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Det glokale ATTAC på de globale eliter
Hvad er det ATTAC kan som de etablerede politiske partier og organisationer ikke kan? 
Samfundsforsker Henrik Bang fra Københavns Universitet giver sit bud på de bagvedliggende årsager til 
ATTAC-bevægelsens hastige fremvækst.  LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Spild af talenter
En rapport fra Danmarks Forskningsråd viser at
de danske universiteter er ved at tabe konkurren-
cen om de bedste hjerner.
LÆS SIDE 4

Op på paragrafferne
Juristerierne får frit løb når de jurastuderende på
Københavns Universitet optræder som advokater
i forårets processpil. 
LÆS SIDE 5

Statistik er et 
spørgsmål om støj
Tal og statistik er noget svært og følsomt noget.
Ikke mindst når det drejer sig om mennesker og
sygdomme. Professor Niels Keiding har netop
modtaget en fornem pris fra Harvard for sin ind-
flydelse på den biostatistiske videnskab. Men
hvad er det egentlig for noget – og hvad har det
med overlevelsesanalyser at gøre?
LÆS SIDE 6-7

Fodrap canadier 
på dansk jord
Det hører til sjældenhederne at udenlandske stu-
derende vælger Københavns Universitet for at
kunne dyrke sport på højt plan. Men canadiske
Anna Rice er kommet til Danmark for at spille
badminton sammen med de danske stjerner
LÆS SIDE 9
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Studier i  
arbejdsliv
Praktik er ikke kun for håndværkere, pædagoger og journalister. 

Også på universitetet ønsker flere og flere at prøve kræfter 

med arbejdslivet i deres studietid. Praktik giver masser 

af udfordringer og større faglig selvtillid, 

men betyder også at du må gå på 

kompromis med hvad du kan, 

mener danskstuderende 

Katrine Hoelgaard Andersen 

som er i praktik som 

webjournalist. 

Læs side 3
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KUM M E N TA R

Universitetsavisen

Af Joan Conrad,

prorektorDrømmen 
om Amerika

Hverken dollarkursens rutcheture eller
de stadigt tilbagevendende jordskælv
får danske studerende fra Københavns

Universitet til at ryste på hånden når der skal
skrives ansøgninger om udenlandske studieop-
hold. Drømmen om Amerika lever i bedste vel-
gående. Derfor har universitetet også i en
årrække haft aftaler med gode amerikanske
universiteter der sikrer at vore studerende fri-
tages for de ganske betragtelige undervis-
ningsgebyrer - op til 100.000 kroner per seme-
ster - som udlændinge ellers må betale. Aftalen
med University of California,  Education Abro-
ad, har siden 1986 skaffet vore studerende ind
på nogle af USA´s allerbedste universiteter
som fx Berkeley og UCLA. Denne aftale som
netop er forlænget for endnu fem år, bygger på
gensidighed, og da KU netop har modtaget cir-
ka 50 ansøgninger fra californiske studerende,
vil der altså være et tilsvarende antal pladser
til fordeling i Californien. En ikke ringe bedrift
i betragtning af at University of California er
Californiens elitesystem der kun optager stu-
derende blandt de ti procent bedste fra Califor-
niens highschools.

Iforbindelsen med underskrivelsen af den
nye aftale blev det bekræftet at studerende

fra KU klarer sig akademisk godt i det califor-
niske testsystem, og at de er socialt velintegre-
rede. Det skal så også nævnes at de californi-
ske studerende på KU er blandt de udlændinge
der faktisk indstiller sig til og består eksaminer
på samme og i en del tilfælde højere niveau
end danske studerende.

Der er flere grunde til at KU stadig virker
som en magnet på udenlandske studeren-

de. Wonderful Copenhagen er kendt og efter-
tragtet som et sikkert og højt prioriteret rejse-
mål. Københavns Universitet betragtes – med
rette – som et af de store klassiske universiteter
i Europa. Specielt for de californiske studeren-
de har det betydning at deres universitet har
udsendt en professor som ‘resident director’
ved et center her på KU. Et samarbejde som vi
nu udbygger yderligere. 

Inden for alle fakulteter har institutterne ved
en stor indsats formået at skabe et kvalitets-

udbud af kurser på engelsk med beskrivelser
tilgængelige på internettet og med et kursus-
indhold som det er værd at rejse efter, og som
uden problemer giver merit ved hjemmeuni-
versitetet. En hindring for at udbygge optaget
af  udenlandske studerende er den helt fortviv-
lende boligsituation. Vi har for snart to måne-
der siden efter aftale med De Studerendes Fæl-
lesråd skrevet direkte til overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen  i et måske naivt håb om 
hjælp og forståelse. I den nye aftale  med Cali-

fornien indgår også et program der skal sikre
bedre mulighed for lærerudveksling. 

Men der er andre højt rangerede universi-
teter i Californien. I Pasadena uden for

Los Angeles ligger California Institute of Tech-
nology (CALTECH), et af USA´s allerbedste
universiteter med en imponerende, næsten
årlig række af nobelpristagere, og det skal
nævnes at CALTECH ikke blot er et teknisk uni-
versitet. CALTECH har indtil nu kun haft en
europæisk aftale om studenterudveksling –
med Cambridge University. På grund af de
mange forskningsmæssige forbindelser der al-
lerede eksisterer mellem vore to universiteter,
har CALTECH og KU netop besluttet at under-
skrive en aftale der fra efterårssemesteret
2001 gør det muligt at udveksle studerende.

