegangen kom ind.

Det var vel lige så gak når KAP i Danmark for-
søgte at fremstille et fattigt uland som virkeliggjort
socialisme?

– Nu mener jeg faktisk at man var i gang med
at opbygge socialismen i både Kina og Sovjet.
Men det er en lang proces, og i vores bevægelse
sagde vi at klassekampen fortsætter under socia-
lismen. For i de lande der havde socialistiske re-

volutioner udskilte der sig et privilegeret lag der
satte sig på nakken af befolkningen i det jeg kal-
der for statskapitalistiske samfund. Og det er jo
netop hvad der skete, både i Sovjetunionen og Ki-
na, siger Benito Scocossa. 

Bare katten er rød  
Grethe har for længst trukket sig tilbage til ar-
bejdsværelset på 1. sal, og Veronica Sveske-
mos....ja, hvor katten er den nu henne!

– Man skal hele tiden være over den, ellers la-
ver den alle mulige ulykker. Det er som at have et
etårs barn, sukker Benito og rejser sig for at kaste
et blik ind på de overfyldte bogreoler i det tilstø-
dende lokale. 

– Sveske, hvor er du, lille Mos?
Livet er tilbage i sin vante gang på Petersværft-

vej, og her er det absolut ikke ligegyldigt om kat-
ten er sort eller hvid, bare den kan fange mus,
som Maos efterfølger Deng Xiaoping mente. For
en ægte maoist er det lige modsat: Om katten
kan fange mus eller ej, betyder mindre, bare den
er rød.

– Og det er Sveskemos!, siger Benito. ■

Svært alternativ

“Hvis jeg havde sagt alt det Scocozza har sagt gennem årene, 

ville jeg enten holde helt op med at sige noget eller sige undskyld 

mange gange...”

Morten Thing, historiker, dr. phil., fhv. medlem af VS og medredaktør

på venstrefløjsavisen Politisk Revy. Interview i Information, 22.6.2000.

God dronning
“Jeg synes Margrethe II har gjort det godt som dronning. Hun har formået at bevare den

aristokratiske fornemhed, samtidig med at hun hver sommer sejler kongeriget rundt i

Dannebrog og taler med folk”.

Benito Scocozza, interview i anledning af udgivelsen af Politikens bog 

om danske monarker. Politiken, 8.12.98.

SKOLETRÆT – Benito orker ikke at undervise på 

KU mere. – Det er jo blevet det rene 4.G.
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Universiteter skal lette 
udvidelsen mod øst 

T YS K L A N D : Det tyske rektorkollegium (HRK)
understreger vigtigheden af en fælles europæisk
universitetspolitik. På et fællesmøde forrige uge i
Berlin pegede rektorerne på at Bologna-proces-
sens målsætning – en konvergens på universitets-
området – er en foregribelse af EU’s udvidelse.
Denne proces omfatter nemlig allerede i dag 
landene i Øst- og Centraleuropa. Rektorerne be-
tragter reformen som en oplagt realisering af 
beslutningen fra EU’s topmøde i Lissabon i marts
2000 om at gøre unionen til verdens mest kon-
kurrencedygtige og vidensbaserede økonomi. 
Læs mere på: www.hrk.de/.

Studerende beklager 
international studiestruktur

T YS K L A N D : Studerende i de sociale videnska-
ber ved Humboldt-universitetet i Berlin vil ikke
give deres gamle diplomuddannelser i bytte for
den moderniserede eksamensstruktur med ba-
chelor- og mastereksaminer. De mener at man
får skyklapper på i løbet af den nye treårige ba-
cheloruddannelse i stedet for ordentlig tid til so-
lid analyse og kritisk eftertanke. De studerende
er også usikre på om de alle i virkeligheden får
adgang til det efterfølgende masterniveau. De
ansvarlige på universiteterne svarer at den nye
studieordning er mere fleksibel end den gamle,
og at de studerende i tilgift har fået bedre mulig-
heder for at meritoverføre studier fra andre lan-
de.
Læs mere på: www.zeit.de/2001/07/Hochschule/

200107_dlfcuk_0207.html.  

Hvordan måles studieegnethed?

U SA : Rektor for University of California, Ri-
chard C. Atkinsson, foreslår at Californien afskaf-
fer kravet om obligatoriske sprog- og matematik-
prøver før optagelse på universiteterne. Hidtil

har alle ansøgere været igennem disse testforløb,
men Atkinsson karakteriserer prøverne som en
forvrængning af uddannelsesmæssige prioriteter
og efterlyser et mere holistisk system til at måle
studieegnetheden. Kritikere tolker forslaget som
en måde at lette optagelsen for fx etniske minori-
teter ad bagvejen. Et tidligere program for positiv
særbehandling blev forbudt i 1996 – blandt andet
efter en folkeafstemning. Atkinsson var generelt
skeptisk over for om optagelsesprøverne, Schola-
stic Aptitude Tests, er en god målestok for de stu-
derendes evne til at tilegne sig viden ved de høje-
re uddannelser. 
Læs mere på: www.ucop.edu/ucophome/commserv/

sat/speech.html.

Ligestillingen skranter

STO R B R I TA N N I E N : En kvindelig universi-
tetslærer tjener 400 pund, cirka 4.800 kroner,
mindre om måneden end hendes mandlige kolle-
gaer. Det fremgår af tal som netop er offentlig-
gjort af The Association for University Teachers
(AUT) at forskellen i gennemsnitslønnen er på 17
procent. I løbet af det sidste tiår er den kløft
imidlertid mindsket med ti procent. AUT’s gene-
ralsekretær, David Triesman, peger på at mænde-
nes merindtjening dækker en hel husleje, og han
forstår ikke hvordan universiteter fortsat kan tale
ligestillingens sag uden først at rette op på det
grelle misforhold.
Læs mere på: www.aut.org.uk/news/f-45.html.

Frihed, lighed...

STO R B R I TA N N I E N : De universiteter der op-
tager under 80 procent af deres studerende med
en baggrund fra offentlige skoler, skal tilføres
særlige midler for at fremme en mere jævn social
fordeling. Premierminister Tony Blair sagde for
nylig at det drejer sig om 18 millioner pund der
over en treårig periode skal fordeles på 27 højere
læreanstalter. Desuden indføres et særligt post-
nummertillæg som udløser penge til uddannel-

sesstedet, når der optages studerende fra land-
områder og dårligt stillede byområder. Blandt de
støtteberettigede universiteter er – ikke overra-
skende – prestigeuniversiteterne i Oxford og
Cambridge og University College London. 
Læs mere på: www.dfee.gov.uk/pns/

DisplayPN.cgi?pn_id=2001_0076.

Initiativ mod social ulighed

I R L A N D : Et større optag fra underrepræsente-
rede socialgrupper på de videregående uddan-
nelser står også højt på den politiske dagsorden i
Irland. Undervisningsminister Michael Woods re-
degjorde for en række tiltag vedtaget af regerin-
gen med en mere jævnbyrdig social fordeling af
studerende for øje. De ekstra bevillinger til
dårligt stillede studerende steg fra 3,5 til 16 milli-
oner irske pund sidste år. Der er bevilget 95 milli-
oner irske pund frem til år 2006 til at støtte opta-
get fra svage grupper på de videregående uddan-
nelser. 
Læs mere på:

www.irlgov.ie/educ/press/highered.htm.

Naturvidenskab for opadgående

F R A N K R I G : Fra de fleste lande er der meldin-
ger om dalende interesse for naturvidenskabeli-
ge og tekniske uddannelser. Men i Frankrig er
antallet af nystartede studerende på de naturvi-
denskabelige uddannelser steget med 4,8 pro-
cent i dette semester, viser optegnelser fra det
franske undervisningsministerium. Den stigende
søgning modsvarer dog ikke årets øgede antal
udklækkede matematiske studenter fra gymnasi-
erne.
Læs mere på:

www.education.gouv.fr/actu/default.htm.      

Underholdende universiteter

U SA : Lydhørheden over for markedets behov og
den indbyrdes konkurrence højner standarden
ved universiteterne. Det mener enhver amerika-
ner. Den øgede markedstilpasning har dog den
slagside at uddannelse bliver en vare med en pris
blandt alle andre. Den advarsel gav Stanley O.
Ikenberry i sin afskedstale da han for nylig gik af
som formand for The American Council on Edu-
cation. Universiteternes afhængighed af eksterne
midler bliver stadigt større, og det er fristende at
tro at man omkostningsfrit kan købe sig til forsk-
ning og viden. Ikenberry pegede på udviklingen
inden for universitetsidrætten i USA som han 
kalder kommerciel. I dag er nogle idrætsinstituti-
oner på det nærmeste en del af underholdnings-
industrien, og de studerende optages snarere på
basis af deres fysiske fortrin end deres intellektu-
elle formåen.
Læs mere på:

www.acenet.edu/meeting/ikenberry.cfm.  

Mere livslang læring

C ANA DA : En regeringskommission har udgivet
en rapport med titlen: “The E-learning E-voluti-
on in Colleges and Universities: A Pan-Canadian
Challenge” med en handlingsplan for udviklin-
gen af netbaseret højere uddannelse i Canada.
Heri beskrives blandt andet et voksende behov
for nye og stærkere former for studiestøtte til
dem der vil udnytte den nye tekniks muligheder
for såkaldt livslang læring. Der efterlyses også en
udbygning af forskning i forskellen på traditionel
uddannelse og de nye, IT-baserede alternativer.
Læs rapporten på:

www.cmec.ca/releases/20010208.en.stm.
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INTERNATIONALT N Y T  ▼

EUROPÆISK 

UDVEKSLINGS-

MÅL – Kosovoalban-

ske kvinder fejrer 

deres afsluttende 

eksamen i Pristina.

Fra slagmark til udvekslingsland
E K S J U G O S L AV I E N : De seneste måneders demokratiske reformer i Eksjugoslavi-
en hår åbnet landet – med delstaterne Serbien, Montenegro og Kosovo – for EU’s
Tempusprogram. Tempus er et samarbejdsprogram for højere uddannelser rettet
imod de tidligere østlande der ikke har nogen associeringsaftale med EU. European
Training Foundation i Torino som administrerer programmet, har lavet en liste over
de institutioner der kan komme på tale blandt andet til individuel udveksling. 
Læs mere på: www.etf.eu.int og www.programkontoret.se. 
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Ulla Kiel Hansen

Iden kommende uge kører
en bus fra Beograd med
kurs mod Danmark. I bus-

sen sidder 50 forventningsfulde
serbere der skal køre mange
hundrede kilometer på euro-
pæiske motorveje for at mødes
med danske unge fra organisa-
tionen Next Stop Serbien. Sam-
men skal de bruge en uge i
København på at planlægge et
sommeruniversitet der skal
løbe af stablen i Serbien i au-
gust. 

Sidste sommer besøgte om-
kring 20 unge danskere fra
Next Stop unge serbere i Beo-
grad og Novi Sad som er Serbi-
ens to største universitetsbyer,
og de glæder sig til at gense
hinanden og lægge planer for
sommerens aktiviteter. 

På tegnebrættet for sommer-
universitetet er der indtil videre
tre workshops. De kommer til
at handle om antropologi, for-
nuft og følelse og studenterde-
mokrati.

Mens gæsterne fra Serbien er
her, bliver der i Empire Bio vist
serbiske dokumentarfilm om
revolutionen, og lektor i film-
og medievidenskab Karsten
Fledelius holder en forelæsning
på KUA om serbiske medier.
Flere arrangementer er på bed-
ding. 

Nyt syn på studierne
– Vi ønsker at fastholde op-
mærksomheden om Serbien
som konfliktområde selv om
landet ikke længere er så meget
i mediernes søgelys, fortæller
Nicolai Aaen der ved siden af

sociologistudiet er aktiv i Next
Stop.

– Serberne er, i modsætning
til hvad man måske skulle tro,
meget sultne efter kultur, og 
de er meget europæisk orien-
terede, supplerer Morten Sigs-
gaard der til daglig læser dansk
på Københavns Universitet. 

Nicolai Aaen og Morten Sigs-
gaard fik begge deres livs ople-
velse sidste sommer da de fik
set Milosevics Serbien lige før
revolutionen.

For Morten og Nicolai har be-
søget haft konsekvenser. Mor-
ten Sigsgaard fortæller at han
har fået et nyt syn på sit studie.
Manipulation og kommunika-
tionsanalyse, som man beskæf-
tiger sig med på danskstudiet,
får nye perspektiver når virke-
ligheden hedder diktatur og
truende borgerkrig.

Nicolai Aaen skal, inspireret
af mødet med den serbiske kul-
tur, skrive speciale om den ser-
biske nationalidentitet.

De indrømmer at engage-
mentet er lige dele altruisme og
egoisme. Da Serbien blev bom-
bet af NATO, var der mange der
følte at man som dansker havde
et medansvar i konflikten og
derfor ville mange gerne være
med i Next Stop Serbien. 

– Men det er jo også skide-
sjovt, siger Morten Sigsgaard: 
– Det giver energi at lave noget
man tror på. 

Prøver igen
Oprindeligt skulle flere have
været afsted sidste sommer,
men på grund af den politiske
situation under valgkampen i
Serbien blev det pludselig svært

at få visum, og kun en lille del
af den oprindelige gruppe kom
ind ved at tage en charterbus til
Budapest og søge om visum
dér.  

– Vi fik ikke gjort det vi ville
sidste sommer. Det vil vi gerne
gøre nu, siger Nicolai Aaen der
håber at alle tilmeldte kan
komme afsted i år. Det politiske
klima i Serbien har ændret sig,

ENGAGEMENT ▼

Next Stop Serbien
Next Stop Serbien er en humanitær organisation for unge frivillige der

startede i efteråret 99. Next Stop Serbien ønsker at bidrage til en positiv

udvikling i Serbien og er inspireret af 1980’ernes Next Stop-projekter.

Organisationen er et dansk initiativ og var en af de første udenlandske

NGO’ere i Serbien.

Næste stop 
på vejen 
mod fred
Serbien har stadig brug for opmærksomhed, 

siger græsrødder fra Next Stop Serbien 

der er i fuld gang med planlægningen 

af dette års sommeruniversitet.

Next Stop-arrangementer

– Next Stop Serbien afholder reception torsdag den 8. marts klok-
ken 16, hvor interesserede kan møde 50 serbiske studerende fra
alle fagområder. Arrangementet finder sted i Mellemfolkeligt
Samvirkes kantine, Landgreven 7, 2.sal.

– Den 1. april indkaldes der til et stort orienterende møde om som-
meruniversitet i Novi Sad til sommer.

– Andre aktiviteter annonceres på www.nextstop.dk.

FREMSKRIDT – Demokratiet 

sejrede i Serbien, men landet har

stadig brug for støtte.
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så sommeruniversitetet ser ud
til at blive en realitet. 

– Vi har ikke noget mål for
hvor mange vi gerne vil have
derned. Der er 50 pladser på
sommeruniversitetet, og derud-
over vil vi gerne have flere der-
ned på almindeligt besøg. Men
sidste gang måtte vi sige stop
på et tidspunkt fordi interessen
var så stor. 

Next Stop Serbien vil også
gerne på længere sigt forsøge at
skabe kontakt mellem græs-
rodsbevægelser i Serbien og
Bosnien og starte studenterud-
veksling mellem Danmark og
Serbien. 

– Universitetets ledelse har
mulighed for at være en aktiv
medspiller i den her proces –
for eksempel ved at starte for-
handlinger om studenterud-
vekslingsaftaler, siger Morten
Sigsgaard og Nicolai Aaen om
universitetets engagement og
ansvar over for et vågnende 
demokrati. ■

Ulla Kiel Hansen studerer dansk
og er for øjeblikket i praktik på
Universitetsavisen.



Af Thomas Klenow With

Økonomer har i årevis
studeret familiernes el-
ler husstandenes for-

brugsmønster, altså hvor man-
ge penge lavtlønsfamilier eller
højtlønnede familier bruger på
mad, tøj, kosmetik, biografbe-
søg, hygiejneartikler og deslige.
Men økonomerne ved ikke
hvad der foregår inde i fami-
lierne. Hvem bestemmer: far,
mor eller børnene? Og hvordan
påvirker det forbruget? 

Kunne det tænkes at far får
lov til at drikke lidt ekstra til
gengæld for at mor må købe
lidt mere tøj? Og hvad sker der
hvis mor tjener lige så meget
som far? Sparer familien så me-
re op?

Som den første i verden er
professor Martin Browning fra
Økonomisk Institut på Køben-
havns Universitet i gang med
en kvantitativ undersøgelse der
kan give mere præcise svar på
spørgsmål af denne type. 

– Alle hidtidige undersøgel-
ser er stoppet ved husstanden.
De har ikke været i stand til at
kigge ind i familierne. Vi ved
hvor meget forskellige typer fa-
milier bruger på cigaretter, al-
kohol, slik, biografbilletter, vi-
deoudstyr eller pensionsopspa-

ring. Men vi ved ikke hvem i fa-
milien indkøbene er beregnet
på – og hvorfor.

– For eksempel kan vi se at
de fleste husstande bruger flere
penge på kvindetøj end på
mandetøj. Men vi kan ikke se
hvorfor. Og vi kan ikke bare
slutte os til at kvinderne derved
får mere ud af husstanden end
mændene. Tøjindkøbet kan og-
så ses som en del af en større
byttehandel inden for familien. 

– Vi skal til at kigge ind i hun-
dredvis, måske tusindvis af fa-
milier for at se hvem der får
hvad af det samlede forbrug og
se hvilke mønstre der tegner
sig. Det kan vi begynde at se på
nu. Det er fantastisk spænden-
de, siger Martin Browning.

Måske får kvinderne 
det hele
Sammen med Jens Bonke fra
Socialforskningsinstituttet har 
Martin Browning fået penge fra
Statens Samfundsvidenskabeli-
ge Forskningsråd til at gennem-
føre en stor dataindsamling. 
Den finder sted i forbindelse
med den store spørgeskemaun-
dersøgelse, som hvert år gen-
nemføres af staten for at få fast-
lagt det såkaldte forbrugerpris-
index der bruges til at beregne
inflationen.

Omkring 2000 husstande in-

terviewes grundigt om deres
forbrugsmønster – fordelt på
hen ved 100 forskellige varety-
per – samtidigt med at de i fjor-
ten dage skal føre en dagbog
over alt hvad de køber. 

Den slags undersøgelser la-
ver man overalt – i hvert fald i
den udviklede del af verden –
for at måle inflationen. Men
denne gang er den danske un-
dersøgelse udvidet.

– For første gang nogensinde
spørger vi også folk om hvem
der får fordel af forbruget. Hver
gang de har købt et eller andet,
spørger vi om det er til man-
den, konen, børnene, husstan-
den eller til andre? Det giver
fem ekstra kolonner i undersø-
gelsen. Og dermed er vi i stand
til at trænge ind i familien og se
på far, mor og børn.

– For eksempel vil vi kunne
se de relative forbrugsmønstre
for rygning, alkohol, at spise
ude, tøjindkøb. Og vi kan be-
gynde at analysere om der er
tale om byttehandler: Hvis der
bruges flere penge på dametøj
end på herretøj, er det måske
en byttehandel fordi han køber
flere cd’er. Det kan også være at
kvinderne i det hele taget får
mere af det hele. Måske får hun
det meste af tiden? Måske har
hun mere tid til at bruge penge-
ne? Vi aner det ikke endnu – i

dag ved vi kun at hun får mere
tøj – og det kan der være alle
mulige forklaringer på, siger
Martin Browning.

Reduktionistiske modeller
Den ny undersøgelse af hus-
holdningerne vil give titusinder
af nye data. For at behandle
dem bruger Martin Browning
modeller som han selv beskri-
ver som ‘reduktionistiske’. 

Dybest set er økonomiske
modeller bygget på et system af
præferencer. En formodning
om at folk foretrækker det ene
for det andet – og at der er en
logik i systemet:

– Hvis du bedre kan lide skin-
ke end ost, og du bedre kan lide
ost end æg – så er det rimeligt
at forudsætte at du bedre kan
lide  skinke end æg. Og hvis du
ikke kan lide stegt lever om
mandagen, er der al mulig
grund til at tro at du heller ikke
kan lide det om fredagen. Og
hvis du overhovedet ikke be-
kymrer dig om fremtiden i dag,
er der rimelig grund til at tro at
du ikke gør det om et halvt år;
for eksempel er det usandsyn-
ligt at en narkoman tænker på
pensionsopsparing. 

– Jeg arbejder ud fra at alt
hvad vi ser, kan føres tilbage til
individer der forsøger at gøre
det bedste de kan ud fra deres

informationer og de begræns-
ninger de står i – og at alt hvad
de foretager sig kan forklares
ud fra disse simple grunde, si-
ger Martin Browning.

Gulerødder og selvmord
Sociologer, samfundsforskere,
socialpsykologer og antropolo-
ger har en tendens til at bruge
én slags forklaringer når de ser
på hvorfor folk køber gulerød-
der, og en anden slags når det
drejer sig om ægteskab, selv-
mord eller alderdomsopspa-
ring, mener Martin Browning.

– Som økonom har jeg den
samme slags forklaring, uanset
om det drejer sig om gulerød-
der eller alderdomsopsparing,
nemlig præferencer: At du fo-
retrækker det ene frem for det
andet – det kan også være om
du er bange for fremtiden eller
ej – præferencer der kan indar-
bejdes i systemer. På den måde
kan du bygge modeller der er
ret stabile fra dag til dag og fra
år til år, modeller der kan for-
klare folks opførsel. 

– Tag for eksempel overvejel-
ser omkring ægteskab. Hvor-
dan tænker individet? Er det
bedst at jeg gifter mig nu? Jeg
har et antal partnere at vælge
imellem. Hvilke  fordele og
hvilke ulemper vil de give mig
som individ når jeg tænker på

egne interesser? Naturligvis
udelukker det ikke kærlighed.
Økonomer ville aldrig sige at
folk ikke elsker deres børn, el-
ler ikke elsker hinanden. Men
jeg kan ikke bruge kærligheden
til noget i mine modeller. På
samme måde som jeg ikke kan
bruge det vage begreb ‘magt’.
Hvis du prøver at stille spørgs-
mål der kan blotlægge magtfor-
hold, smutter det mellem fing-
rene på dig. Det er for abstrakt. 

– Hvis jeg vil forstå et ægte-
par, må jeg tænke på to indivi-
der – en mand og en kone.
Hvad er deres motiver, præfe-
rencer og  begrænsninger? Jeg
må se på hvilket forhold de har
til hinanden, hvordan de agerer
indbyrdes, og ud fra det kan jeg
forklare, hvad de gør. 

– Engang med tiden vil vi
måske kunne forklare en tredje-
del af hvad folk foretager sig i
deres privatliv – og det er da ik-
ke så dårligt. Faktisk er det tem-
melig godt. Især hvis de andre
videnskaber kan forklare de
sidste to tredjedele. Men des-
værre er der meget lidt dialog
mellem os og for eksempel soci-
ologerne, siger Martin
Browning.

Smukke modeller
Præferencesystemet er udmøn-
tet i komplicerede modeller
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Familien 
i kroner 
og ører
Professor ved Økonomisk Institut står for

verdens første kvantitative undersøgelse af

forholdet mellem far, mor og børn.

M I K RO Ø KO NO M E T R I  ▼

Brikker der flytter
Evindelige klager over nedskæringer, produktion af studerende som på en pølsefabrik og anklager om

manglende forskningsindsats blandt de fastansatte. Ind imellem tegnes et temmelig trøstesløst billede

af Københavns Universitet. Men puslespillet er ikke komplet hvis man ikke også fortæller historien om

den fremragende forskning der er en lige så stor del af hverdagen på den store institution. Universi-

tetsavisen bringer i løbet af foråret historier fra de seks fakulteter om professorer der leverer forsk-

ning på verdensplan.
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Martin Browning, 55 år,
blev for tre år siden
ansat som professor

ved Institut for Økonomi på
Københavns Universitet. Ifølge
hans kollegaer tilhører han ikke
blot verdenseliten inden for
den gren af økonomien der
hedder ‘mikroøkonometri’,
altså undersøgelser af enkeltin-
dividers og familiers økonomi-
ske handlinger. Som en af gan-
ske få økonometrikere beher-
sker han også den teoretisk-ma-
tematiske del så godt at han
selv deltager i udvikling af nye
modeller. 

Browning voksede op i Lon-
don hvor han gik i skole uden
at klare sig alt for godt. Han
forlod skolen 15 år gammel og
arbejdede derpå i 12 år som te-
letekniker, mens han tog en
række ingeniørkurser på aften-
skole. 

Sidst i tresserne var han et år
i København hvor han mødte si-
ne kone Lisbeth. 27 år gammel
begyndte han på London
School of Economics.    

Egentlig ville han studere an-
tropologi – men på basisåret
kunne han bedre lide økono-
mernes forklaringer. 

Efter at have afsluttet sin 
mastergrad som 32-årig var
fem år ved universitet i Bristol
som adjunkt hvor han arbejde-
de med økonomisk teori, mate-
matik og statistik. Derpå under-
viste han et år ved på Princeton
i USA og tilbragte så 15 år som
forsker ved et McMaster Uni-
versity i Ontario, Canada, kun
afbrudt af et år som underviser
ved Stanford i Californien. 

I 1996 vandt han John Rae-
prisen for ‘Canadas bedste øko-
nomiske forskning i de sidste
fem år’. Han blev også udnævnt
til såkaldt ‘University Profes-
sor’, en ærestitel der kun gives
til seks ud af 1000 professorer
ved McMaster Universitetet.
Desuden sidder han i redaktio-
nen for Econometrica og Jour-
nal of Economic Litterature – to
af verdens førende økonomiske
tidsskrifter.

Browning arbejder sammen
med en række forskere både i
Danmark og i udlandet, heri-
blandt sidste års nobelpristager
i økonomi, Jim Heckmann fra
Chicago.

Elitært syn på 
universiteterne
Martin Browning valgte Dan-
mark trods lukrative tilbud fra
flere universiteter i USA, Eng-
land og Canada. Dels fordi han
foretrækker den danske sam-
fundsmodel hvor man ikke stø-
der på ekstrem fattigdom, dels
på grund af det danske forsk-
ningsmiljø.

– Der gives virkelig god støtte
til forskningen, skønt det er de-
primerende at højtstående poli-
tikere nu stiller sig op og siger
at vi skal tage mere hensyn til
erhvervslivets behov og alt det
sludder. Det var der alt for me-
get af i England og Canada – og
resultatet var en katastrofe, si-
ger Martin Browning. 

I Canada er regeringen efter
hans opfattelse ved at ødelægge
universiteterne. Resultatet er at
de bedste forskere tager afsted,
de fleste til USA. 

– Det er virkelig et problem,
også moralsk, hvis erhversvlivet
skal blande sig. Jeg er meget
elitær. Jeg tror fuldt og fast på
at vi på egen hånd skal udvikle
de studerendes intellekt på den
måde vi finder det bedst – og at
der er meget få mennesker
uden for universiteterne der
har nogen som helst form for
forstand på det, siger han. 

At universiteterne har ansvar
for erhvervslivet, betegner han
som ‘complete nonsense, com-
plete crap’:

– Resultatet ser man i Cana-
da hvor det virker som om at
golfbanerne er vigtigere end
universiteterne... ■

Professoren 
klarede sig 
skidt i skolen
Som en af verdens fremmeste forskere 

inden for mikroøkonometri frabeder Martin

Browning sig på det skarpeste enhver 

form for indblanding fra erhvervslivet  

Grundforskningsfonden

Martin Browning har netop fået en bevilling på 25 millioner kro-
ner fra Grundforskningsfonden til et Center for Anvendt Mi-
kroøkonometri, der efter planen skal køre fem år med omkring ot-
te mennesker i kernegruppen.

“Målet er at skabe et dansk og internationalt forum for 
mikroøkonometri med masser af internationale gæster for at sikre
den højeste kvalitet.” ■

som er udviklet gennem de se-
neste 60 år. 

Modellerne er udviklet af de
såkaldte mikroøkonomer der
arbejder teoretisk med mate-
matik og statistik, hvorefter de
overtages af mikroøkonometri-
kerne der anvender dem på da-
ta for at se om de holder.

– Det smukke ved disse mo-
deller er at de er stramme, me-
get matematiske og meget spe-
cifikke, så du kan vende og dre-
je og bruge dem på alle mulige
måder. Det vi gør, er at strække
modellen ved at fylde data på
indtil den bryder sammen – for
eksempel ved at give resultater
der strider mod hinanden. Der-
efter reparerer vi den, kører
den igen, får den til at bryde
sammen, og forbedrer den igen
– indtil vi kan se rigtige resulta-
ter. 

Martin Browning forklarer at
der findes tre-fire grundmodel-
ler der tager udgangspunkt i re-
lationer mellem mennesker.

Forhandlingsmodellen (the
bargaining model) forudsætter
at man forhandler med hinan-
den – måske endda ved hjælp af
trusler. Den bygger på såkaldt
spil-teori der er en matematisk
teori om to eller flere personers
fornuftige handlen i situationer
hvor deres interesser helt eller
delvist er indbyrdes modstri-
dende.

Samarbejdsmodellen (the co-
operative model) er kendeteg-
net ved at husstandens penge
lægges sammen og at alt af-
gøres i fælles forståelse. Og  Ik-
ke-Samarbejdsmodellen (the
non-cooperative  model) er
blandt andet karakteriseret ved
at mand og kone har hver deres
indkomst og gør med den hvad
de vil. 

Selv er Martin Browning spe-
cialist i samarbejdsmodellen
som han har arbejdet med at
udvikle også på det teoretisk-
matematiske niveau. 

Ideen er imidlertid at alle
modeller bruges på samme ma-
teriale for at se hvilke der pas-
ser bedst.

Måske passer flere modeller
på de data man kører igennem.
I så fald mangler der data.
Måske er der ingen model der

passer. Så er der noget galt med
modellen. 

– Som regel ser det dog ud til
at det er data vi mangler, mens
vores metoder og statistiske
teknikker fungerer godt nok.
Det er derfor vi har store for-
håbninger til den ny dataind-
samling fordi den giver os et
datamateriale som vi aldrig tid-
ligere har haft, siger Martin
Browning.

Arbejdsløshed og 
opsparing
Undersøgelsen af husholdnin-
gernes interne forbrug udgør
omkring en tredjedel af Martin
Brownings forskning. Hans 
to øvrige hovedområder er ar-
bejdsløshed og opsparing.

For eksempel undersøger
han hvad familier gør for at få
økonomien til at løbe rundt når
den ene af parterne bliver ar-
bejdsløs – og hvordan det påvir-
ker forbrugsmønsteret: Hvad
bliver der skåret ned på? Og
hvor hurtigt sker det?

Hans forskning i opsparing
drejer sig blandt andet om for-
holdet mellem forbrug, løn og
opsparing og om husholdnin-
gernes strategier i forhold til
pensionsopsparing.

– For eksempel kan man se
på om arbejdsmarkedet er ble-
vet mere usikkert for de ansatte
i de seneste år og om det i givet
fald påvirker deres opsparing.

Et andet interessant emne er
at se på hvordan manden og
konens relative løn påvirker op-
sparingsmønsteret. Tilsynela-
dende er det sådan at jo mere
konen tjener af husstandens
samlede indkomst, jo større er
familiens opsparing. 

– Alle målinger viser at ind-
komstfordelingen spiller en rol-
le. Hvis du har en konstant fa-
milieindtægt, men ændrer på
hvem der får pengene, giver det
store forskelle i hvordan penge-
ne bliver brugt. Det vi er inter-
esseret i at vide er hvorfor, for-
tæller Martin Browning. 

Forskning og politik
Og hvad kan det så bruges til?

– Blandt andet til at vurdere
skattesystemet. Hvis man gør
skattesystemet mindre progres-
sivt ved at sænke topskatten og
hæve bundskatten, så medfører
det at den part i ægteskabet der
har den laveste løn, vil have
færre penge mellem hænderne
– som regel kvinden. Vi vil kun-
ne aflæse hvordan det påvirker
familiernes forbrug og opspa-
ring. Man kan forestille sig at
det ændrer magtbalancen i fa-
milierne. Det kan måske endda
få konsekvenser for skilsmisse-
rater og for hvem folk gifter sig
med igen. Vi aner det ikke, si-
ger Martin Browning.

I øvrigt er han ikke interesse-
ret i om hans forskning kan
bruges politisk, understreger
han. – Det er ikke derfor jeg for-
sker. Jeg er kun interesseret i
de spørgsmål jeg selv synes det
er spændende at arbejde med.
Ikke i om det kan bruges til det
ene eller det andet. Men som
økonom ved du at du skal være
meget påpasselig. Alt hvad du
siger, kan få konsekvenser. 
Hvis jeg finder en eller anden
faktor der afskrækker folk fra at
spare op, så ved jeg at det kan
få alvorlige politiske konse-
kvenser. ■

ØKONOMISK BEGAVELSE – Professor Martin Browning tilhører 

ifølge  sine kolleger verdenseliten inden for den gren af økonomien

der hedder mikroøkonometri – altså undersøgelser af enkeltindividers

og familiers økonomiske handlinger.  

Forskere fra hum og samf søges
Danmarks Grundforskningsfond har ikke fundet nok kvalificerede ansøgere fra humaniora

og samfundsvidenskab til oprettelse af nye forskningsprojekter. Kun et enkelt ud af ni nye

forskningscentre er fra samfundsvidenskab. På den baggrund bliver der en ny ansøgnings-

runde for humanister og samfundsforskere, hvor de kan søge bevillinger på to til fire milli-

oner kroner årligt.

Læs mere på www.dg.dk



Af Stine Gotved

Mennesket er et socialt
væsen og har alle da-
ge grupperet sig i for-

skellige former for mere eller
mindre tætvævede fællesska-
ber. Udviklingen inden for in-
formations- og kommunikati-
onsteknologien har på det sid-
ste muliggjort at sådanne 
grupperinger kan foregå i me-
dieret form, altså med sam-
menhængskraften formidlet
gennem et medie.

Dette har i begrænset grad
været tilfældet op gennem det
20. århundrede med fx ama-
tørradio-klubber og masseme-
diernes udveksling af også sub-
kulturelle udtryk, men med
computerens indtog har disse
grupperinger opnået en hidtil
uset mangfoldighed. Det har
udløst en bølge af både over-
stemte og dystopiske forudsig-
elser om menneskets skæbne i
teknologiens vold, og fælles for
disse betragtninger er en domi-
nerende teknologideterminis-
me.