Den markedsgørelse der præger livet på
universitetet i disse år, viser sig naturligvis

også på det internationale område. Systemet
med udvekslingsstuderende får stærk konkur-
rence af et system med såkaldte internationale
studerende. Det vil sige studerende der går på
særligt tilrettelagte studieforløb og betaler
markedsprisen. At både USA, Australien og
England har udbygget dette til hele industrier
kan vel ikke undre, men nu er vore nabolande
kommet med på vognen. I Finland planlægger
man et IT-betalingsuniversitet for 500 uden-
landske studerende, og Sverige har et mål om
at øge antallet af udenlandske studerende med
5.000 over en femårig periode. Svenske uni-
versiteter er parate til at finansiere dette gen-
nem at opkræve betaling fra de studerende. 

Rektoratet ved KU ønsker ikke studieafgif-
ter indført ad bagvejen, heller ikke for

udenlandske studerende. Vi satser fortsat på at
udbygge og forbedre vores vidtforgrenede net-
værk af udvekslingsaftaler og på at uddannelse
er for alle kvalificerede, uanset tegnebogens
tykkelse. ■

SANTA BARBARA – Joan Conrad og John 

Marcum underskriver udvekslingsaftalen 

mellem Københavns Universitet og University of 

California

Forskere skal tage stilling
“Jeg savner at universiteterne udvikler et klart værdigrundlag og overvejer
deres rolle i et samfund hvor den stigende forandringshastighed betyder at
grupper af borgere, lande og hele regioner marginaliseres. Forskningen
bør bidrage til forståelsen af årsagerne til de stadig større forskelle og fin-
de forslag til hvordan problemet kan løses.”

Claus Heinberg, professor ved Institut for Miljø, Teknologi og samfund på
RUC i artikel den 2. marts 2001

Universitetsansættelse, nej tak
“Realiteterne er i dag at universiteterne har mistet meget af deres tidligere
attraktion: Demokrati og medbestemmelse er under pres, den enkeltes
forskerfrihed er fjernet og de seneste års nedskæringer har reduceret
ansættelsestrygheden til et niveau under det private arbejdsmarkeds.”

Kommentar af Leif Søndergaard, Formand for DM’s universitetslærerafde-
ling, marts 2001

Nytænkning hos naturvidenskab
“Universiteterne skal medvirke til at styrke naturvidenskab ved at udbyde
naturvidenskabelige uddannelser rettet mod et større udsnit af ungdom-
men/befolkningen og ved i større udstrækning end i dag at skabe nye og
attraktive uddannelser på tværs af de traditionelle naturvidenskabelige
faggrænser.”

Debatindlæg af Hanne Severinsen MF (V), den 5. marts 2001

HJERNEFLUGT – Universiteterne er i 

rekrutteringskrise. Forskere flygter til det 

private erhvervsliv med højere lønninger 

og mere prestige, viser ny rapport fra 

Danmarks Forskningsråd.

Ikke nok nydanskere på universitetet
Universiteterne  har svært ved at tiltrække indvandrere og deres efterkommere. Det viser

en ny  undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening. Ud af de godt 14.000 unge under 

25 år der begyndte på en lang videregående uddannelse i 1997 og 1998 var kun 148 efter-

kommere af indvandrere.

Aktuelt den 6. marts 2001



Af Lise K. Lauridsen

Katrine Hoelgaard Ander-
sen er ved at blive spe-
cialist i Melodi Grand

Prix. Den 28-årige danskstude-
rende er i praktik på Egmont
Onlines underholdningsportal
– EON – hvor hun er i fuld gang
med at lave et tema til internet-
tet om det Europæiske Melodi
Grand Prix der foregår i Parken
den 12. maj. 

Af Lise K. Lauridsen

Praktik er ikke kun for
håndværkere, sygeplejer-
sker og journalister. Hu-

manister kan også komme ud
og prøve deres evner af på for-
lag, reklamebureauer, medier
og meget mere. Også andre ste-
der på universitetet vinder det
praktiske element i uddannel-
sen indpas som et meritgivende
forløb. 

Praktik forbereder de stude-
rende til deres kommende ar-
bejdsliv og gør især den sidste
tid på studiet langt mere mål-
rettet. Sådan lyder erfaringerne
fra lektor Poul Behrendt på In-
stitut for Nordisk Filologi der er
initiativtager til den nu ti år
gamle praktikordning på Det
Humanistiske Fakultets største
institut. Interessen blandt
danskstuderende for at komme
i praktik er tredoblet de seneste
par år. Og nu ser det ud til at
også fremmedsprogsfagene
springer ud som praktikere. 

Janus Kemp, studerende på
Engelsk Institut, er initiativta-
ger til praktikordningen der
starter til efteråret. Et kort kur-
sus på overbygningen skal ud-
styre de engelskstuderende til
det praktiske liv, så finder insti-
tuttet eller de studerende selv
en praktikplads for tre måneder
hvor de studerende får prøvet
teorierne af i praksis. Forløbet
afsluttes med en rapport og se-
nere er det planen at de stude-
rende skal gå op til en egentlig
eksamen i relation til forløbet. 

Praktik som 
problemknuser
Janus Kemp tror også praktik-
ken vil have en effekt på de pro-
blemer som engelsk og de an-
dre fremmedsprogsfag har med
at fastholde de studerendes in-
teresse for studierne.

– De studerende har en uklar
forventning om hvad de skal
når de er færdige. Det har en
psykologisk betydning for om
man bliver på studiet. Kritikken
af  humanister handler jo me-
get om at uddannelserne ikke
kan bruges til noget. At de fær-
dige kandidater skal tage IT-
kurser eller afklarende jobkur-
ser for overhovedet at finde ud
af hvad deres uddannelse skal
bruges til. Det er spild af res-
sourcer, men hænger sammen
med at erhvervsvejledningen er

enormt dårlig på Københavns
Universitet. Praktik er den mest
tilgængelige og ideelle løsning
på problemet, siger Janus Kemp.