Dog er der også beretninger
der alene ser mennesket som
handlende og teknologien som
redskab hvilket er en determi-
nismevariant af socialt tilsnit.
For at indfange samspillet må
man anerkende dets eksistens,
og selv om udviklingen er gået
hurtigt er det ikke sket ud fra et
enkelt parameter på én gang el-
ler i vilkårlig rækkefølge – der
er og har været et stadigt sam-
spil mellem de kulturelle for-
tællinger, den teknologiske for-

måen og det menneskelige ud-
tryk. 

Sociale netværk
Det computermedierede fælles-
skab er en nyskabelse, og det
har tilsyneladende næsten lige
så mange variationer som mere
traditionelle grupperinger,
hvad enten vi taler om organi-
seringsform eller tillagt betyd-
ning.

Det er således muligt at ridse
de computermedierede fælles-
skabers udviklingshistorie op
hvilket i nogen grad overlapper
med internets fremkomst og
vækst. Etablering af netværks-
forbindelser mellem fysisk set
adskilte computere er så at sige
opkomstbetingelsen for de
computermedierede fællesska-
ber der banalt sagt kan kon-
strueres som sociale netværk i
ordets dobbelte forstand.

Det tidlige udviklingsarbejde
med vidtrækkende computer-
netværk tilskrives som oftest
amerikanske forskningsinstitu-
tioner finansieret af militæret,
om end det er tvivlsomt om de
andet end glimtvis har været
forudseende nok til at stile ef-
ter det der senere antog mytens
form: at målet var at udvikle et
forsvarsnetværk uden centrum,
en reel usårlighed hvor ethvert
tabt knudepunkt kunne omgås
og erstattes af alternative for-
bindelser.

Parallelt med dette såkaldte
ARPAnet var der dog også an-
dre netværkstiltag. ‘Usenet’
blev fx udviklet af UNIX-pro-
grammører på institutioner

uden Pentagon-finansiering, og
dets fortsatte udvikling kørte
længe parallelt med ARPAnet.
Protokollen til udveksling af e-
mails blev skabt ved lidt af en
tilfældighed og blev i starten ik-
ke regnet for andet end et mor-
somt appendix til det store pro-
gram, og som al anden udvik-
ling er det primært i bakspejlet
at årsag-virkning og ‘krono-lo-
gik’ kan etableres.

Efterhånden som netværkene
blev større gennem både vækst
og sammenkoblinger (deraf
navnet inter-net), og efterhånd-
en som der blev åbnet for sta-
dig mere differentierede bru-
gergrupper, opstod der også
forskellige sociale grupperinger
med egne formål og normer. 
På ‘Usenet’ var der et væld af
mere eller mindre seriøse dis-
kussionsgrupper der op gen-
nem 80’erne stadigt øgedes i

antal. De mest populære emner
ud over computer og program-
mering var sport, biler og –
måske ikke så overraskende –
science fiction.

Den afgørende mangfoldig-
gørelse indfandt sig i starten af
1990’erne hvor indførelsen af
WWW med sit brugervenlige
design åbnede internet for an-
dre end de i forvejen allermest
målrettede indviede. Fra midt-
en af 1990’erne blev nettet til-
lagt enorme potentialer for
kommercielle strategier, og i
dag er nettet og dets kommuni-
kationsmuligheder som fx chat
en integreret del af bl.a. ung-
domskulturen.

Skræk eller 
fremtidsoptimisme
Anvendelsen af betegnelsen
fællesskab for nettets grupper

fortjener at få nogle kommen-
tarer med på vejen. Fællesskab
er et ord der for de fleste har
konnotationer af tæthed og var-
me, noget med at være sammen
og kunne regne med hinanden.
Dette er ikke forkert, men det
er kun den ene side af sagen –
det følger indirekte at udeluk-
kelse og ikke-deltagelse også er
en risiko.

Fællesskab kan med andre
ord også betragtes som en mere
eller mindre symbolsk afgræns-
ning; en streg i sandet mellem
dem og os, mellem udenfor og
inde i varmen. I de samfunds-
forandringer der med industri-
aliseringen og urbaniseringen
betød opbrud i hidtil velkendte
livsformer ligger tillige en del
af fortællingen om fællesskabs
vilkår og skæbne.

Groft sagt lagde udviklingen
grund til forskellige positioner

inden for såvel sociologien som
den øvrige samfundsmæssige
diskurs hvor nostalgien efter
det forgangne fik en fremtræ-
dende plads. Dette har også
markeret sig i de udbredte dis-
kussioner om computermedie-
rede fællesskaber der som sagt
er blevet betragtet med lige de-
le skræk og fremtidsoptimisme.
Hvor grupperne for nogle er
den foreløbige kulmination på
humanitetens forfaldshistorie,
ser andre dem som redningen
af det specifikt menneskelige
midt i samfundets generelle
fremmedgørelse og isolation.

Et fælles træk ved disse ellers
så forskellige reaktioner er de-
res bundethed i (for)forståel-
sen af hvad fællesskab burde
være og af at det er noget vi har
tabt – ægte fællesskaber hører
tilsyneladende fortiden til selv-

om den sidstnævnte position
ser muligheden for et compu-
termedieret surrogat.

På denne baggrund har det
for os, som man kunne kalde
anden eller tredje generation af
computerfællesskabs-forskere,
været vigtigt for det første at
betragte fællesskaberne i deres
egen ret som fuldgyldige varia-
tioner inden for den mellem-
menneskelige organisering, og
for det andet at skelne mere
nøjagtigt imellem de varieren-
de udtryksformer og deres for-
skellige betydningsdannelser –
specielt i lyset af den allerede
nævnte kommercialisering af
nettet.

Fællesskabet som 
markedsføring
Herhjemme er det engelske ord
for fællesskab ‘community’ ret
pludseligt blevet synonymt med

netop computermedieret fæl-
lesskab. Det er bemærkelses-
værdigt i den forstand at det
også er en betydningsændring 
i forhold til det engelske ud-
gangspunkt der ligesom det
danske må tage tillægsord i
brug til præcisering: online
community, virtual community
osv.

Vi har altså både lånt ordet
og ændret dets betydning, og
med internets stigende kom-
mercialisering sidst i 1990’erne
har det tillige fået konnotatio-
ner i retning af loyalt kundeseg-
ment. Community antyder det
(net)fællesskab vi alle antage-
ligvis savner og er derfor blevet
en markedsføringsstrategi for
den håbefulde e-handel og an-
dre netsælgere.

Senest har Kresten Sønder-
gaard fra Danmarks Radio ud-

talt sig om at deres nye quiz
ledsages af et ønske om at “ska-
be et community på nettet for
Grand Prix-fans. Her kan alle
udveksle erfaringer og historier
med hinanden. Det bliver en
stor succes” (Information 7/2-
01). I dette billede er communi-
ty noget med frivillig udvek-
sling og fælles interesser hvilket
sådan set spejler den samfunds-
mæssige udvikling udmærket.

Vores gruppedannelser har
(alt andet lige) op gennem det
20. århundrede fået mindre og
mindre tvangsmæssigt præg og
afspejler i stedet netop interes-
ser, livsvalg og geografisk
spredte netværk. Alligevel må
net-handlens anvendelse af or-
det community siges at være en
interessant nyskabelse, og man-
ge tror ligefrem at en netadres-
ses .com indikerer netop com-
munity.

Nettets store variation af in-
teressebaserede grupper fyldt
med engagerede individer er
blevet et selvstændigt mål for
kommercialiseringens skyts, og
den enkeltes forveksling af
community og commerce er i
den forbindelse intet mindre
end et svineheld.

Kontaktsøgende 
netbrugere 
De computermedierede fælles-
skaber kan, uanset hvem der
oprindeligt organiserer dem,
antage en del forskellige former
og formål, og udtrykkene er ik-
ke længere bundet til den per-
sonlige computers grå kabinet. 

Med introduktionen af diver-
se “mobil devices” loves nettet
tilgængeliggjort fra hvor som
helst, og dén udvikling vil gi-
vetvis fortsætte et godt stykke
tid endnu. Men det er spørgs-
målet hvad adgangens fleksibi-
litet vil betyde for nettets grup-
per ud over måske en øget tra-
fik. Selvfølgelig vil selve forhol-
det mellem online og offline
ændre sig, og dette vil givetvis
påvirke den enkeltes deltagelse
og engagement. Men for en
bredere forståelse af online-so-
cialitetens vilkår er det snarere
af afgørende vigtighed at skel-
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Kultursociologi
Videnskabet

Nye netfællesskaber 
– chat eller plat?

Der er himmelvid forskel på internettets tusinder af brugerstyrede fællesskaber og 

industriens våde drømme om at skabe nye markeder via såkaldte community

Resumé 

Fællesskab er et absolut plusord der vækker en ude-
finerlig længsel efter forgangne tider. Dette har og-
så nettets købmænd opdaget, og konstruktionen af
såkaldte communities er en integreret del af megen
computermedieret markedsføring. Ud over disse
strategier har fællesskab på nettet dog en utrolig
varians der historisk set blev grundlagt før nettets
kommercialisering og bedst belyses gennem tre fak-
torer – formålet samt organiseringen i tid og rum. 

Fællesskab er et ord der for de fleste har konnotationer af tæthed 

og varme, noget med at være sammen og kunne regne med hinanden.

Dette er ikke forkert, men det er kun den ene side af sagen – det følger 

indirekte at udelukkelse og ikke-deltagelse også er en risiko.
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ne mellem fællesskabernes for-
mål og mellem deres konstruk-
tioner i henholdsvis tid og rum.
Disse tre områder har stor ind-
flydelse på arten af kontakt i de
computermedierede fællesska-
ber, og socialiteten kan i hvert
fald indledningsvis typologise-
res herudfra. For overskuelig-
hedens skyld er nettets mang-
foldighed i det følgende ind-
skrænket til ikke-kommercielle
nyhedsgrupper og chat-fora da
de på eksemplarisk vis kan illu-
strere de væsentligste pointer.

Omkring formålet er det gi-
vet at grupperne opstår fordi de
opsøges – deltagerne har altså
et mere eller mindre formuleret
ønske om at indgå i en sam-
menhæng hvor et givet emne
diskuteres. I nyhedsgrupperne,
hvor omdrejningspunktet er
nøje defineret som en del af
gruppens adresse, er der både
veteraner og nybegyndere, og
mange skal bare have svar på et
konkret spørgsmål, før de for-
svinder igen. I de forskellige
chat-fora er billedet mere blan-
det måske fordi emneafgræns-
ningen virker mere vilkårlig og
generelt set er mindre accepte-
ret af brugerne.

Når man ikke har sit faste fo-

rum med genkendelige profiler,
men i stedet søger rundt, virker
det som om en dominerende
del af chattens aktivitet er rettet
mod seksuelle emner af varie-
rende karakter og med diverge-
rende ønsker om at føre kon-
takterne ud i livet.

Så længe man holder sig til
de to former for mulig gruppe-
dannelse på nettet – nyheds-
grupper og chat-fora – er der
altså en ret klar og synlig for-
skel i måden de fungerer på der
til dels stammer fra de aktives
umiddelbare formål med at
deltage i udvekslingerne (infor-
mationer vs. kontakter). Her-
udover bringes de to andre
nævnte områder, tid og rum i
spil på flere måder, også så det
kan være svært adskilleligt fra
netop formålene. 

Hvor nyhedgrupperne funge-
rer asynkront i udvekslingerne
med større eller mindre tidsfor-
skydning mellem fx spørgsmål
og svar, er chatten konstrueret
synkront. Populære sammenlig-
ninger er henholdsvis opslags-
tavlen og telefonen, og forskel-
len i den tidslige dimension af
udvekslingerne har selvsagt be-
tydning for hvad man bringer
på banen hvor.

Sammen med den mere spe-
cifikke emneafgrænsning gør
nyhedsgruppens asynkrone
konstruktion det oplagt at an-
vende gruppen som vidensbank
og ressource, mens chattens
her-og-nu nemt får en mere
søgende karakter – hvem er på,
hvad skal vi chatte om? De en-
kelte udvekslinger bliver ret
korte, og chatten er netop pga.
dens synkrone forankring i høj
grad en tekstbaseret samtale.

Indlæg i nyhedsgrupper er (i
hvert fald ideelt set) færdigt
komponerede enheder, og først
gennem en længere sammen-
kædning af relaterede indlæg
fornemmes samtalens præg –
en samtale i slow motion med
mere baggrund og en anden
mulighed for fordybelse. For-
skellen i de tidslige konstrukti-
oner af henholdsvis chat-fora
og nyhedsgrupper er så at sige
mere markant end de ligheder
som computermedieringen og
tekstbaseringen ellers lægger til
grund.

Den computerskabte 
rumlighed
Konstruktionerne omkring rum
er lidt mere spegede især fordi
det ind imellem kan være svært

at fastholde hvilken type rum
man faktisk taler om. Den com-
puterskabte rumlighed eller
rettere menneskets villighed til
at tænke tredimensionelt har
givet forestillinger om cyber-
space som et særligt sted hvor
man kan bevæge sig rundt.

Forfatteren William Gibson
har æren for selve betegnelsen
cyberspace, men næppe for at
vi er tilbøjelige til at se skær-
mens overflade som et vindue
eller en indgang til en anderle-
des konstrueret virkelighed. På
forunderlig vis gælder den
rumlige indlevelse ikke blot de
sindrigt konstruerede tredi-
mensionelle rum i fx spil og
virtual reality, men også i rent
tekstbaserede sammenhænge
hvor ‘tilstedeværelsen’ af andre
skaber forestillinger om netop
et fælles rum. Der er intet revo-
lutionerende i at tekst giver
mulighed for dybfølt indlevelse
– det kendes jo fra bøgernes
verden – men synligheden af
andre, selv repræsenteret i
tekst, har tilsyneladende en for-
stærkende effekt.

Både nyhedsgrupper og chat-
fora har faste adresser, en fæl-
les synlig rumlighed og dermed
et tredje sted hvor mødet visua-

liseres. Således er deres lighe-
der i rumdimensionen væsent-
lig større end ved talen om tid,
og man må kigge på kommuni-
kationsformer hvor meddelel-
ser sendes direkte ud til de til-
meldte (fx diverse mailinglists)
for at finde modstilling. Ople-
velsen af gruppens rum kan i
høj grad hjælpe med til at dan-
ne billeder og fornemmelse af
fællesskab – rumligheden er i
sig selv afgrænsende og marke-
rer en overgang mellem dem
indenfor og så de andre. 

Socialiteten sejrer
Etableringen af et computerme-
dieret fællesskab kræver altså
at man for det første har et fæl-
les synligt sted, at man for det
andet nøje overvejer hvilken
tidslig konstruktion der vil un-
derstøtte dét, at der for det
tredje må være et klart define-
ret formål. Men hermed er kun
det mest overfladiske arbejde
gjort – for det er reelt de enkel-
te brugere der afgør stedets
succes som mødested. 

I fora med ofte tilbageven-
dende deltagere opstår der over
tid egne normer og strategier til
påvirkning og vedligeholdelse
af det (måske omdefinerede)

fælles, men hvor gerne de kom-
mercielle kræfter end ville, er
socialitetens veje hverken til at
forudsige eller styre.

Med andre ord er der him-
melvid forskel på nettets tusin-
der af brugerstyrede, frivillige
og interessebaserede fællesska-
ber og så industriens våde
drømme om nye markeder. Og
et formål, der i sidste ende dre-
jer sig om branding, kundeloya-
litet og afsætningsstrategi, har
næppe de store chancer for at
fastholde et bruger-engage-
ment endsige fortjene betegnel-
sen community. ■

Stine Gotved (f. 1963) er kul-
tursociolog og ph.d. i sociologi.
Hun er ansat som adjunkt på In-
stitut for Film- og Medieviden-
skab, og underviser også på IT-
højskolen.

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

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

avisen med almindelig post eller e-post.  

DOTCOM – Mange brugere forveksler 

commerce med community – det er intet mindre 

end et kommercielt svineheld.
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Forskere arbejder hellere sammen med kollega på den anden side af gangen eller på den anden side af jor-

den. Kolleger fra naboinstitutionen, en anden del af Danmark eller Skåne er derimod sværere at forestille sig

som samarbejdspartnere. Det viser en ny undersøgelse lavet af Danmarks Tekniske Universitets center for

analyse og forskningsformidling D’ARC. Undersøgelsen handler primært om det natur- og sundhedsvidenska-

belige område og dokumenterer at samarbejde om forskning især inden for Øresundsuniversitetet er stort

set ikke-eksisterende.
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Instituttet at de skal bedømmes
ud fra et forudtaget negativt
standpunkt. Godt at Universi-
tetsavisen blev nødsaget til at
holde tungen i munden og ikke
række den langt ud af halsen i
flere omgange.

En kantine er ikke en fem-
stjernet restaurant med dis-
countpriser. Den er heller ikke
et discountkøkken med restau-
rationspriser. Kantinen er det
daglige tilskud til den kræsne
og prisbevidste forbruger der
ikke ønsker seks halve fra en
madkasse der har ligget flere ti-
mer i skoletasken. 

Jeg vil gerne invitere Univer-
sitetsavisen til at følge arbejdet
‘bag disken’ en hel arbejdsdag
fra kl. 07.00 til klokken 15.30,
og jeg skal gerne sørge for at
Universitetsavisen får indblik i

I forbindelse med Univer- 
sitetsavisens anmeldelser
af kantiner under Køben-

havns Universitet kan jeg ikke
undlade at komme med følgen-
de kommentar: 

Jeg finder det helt OK at kan-
tinerne der bespiser fremtidens
forskere, ledere etc. kommer
under kritisk bedømmelse. Vi
skal vide at der bliver holdt øje
med standard, kvalitet og pris.
Men jeg finder det ikke OK at
Universitetsavisen har valgt at
uddele tunger ud af halsen.
Hvorfor skal kantinemad ned-
gøres endnu engang?

Mange medarbejdere og stu-
derende ved Københavns Uni-
versitet bruger kantinen til at få
deres daglige varme måltid net-
op fordi kvalitet og pris kan stå
mål med det hjemlige køkken.

■  T U NG E R  U D  A F  H A L S E N

Hvorfor skal
kantinemad nedgøres?

Der har alt for længe
manglet et politisk
modspil til menneske-

rettighederne og den stigende
globale velstand”. Dette syns-
punkt ville nok ikke komme på
forsiden af Universitetsavisen.
Det kan derfor undre at avisen
sidst blev domineret af en op-
fordring til at støtte ATTAC når
dette er så godt som det sam-
me. Kun vi i Vesten har råd til at
kigge på eventuelle gode inten-
tioner. Ulandene er tvunget til
at kigge på resultatet. Og det
ser ikke godt ud!

Hvis ATTAC får magt som de
har agt, vil det svække menne-
skerettighederne og bremse
den stigende globale velstand
vi har oplevet siden 1980’erne.
Vestens økonomiske deroute
blev dengang vendt mens Sov-
jetunionen kollapsede og af-
slørede de økonomiske, økolo-
giske og menneskelige tragedi-
er som var blevet benægtet i
årevis. 

De kræfter som i dag støtter
ATTAC, forsvarede dengang
kommunismen, hvilket alene
burde sige noget om deres poli-
tiske, økonomiske og menne-

■  L I BE R AL I ST ISK MOD-AT TAC

skelige evner. Ligesom socialis-
men ønsker ATTAC at påtvinge
alle verdens borgere deres versi-
on af ‘det gode’ i stedet for at la-
de folk selv - i frivillige fælles-
skaber - definere deres egen
version. Det er denne basale
selvbestemmelsesret som AT-
TAC vil indskrænke.

ATTAC mod fri 
konkurrence
ATTAC vil indføre en Tobin-skat
som straffer folk når de flytter
deres penge på tværs af arbi-
trære landegrænser. Men hvor-
for ikke en Tobin-skat mellem
forskellige landsdele, industrier
eller firmaer? Tobin-skatten
kan sammenlignes med en skat
på at løbe ind og ud af brænd-
ende bygninger: den begrænser
flugten ved falske alarmer, men
også når det er alvor! 

Hvis en Tobin-skat virkelig
kan “hindre kortsigtede speku-
lative valutaoverførsler i at de-
stabilisere landenes økonomier
og i stedet fremme langsigtede
og produktive investeringer”,
vil det være i det enkelte lands
interesse at indføre skatten på
egen hånd!

S Y N S P U N K T

Nej til finansielle 
Berlinmure

Af Jacob Wimpffen 

Bræstrup, stud.scient.pol.,

medredaktør på 

Tidsskriftet Libertas

Men ATTAC er fundamentalt
imod at lande konkurrerer om
folks penge hvilket også ses af
kravet om at afskaffe landenes
ret til selv at fastsætte deres
skatter. Som på alle andre om-
råder hvor konkurrencen mel-
lem udbydere sikrer stigende
kvalitet til faldende priser, vil
også konkurrencen mellem lan-
dene i sidste ende sikre at alle
mennesker får bedre regeringer
for deres skattekroner.

ATTAC går de eksisterende
magthaveres ærinde når de vil
begrænse den frie strøm af pen-
ge. Verdensborgerne er bedst
tjent med magten til selv at
stemme med deres fødder – og
deres penge. Der er ingen for-
skel på at være imod landes ret
til selv at fastsætte skattesatser
og at være imod deres ret til at
være toldfri – eller til at have fri
indvandring! ATTAC vil plastre
kloden til med finansielle Ber-
linmure.

Enten dum, naiv eller ond
ATTAC’s manglende tiltro til at
folk selv ved hvad der er bedst
for dem, genfinder vi i kravet
om at pensionskasser skal inve-

stere etisk. Hvem – hvis ikke
medlemmerne af pensionskas-
serne selv – skal bestemme
hvad der er etisk korrekt? Gav-
mildhed for andres regning er
også temaet for ATTAC’s krav
om afskrivning af ulandenes
gæld. Men ulandenes proble-
mer skyldes ikke liberalisme –
snarere det modsatte. 

Var gælden mellem private,
ville en gældssanering komme
af sig selv. Problemet er gæld
mellem stater hvilket er konfis-
kationen af én gruppes penge
for at låne dem til andre. Pen-
gene ender så i lommen på kor-
rupte ledere eller bruges til at
finansiere krige – netop fordi
der ikke er tale om private lån-
givere og -tagere med en fælles
interesse i at investere ordent-
ligt. Lånene hjælper sjældent
befolkningerne hvilket - ganske
rigtigt - gør det svært at kræve
pengene tilbage. Det gælder og-
så den danske statsgæld!

At ATTAC måske bygger på
gode intentioner, er ingen und-
skyldning. Der er kun tre mu-
ligheder hvis man sympatiserer
med ATTAC: man er enten
dum, naiv eller ond. Dum hvis

man tror på den bagvedliggen-
de planøkonomi som spåede
Sovjet en gylden fremtid og
nær også ødelagde de vestlige
økonomier. Naiv hvis man tror
at ATTAC’s krav kan gennem-
føres uden at verdens magteli-
ter får en del af kagen. Eller
ond fordi man indser dette,
men håber selv at skumme no-
get af fløden. ■

At uddele tunger ud af halsen
er i sig selv negativt. Det havde
passet bedre at uddele kokke-
huer, stjerner, grydeskeer eller
andet ‘positivt’.

Personalet i køkkenet på kan-
tinerne gør deres yderste for at
tilfredstille alle. Ingen med re-
spekt for sig selv og sit arbejde
vil servere noget som man ikke
selv vil spise. Hovedparten af
kantinemaden er fremstillet fra
bunden, og halvfabrikater har i
dag en udsøgt kvalitet og er
fremstillet af gode råvarer, el-
lers kan fabrikanten ganske en-
kelt ikke sælge sin vare. Husk
køkkenpersonalet også er bru-
gere af kantinen.

Ikke et discountkøkken!
Det er synd for den helt nystar-
tede kantine på August Krogh

alle de arbejdsgange der skal
udgøre en helhed, så kunden
føler sig velkommen og godt
behandlet i kantinen.  ■

Birgit Haagensen, 
kantinebestyrer på H.C.Ørsted
Instituttet.

“
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Boliger

▼ Boliger søges

Area: Copenhagen

Period: From 1/5-01 for 3 years.

Size: Room or apartment.

Tenant: Austrian F Ph.D student.

Rent: Max kr. 3.500 per month.

Contact: Angelika Poesel, tel.

3532 1346, e-mail:

apoesel@zi.ku.dk.

Område: Storkøbenhavn

Periode: Senest pr. 1/4-01 for 

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, del-

vist møbleret.

Beboer: Ukrainsk M gæstefor-

sker, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.000-3.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, 

tlf. 3532 7300, e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

Area: City, Nørrebro, Østerbro

Period: From 1/4-01 to 31/3-02.

Size: 2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Lithuanian postdoc and

wife.

Rent: Max. kr. 4.000 per month.

Contact: Aidas Alaburda, tel.

3532 7560, e-mail: 

aidas.alaburda@mfi.ku.dk.

Område: København

Periode: For 1-2 år.

Størrelse: 1-2 værelser.

Udstyr: Møbleret, bad.

Beboer: Gæsteforsker fra New

Zealand.

Kontakt: Tine, tlf. 3532 1311, 

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

Område: Storkøbenhavn.

Periode: Pr. 1/3-01, jo længere jo

bedre.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Køkken og bad, ikke

møbleret.

Beboer: Par, ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Eske & Sarah, tlf. 

3295 2145, e-mail: 

eske@selskabet.org.

▼ Boliger udlejes

Område: Frederiksberg

Periode: Fra 1/3 til 31/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine.

Beboer: K ikke-ryger uden 

husdyr.

Husleje: Kr. 2.500.

Depositum: Kr. 5.000.

Kontakt: Kirsten Worm, tlf. 

3810 1287.

Area: Nørrebro

Period: From 1/3-01 onwards.

Size: Room, 20 sqm.

Equipment: Furnished, access to

kitchen/bathroom.

Tenant: F guest student, non-

smoker.

Rent: Kr. 2.300 per month.

Deposit: Kr. 2.300.

Contact: Noa, tel. 3535 9970

(evening).

Area: Islands Brygge

Size: Room, 13 sqm.

Equipment: Furnished, access to

kitchen/bathroom.

Rent: Kr. 2.075 per month.

Deposit: Kr. 2.075.

Contact: E-mail: 

benjor@dansemus.dk.

Nørrebro/Søerne

Periode: Fra 15/4 til 15/10-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.900 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el og tlf.

Depositum: Kr. 8.000 og kr. 3.900

i forudbetaling.

Kontakt: Tlf. 3539 0966.

Område: Brønshøj

Størrelse: Værelse i villa. 

Udstyr: Toilet, bad og altan.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

erni@dansk-dlf.dk.

Område: Østerbro 

Størrelse: Værelse, 12 kvm.

Udstyr: Bad/toilet, spisekøkken,

adgang til fælles stue, kontor

og vaskeri.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Mads Lorentzen, 

tlf. 3920 3942, e-mail: 

dr.lorentz@get2net.dk.

Område: København N

Periode: Pr. 1/4-01 for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

75 kvm. 

Udstyr: Delvist møbleret. Køkken,

bad, have. 

Beboer: Enlig gæsteforsker, 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. ekskl.

el/varme.

Kontakt: E-mail: 

HeleneLarsen@mdb.ku.dk.

Område: Amager

Periode: Snarest og for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret,

køkken/bad.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. inkl.

varme.

Depositum: Kr. 14.000.

Kontakt: Carmen og Paty, 

tlf. 3252 8345 el. 2382 3463.

▼ Kollegier

Studentergården
Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU og tilsv. med bestået 1.

årsprøve el. tilsv. eksamen (et

års normeret studieårsværk).

Periode: Fra omkring 1/7-01 og et

halvt år frem forventes 15-20

kollegiepladser ledige. 

Husleje: Kr. 1.380 pr. md. samt kr.

Særligt børnetilskud til studerende

Studerende med børn

skal være opmærk-

somme på at der nu er

mulighed for at søge

om et særligt børnetil-

skud. Tilskuddet er

øremærket studeren-

de på SU-godkendte

uddannelser med for-

sørgelsespligt for et

barn under 18 år. Der

kan udbetales ét til-

skud pr. uddannelses-

søgende forælder. En-

lige og par, hvor kun

den ene forælder er

studerende, kan altså kun få ét tilskud uanset antallet af børn.

Til gengæld kan et par hvor begge forældre er studerende

modtage to tilskud hvis de har mere end ét barn. Det er kun

den af forældrene der har barnet/børnene boende hos sig der

har ret til det særlige børnetilskud. Tilskuddet er skattefrit og

indkomstafhængigt og udgør maks. kr. 5.000 årligt. Tilskuddet

nedsættes med 10 % af den del af indtægten i et kalenderår

der overstiger kr. 100.000 for enlige og kr. 150.000 for par. Til-

skuddet bortfalder således helt ved en indtægt på kr. 150.000

for enlige; ved en indkomst på kr. 200.000 for par der er beret-

tiget til ét tilskud og ved kr. 250.000 for par der er berettiget til

2 tilskud. Med i indtægten tæller fx SU-stipendier, men ikke

lån. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og senest d. 20. i

kvartalets første måned ligesom børnefamilieydelsen. Man skal

søge om tilskuddet gennem sin bopælskommune der vil forlan-

ge dokumentation for indtægtsforhold og for at man er til-

meldt en uddannelse der enten er SU-berettigende eller beret-

tiger til optagelse i en a-kasse. Ansøgningsskemaet fås på kom-

munens socialkontor el. på www.blanketservice.dk. 

Yderligere oplysninger: Studenterøkonomivejledningen, 

tlf. 3532 2790, e-mail: studoekon@adm.ku.dk. 
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I Universitetsavisen 3, 2001
giver Torsten Rune udtryk
for sine frustrationer i for-

bindelse med sit forsøg på at
finde et nyt foreningslokale til
Foreningen NOA på det natur-
videnskabelige fakultet. I for-
længelse heraf bringes dekan
Henrik Jeppesens svar. Da jeg
selv har været lige så involveret
i sagen som TR, mener jeg det
er rimeligt at knytte en kom-
mentar hertil.

HJ skriver at NOA ikke har
fået et løfte fra fakultetet om
genhusning. Det er kun delvist
korrekt. NOA modtog da for-
eningen i 1991 fik ophold i lo-
kalet på Jagtvej 155D, et brev
der slog fast at lokalet var ment
som en midlertidig løsning;
men at fakultetet ville gøre
hvad man kunne for at finde et
andet lokale når det blev ak-
tuelt. Brevet var underskrevet
Henrik Larsen, Inspektør. 

Klodset behandling
Som TR skriver, holdt vi (TR og
undertegnede) et møde med
HJ i foråret 2000 for at høre om
genhusningsmuligheder. Her
gav HJ udtryk for klar støtte til
NOA. Han kunne dog ikke selv
overskue hvor foreningen kun-
ne genhuses. Vi fik derfor grønt
lys til selv at kontakte institut-
ter og afdelinger på NatFak for
at finde brugbare lokaler. 

Desuden fik TR tilsagn fra lo-
kale-administratoren om at
NOA ikke skulle forlade Jagtvej
155D før bygningen var helt
rømmet. 

Hverken brevet eller den
støtte HJ udtrykte på mødet 
er konkrete løfter om et nyt 
lokale. Men der er dog tale 
om klare positive tilkendegivel-
se.

Jeg er klar over at situatio-
nen p.t. er en anden end da vi
holdt mødet med HJ sidste for-
år, blandt andet på grund den
nye huslejemodel. Men det
ændrer ikke på at behandlingen
af NOA i denne sag efter min
mening har været ret klodset.
Det forklarer heller ikke hvorfor
NOA har fået besked på at røm-
me lokalerne på Jagtvej 155D
selvom både Teknisk Service og
Naturfags-Caféen stadigvæk
holder til i bygningen.

NOA’s grundlag
HJ skriver videre at NOA i lighed
med andre foreninger der ikke
er direkte universitetsaktivite-
ter, må se sig om efter lokaler
uden for NatFak. Lad mig kort
ridse op hvad NOA er og står for. 

NOA blev grundlagt i 1911
blandt andet af den daværende

lektor i geologi Sophie Peter-
sen. Formålet var fra starten at
skabe et tværfagligt forum hvor
studerende og lærere, primært
fra de naturhistoriske fag geo-
logi, geografi og biologi, kunne
mødes på tværs af årgange og
fag. Alle nuværende og tidlige-
re studerende ved naturviden-
skab har dog stemmeret og er
dermed valgbare på forenin-
gens ordinære generalforsam-
ling. Desuden er foreningens
arrangementer generelt åbne
for alle. 

I dag forsøger foreningen at
bidrage til et levende studiemil-
jø med en række arrangemen-
ter. En del af disse arrangemen-
ter som institutionsbesøg, eks-
kursioner og foredrag kræver
ikke at foreningen har et lokale.
Men andre arrangementer som
hyggeaftener, spilleaftener,
quizzer med mere kan næppe
videreføres i fremtiden uden et
lokale. 

Ydermere har NOA i de sene-
re år givet gratis studiehjælp til
biologistuderende på biologi-
studiets basisdel. Hvis ikke det
er en relevant universitetsakti-
vitet, hvad er så? Studiehjæl-
pen vil ligeledes ikke kunne
føres videre i foreningsregi
uden et fast foreningslokale. 

Ligesom bl.a. Dansk Naturhi-
storisk Forening og Dansk Ento-
mologisk Forening skaber et
bindeled mellem den professio-
nelle naturvidenskab og andre
interesserede, er NOA med til
at skabe forbindelse på tværs af
årgange og faggrænser samt at
fjerne noget af den uoverskue-
lighed man ofte føler når man
starter på et ret upersonligt stu-
die hvor ‘den virkelige, faglige
verden’ ligger langt ude i frem-
tiden. 

Dekanen skriver at man med
støtte til aktiviteter som fre-
dagsbarer og kantiner fortsat
vil sikre et levende socialt og
fagligt miljø på NatFak. Rent
bortset fra at kantinerne så vidt
jeg ved forpagter og dermed
betaler for deres lokaler – hvor-
for det virker lidt besynderligt
at inddrage dem – så er det min
erfaring at et levende studie-
miljø indeholder mere end at
spise og drikke. ■

Thomas J. Simonsen, 
tidligere bagmand for NOA.