Studienævnet på engelsk er
gået med på ideen, og også på
de andre fremmedsprogsfag er
folk i gang med at starte prak-
tikordninger. Men ikke alle er
lige vilde med tanken om prak-
tik. Kritikere mener blandt an-
det at det vil gå ud over studiets
kerneområder eller at praktik-
ken vil konvertere lønnede stu-
diejobs til gratis arbejde. En an-
den indvending går på at det vil
være alt for tidskrævende at
skulle finde praktikpladser og
sikre kvaliteten af dem. 

Studieleder på engelsk, Peter
Harder, er opmærksom på faren
for en udtynding af det faglige,
men han mener praktikforløbet
tager højde for den risiko: 

– Praktikken skal ikke være
en service for erhvervslivet,
men for de studerende. Det er
både i de studerendes og sam-
fundets interesse at gøre noget
for at humanister får et netværk
uden for ademiker-ghettoerne,
men det betyder ikke at der bli-
ver slækket på de faglige kom-
petencer, siger Peter Harder.

Det er dog ikke nogen betin-
gelse at sproget engelsk bliver
brugt under praktikopholdet.
Til gengæld skal de engelskstu-
derende der vælger at gå i prak-
tik, gøre brug af deres såkaldte

generalistkompetencer. Det vil
sige hurtigt være i stand til at
sætte sig ind i nyt stof, få over-
blik og kommunikere det ud.

Mere praktik på vej
Professionsuddannelser til
læge, tandlæge, psykolog og
præst har praktikophold som
en fast del eller i forlængelse af
uddannelsen. Langt de færreste
af de øvrige universitetsstudier
bød for ti år siden på praktiske
arbejdserfaringer undervejs.
Men flere steder er linierne
mellem teori og praksis ved at
bløde op.

På Institut for Statskundskab
har der de sidste fem år været
stigende interesse for praktik-
ophold. Knap en trediedel af de
studerende er nu i praktik mens
de går på overbygningen. På de
naturvidenkabelige fag har
idræt og den nye industribache-
lor praktik integreret som hen-
holdsvis et valgfrit og et fast
uddannelseselement. Og på ju-
ra overvejes det at gøre fagligt
relevante praktikophold merit-
givende. 

Det Humanistiske Fakultet
har netop besluttet at bruge en
del af midlerne fra flerårsafta-
len til at fremme blandt andet
flere praktikordninger for de
godt 14.000 studerende på hu-
maniora. Engelsk Institut har
netop fået 50.000 kroner til op-
start af praktikordningen. ■

Inden Katrine startede i
praktik, var hun ansat som stu-
dentermedhjælp på EON i tre
måneder. Så tiden er blevet
brugt til at fotografere, skrive
artikler og lære teknik fremfor
en masse indledende øvelser
for at lære arbejdspladsen at
kende. Selvom Katrine har haft
fordelen af at kende de ansatte
og arbejdsgangen på EON, er
det alligevel en omvæltning at
være på arbejde hver dag fra

morgen til aften. Specielt det at
få mere ansvar er både hårdt og
spændende. Men først og frem-
mest er praktikforløbet et til-
trængt frisk pust på de ellers
meget teoretiske studier.

– Det er fedt at se hvad du
kan. KUA er ikke ligefrem det
sted hvor du får opbygget din
selvtillid. Men når du pludselig
får lov til at lave noget helt
praktisk, bliver du klar over di-
ne evner, og det giver faglig
selvtillid, siger Katrine. 

Et af de dilemmaer de fleste
praktikanter fra universitet har,
er at de må give køb på deres
faglighed ind imellem, mener
Katrine. Og webjournalistik er
med sin ultrakorte form ikke
nogen undtagelse.

– EON er et meget kommerci-
elt site. Og indholdsmæssigt
rykker det jeg skriver, ikke me-
get i forhold til alt hvad jeg ved.
At skrive til nettet er en udfor-

P R A K T I K  ▼
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Studier i 
arbejdsliv
Praktik vinder frem på universitetet. Studerende på især 

humaniora og samfundsvidenskab ønsker i stigende grad at 

komme ud og agere rigtige medarbejdere som led i studierne

Grand Praktik
At være i praktik giver tiltrængt selvtillid

fordi du får mål og mening midt i al teorien,

mener danskstuderende Katrine Hoelgaard

Andersen 

dring, men det betyder også at
jeg må gå på kompromis med
kvaliteten, siger hun.

Ikke desto mindre har prak-
tikken allerede nu overbevist
Katrine om at det er webjour-
nalistik hun vil beskæftige sig
med i fremtiden.

Mere erhvervsretning, tak
At praktikanter er gratis ar-
bejdskraft kan være et problem,
fordi der altid vil være nogle ar-
bejdspladser der udnytte det,
mener Katrine. Men omvendt
bruger de fleste arbejdspladser
også en del tid på den studeren-
de samtidig med at praktikken
giver de studerende en uvur-
derlig ballast: at du finder ud af
mere om hvad du kan.

Humanister er efter Katrines
mening ikke det mest virkelig-
hedsnære folkefærd. Derfor er
der brug for at kunne kombine-
re de mere klassiske færdighe-

der med mere erhvervsvejled-
ning, praktik og mulighed for at
lave speciale i samarbejde med
erhvervslivet. 

– Humaniora er sådan en un-
derlig hengemt verden hvor du
kan gå rundt og få gode karak-
terer i fem år uden at være i
stand til at klare dig i det virke-
lige liv, siger Katrine.

Rundt omkring foran EON’s
computerterminaler sidder en
hel del humanister som aldrig
har fået skrevet speciale. Men
Katrine er ikke i tvivl. Hun vil
have sin kandidatgrad. 

– Jeg ville sikkert komme til
at lave det samme som hvis jeg
havde en kandidatgrad, men
jeg ser det som en personlig til-
fredsstillelse at gøre min ud-
dannelse færdig, siger hun. ■
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Nye arbejdsmarkeder 
“Humanister er længere tid end andre om at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.(...) 

Mange nyduddannede og studerende i slutningen af studiet er usikre på hvor deres frem-

tid ligger. Baggrunden for den usikkerhed skyldes uden tvivl at store dele af arbejdsmarke-

det og uddannelsessystemet endnu ikke har omstillet sig til at en humanistisk uddannelse

ikke er professionsrettet.”

Fra Ingrid Stages, formand for Dansk Magisterforening, starskud til kampagnen 

“Humanister - Et klogt valg”, Humanist, den 9. marts 2001

PRAKTISK – KUA er ikke ligefrem det sted hvor du får opbygget din selvtillid. 

Men når du pludselig får lov til at lave noget helt praktisk, bliver du klar over dine 

evner, og det giver faglig selvtillid, siger danskstuderende Katrine Holgaard Andersen 

der er i praktik som webjournalist. 



Af Richard Bisgaard

Det er ikke tilstrækkeligt
attraktivt at vælge en
forskerkarriere inden

for den offentlige forsknings-
verden. 

Dårlige lønforhold, elendige
karrieremuligheder og mangel
på ressourcer skræmmer unge
talenter væk og får erfarne for-
skere til at flygte til det private
erhvervsliv. Resultatet er en
akut rekrutteringskrise på lan-
dets universiteter hvor mange
institutter må tage til takke
med hvad de kan få når de slår
ledige stillinger op – hvis de
overhovedet kan få nogen.

Det fremgår af Danmarks
Forskningsråds nye årsrapport
der udkom i denne uge under
titlen Kvalitet og fornyelse – gen-
nem rekruttering til den offentli-
ge forskning. 

Dybt bekymrende
At regeringens øverste rådgi-
vende organ i forskningspolitik
denne gang har valgt at sætte
fokus på universiteternes re-
krutteringsproblemer, er ikke
noget tilfælde. 

Undersøgelser af konkurren-
cen om forskerstillinger ved
danske universiteter i perioden
1995-1999 viser nemlig at der
ved næsten halvdelen af alle vi-
denskabelige stillingsbesættel-
ser kun er én kvalificeret
ansøger – og at vedkommende i
langt de fleste tilfælde er én af
institutionens egne forskere.

Det er dybt bekymrende, me-
ner Danmarks Forskningsråd
og advarer mod risikoen for
faglig indavl og dalende kvali-
tet.

– Tænk, hvis det foregik
sådan i det private erhvervsliv.
Virksomheder ville slet ikke
kunne fungere hvis de kun hav-
de én kvalificeret til hver stil-
ling. Og det er utænkeligt at de
ville tage så mange indefra.
Virksomheder kan ikke trække

den rigtige og nye viden til på
den måde. Hvis der ikke kom-
mer nyt blod, er det svært at
udvikle sig og ekspandere, siger
Rådets formand, Søren Isaksen,
der også er koncerndirektør i
NKT Holding.

For lidt konkurrence
Ikke desto mindre er det virke-
ligheden på mange af landets
universiteter. Her synes kappe-
striden om stillinger tilmed at
blive mindre og mindre, frem-
går det af de to undersøgelser
fra 1998 og 2000 som senior-
forsker Bertel Ståhle ved UNI-C
har foretaget.

Fra 1995 til 1997 var der så-
ledes kun én ansøger til 25 pro-
cent af opslagene om professor,
lektor og adjunktstillinger. I pe-
rioden 1998 til 1999 steg ande-
len til 29 procent. Og når
ansættelsesudvalgene først har
gennemgået alle ansøgninger
igennem, finder de i 46 procent
af tilfældene kun én kvalificeret
ansøger.

Der er dog tale om gennem-
snitstal der skjuler store for-
skelle mellem hovedområderne
og de enkelte universiteter.
Mens 74 procent af stillingsbe-
sættelserne inden for jord-
brugs- og veterinærvidenskab
blev gennemført med kun én
kvalificeret ansøger, var tallet
for naturvidenskab kun 28 pro-
cent. Også sundhedsvidenskab
og de tekniske videnskaber
præges af ringe konkurrence,
mens det står lidt bedre til in-
den for humaniora.

På samme måde er der store
forskelle mellem de enkelte
universiteter med hensyn til
hvor mange kvalificerede
ansøgere de har at vælge mel-
lem til ledige stillinger som ad-
junkt, lektor og professor. På
Aalborg Universitet bliver knap
70 procent af stillingerne besat
af den eneste kvalificerede
ansøger. På RUC er det kun
tilfældet i hver fjerde stilling,

og på Københavns Universitet i
hver tredje stilling.

Tendens til indavl
Hertil kommer at langt hoved-
parten af ansøgerne kommer
fra institutionernes egne ræk-
ker. Ved alle ansættelser af pro-
fessorer, lektorer og adjunkter
der blev gennemført efter op-
slag i 1998-1999, var 66 pro-
cent af de ansatte således til-
knyttet den samme institution
umiddelbart før ansættelsen.
Og ved de mange ansættelser
med kun én ansøger var 82 pro-
cent tilknyttet den samme insti-
tution før ansættelsen.

Samtidig bliver der slået
færre og færre stillinger op in-
ternationalt. Fra 1995 til 1997
blev 61 procent af professorstil-
lingerne slået op i udlandet,
men nu er andelen nede på 44
procent. 

Også her er der dog store for-
skelle mellem universiteterne.
Mens RUC udmærker sig ved
ikke at have slået en eneste stil-
ling op internationalt i de sene-
ste to år, har Københavns Uni-
versitet øget antallet af sine in-
ternationale opslag til over en
tredjedel af stillingerne. Mest
flittig til at slå stillinger op in-
ternationalt er Syddansk Uni-
versitet, om end andelen i de
seneste to år er faldet til næsten
en tredjedel mod tidligere over
hver anden af samtlige opslåe-
de stillinger.