■  S VA R  T I L  H E N R I K  J E P P E S E N

Klodset behandling 
af social forening
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20 i kollegieafgift inkl. vand,

varme, el samt rengøring af

fællesarealer. 

Udstyr: Fælleskøkkener og -bad,

læse- og fjernsynsstue, have,

tennisbane, billard- og bord-

tennisrum, mørkekammer, mu-

sikstue, vaskemaskine m.m. På

værelserne er tlf. og internet-

adgang, håndvask og klæde-

skab. Møblement kan evt. stil-

les til rådighed. 

Ansøgning: Få Studentergårdens

ansøgningsskema ved skr. hen-

vendelse vedlagt frankeret

svarkuvert (takst: laveste 

A-post), el. fra 

www.studentergården.dk.

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Stillinger 

▼ Jura

Professor 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Professorat med særlige

opgaver i retsvidenskab, indtil

videre med henblik på fagom-

rådet advokatstandens plads

og opgaver i det kommende

samfund.

Kvalifikationer: Potentiale til at

videreudvikle fagområdet og

dokumenteret videnskabelig

produktion på internationalt

niveau. Evne til at varetage

forskningsledelse og andre 

ledelsesfunktioner samt under-

visningsmæssige kvalifikatio-

ner. 

Ansøgningsfrist: 27/4-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.jur.ku.dk/stillinger/.

Professorat, subsidiært
lektorat
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Grønlandsk rets-

sociologi.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj grad af original videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau herunder videreud-

vikling af fagområdet. Evne til

at varetage forskningsledelse

og andre ledelsesfunktioner

samt undervisningsmæssige

kvalifikationer med vægt på

en særlig indsats og nyudvik-

ling på det undervisningsmæs-

sige område. 

Ansøgningsfrist: 5/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Humaniora

Lektorat 
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi

Indhold: Almen etnologi. Kultur-

analyse (etnologiens, sociolo-

giens, antropologiens og etno-

grafiens almene problemstillin-

ger).

Kvalifikationer: Bred indsigt og

dokumenteret forskning. 

Ansøgningsfrist: 15/3-01 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Adjunktur
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Computermedier.

Kvalifikationer: Dokumenterede

videnskabelige kvalifikationer

på højt niveau inden for

medievidenskabelig analyse af

og teorier om computermedier

fx internet, multimedier og

spil.

Ansøgningsfrist: 15/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Undervisningsadjunktur
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Undervisning, vejled-

ning og faglig koordinering i

studiemodulerne “Introduk-

tion til Historie” og Arkiv- og

Museum” samt deltagelse i

den øvrige undervisning i fa-

get efter nærmere aftale. 

Ingen forskningspligt. 

Ansøgningsfrist: 14/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Lektorat
Sted: Asien-Instituttet.

Indhold: Moderne kinesisk.

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Videnskabelig leder/
adjunkt
Sted: Arktisk Station, Godhavn,

Grønland.

Indhold: Forskning i naturhistori-

ske problemstillinger i et ark-

tisk miljø under optimale ram-

mer. Arktisk Station har en om-

fattende og moderne logistik

og basismidler til forskning.

Daglig administration og pas-

ning af laboratorier og biblio-

tek, rutinemæssige feltmålin-

ger, lokal organisering af kur-

susaktiviteter samt vejledning

af gæsteforskere og studeren-

de. 

Kvalifikationer: Engageret for-

sker i botanik med nogen ad-

ministrativ erfaring og evner

for samarbejde i et lille lokal-

samfund. Dansk- og engelsk-

kundskaber.

Omfang: Tre år.

Ansøgningsfrist: 6/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – ledi-

ge stillinger el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Sekre-

tæren for Arktisk Station, Gitte

Henriksen, tlf. 3532 4256.

TAP-Stillinger

Retsgenetiker
Sted: Retsmedicinsk Institut, afd.

for Retsgenetik.

Indhold: DNA-undersøgelser.

Kvalifikationer: Ph.d.-grad el. til-

svarende.

Ansøgningsfrist: 22/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Institutadministrator 
Sted: Niels Bohr Instituttet for 

Fysik, Astronomi og Geofysik.

Indhold: Institutledelsens admini-

strative opgaver herunder ar-

bejdet med økonomistyring via

totalbudgettering; personale-

administration og -ledelse

samt administrativ strategisk

planlægning. Sagsforberedel-

se, opfølgning af institutbesty-

relsesmøder, afdelingsbestyrer-

møder og samarbejdsudvalgs-

møder samt administrativ ud-

vikling og rationalisering. 

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

anden relevant uddannelse

og/eller erfaring. Betydelig

praktisk ledelseserfaring inden

for personale og administra-

tion. Indgående kendskab til

administrative edb-værktøjer,

økonomistyring og personale-

administration. 

Til besættelse: 1/5-01.

Ansøgningsfrist: 12/3-01, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se 

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Kontorfuldmægtig
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Budget- og regnskabs-

funktion for instituttet og eks-

terne projekter; postfordeling

og journalisering.

Kvalifikationer: Relevant regn-

skabs-/kontormæssig uddan-

nelse og erfaring.

Til besættelse: 1/5-01 el. tidligere.

Ansøgningsfrist: 12/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontakt

institutadministrator Flemming

de Linde, tlf. 3532 1440.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afdeling for International

Sundhed, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Indhold: Artikelskrivning, manu-

skriptbearbejdning, arrange-

ment af rejser, møder, refera-

ter, vareindkøb, kontakt/sam-

arbejde med forskningsråd,

samarbejdsorganisationer samt

interne/eksterne institutioner.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. tilsv., godt kendskab til IT

og engelsk.

Til besættelse: 1/4-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 12/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Anne Vase, tlf. 

3532 7626.

VVS-tekniker
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultets Bygningsdrift, Øster-

vold 10 Komplekset, Geocen-

tret.

Indhold: Overvågning, fejlfinding

og fejlretning på tekniske in-

stallationer.

Kvalifikationer: Faglært hånd-

værker med div. specialviden

og efteruddannelse. Erfaring

fra arbejde med systematisk

PC-baseret vedligehold er en

fordel.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 12/3-01  med

morgenposten.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi,

Laboratoriet for Cellulær 

Kybernetik. 

Indhold: Immunprecipitation,

Western Blotting, FACS, trans-

fektion og PCR.

Kvalifikationer: Molekylærbiolo-

gisk, celledyrknings- el. pro-

teinkemisk erfaring.

Omfang: Fuld- el. deltid.

Ansøgningsfrist: 12/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/laboratorie-
tekniker/bioanalytiker
Sted: August Krogh Instituttet,

Laboratoriet for Cellulær og

Molekylær Fysiologi.

Indhold: Bl.a. rekombinant DNA

metoder til E. coli el. gær eks-

pression af proteiner i cellekul-

turer. Projektet indgår i Biotek-

nologisk Biomembran Center.

Kvalifikationer: Erfaring med

molekylærbiologisk arbejde og

proteinkemi er en fordel. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Lektor Kjell

Håkansson, August Krogh Insti-

tuttet, Universitetsparken 13,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 12/3-01.

Yderligere oplysninger: Lektor

Kjell Håkansson, tlf. 3532 1677. 

Bioanalytiker/Labora-
torietekniker/Laborant 
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, Afd. for Me-

dicinsk Genetik, Panum Insti-

tuttet.

Indhold: Bl.a. celle- og vævsdyrk-

ning i et team der foretager

kromosomundersøgelser, fluo-

rescens in situ hybridisering

(FISH) samt basale DNA analy-

ser af specielle patientgrupper. 

Til besættelse: 1/4-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Foreløbig for 1 år. 

Ansøgning: Indehl. CV. 

Sendes til: Institutleder Ove

Nóren, Institut for Medicinsk

Biokemi og Genetik, Biokemisk

Afd. C, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 12/3-01.

Yderligere oplysninger: Prof.,

dr.med. Niels Tommerup, tlf.

3535 7826, e-mail: 

tommerup@imbg.ku.dk.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen, Institut

for Historie.

Indhold: Vejledning af kandidat-,

grunduddannelses- og side-

fags-/tilvalgsstuderende, stude-

rende ved Åbent Universitet

samt henvendelser ude fra

vedr. fagets studieordninger,

dispensationer og eksamens-

regler, studieophold i udlan-

det, SU samt sociale og økono-

miske forhold. Organisering og

afholdelse af informationsar-

rangementer, redigering af fa-

gets studiehåndbog m.v.

Kvalifikationer: Grundfagsstude-

rende (dvs. enten på grundud-

dannelsen el. på kandidatud-

dannelsen) ved historie med

god indsigt i de forskellige si-

der af studiet og flair for orga-

nisering og administration. Det

forventes at studievejlederen

søger optagelse på Undervis-

ningsministeriets kurser for

studievejledere.

Til besættelse: Ult. marts el. sna-

rest derefter. 

Omfang: To år med mulighed for

forlængelse.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om hidtidigt studieforløb.

Sendes til: Studienævnet for 

Historie, Njalsgade 102, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/3-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: 

Marianne Horsebøg el. Kåre

Månsson, tlf. 3532 8251 el.

3532 8248.

Studievejleder 
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet

Indhold: Vejledning af studeren-

de i fagene Assyriologi, Nær-

orientalsk Arkæologi og

Ægyptologi. Studievejlederen

skal desuden i samarbejde med

instituttets to andre studievej-

ledere tilrettelægge institut-

tets generelle vejledning.

Kvalifikationer: Studerende fra

et af de tre nævnte fag på 

3. år el. senere, og mulighed

for at deltage i fakultetets 

studievejledningskursus fra

12/3-01.

Omfang: 2-4 timer/uge hvoraf 2

timer skal anvendes i en fast

ugentlig åbningstid. I nogle

perioder i f.m. fx Åbent Hus og

tilvalgsdagen vil arbejdstiden

være længere.

Ansøgning sendes til: Carsten

Niebuhr Instituttet, Snorres-

gade 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/3-01.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Jakob Skovgaard Peter-

sen, tlf. 3532 8921.

Øvrige stillinger

Professor i strukturkemi
Ställe: Stockholms Universitet, 

institutionen för fysikalisk 

kemi, organisk kemi och struk-

turkemi.

Innehåll: Studier av atomarran-

gemang hos molekyler och 

fasta ämnen. En central del är

kristallografisk metodik. Forsk-

ning, undervisning inom for-

skarutbildningen i allmän och

oorganisk kemi. Undervisnings-

volymen skall omfatta högst

25%.

Kvalifikationer: Vetenskaplig och

pedagogisk skicklighet på hög

internationell nivå.

Ansökan: På engelska i fyra ex bi-

fogat styrkt meritsammanställ-

ning och numererad förteck-

ning över vetenskapliga arbe-

ten; avsiktsförklaring (max 2

s.); kortfattad redogörelse för

erfarenhet av forskning, ut-

bildning, administration (max

5 s.); kopior av betyg och eksa-

mensbevisen; ett ex av de 20

vetenskapliga arbeten som

sökanden vill åberope till stöd

för ansökan. Angiv ref.nr. SU

611-3219-00.

Sändas till: Stockholms Universi-

tet, Registrator/PÄ, 106 91

Stockholm, Sverige.

Ansökningstid: 30/3-01.

Ytterligare information: Se

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

www.pb.su.se/anstaellnings-

Informal 
meetings for
English 
speaking women
in Denmark

EVAs ARK Womens Inter-

cultural Forum invite all

foreign and Danish women

to participate – and join –

in this new project where

intercultural and interna-

tional topics can be dis-

cussed and networks made.

We want to include all 

interested people in EVAs

ARK to support integra-

tion, build bridges, meet

across differences. Good

ideas and support are wel-

come.

Arrangements: Danish 

culture/my culture on 12th

of March. Getting around –

making friends on 29th of

March at 17.00-19.00 in

Vimmelskaftet 35 B 4th

floor, 1161 Cph. K. For 

additional information 

see www.evasark.dk or

contact Vera Eckhardt, 

tel. 3332 1824, e-mail:

vee@image.dk.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

ordning.html el. prof. Jozef

Kowalewski, tel. 08 16 2376, e-

post: jk@physc.su.se el. prof.

Sven Lidin, tel. 08 15 1256, e-

post: sven@inorg.su.se.

Postdoktor i 
molekykærbiologi
Sted: Senter for organ-spesifikke

autoimmune sykdommer, Uni-

versitetsklinikken Haukeland

Sykehus, Bergen, Norge.

Innhold: Senteret utgår fra Me-

disinsk og Nevrologisk avde-

ling og de tilhørende institut-

ter ved Universitetet i Bergen.

Senteret skal bygge opp kom-

petanse innen forskning, diag-

nostikk og behandling av auto-

immune organ-spesifikke en-

dokrinologiske og nevrologi-

ske sykdommer. Den som blir

ansatt vil få som oppgave å le-

de forskningslaboratoriet og

arbeidet med de eksperimen-

telle forskningsprosjektene.

Kvalifikasjoner: Realfaglig eller

medisinsk grunnutdanning

med erfaring fra eksperimen-

tell molekylærbiologi. For le-

ger kan post-doc stillingen

eventuelt kombineres med kli-

nisk stilling om ønskelig. Mole-

kylærbiologisk og immunolo-

gisk kompetanse. Avlagt dok-

torgradsprøve er et minste-

krav. 

Til besettelse: 1/4-01.

Periode: Inntil 4 år.

Søknad: Med fullstendig oversikt

over utdanning og tidligere er-

faring, stadfestede kopier av

vitnemål og attester og liste

over vitenskapelige arbeider.

Sendes til: Professor Eystein S.

Husebye, Institutt for Indreme-

disin, Universitetet i Bergen,

Haukeland Sykehus, N-5021

Bergen, Norge.

Innen: 19/3-01.

Utfyllende opplysninger: 

Christian Vedeler, tlf. 

+47 5597 5106, e-mail:

cved@haukeland.no el. Eystein

Husebye, tlf. +47 5597 3078, 

e-mail: eyhu@haukeland.no.

Køkkenskrivere
Sted: Marinbiologisk Labora-

torium, Helsingør.

Indhold: I f.m. Marinbiologisk

sommerkursus i faunistik søges

personale til at sørge for mor-

genmad, frokost og aftensmad

for i alt 196 studerende.

Omfang: 6 timer/dag fordelt 

på 2-3 pers. i perioden 18/6 -

28/7-01.

Ansøgning: Kontakt Anne Holm,

tlf. 4921 3344, e-mail:

mbl@zi.ku.dk el. Rose Marie

Vergo, tlf. 4921 1633#329, 

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

Ph.d.-stipendier

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

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen.

Kvalifikationer: Bestået juridisk

kandidateksamen el. tilsvaren-

de. Studerende der forventer

at bestå kandidateksamen i in-

deværende eksamenstermin

og som fx afventer deres be-

dømmelse, kan også søge. Do-

kumenteret flair for videnska-

beligt arbejde fx gennem

fremlæggelse af en velbedømt

specialefhandling.

Omfang: Tre år.

Ansøgningsfrist: 27/4-01, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Stipendier 

Innovations post doc
Statens Forskningsråd

Målgruppe: Alle forskningsområ-

der. Yngre forskere med maks.

5 års anciennitet efter ph.d.-

grad. Under forløbet med

ansættelse ved et universitet,

sygehus el. anden offentlig

forskningsinstitution.

Støtte: Der er stadig kr. 25 mio.

til udmøntning til 1-, 2-, og 

3-årige post doc-forløb. Der

kan søges om maks. halvdelen

af det samlede budget. Støtte

til egen løn, driftsmidler og 

apparatur (maks. kr. 50.000 pr.

år).

Ansøgning: Benyt skema 1 der

findes på www.forsk.dk. Bilæg

projektbeskrivelse (maks. 3 s.);

CV; evt. ph.d.-bevis; bekræftel-

se fra institution og virksom-

hed på samarbejdet; forplig-

tende budget. Sendes i 10 eks.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Programkomitéen for Innova-

tions post docs, Randersgade

60, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 18/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Om pro-

grammet: Louise Engberg 

Willumsen, tlf. 3544 6261, 

e-mail: lew@forsk.dk. Om 

opslag og ansøgning: Jette 

Linder, tlf. 3544 6267, e-mail:

jl@forsk.dk.

Uddeling: Projekterne forventes

at kunne begynde fra juni

2001.

Scholarstipendier til 
bioteknologi, bioetik 
eller bioret 
Målgruppe: Unge studerende der

i f.m. afsluttende opgaver øn-

sker at beskæftige sig med bio-

etik, bioret, molekylærbiologi,

cellebiologi, kombinatorisk ke-

mi eller cancerbiologi.

Støtte: 14 stipendier a kr. 70.000

+ kr. 10.000 til dækning af

driftsudgifter. 

Ansøgning sendes til: Koordine-

ringsgruppen vedr. bioteknolo-

gi, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, 1017 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 27/4-01, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskemaer og det fulde op-

slag fås i Ledelsessekretariatet,

tlf. 3532 2602, e-mail:

kbp@adm.ku.dk el. på

www.ku.dk/satsom/biotek.

Stagiaire-ophold
Målgruppe: Studerende under 

30 år.

Støtte: I visse tilfælde stipendium

på ca. kr. 4.500 pr. md.

Periode: Start 1/10 el. 1/3.

Indhold: 5 måneders praktikop-

hold ved Europa-Kommissio-

nen i Bruxelles, Luxembourg el.

København. Bl.a. selvstændige

arbejdsopgaver med indgåen-

de samarbejde med danske og

udenlandske myndigheder,

parlamenter, politiske partier,

organisationer o.a.

Kvalifikationer: Min. bachelorek-

samen og igangværende kan-

didateksamen på universitets-

niveau.

Ansøgningsfrist: Hhv. 31/3 og

30/9.

Yderligere oplysninger: Dorrit

Knudsen, Europa-Kommissio-

nen, Repræsentation i Dan-

mark, Østergade 61, Postboks

144, 1004 Kbh. K., e-mail:

dk@europa-kommissionen.dk.

Thomas E. & Margaret C.
Brittingham Scholarship
The Brittingham Viking 

Organization

Målgruppe: Danske statsborgere

under 28 år der studerer ved et

universitet el. højere lærean-

stalt som har gennemført min.

ét års studier inden sommeren

2001 og kan rejse til USA i pe-

rioden medio august 2001 til

medio juni 2002.

Støtte: Til et års studier el. til et

summer school ophold ved

University of Wisconsin-Madi-

son. The Brittingham Memorial

Scholarship er på ca. $27.000

der dækker omkostninger til

rejse, studieafgift, kost og logi

og i begrænset omfang lom-

mepenge. The Madison Viking

WAA/Viking Summer School

Scholarship udgør ca. $6.000

og dækker ikke rejseomkost-

ninger.

Ansøgning for begge stipendier:

Maks. 2 s. indehl. oplysninger

om personlige forhold, studie-

forløb og aflagte eksaminer,

kopi af eksamensbeviser, CV

samt en redegørelse for hvilke

studier der ønskes gennemført

i USA. 

Ansøgningsfrist: 5/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.uwalumni.com/britting-

ham-viking og www.wisc.edu.

Yderligere oplysninger: The Brit-

tingham Viking Organization,

Denmark, Katrine Andersen,

Århusgade 89, 1 tv., 2100 Kbh.

Ø, tlf. 2380 0898/4674 2551, 

e-mail: katrinea@ruc.dk.

Forskningsstøtte

Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråds
ordinære midler
Støtte: Til apparatur; Ole Rømer-

stipendier; Skou-stipendier

(nyt); Steno-stipendier. Alle ak-

tiviteter må forventes at be-

gynde i år 2001.

Ansøgning: Skema findes på

www.forsk.dk. Indehl. projekt-

beskrivelse (maks. 5 s.); CV;

publikationsliste for hoved-

ansøger(e); detaljeret budget

samt oplysning om andre bevil-

linger. Sendes i 17 eks.

Sendes til: Statens Naturviden-

skabelige Forskningsråd, Ran-

dersgade 60, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.forsk.dk/snf/publ/infmat/

snf-fond/ el. kontakt sekreta-

riatet, tlf. 3544 6200.

Uddeling: Primo maj 2001.

Statens Humanistiske
Forskningsråds netværks-
stipendier
Målgruppe: En gruppe på min. 2

seniorforskere med en udpe-

get leder. Fortrinsvis grupper

der repræsenterer flere (og

gerne udenlandske) institutio-

ner.

Støtte: Kun til nye netværk. Be-

villinger for 2 år på maks. kr.

400.000 til implicerede forske-

res rejse- og mødevirksomhed;

driftsudgifter i f.m. koordine-

ringsarbejdet; sekretærbistand;

hjemmeside; elektronisk ny-

hedsbrev m.v.

Ansøgning: Benyt Skema 1 fra

nedenstående hjemmeside. Bi-

læg beskrivelse af netværk

(maks. 5 s.); specificeret bud-

get; evt. planer for videreførel-

se. Mrk. Netværk – SHF og

send i 16 eks.

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Forskningssty-

relsen, Randersgade 60, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.forsk.dk/shf.

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Jacob Kristoffer 

Hansen, tlf. 3544 6359, e-mail:

jkh@forsk.dk.

Danmarks 
Grundforskningsfond
Vækstlaget inden for humaniora

og samfundsvidenskab

Målgruppe: Til forskergrupper -

især yngre forskere – til opbyg-

ning af forskningscentre ved et

universitet, en sektorforsk-

ningsinstitution el.lign.

Støtte: Til perspektivrige satsnin-

ger med en klar international

profil, ingen tematiske bindin-

ger. Rammen er 2-4 mio. kr./år

og hvert center forventes at

eksistere frem til 1/7-06.

Ansøgning: På engelsk indehl.

præsentation (maks. 4.000

ord); 1 s. resumé; CV(er); over-

sigt over den samlede gruppe;

organisatorisk struktur; budget

frem til 1/7-06; udtalelse fra

værtsinstitution, herunder

medfinansiering. Sendes i 15

eks.

Sendes til: Danmarks Grundforsk-

ningsfond, Holbergsgade 14,

1., 1057 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/4-01, kl.

14.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.dg.dk.

Yderligere oplysninger: Direktør

Ole Fejerskov, tlf. 3318 1950, 

e-mail: dg@dg.dk.

Uddeling: Besked primo novem-

ber 2001.

Hjerteforeningens 
Biomedicinske 
forskningsudvalg
Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

for fagfolk el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2000 s. 205.

Hjerteforeningens 
Udvalg for 
forebyggelsesforskning
Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

for fagfolk el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2000 s. 206.

Legater

Observator, mag.scient.
Julie Marie Vinter 
Hansens rejselegat
Målgruppe: Studerende med af-

sluttet bacheloruddannelse el.

lign. og yngre kandidater in-

den for fagene astronomi, ma-

tematik og fysik. Kvinder har

fortrinsret og fagene priorite-

res i nævnte rækkefølge. 

Støtte: Til studierejser. Portioner

på min. kr. 5.000. Ikke til rejser

hvis eneste formål er at delta-

ge i kongresser, symposier

el.lign.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om uddannelse, videnskabeli-

ge kvalifikationer, CPR-num-

mer, adresse samt studierejsens

formål, varighed og budget.

Sendes til: Stiles til legatets be-

styrelse, Niels Bohr Instituttet

for Astronomi, Fysik og Geo-

fysik, att. Kirsten Skotte, Bleg-

damsvej 17, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/4-01.

Landsdommer 
V. Gieses Legat
Støtte: Et beløb til rådighed der

kan ydes som tilskud til udgi-

velse her i landet i værdig ud-

styrelse af historiske, litteratur-

historiske, kunsthistoriske,

sproghistoriske, geologiske,

geografiske og arkæologiske

værker af danske forfattere.

Ansøgning: Intet skema. Indehl.

oplysninger om arbejdets ind-

hold og typografiske udstyr,

detaljeret overslag (evt. regn-

skab) over fremstillingsomkost-

ningerne og om der er søgt og

opnået støtte andetsteds.

Sendes til: Legatbestyrelsens for-

mand, docent, dr.phil. Flem-

ming Lundgreen-Nielsen, Insti-

tut for Nordisk Filologi, Køben-

havns Universitet Amager, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/4-01.

Japetus Steenstrups 
Legat
Støtte: Ca. kr. 20.000 til uddeling

til naturhistoriske og arkæolo-

giske studier især til belysning

af naturforhold og oldtidskul-

tur i Danmark, Grønland og 

Island.

Ansøgning: Bilagt budget og an-

givelse af cpr.nr.

Sendes til: Lektor Hans Jørgen

Hansen, Geologisk Institut,

Øster Voldgade 10, 

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/4-01.

Carl Christian Severin
Christiansen og hustru
Betty Caroline 
f. Dahlstrøms legat
Målgruppe: Kandidater (ikke

doktorer) af alle fag der doce-

res ved KU.

Støtte: Uddannelse ved rejser i

udlandet.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om hidtidig videnskabelig virk-

somhed, formål, varighed og

omkostninger for rejsen.

Sendes til: Lektor Niels-Erik Lar-

sen, Institut for Tysk og Neder-

landsk, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU fx

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

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Ansøgningsfrist: 21/3-01 med

morgenposten.

Uddeling: Besked til modtagerne

senest tre uger senere.

Lektor Marius 
Danielsens Fond
Målgruppe: Studerende ved KU’s

humanistiske fakultet med en-

gelsk som hovedfag.

Støtte: Opholdsudgifter ved stu-

dierejser og studieophold for-

trinsvis i 2. halvår af 2001. 

Ansøgning: Indehl. cpr.nr., ud-

førlige oplysninger om hidti-

digt studieforløb, planer og

budget for rejsen el. opholdet

samt dokumentation for opta-

gelse og/el. udtalelse(r) fra

min. en faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, For-

mand lektor Jørgen Nielsen,

Engelsk Institut, Njalsgade 84,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/4-01.

▼ Legatuddelinger

– Stud.med. Karsten Hansens 

mindelegat

– Cecilius Lyngby Larsens legat

– Grosserer Oluf Olsens legat

Uddelingen af legatportionerne

er nu afsluttet, og de der er

kommet i betragtning ved ud-

delingen har modtaget besked

direkte fra SU-kontoret.

Uddannelse

▼ Humaniora

BA-tilvalg og sidefag 
(bifag) 
Nu starter ansøgningsrunden

snart til til BA-tilvalg/sidefag.

Nærmere oplysninger om BA-

tilvalgene kan fås i Tilvalgsavi-

sen som kan ses på

www.hum.ku.dk el. afhentes

på institutterne el. i Studievej-

ledningen Humaniora fra pri-

mo marts. 

Tilvalgsuge: 27 - 30/3-01. I denne

periode skal ansøgningsskema-

et udfyldes og afleveres.

Tilvalgsdag: 27/3-01, kl. 10.00-

15.00. Med boder hvor de en-

kelte fags studerende, studie-

vejledere og undervisere vil be-

svare spørgsmål.

Sted: KUA, opgang 13. 

Ansøgning: Skema findes på

www.hum.ku.dk, i Tilvalgsavi-

sen, el. hos Studievejledningen

Humaniora, lok. 10.1.39 (kl. 

10-15).

Afleveres til: Studievejledningen

Humaniora, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S el. sendes til 

e-mail: jvm@fak.hum.ku.dk.

Afleveringsfrist: 30/3-01, kl.

15.00. 

Yderligere oplysninger: Uddan-

nelsesplanlægningen, Ole

Krarup Jensen, tlf. 3532 8089. 

Socrates-programmet 
på medieområdet
Målgruppe: Fortrinsvis til stude-

rende på overbygningsuddan-

nelserne i Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Ophold ved europæiske

universiteter i det akademiske

år 2001-2002. 

Støtte: Til studieophold uden un-

dervisningsafgift i et, i få til-

fælde to, semestre ved univer-

siteter i London, Paris, Amster-

dam, Bergen, Barcelona, Sevil-

la, Stockholm, Thessaloniki

(Grækenland), Berlin, Tübin-

gen og Hannover. Tillige støtte

til rejse og ophold via EU’s be-

villinger og under opholdet

bevares SU. 

Ansøgning: Benyt skema ang.

studieophold i udlandet der

fås fra Det internationale Kon-

tor el. hos Anne Jerslev. Bilæg

beskrivelse af hidtidigt studie-

forløb og argumentation for

opholdets relevans for det

samlede studium på ca. 1 s.

samt forhåndsgodkendelse fra

Studienævnet. 

Sendes til: Socrates-koordinator,

lektor Anne Jerslev, Inst. for

Film- og Medievidenskab, KUA,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 23/3-01.

Yderligere oplysninger: Anne 

Jerslev, tlf. 3532 8111.

Eksamen

▼ Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding på
økonomi
Termin: Juni 2001.

Tilmelding: Uge 10-12 på

www.ku.dk/selvbetjening el.

uge 11 i SAMF Information, St.

Kannikestræde 13, st. kl. 10-15.

Husk studiekort.

Dispensationsansøgningsfrist:

16/3-01.

Sendes til: Studievejledningen,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Se

www.samf.ku.dk/eks el. kon-

takt Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, St. Kannikestræ-

de 13.

Eventuelle ændringer i eksa-

mensplanen: Se studieinforma-

tionssystemet på

www.sis.ku.dk.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Kursus I: Introduktion til Det

Kongelige Biblioteks hjemme-

sider, især REX-databasen og

bibliotekets klassifikationssy-

stemer

Tid: 6/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tid: 14/3-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tid: 15/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Kursus II: Introduktion til tids-

skriftsøgning og artikelsøgning

Tid: 5/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

tuelle ændringer kan ses på:

www.kb.dk.

Intensive language 
preparation courses ILCP
2001
Socrates-Erasmus Programme 

Målgruppe: Studerende ved KU

der af en Socrates-Erasmus 

koordinator er indstillet til et

studieophold under en af KU’s

bilaterale Socrates-Erasmus af-

taler i det akademiske år 2001-

2002 af min. 1/2 års varighed

og som ikke har det pågælden-

de lands sprog som hovedstu-

dium.

Indhold: Intensive sprogkurser

sommeren 2001: Sproglig og

kulturel forberedelse for dan-

ske Erasmus-studerende i Bel-

gien (den flamske del), Bulga-

rien, Cypern, Estland, Finland,

Grækenland, Holland, Island,

Italien, Letland, Litauen, Malta,

Polen, Portugal, Rumænien,

Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet

og Ungarn. Deltagelse er gra-

tis.

Tid og sted: Kursernes nøjagtige

placering, tidsramme og ni-

veau er endnu ikke oplyst fra

EU Kommissionen, men vil se-

nere foreligge på Det interna-

tionale Kontor.

Ansøgning: Skema fås på 

Det internationale Kontor.

Sendes til: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/4-01. 

Yderligere oplysninger: 

Det internationale Kontor, 

tlf. 3532 3896.

Optagelse: Besked om optagelse

vil blive meddelt de udvalgte

studerende primo juni 2001.

Nordisk Sommerskole 
i Cancerepidemiologi
Kursus og forskningsprojekter

for studerende

Målgruppe: 25 studerende i me-

dicin, biologi, statistik, sociolo-

gi o.l. fag fra Danmark, Norge,

Sverige, Finland og Island.

Indhold: 

Fase 1: To ugers internatkursus:

Introduction to Cancer Epide-

miology i København.

Tid: 5 - 17/8-01.

Fase 2: Projektarbejde svarende

til to måneder. Gerne udført si-

deløbende med studium. Pro-

jektarbejdet er under vejled-

ning ved forskningsinstitut i

Danmark fx Inst. for Epidemio-

logisk Kræftforskning, Kræf-

tens Bekæmpelse.

Tid: Sommer - efterår 2001.

Fase 3: To dages internatkursus,

præsentation af projekter, 

Norge.

Tid: januar 2002.

Lærebog: Cancer Epidemiology:

Principles and Methods, Isabel

dos Santos Silva, IARC, WHO,

1999.

Undervisningssprog: Engelsk.

Pris og scholarstipendier: Udgif-

ter til kursus, rejse, kost og logi

under internatkurserne dæk-

kes af Nordisk Cancer Union.

Udgifter til kost og logi under

projektarbejdet betales af de

studerende. Kræftens Bekæm-

pelse søger scholarstipendier

til fem danske studerende.

Ansøgning: Skema på www.can-

cer.dk/sommerskole.

Ansøgningsfrist: 30/3-01.

Yderligere oplysninger: Lone 

Rosander, tlf. 3525 7526.

Møder

Debataften om 
organdonation
Paneldeltagere: Biskop Jan Lind-

hardt, Roskilde; overlæge, neu-

rokirurg Michael Kosteljanetz;

Chefkonsulent, ledende psyko-

log Anders Korsgaard Christen-

sen; Bent Nielsen, lungetrans-

planteret, Cystisk fibrose.

Tid: 1/3-01, kl. 16.00 -19.00.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard aud.

Arrangør: PH-Gruppen IMCC 

Panum.

Yderligere oplysninger: Nicolai

Hardenberg Larsen, tlf. 

3929 0322, e-mail:

Ursus@mdb.ku.dk.

Fundamentet for en 
kosmopolitisk
(verdens)orden
Andet temamøde af tre om 

international politik

Deltagere: Uffe Østergaard,

Dansk Center for Holocaust og

Folkedrabsstuder; David Gress,

Aarhus Universitet; prof. Peter

Madsen, KU.

Tid: 6/3-01, kl. 19.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Caféen.

Arrangør: Institut for Statskund-

skab, International Debat.

Yderligere oplysninger: Casper

Sylvest, e-mail:

sylledreng@get2net.dk.

Italiensk kunst
Emne: Studentermenighedens 

sekretær Carl Fuglsang-Dam-

gaard gennemgår den italien-

ske malerkunsts historie fra

protorenæsssancen til futuris-

men som optakt til forårets

studietur. Man behøver dog ik-

ke at deltage i denne for at

komme til oplæggene.

Tid: 7/3 og 14/3-01, kl. 15.15.

Sted: St. Kannikestræde 8, 3., 

studenterlokalet.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, www.dan-

bbs.dk/~smk.

Møde i 
middelaldercenteret
Emne: Alternative religiøse

strømninger i det 12. og 13.

århundredes Europa. Ved

ph.d.-stud. Brit Istoft, Institut

for Religionshistorie.