Institutionernes egen
skyld
Efter Søren Isaksens opfattelse
er det i høj grad institutioner-
nes egen skyld at de ikke får
flere ansøgninger. 

– Det er ofte sådan at det er
bestemt på forhånd hvem der
skal have et givet job. Så gider
andre ikke at søge. Tit kan man
jo nærmest læse det på opsla-
get. Der medfølger godt nok ik-
ke et billede af hvem der skal
have stillingen, men det er lige

Nyt juraforum på nettet

H J E M M E S I D E : De studerende på ju-
ra har selv taget initiativ til at skabe et
diskussionsforum på Internettet. Det er
foreningen Juridisk Diskussionsklub der
står bag en hjemmeside hvor alle til-
knyttet jura kan hente information om
aflysning af undervisning, fore-
læsningsnoter og debattere med under-
visere eller holdkammerater. Alle stude-
rende og undervisere på jura har ad-
gang til den nye nettjeneste der åbnede
i september. Foreningen mener at fakul-
tetet og universitetet er alt for langsom-
me i optrækket. Derfor har foreningen
selv stået for både etablering og beta-
ling af den nye nettjeneste. 
Læs mere på www.jdku.dk

Ingen interesse for 
masteruddannelser

Ø KONO M I  O G  T E O L O G I : Den nye
masteruddannelse på økonomi, Master
of Modern Economics(MME), har ikke
fået nogen tilmeldinger og kan derfor
ikke som planlagt starte i løbet af for-
året. Forklaringen er formentlig at mål-
gruppen og dens arbejdsgivere synes 
at tidsforbruget er for stort. Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet vil nu
overveje om MME skal udbydes igen. 
Det Teologiske Fakultets ansøgning om
midler til udvikling af en grendelt ma-
steruddannelse i teologiske specialstu-
dier har fået afslag fra Undervisnings-
ministeriet. Projektet matchede ikke de
politiske intentioner om at de nye ma-
steruddannelser skal blande teori og
praksis på tværs af fag. Teologi arbejder
dog videre på en ny ansøgning. 

Rigsrevisionen checker
NAT og SAMF

Ø KO NO M I ST Y R I NG : Efter en indle-
dende besøgsrunde i efteråret på uni-
versiteterne i København og Århus be-
sluttede Rigsrevisionen i december
2000 at foretage en egentlig under-
søgelse af den økonomiske styring på de
to universiteter. Rigsrevisionen har
valgt at undersøge den centrale økono-
miforvaltning og de samfundsviden-
skabelige og naturvidenskabelige fakul-
teter på de nævnte universiteter. På en-
kelte punkter kan det også komme på
tale at foretage undersøgelser på insti-
tutniveau. Undersøgelsen forventes af-
sluttet i løbet af 2001.
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Faglig 
indavl
truer

før. Det største problem er i vir-
keligheden den manglende am-
bition, og at man ikke udnytter
stillingen maksimalt. For ledel-
sen er det nemmeste at tage fra
egne rækker. Men det er en
dårlig vane, mange institutio-
ner er kommet ind i. De for-
søger at forny sig selv og tænker
lokalt. Der skal desværre nær-
mest en revolution til at gøre op
med det her, udtaler han til
Ugebrevet Mandag Morgen.

Forskningsrådet anbefaler da
også at universiteternes ledel-
ser går langt mere radikalt til
værks i forsøgene på at fasthol-
de og tiltrække de bedste med-
arbejdere. 

Disse skal have en løn der
matcher det de kan få i den pri-
vate sektor. Derfor bør ledelser-
ne i langt højere grad gøre brug
af mulighederne for løndiffe-
rentiering, ligesom de i nogle
tilfælde kan blive nødt til at
nedlægge en forskerstilling for
at få råd til at betale højere løn
til en anden.

Først og fremmest skal pro-
fessoraterne gøres mere attrak-
tive. Et professorat bør reelt
tegne et forskningsfelt, og bør
være udtryk for både en forsk-
nings- og undervisningsmæssig
prioritering på den enkelte in-
stitution, mener Forskningsrå-
det.

Det anbefaler derfor at pro-
fessorer fremover kun ansættes
for fem år ad gangen med mu-
lighed for forlængelse. Til
gengæld skal de have ekstra
ressourcer samt en højere og
mere individuelt aftalt løn. 

Stillingsopslagene skal være
bredere og slås mere op inter-
nationalt så der kommer flere
ansøgere. Og for at forhindre al
form for nepotisme, skal be-
dømmelsesudvalgene fremover
sammensættes mere på tværs af
institutioner og have flere in-
ternationale forskere. ■

Tryghedsnarkomaner
“Universiteterne er stadig indrettet på at tiltrække de personer der føler et særligt kald til

at være forsker. Man får et bord og en stol og så kan man ellers gå i gang. Det er ikke sik-

kert at det er den mest interessante arbejdskraft der vil finde sig i det. Spørgsmålet er om

det ikke kun er tryghedsnarkomanerne der bliver tilbage.”

Mie Femø Nielsen, lektor på RUC, citat fra artikel i Mandag Morgen nr. 10, 12. marts 2001

INDAVL –

Danmarks

Forskningsråd

er dybt bekym-

ret over at sta-

digt færre gi-

der søge en

forskerstilling

– og at stadigt

flere kommer

fra det pågæl-

dende univer-

sitets egne

rækker.