Tid: 12/3-01, kl. 12.00-13.00.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Forfatteraften med Bo
Green Jensen
Indhold: Forfatteren guider os

med udgangspunkt i sin bog

Vægtløs rundt i en lang række

fiktive og virkelige sammen-

hænge. Det indbefatter blandt

andet historier fra bogen Det

Første Landskab, en hyldest til

populærkulturens markante fi-

gurer og beretninger om rus-

sernes bombardement af Røn-

ne og Nexø i 1945. Indledes

med en temagudstjeneste ved

studenterpræst Hans Anker

Jørgensen.

Tid: 13/3-01, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, 

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på KUA, Rikke Heinsen, e-mail:

heinsen@hum.ku.dk.

Om det Spekulative 
i filosofien
Møde

Oplægsholder: Adjunkt Peter

Wolsing, Institut for Filosofi,

Syddansk Universitet i Odense. 

Tid: 14/3-01, kl. 19.00.

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

Arrangør: Selskabet for filosofi

og psykologi.

På udflugt med Døden
Emne: Besøg til Bispebjerg Kre-

matorium for at følge menne-

sket på dets sidste rejse. Efter

ligbrændingen vil der være

kaffe og samtale om forfæn-

gelighed og forgængelighed

for de der endnu ikke er døde.

Tid: 15/3-01, kl. 14.00-15.30.

Sted: Bispebjerg krematorium,

Frederiksborgvej 125.

Arrangør: Studenterpræsten på

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Yderligere oplysninger: Lise Lotz,

tlf. 3532 7094.

Evas Ark
Interkulturelt kvindeforum

Emne I: Kvindernes Tehus. Dialog

og netværk.

Tid: 4/3-01, kl. 14.00-16.30.

Emne II: Sundhed og indvan-

drerkvinder. Samia er gæst.

Tid: 15/3-01, kl. 19.15-21.30.

Emne III: Forfatterne. Udenland-

ske kvinder i Danmark i histo-

risk belysning.

Tid: 22/3-01, kl. 17.00-19.30.

Sted: Vimmelskaftet 35 B, 4.

Tilmelding: Til nedenstående et

par dage i forvejen.

Pris: Kr. 25-40 inkl. kaffe/kage.

Yderligere oplysninger: Se

www.evasark.dk el. kontakt

Vera Eckhardt, tlf. 3332 1824,

e-mail: vee@image.dk.

Møde i Polymorfien
Emne: Investigations of a neural

route of cerebral Listeria 

Monocytogenes infection. 

Egne resultater ved Lone Dons,

Institut for Veterinær Mikro-

biologi, KVL.

Tid: 20/3-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Foreningen 
Studenterhuset
Ordinær Generalforsamling

Kun for foreningens medlemmer.

Dagsorden: Valg af dirigent; valg

af referenter; bestyrelsens be-

retning; årsregnskab; budget

og kontingent; anvendelse af

overskud/dækning af tab; ny

aktivitetsgruppe; indkomne

forslag; valg af bestyrelsesmed-

lemmer, suppleanter og revi-

sor.

Forslag: Skal være bestyrelsen i

hænde senest 13/3-01.

Kandidater: Skal indlevere skr.

opstillingsgrundlag inden 

13/3-01.

Tid: 27/3-01, kl. 19.00.

Sted: Købmagergade 52.

Yderligere oplysninger: Se

www.studenterhuset.ku.dk, 

tlf. 3532 3861.

Seminarer og 
workshops

Karrieredagene 2001
Messe

Indhold: 54 danske virksomheder

deltager, og der er mulighed

for at deltage i workshops om

jobsamtaler, udarbejdelse af

CV samt planlægning af prak-

tikophold både i Danmark og i

udlandet.

Tid: 9/3-01, kl. 10.00-16.00.

Sted: DGI-byen ved Hovedbane-

gården.

Arrangør: Studenterorganisatio-

nen AIESEC.

Yderligere oplysninger: Se

www.karrieredagene.dk.

De nye syndromer – 
psyke eller soma
Mini-symposier

Indhold I: Neurasteni og somati-

sering ved speciallæge Haakon

Lærum. Den biologiske respons

på stress ved lektor Birgit 

Petersson.

Tid: 12/3-01, kl. 14.15-16.00.

Indhold II: Når man føler sig

krænket - erfaringer med

whiplash ved Charlotte Søren-

sen. Psykologiske undersøgel-

ser, muligheder og begræns-

ninger ved chefpsykolog 

Birgitte Brun.

Tid: 19/3-01, kl. 14.15-16.00.

Sted: Panum Instituttet, mini

aud. 1, 29.01.30.  

Arrangør: Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, Afd. for Medi-

cinsk Kvinde- og Kønsforsk-

ning.

Yderligere oplysninger: Lektor

Birgit Petersson, 3532 7970.

De største scener 
Seminar om statsdannelse

Emne: Dramaet og dets historie.

Oplægsholdere: Rune Frederik-

sen, Patrick Kragelund, Willie

Flindt, Jette Lundbo Levy, Peter

Schepelern, Rasmus Botoft,

Gorm Tortzen, Clara Elisabeth

Bryld, Erik A. Nielsen, Eric 

Jacobsen, Bent Holm, Adam

Bülow-Jacobsen, Marianne 

Pade, Lene Waage Petersen.

SU-kontoret holder lukket
SU-kontoret er lukket den 13/3-01 pga. personalesminar.

SU-kontoret, Fiolstræde 22, tlf. 3532 2888.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  4  . 2 0 01 21

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Tid: 16/3-01 fra kl. 15.00 og 

17/3-01 fra kl. 10.00.

Sted: KUA, store auditorium.

Tilmelding: Foredragene og ef-

terfølgende fest lørdag aften

er åben for alle, men hvis man

ønsker at deltage i frokost og

middag lørdag er forhåndstil-

melding hos Vivi Lund, KUA,

lok. 2.2.8 nødvendig.

Tilmeldingsfrist: 9/3. 

Pris: Frokost + middag 150 kr.

Arrangører: Studenterforeningen

Phrontisterium, Institut for

Græsk og Latin og Poliscente-

ret.

Yderligere oplysninger: Se

www.igl.ku.dk/PHRONTEN.

La Journée du Québec
Internationalt seminar 

Indhold: Programmet fokuserer

på samfundsforhold, sprog,

teater, film og litteratur i dag i

den fransksprogede canadiske

provins. De inviterede fore-

dragsholdere er fra Canada,

Québec og England.

Tid: 19/3-01, kl. 9.00-16.30.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Tilmelding: Lise Toft, e-mail: 

litoft@hotmail, tlf. 3313 0436.

Tilmeldingsfrist: 15/3-01.

Arrangør: Romansk Institut.

Rum & Bevægelse 
– psykologisk set 
Dansk Idrætspsykologisk 

Forums forårsseminar 

Indhold: Rum og bevægelse – en

omverdenspsykologisk pro-

blemstilling; Arkitektur – be-

vægelse – socialisation. En op-

levelsesanalyse af livet i og om-

kring Brumleby; Magtens

mursten – Om sindbilleder i

sportens rum. Kl. 14.00 er der

generalforsamling i Dansk 

Idrætspsykologisk Forum.

Tid: 24/3-01, kl. 10.30-15.00. 

Sted: Institut for Idræt, Nørre 

Allé 51, Karnapsalen.

Tilmelding: Gunner Svendsen, 

tlf. 3257 0507, e-mail: gun-

ner@post10.tele.dk.

Pris: Medlemmer kr. 100, stud.

medlemmer kr. 75, ikke-med-

lemmer kr. 150.

Yderligere oplysninger: Se

www.ifi.ku.dk.

Fra sprogbruger 
til sprogmager
Sprogpsykologisk Temaaften 

Oplægsholdere: Hanne Ruus og

Jesper Hermann.

Tid: 29/3-01, kl. 19.00.

Sted: KUA, lok. 7.3.114.

Arrangør: Fagligt Forum for

Sprogpsykologi.

Global networks – The 
Internet as a Medium of
Cultural Globalization
Konference

Oplægsholdere: Lars Qvortrup,

Stine Gotved, Jenny Sundén,

Gitte Stald og Klaus Bruhn

Jensen.

Tid: 30/3-01, kl. 9.00-16.30.

Sted: KUA, lok. 15.1.30a.

Arrangør: Institut for Film- og

Medievidenskab.

Yderligere oplysninger: Klaus

Bruhn Jensen, e-mail:

kbj@hum.ku.dk. 

Chemokines and 
Viral Mimickry
Symposium

Lecturers: Thue Schwartz, Univer-

sity of Copenhagen; Phil.

Murphy, National Institute of

allergic and infectious diseases

(NIAID), NIH, Bethesda, Maryl-

and; Mette Rosenkilde, Univer-

sity of Copenhagen; Peter J.

Holst, University of Copenha-

gen; Rob Leurs, Vrije Universi-

teit De Boelelaan, Amsterdam;

Maria Waldhoer, University of

Copenhagen; Hans Rudolf Lut-

tichau, University of Copenha-

gen; Morten Lindow, Univer-

sity of Copenhagen.

Time: 19. April 2001 from 12.15

to 17.00.

Place: Panum Institute, Bleg-

damsvej 3B, Haderup Audito-

rium.

Organizers: Biokemisk Forening,

Mette Rosenkilde and Thue

Schwartz. 

Additional information: Steen

Gammeltoft, tel. 4323 2455, 

e-mail: SG@DCB-GLOSTRUP.DK.

Visions for Science and
Technology
International 

Studenterkonference

Målgruppe: Naturvidenskabs- og

ingeniørstuderende.

Emne: Forberedelse til konferen-

cen “GASAT-10, World Wide

Wisdom” (se www.ida.dk/poli-

tikfelter/Kvindepolitik/IDA-ud-

valg/Kvinde/Gasat10/default.ht

m). Behandling af to af tema-

erne for GASAT-10 konferen-

cen: “Transforming Higher

Education within Science and

Technology” og “Visions for

Science and Technology in the

New Millennium”. Vandana

Shiva og Manuel Castells er

keynote speakers på GASAT-10

konferencen og disse tænkere

præsenteres og diskuteres.

Tid: 28/6 - 7/7-01 

Arrangør: S/Y Pugwash Danmark. 

Yderligere oplysninger: Se

www.pugwash.dk/gasat el.

kontakt Tom Børsen Hansen, 

e-mail: tbh@pugwash.dk.

Samvær og sport

Filmfremvisninger
Indhold: I forbindelse med stu-

dieturen til Firenze – som man

ikke behøver at deltage i for at

se filmene – vises:

Curt Oertels kunstfilm om 

Michelangelo

Tid: 2/3-01, kl. 16.00.

Et værelse med udsigt

Tid: 22/3 kl. 16.15.

Tilmelding: Carl Fuglsang-Dam-

gaard, tlf. 3393 0183, oplyser

sted.

Arrangør: Cinemateket og Stu-

dentermenigheden ved Trinita-

tis Kirke, www.danbbs.

dk/~smk.

Festgudstjeneste
I anledning af kirkens 100 års

dag.

Deltagere: Sognepræst Mads

Bjørn Jørgensen og studenter-

præst Nicolai Halvorsen.

Tid: 4/3-01, kl. 10.00.

Sted: Sct. Andreas Kirke.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Svenskerne kommer!
Fejring af Kvindernes 

Internationale Kampdag

Indhold: Unge svenske og danske

kræfter fra den kønspolitiske

scene. Middag med feministi-

ske mænd, anarkistiske kvin-

der, initiativtagere bag en rul-

lende kønskampagne o.m.a.

Efterfølgende fest med poetry

slammer Seimi n, bandet Abso-

lute Girls og svenske DJ aNita.

Tid: 8/3-01, kl. 18.30-?

Sted: Frederiks Bastion, Refshale-

vej 28.

Billetter: BilletNet.

Pris: Hele arrangementet kr. 100,

ikke-medlemmer kr. 150. For

festen fra kl. 21.30 kr. 50, bil-

letter kan købes ved døren.

Arrangør: Videnscenter for Lige-

stilling og Kvindeligt Selskab,

e-mail:

kvindeligt.selskab@kvinfo.dk.

Kom i form med KUIF
Københavns Universitets Idræts-

forening (KUIF) har lavet en af-

tale for ansatte (inkl. kontore-

lever) på KU med fitnesskæden

Form & Fitness. Ved at benytte

Idrætsforeningens samarbejds-

aftale, sparer de ansatte ca. kr.

1.000 på startgebyret. 

Idrætsforeningen har tillige lavet

en aftale for de ansatte i Indre

By (Fællesadministrationen,

Teo.Fak., Jur.Fak og Samf.Fak)

med Studie Kenneth Stenlund i

Fiolstræde 17. Se mere på

www.samf.ku.dk/kuif/.

Ledige tennisbaner
Tennisbaner til leje både hverdag

og weekend ved Institut for 

Idræt, Nørre Allé 51.

Periode: Fra 1/5 til 30/9-01.

Yderligere oplysninger: Lene Bay,

tlf. 3532 0834 (kl. 8-15).

Udstillinger

Sagnsten
Særudstilling på Geologisk 

Museum

Indhold: De ældste forestillinger

om tilblivelsen af det danske

landskab fortaber sig i overtro.

Trolde tabte jordklumper der

blev til høje bakker, eller de

kastede med store sten fordi

de var bange for lyden af kir-

keklokker. Fotograf Poul Pe-

dersen har skabt en udstilling

om disse sten og de folkelige

fortællinger. Museet har sup-

pleret med den videnskabelige

– og måske lige så fantastiske –

videnskabelige beretning om

hvorledes stenene med isen er

ført til Danmark fra Norge og

Sverige.

Periode: Fra 6/3 til 16/9-01.

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl.

13-16. Onsdag gratis.

Sted: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7.

Yderligere oplysninger: Se

www.geologisk-museum.dk,

tlf. 3532 2345.

C.W. Eckersberg: Prospekt af eg-

nen ved Liselund på Møn 1809.

Umisteligt! 
Danske kulturværdier
Det Kongelige Bibliotek

Indhold: Nu har offentligheden

mulighed for at se og opleve

det skatkammer af genstande

som Kulturværdiudvalget har

sikret for nationen gennem de

sidste 14 år.

Periode: 24/2 - 5/5-01 mandag-

lørdag kl. 10.00-19.00.

Sted: Diamanten, Søren Kierke-

gaards Plads 1.

Yderligere oplysninger: 

Se www.kb.dk/kultur/diamant/

arrangementer.

Disputatsforsvar

▼ Samfundsvidenskab

Mag.scient. Hanne Veber

Titel: Kvinder, mænd og magt i

regnskoven. Otte essays om

den sociale orden hos ashénin-

ka Gran Pajonal, Perus Amazo-

nas.

Tid: 9/3-01, kl. 14.00.

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.,

aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Institut for Antropologi,

tlf. 3532 3464.

▼ Humaniora

Studielektor, cand.mag. 

Henrik Jørgensen

Titel: Studien zur Morphologie

und Syntax der festlandskandi-

navischen personalpronomina.

Tid: 6/4-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

15.1.30A.

Officielle opponenter: Prof. Hel-

ge Sandøe, Bergens Universitet

og prof., dr.phil. Erik Hansen,

Københavns Universitet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller for-

svarslederen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes hos Århus

Universitetsforlag, Langelands-

gade 177, 8200 Århus N og hos

boghandlerne. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes

hos Kompendieudsalget 

Humaniora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.med. Ben Vainer

Titel: In vitro studies on the influ-

ence of cell adhesion molecu-

les in the active movement of

neutrophil granulocytes: ICAM-

1-mediated chemoattraction in

ulcerative colitis.

Tid: 8/3-01, kl. 15.00.

Sted: Herlev Amtssygehus, Lille

Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Medicinsk afdeling

M, Gastroenterologisk Sektion,

Glostrup Amtssygehus, 2600

Glostrup, tlf. 4323 2801, e-mail:

ben.vainer@dadlnet.dk.

Maj-Britt Juhl Poulsen

Titel: Competition and coopera-

tion among Colleagues in

Biomedical Research.

Tid: 9/3-01, kl. 14.00.

Sted: Teilumbygningen, Teilum B

Auditoriet, Frederik V’s Vej 11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Vennemindevej 5, 

3. tv., 2100  Kbh. Ø.

Cand.med. Hanne Elkjær 

Andersen

Titel: Opfølgende indsats til

apopleksipatienter efter ud-

skrivelsen fra hospital. Læge-

faglig intervention efter ud-

skrivelsen. Et randomiseret in-

terventionsstudie.

Tid: 9/3-01, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Center for Forskning

og Udvikling på Ældreområ-

det, Bispebjerg Hospital, Bispe-

bjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV.

▼ Humaniora

Mag.art. Mette Højsgaard 

Titel: I Paris lærer man at tale

rent. Dansk-franske kunstfor-

bindelsers betydning for udvik-

lingen af konkret kunst efter 

2. verdenskrig.

Tid: 8/3-01, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab, KUA.

Cand.mag. Helle Petersen 

Titel: Forandringskommunikati-

on. En organisations- og kom-

munikationsteoretisk analyse

af værdibaserede forandrings-

processer.

Tid: 13/3-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Auditorium 8X øst, Novo-

zymes A/S, Krogshøjvej 36,

2880 Bagsværd.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Nordisk Filologi,

KUA.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Mike van der Poel

Titel: Construction of a COLTRIMS

spectrometer with a laser 

cooled target for electron

transfer studies.