Der er alt for ringe konkurrence

om offentlige forsker-

stillinger, mener Danmarks

Forskningsråd



Juristerierne får frit

løb når de jurastude-

rende på Køben-

havns Universitet 

optræder som 

advokater i forårets

processpil 
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Af Lise K. Lauridsen

Første akt i Peter Lundin-
sagen har trukket fulde
huse i Østre Landsret i

løbet af dagen. Men hen imod
aften er det Højesterets hvælve-
de sale der trækker folk til. Der
er ikke stole nok til publikum
der må klemme sig sammen i
mellemgangen for at kunne føl-
ge med i denne audition for ad-
vokater in spe. 

Retssager er god underhold-
ning. Også selv om det bare er
fiktion. I aften er retten sat for
ti jurastuderende der har kastet
sig ud i et af de fem internatio-
nale processpil som Det Juridi-
ske Fakultet deltager i. Afte-
nens spil hvis vindere skal i den
nordiske finale, handler om
menneskerettigheder.

Scenen er den Europæiske
Menneskerettigheds Domstol i
Strasbourg. Anklaget er Konge-
riget Danmark for diskriminati-
on af Foreningen af Muslimske
Trossamfund i forbindelse med
et afslag om økonomisk støtte
til at drive en moské. 

Også den tidligere ejer af for-
eningens stærkt forurenede
byggegrund føler sig forulem-
pet af de danske myndigheder.
Forurenerens anklage går på at
de danske myndigheder har
tvunget ham til at udlevere op-
lysninger om forureningens art.
Oplysninger som har gjort at
han er blevet dømt til at betale
en bøde på 2,8 millioner kroner
til oprydningen af byggegrun-
den. 

Juristerier
Publikum rejser sig. De tre
dommere træder ind fra baglo-

kalet og sætter sig. De første
advokataspiranter skal stå de-
res prøve. I mørke jakkesæt og
spadseredragter der ikke lader
Ally og Co. noget efter, sætter
de jurastuderende sig til rette i
anklagers og forsvarers båse.

Den første procedør rejser
sig. Og så folder de retoriske fi-
nesser og juristerier sig ud. Her
er ikke noget med du og jeres.
De ærede dommere tiltales
med De og Deres. Jurister siger
ikke bare noget – de bemærker,
fremhæver eller gør noget gæl-
dende. Ligesom artikler foran
den højeste ret ikke har noget
med aviser at gøre, men er del
af en lov. Og jurister lader ikke
bare dommerne se på sagen,
men indlader sagen til de ære-
de dommere.

Imens påstandene på nyde-
ligste vis underbygges af foru-
renerens unge kvindelige ‘advo-
kat’, bryder en af de høje dom-
mere ind i den omhyggeligt
planlagte argumentation med
et spørgsmål om ‘straf for ikke
at tale’ og ‘straf for at sige det
man har sagt.’ Så går det i sort
for den kvindelige anklager. 

De spidse spørgsmål fortsæt-
ter med at hagle ned over de
mere eller mindre forsvarsløse
jurastuderende. En assistent
rækker skilte i vejret med ned-
tælling til næste procedør.
Stressniveauet stiger til op un-
der stukken. 

Samtidig med at forsvarerne
for Kongeriget Danmark går til
paragrafferne, skribler Line
Bøgsted løs på anklagerens re-
plik der skal samle alle mod-
partens argumenter og skyde
dem ned. Efter replikken afslut-
ter ‘Staten’ med en duplik, og så

kan de første seks deltagere gå
ud af ringen.

Hårdt, men sjovt
Line Bøgsted og hendes hold-
kammerater kan nu lægge de
sproglige formaliteter fra sig,
slappe af og snakke med nogle
af de mange venner og medstu-
derende der har overværet pro-
cessen.

– Puha, lyder det fra Line. –
Det var virkelig hårdt. Vi er alle
sammen trætte fordi vi har ar-
bejdet så hårdt på det her. Det
er første gang vi står i det over-
vældende lokale, og du ved der
sidder en højesteretsdommer
deroppe og lytter. Spørgsmåle-
ne til mig var OK, men nogle af
de andre spørgsmål var helt
umulige at svare på fordi dom-

J U R A  ▼

BOLIGADVOKATER
- et sikkert køb

Kontakt VILSØE på: 70 27 17 07

SKØDER
Vi yder køberrådgivning og sørger for fuld
berigtigelse af din handel.

Vi tilbyder følgende FASTE ENHEDSPRISER,
som er gældende for hele landet:

7.500 kr. - enfamilieshuse

6.500 kr. - ejerlejligheder

6.500 kr. - sommerhuse
incl. moms og uanset købesummens størrelse.

“NO BUY - NO BILL” - sikkerhed: Bliver ejen-
domshandlen ikke til noget, skal du ikke betale
salær - det gælder uanset, hvor mange “nitter” du
løber ind i, inden du finder den rigtige ejendom.

FORÆLDREKØB
KØB EN STUDIEBOLIG TIL 
DIT BARN

Vi sørger for:

• Køberrådgivning og fuld berigtigelse

• Udarbejdelse af lejekontrakt

• Ansøgning om boligsikring

• Information om skatteforhold

Hele pakken koster 8.000 kr., incl. moms og
uanset købesummens størrelse, og “NO BUY -
NO BILL” - sikkerheden gælder også for
forældrekøb.

UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING
TIL PRIVATE

Kgs. Nytorv 15, 1. sal (v/Magasin)
DK-1050 København K

Telefon 70271707 • Fax 70271708
Åbningstider: Man-fre 9.00 - 18.00 

Søn 11.00 - 16.00

merne formulerer sig så kring-
let, og dine tanker er på det du
skal sige, siger hun.

Line forklarer at det specielt
er stressende at skulle fremføre
replikken, som den så drama-
tisk hedder, fordi hun ikke ved
hvad modparten – staten – har
tænkt sig at sige. Selvom begge
hold har skrevet processkrifter,
så kan meget ændre sig under
den mundtlige argumentation.
Især på grund af dommernes
‘væmmelige’ spørgsmål.

– Før jeg skulle på, sad jeg og
overvejede hvorfor jeg overho-
vedet havde meldt mig til det
her. Men da jeg stod deroppe
og talte, var det faktisk sjovt, si-
ger Line Bøgsted. 

Hun forklarer at processpille-
ne er god træning til fremtidens

arbejde som advokat. Jurastu-
diet byder nemlig på få mulig-
heder for at træne de praktiske
færdigheder. 

Og vinderen er...
Efter en halv smøg omgivet af
de guldindrammede forgænge-
re i erhvervet skal resten af ju-
raspirerne for dommerne med
nye udlægninger af de samme
to sager. Efter de to hold har af-
sluttet deres proces, trækker de
tre dommere sig tilbage for at
votere. 

Da de tre dommere træder
ud i retsalen igen, er stemnin-
gen blevet mere løssluppen.
Glemt er alle de mange para-
graffer og juridiske formalite-
ter; tilbage er kun en flok trætte
og glade jurastuderende. 

Højesteretsdommer Børge
Dahl roser de studerendes ev-
ner og engament og forklarer: 

– Da vi kom, var vi glade for
ikke at skulle afgøre de to sa-
ger. Men nu ville vi hellere
dømme i de to sager end afgøre
hvilket hold der er det bedste.

Der falder dog ingen domme
i de to fiktive sager om kræn-
kelse af menneskerettigheder-
ne, men til gengæld bliver Fre-
derik Brocks fra hold 1 kåret
som bedste procedør, mens
hold to med blandt andre Line
Bøgsted vinder aftenens kon-
kurrence. Deltagerne til nordi-
ske mesterskaber i Helsinki
blev dog udvalgt individuelt 
for deres kvalifikationer ud fra
vejledernes og dommernes
skøn. ■

EJ BLOT TIL LYST – Jurastude-

rende agerer advokater for 

Højesteret i en fiktiv retssag om 

menneskerettigheder.  

Juridiske spilfægterier
Processpil er internationale konkurrencer i at procedere i fiktive retssager. Der er fem in-

ternationale spil på jurastudiet inden for emnerne menneskerettigheder, folkeret, EU-ret

og international voldgiftsret. Finalerne foregår i Haag, Wien, Washington, en nordisk og

en europæisk hovedstad. De studerende kan få meritoverført deltagelse svarende til et 

eller to kursusfag. Det Juridiske Fakultet har deltaget i processpil de seneste syv år og vun-

det guld for bedste holdpræstation to gange i folkeret og fire gange i menneskeret. 

Op på paragrafferne

F
O

T
O

:
J

O
A

C
H

IM
R

O
D

E



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.

Af Thomas Klenow With

Tal og statistik er noget
svært og følsomt noget.
Ikke mindst når det dre-

jer sig om mennesker og syg-
domme.

Foretager man for eksempel
en simpel optælling af  danske-
re der rammes af den frygtede
sygdom dissemineret sklerose,
vil man umiddelbart kunne
konstatere det glædelige at
hyppigheden af den uforklarli-
ge sygdom er omtrent halveret
fra midten af firserne til midten
af halvfemserne.

Det er i hvert fald det resultat
en lægmand ville komme til ved
at kigge i det Danske Sklerose-
register hvor alle nye tilfælde
opføres. 

Men som professor i biostati-
stik når man frem til et andet
resultat. Så er man nødt til at
regne på tallene og korrigere
for fejlkilder. Og når man har
gjort det, tegner der sig et gan-
ske andet billede. Så viser det
sig at antallet af sklerosetilfæl-
de snarere er tredoblet de sene-
ste ti år.

– Problemet er at det kan ta-
ge lang tid inden sygdommen
registreres. Man er nødt til at se
på hvad der sker med patienter-
ne, hvordan sygdommen udvik-
ler sig, og vi må se på hvor lang
tid det tager for lægerne at ind-
berette. Derfor har vi udviklet
korrektionsmetoder, og ud fra
dem kan vi se at forekomsten 
af sklerose ikke er gået ned.
Tværtimod. Den stiger, især
blandt de unge, siger professor
Niels Keiding der er leder af
Biostatistisk Afdeling under In-
stitut for Folkesundhedsviden-
skab på Panum. 

Ifølge ham er sklerosestati-
stikken et typisk eksempel på
anvendelse af overlevelsesdata
hvor man indregner forsinkel-
ser. I den ene ende har du 1975
hvor du har fået alle tilfælde
med – i den anden ende alle de
nye tilfælde som ikke er regi-
streret. 

Analyse af overlevelse
Biostatistik betyder kort fortalt
‘brug af statistiske metoder på
biologiske problemstillinger’,
og studiet af sklerose-hyppighe-

den i Danmark der i 1999 blev
bragt i det videnskabelige tids-
skrift Statistics in Medicine, er et
eksempel på ‘overlevelsesanaly-
se’ – et særligt teoretisk felt in-
denfor ‘biostatistikken’. 

Overlevelsesanalyse er pro-
fessor Niels Keidings speciale,
og han er en af verdens førende
forskere på sit felt. Hans bog
om området ‘Statistical Models
Based on Counting Processes’ –
skrevet med en dansk, en norsk
og en  engelsk kollega bosat i
Holland – er et standardværk
overalt i verden. For eksempel
er den i Kina for nyligt blevet
udgivet som paperback. Selv
kalder Keiding bogen for
“skrækkelig matematisk” – og
en hurtig gennembladning vi-
ser da også omkring 800 sider
med lige så mange matemati-
ske formler som tekst. 