Tid: 2/3-01, kl. 13.00

Sted: HCØ, Universitetsparken 5,

aud. 5.

Yderligere oplysninger:

www.fys.ku.dk el. Frank 

Kristensen, tlf. 3532 0441, 

e-mail: frank@fys.ku.dk.

Cand.scient. Anja Skjoldborg

Hansen

Titel: Biological Modelling of 

Coastal Marine Ecosystems.

Tid: 5/3-01, kl. 14.00.

Sted: Universitetsparken 15, 

Zoologisk Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Eriksgade 7, 1708

Kbh. V, tlf. 3331 1731. 

Cand.scient. Jens Nyeland

Titel: Feeding behaviour and

competitive interactions of the

Greenland White-fronted 

Goose.

Tid: 13/3-01, kl. 13.00.

Sted: Universitetsparken 15,

bygn. 12, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til af-

delingssekretær Lone Jönsson,

tlf. 3532 1313.

Ole Hjorth Caspersen

Titel: Implementation of landsca-

pe ecological methods to GIS-

based procedures for land use

analysis and decision support

in rural areas.

Tid: 16/3-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., aud. B.
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Economic Development and the Anatomy of Crisis in Africa: 
From Colonialism to Structural Adjustment
Prof. Howard Stein, Roosevelt University, Chicago

Tid: 5/3 kl. 11.15-13.00

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Human rights, Law and Development 
– the relevance of European Human Rights
Robert Seidman, Boston University

Tid: 5/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk

Aid to Africa: So much to do – so little done: A reappraisal
Prof. Carol Lancaster, Georgetown University

Tid: 6/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Karen Blixens modspil 
til kristendommen
Lektor, dr.phil. Bo Hakon Jørgensen

Tid: 6/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, tlf. 3532 2626

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20

Det vrimler med hentydninger til Biblen i Karen Blixens

forfatterskab, og Svend Bjerg har da også skrevet 

Karen Blixens teologi, men hvad er det hun gør med de

bibelske historier i sine fortællinger? Hans Holmberg

har talt om at hun forvandler kristne moralspørgsmål

til kunstspørgsmål. Det kunne være et oplæg til en

rundgang i hendes fortællinger startende med Synd-

floden over Norderney videre over Sorg-Agre og slut-

tende med Den sidste Dag.

Danish EU Integration Policy
Mogens Lykketoft, Minister of Foreign Affairs

Tid: 7/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Genotype-Phenotype Delineation in Man
Niels Tommerup, Panum Instituttet

Tid: 7/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

Bakhtin’s Chronotope: From Marxism to Mytsticism
Prof. Brian Horowitz, University of Nebraska-Lincoln

Tid: 8/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 7.3.7

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8540

Black magic/black propaganda: a satanism scare 
in Northern Ireland 1973-74
Prof. Richard Jenkins, Dept. of Sociological Studies, University of Sheffield

Tid: 8/3 kl. 15.15

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 2., aud.

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464

Den nye Intifada i Palæstina 
og den udeblivende arabiske solidaritet
Khaled Salih

Tid: 8/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

The Petra Scrolls and the History of Arabic
Prof., Dr. Omar Al-Ghul, Dept. of Epigraphy, Yarmouk University

Tid: 8/3 kl. 16.00

Sted: KUA, lok. 13.1.59 

Arr.: Carsten Niebuhr Institute, tlf. 3532 8900

Alkohol, anæstetika og membraner
Forskningsstipendiat Christa Trandum, DTU

Tid: 8/3 kl. 17.00

Sted: August Krogh Instituttet, aud. 1

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

Kroppens rum – tidens køn
Lektor, cand.theol. Lone Fatum

Tid: 8/3 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.hum.ku.dk/Studenterkredsen

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Time to stop talking about difference? Rethinking identity
Prof. Richard Jenkins, University of Sheffield

Tid: 9/3 kl. 11.00-13.00

Sted: Strandgade 100 H, 2.

Arr.: Institut for Eskimologi, tlf. 3288 0100

Das Teutsche Dichterross (1901) von Hanns von Gumppenberg:
zu Technik und Funktion von Lyrikparodien
Dr. Robert Seidel, Heidelberg

Tid: 9/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8811 

Normality and Pathology in a Biological Age:
psychiatry, genetics, risk and control
Prof. Nikolas Rose, England

Tid: 9/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Max Planck’s introduction of the Quantum:
Institutional and Experimental Context
Research Scholar Dieter Hoffmann, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

Tid: 12/3 kl. 11.15

Sted: Niels Bohr Instituttet, aud. A

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nbi.dk/nba, tlf. 3532 5219

European versus American perspectives on human rights: 
the social dimension
Henning Koch, Københavns Universitet

Tid: 12/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk

Afskedsforelæsning: Of Stranded Whales
Henrik Rosenmeier

Tid: 13/3 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, Engelsk Institut, lok. P8

Arr.: Engelsk Institut, tlf. 3532 8600
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

USA og verden ifølge George W. Bush
(og hans rådgivere)
Lektor Niels Bjerre Poulsen, 

Handelshøjskolen, København

Tid: 15/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., 

mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Foredraget vil tage sit udgangs-

punkt i en analyse af de republi-

kanske udenrigspolitiske princip-

per som snarere er et udtryk for en

bilateral end for en multilateral tilgang til udenrigspolitik. Spørgsmålet vil derfor være: Vil Bush

føre en fundamentalt anderledes udenrigspolitik end demokraten Clinton, og i hvor høj grad in-

fluerer Bushs snævre mandat de kommende fire års amerikanske udenrigspolitik?

Kuldebeskyttelse hos invertebrater ved hjælp af dehydrering
Cand.scient. Martin Holmstrup, RUC

Tid: 15/3 kl. 19.30

Sted: August Krogh Instituttet, aud. 1

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

At genudgive Heiberg
Lektor, dr.phil. Jens Kristian Andersen, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 15/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.8.8

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, tlf. 3532 8566

Hvorfor blev Roland rasende? Den italienske Renæssances 
litteratur fra Petrarca til Ariosto
Lektor Lene Waage Petersen, Romansk Institut

Tid: 15/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved trinitatis Kirke, www.studentermenigheden.dk

Moses and Aaron: Image Iconoclasm
Filosof Don Ihde, SUNY-Stony Brook

Tid: 16/3 kl. 10-12.00 

Sted: KUA, pavillon 8

Arr.: Engelsk Institut, tlf. 3532 8600 

Evangeliegenren i lyset af den antikke biografiske tradition
Prof. Tomas Hägg, Universitetet i Bergen

Tid: 16/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Købmagergade 46, 1., aud. 7

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3646

A. Scopenhauers Philosophie als dominanter Hypotext in 
W. Raabes Erzählung Höxter und Corvey
Cand.mag Søren R. Fauth

Tid: 16/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8811

The Politics of Postcolonialism: A Survey
Ph.d. Tabish Khair, Danmark

Tid: 16/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Who Rules the Streets? Street Vending Politics 
in Lusaka 1993-2000
Prof. Karen Tranberg Hansen, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

Tid: 13/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Great Britain – Policies towards Europe
Research Fellow Henrik Larsen, Institute of Political Science

Tid: 14/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

A Cosmic Rain of Small Planets into our Atmosphere
Professor L.A. Frank, University of Iowa

Tid: 14/3 kl. 15.15

Sted: HCØ, aud. 3

Arr.: Fælleskollokviekomiteen for NBI, NORDITA og DSRI

Allahs atomer – tanker om kundskab og videnskab 
blandt muslimer i Europa og Nordamerika
Ph.d., lektor Leif Stenbeg, Lunds Universitet

Tid: 14/3 kl. 16.30

Sted: CNI, Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum, sunehaugboel@hotmail.com

Æstetik til døden: Lars von Trier og Søren Kierkegaard
Ettore Rocca

Tid: 14/3 kl. 19.00

Sted: Filmhuset, Gothersgade 55, Bio Asta

Arr.: Det Danske Filminstitut og Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30

Fysikvidenskabens 
drivkræfter: 
Gud og science fiction? 
Antropolog, ph.d., seniorforsker 

Cathrine Hasse, Dansk Humanistisk

Forskningsråd 

Tid: 14/3 kl. 19.30

Sted: HCØ, aud. 10

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og

Sund, www.sund.ku.dk/praest

Fysikvidenskaben tager sin begyndelse i

det mentale rum der åbnes i fysikundervisningen, men måske først og fremmest gennem en lang

række fantasier der sættes i gang af bøger, film og tv-serier. Fra denne begyndelse bevæger en

kommende forsker i fysik sig videre ind på universitetet, og møder her hos ældre kolleger flere

mentale redskaber og tankeformer der kan forbindes med såvel fremtidsfantasier som et altom-

fattende gudsbegreb. Spørgsmålet er om de kræfter der driver nogle – ikke alle – fysikstuderen-

de mod en forskerkarriere, er kønnede. Cathrine Hasse har i forbindelse med sin ph.d. om emnet

bl.a. foretaget feltstudie på Niels Bohr Instituttet.

Ligands for Glutamate Receptors: 
Design and Therapeutic Prospects
Povl Krogsgaard-Larsen, Royal Danish School of Pharmacy, Copenhagen

Tid: 14/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

Global Reach: The secondhand clothing trade and local
consumption in Zambia
Prof. Karen Tranberg Hansen, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

Tid: 15/3 kl. 15.00-17.00

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 2., aud., lok. 206

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464
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råd. Jeg mener: hvem renser 
toi’leth’er med toppen af dron-
ningens garder?

Revyens scoop var en moder-
nisering af Robin Hood der
langt fra var ‘Helt ude i skoven’.
Den overlegne sherif af Sher-
wood forsøgte med sine replik-
ker af arkaisk skønhed og lum-
re undertoner at finde vej til
den skønne Lady Marion. Han
fik imidlertid værdigt modspil
af den lille mide til Robin Hood
der vanen utro ikke kunne 
stå sig i kampen mod sheriffens
velsmurte tungebånd. Vel-
kendte roller fik således ny
identitet. Hvem vidste for ek-
sempel at Robin Hood i virke-
ligheden var bøsse og havde en
latent interesse for loppecir-
kus? Med andre ord, en veldre-
jet omskrivning af en gammel
historie og en værdig afslutning
på en yderst velspillet studen-
terrevy. En revy der fuldt ud
fortjener sit dundrende bifald
og derfor kun kan score en flot
topkarakter i hin ydmyge an-
melders kategorier. ■

Postbesørget blad

(0900KHCFO R S K N I NG S F R I T  O M R Å D E ▼

Bassedrengens 
Dagbog

Af Kirsten Haagensen

Imere end to timer afløste
det ene humørfyldte num-
mer det andet på den lille

scene i Panums studenterklub.
Talentfulde medicinere rullede
sig ud, lagde sig i selen og var
ifølge deres instruktør Martin
Sillesen ikke til at drive af sce-
nen. 

Revyens brede koncept sør-
gede for at tilfredsstille alt lige
fra fremmødte forældre til
bedsteforældre og medstude-
rende. Det handlede ikke om at
være studerende, men om livet
i al almindelighed. Den hvidkit-
lede humor havde selvfølgelig
en foretrukken førsteplads, og
alt andet ville da også have
været mærkeligt. 

Sprogblomsterne og inter-
tekstualiteten voksede om kap
efterhånden som perlerækken
af flotte revynumre blev truk-
ket på en snor af bragende stu-
denterhumor. Scenen var sat.

Frem tonede Asta Poulsen,
en kloning af Askepot og skue-
spillerinden Asta Nielsen. Hun
bød i selskab med velklædte
herrer og sexede carbaretpiger
sit publikum velkommen, mens
et par søde askepot-mus forsik-
rede ‘vi kan sagtens lave revy-
en’. Og det kunne de!

Mandligt talent
Første akt var domineret af bå-
de mandligt talent og kreativi-

tet. I tråd med Asta-atmosfæren
pirkede en journalistisk agent
‘Deep undercover’ på raffineret
vis til journalistbestandens sta-
dig mere fyldige produktion af
doku-infiltreringer, mens revy-
visen fik en velfortjent renæs-
sance.

I kølvandet på agenten fulgte
en eminent mandsling af en pi-
lot på simuleret flyvetur gen-
nem den ægteskabelige sfære
godt krydret med tegneserie-in-
spirerede udbrud og stilfuldt
akkompagneret af svigermors
forestående besøg.

Numrene var kittet sammen
af for publikum at se unødige
mellemspil, men da revybandet
Causa Socialis spillede fremra-
gende, var det til at leve med.
Teksterne spillede generelt op
mod en bragende pointe der
dog til tider kom så pludseligt
at den næsten virkede under-
spillet.

Den kvindelige del af revy-
holdet forstod allerede midt i
første akt at tage mændenes
udfordring op: Intet hospital
uden Florence Nightingale, så-
ledes foldede de kvindelige
sangtalenter sig ud i ‘Nødråb
fra dyrestalden’ og leverede en
feminin sjæler om forsøgkani-
nens triste skæbne.

Medicinerne fattede ikke ba-
re selvironi, de holdt sig til det
praktiske unisex-look og for-
stod at bytte om på rollerne.
Det skete i radioparodien ‘Klin-

gerne krydses’ hvor kønspro-
blematik såvel som grotesk wc-
humor blev serveret af et par
pibende mandestemmer.

Feminine sprogblomster
Kvinderne havde nu varmet op
og indtog hovedrollen i andet
akt. Her sprang sprogblomster-
ne ud i fuldt flor på Mirakolo-
gisk Afdeling hvor den uhelbre-
delige patient blev teleporteret
op i den paranormale verden,
og hvor miraklerne tilsynela-
dende lod vente på sig.

Nummeret ‘Den lydhøre pati-
ent’ kunne også hedde lydmon-
tage fra et hospital og var et 
imponerende lydmix af operati-
onssakse, hjertelyde, diktafon-
indtalinger, blobbende drops
og andre lækre lydeffekter fra
en seng på hospitalet.

Enhver forestillings mareridt,
‘præsentationen af musikerne’,
var meget fikst indbygget i en
af de velspillede ‘Det er Leth’-
parodier og blev altså præsen-
teret af en handymand der ikke
veg tilbage for lette og i denne
kontekst overdimensionerede

Når sprogblomsterne 
spræller på Panum
Holdet bag årets medicinerrevy gav baghjul til den etablerede 

revyscene og førte publikum gennem et program af hvidkitlet 

studenterhumor og sprælske sprogblomster

Onsdag 
9.35: Optimerer en algoritme der skal booste mit søgetræ

på den intergalaktiske motorvej... zzz. Var lige væk, langt
væk. Forelæsningen aflyst fordi Kent Nikolajsen-instruk-
toren glemte at dukke op. 

10.01: Møder Kent i terminalrummet med udsigt til
svedskjoldede MainEvent T-shirts og fedtede nakkehår.
Det er sgu helt hjemligt. Kent får ticks da han ser mig.
Han er nok kommet til at spise sådan en T-bone steak
med indbygget hjernedød. 

10.02: Jeg styrer lige mod ham. Presser ham til at bytte
nogle fede Magic-kort med mig. Han har dårlig samvittig-
hed, så jeg er ovenpå. 

11.09: Knækker fingre. De flyver henover tastaturet. Lange-
mand hænger fast i den colaklistrede K-tast. 

11.12: Søgeresultat: Karen. Skærmen går i sort, netværket
går ned og min scoretaktik ryger i papirkurven. Jeg må
ha et liv. Og en KitKat.

11.17: Pruthørmen tager til i det iltfattige lokale. Ingen ud-
sigt til Karen. Og hvad skal jeg stille op med al den plads
jeg har allokeret til hende?

12.07: Mud på nettet. Jan guider mig til at opbygge min ka-
rakter a la Hulk. Samler hurtigt 12.000 experience-points
på mit dødbringende grønne sekret. Jeg er en vild og frå-
dende satan på det her mud, og det styrer for vildt.

Torsdag
19.38: Jeg båler alle mine points i et opgør med en dwarf

der stjæler tøj, skjold og våben. What can I do? 
21.46: Er røget i en fælde. Goddammit. Kan bare vælte

rundt i ring. Ligesom ham Sisonysos eller hvad det nu er
han hedder. Laver en link til den virkelige verden. Hjer-
nen fortæller mine ben at de skal gå. Går ud af mud’et.
Tager en tår af den sjette halvliters cola - burde få instal-
leret en sonde - mens jeg nikker til taberne. De sidder her
sgu altid...

21.46.15: Mine ben er holdt op med at eksistere. Åbenbart
ingen hjernekontakt. Ligger med hagen skruet ned i gul-
vet med colaflasken boret op i lillehjernen. Den vildeste
3D-grafik strømmer imod mig. Mine drømme er blevet
hørt: En absolut pinup toner frem i shorts - Lara Croft sej-
ler mig i møde i cyberspace. Nej, åh fuck, det er ikke
Tomb Raider, det er Karen Korsbæk. Og så lige midt i Bas-
sedrengens exit. 

21.48: Karen flår flasken ud mellem tænderne på mig og
spørger hvad jeg laver... Laver?! Hun bøjer sig over mig
så hestehalen pisker mig i tindingen, mens jeg mumler
om experiencepoints og mudkarakter. 
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BACKSTAGE –

Læbestift og

adrenalin for

fuld skrue – 

divaerne skal

på scenen om

lidt