Kort fortalt går overlevelsesa-
nalyse ud på at opstille statistik
over ‘tilstande’ som for eksem-
pel rask, syg, død.

– Det specielle ved overlevel-
sesstatistik er at man arbejder
ud fra ufuldstændige data. Man
vil gerne vide hvor længe folk
lever, for eksempel i forbindelse
med en ny behandlingsform,
men man har ikke tid til at ven-
te på at de behandlede dør. Når
man slutter undersøgelsen, vil
nogle af dem stadig være i live,
og spørgsmålet er så hvordan
man får gyldige analyser ud af
det, siger Niels Keiding.

Problem at folk er i live
Typisk løber en undersøgelse af
f.eks. en cancerbehandling over
fem år, og en overlevelse på
fem år er en målestok for en po-
sitiv effekt. Men hvad stiller
man så op med patienter der
først kommer under behand-
ling i undersøgelsens andet el-
ler femte år?

– Vi ønsker at se om nogen
overlever længere tid end an-
dre. Problemet er – statistisk set
– at nogle stadig er i live når
undersøgelsen slutter. Teknisk
set kalder vi dem for ‘censure-
rede’. Vi ved ikke hvornår de
dør; vi ved blot at de har levet
et bestemt stykke tid. Men det
ville være forkert bare at smide
de overlevende ud – selv om
der findes berømte analyser

hvor man faktisk har gjort det.
De metoder vi har udviklet, be-
tyder at man kan udnytte alle
de data man har, for eksempel
ved at man tager højde for
hvornår patienten bliver taget
ind i undersøgelsen, forklarer
Niels Keiding. 

Studier af tilstande
Overlevelse drejer sig dog ikke
blot om sygdom og død, men
mere generelt om tilstande – el-
ler hvordan man skifter frem og

tilbage mellem forskellige til-
stande. Det kan være om man
er ugift, gift, skilt eller enke –
eller om man er i arbejde eller
arbejdsløs.

– Analysen drejer sig om at
følge hvordan individerne ud-
vikler sig gennem forskellige
tilstande. Men det drejer sig og-
så om ventetiden indtil en eller
anden begivenhed indtræffer –
hvis det da sker. Hvis man er
gift, er det jo ikke sikkert at
man bliver skilt. Man kan også

dø. Og hvis man er skilt, er det
ikke sikkert man bliver gift
igen. Man kan også dø. Men
man kan også blive gift igen og
derefter dø. 

– Atter engang er problemet
at vi ikke har tid til at vente på
at de alle sammen er døde – for
så ville vi selv være døde forin-
den. Vi er nødt til at bruge vo-
res ufuldstændige observatio-
ner og så regne på de tilstands-
skift vi rent faktisk kan se – og
ud fra dette materiale prøver vi

så at finde frem til årsagskæ-
derne, fortæller Niels Keiding.

Sukkersyge 
og livsforsikringer
Niels Keidings gruppe har
blandt andet studeret sukkersy-
ges sygdoms- og overlevelses-
mønstre – en undersøgelse der
gjorde det nemmere og billige-
re for mange diabetikere at teg-
ne en livsforsikring.

– Vi kunne se at når de suk-
kersyge får en bestemt kompli-
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Statistik er et
spørgsmål om støj

B I O STAT I ST I K  ▼

Biostatistikeren professor Niels Keiding har netop modtaget 

en pris fra Harvard for fremragende lederskab og for sin afgørende 

indflydelse på teori og praksis inden for statistisk videnskab.

LIV ELLER DØD – Biostatistikeren Niels Keiding har overlevelsesanalyse som speciale. Kort fortalt går 

det ud på at opstille statistik over ‘tilstande’ som for eksempel rask, syg, død.
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kation, nemlig nyreskader, så
dør de hurtigere. Men så længe
de ikke har nogen nyreskade, så
er deres dødsrisiko lille. Vi kun-
ne også måle at diabetikernes
risiko for at få nyreproblemer
ikke er ret høj. Ud fra materia-
let blev der foretaget nogle ak-
tuarberegninger der viste at
man sagtens kunne forsikre
diabetikere hvis de ikke havde
nyreproblemer. Da vi offentlig-
gjorde vores undersøgelse i et
forsikringstidsskrift førte det til
at diabetikernes livsforsikrings-
præmier blev sat ned, fortæller
Niels Keiding. 

Fornem pris fra Harvard
Ved siden af sin status som
‘overlevelsesanalytiker’ har
Niels Keiding også opnået et in-
ternationalt ry på et andet felt.
Som leder af Afdelingen for
Biostatistik på Københavns Uni-
versitet er han netop blevet
hædret af ‘The Harvard School
of Public Health’ der har tildelt
ham sin årlige Marvin Zelen-
pris.

Som det fremgår af begrun-
delsen, er prisen “en belønning
til en person i regeringen, i in-
dustrien eller i den akademiske
verden som gennem sit fremra-
gende lederskab har haft en af-
gørende indflydelse på teori og
praksis inden for statistisk vi-
denskab.” 

Niels Keiding har siden 1978
ledet afdelingen der i dag har
otte faste forskerstillinger, ti
ph.d.-studerende samt adskilli-
ge projektfinansierede statisti-
kere og beregnere. 

Alle de akademisk ansatte er
statistikere – og selv om der i
dag er meget stor efterspørgsel
på statistikere, så har Niels Kei-
ding ikke svært ved at få ansat-
te:

– Jeg tror blandt andet det
skyldes vores levende teori-
diskussion. Hver uge mødes al-
le ansatte for at diskutere et
konkret emne eller en konkret
case rundt om bordet. Vi sørger
også for en grundig supervision
af de unge medarbejdere, sam-
tidig med at vi har den gamle
universitetsholdning at de faste
medarbejdere selv vælger deres
opgaver. En af de nyansatte gav
for nyligt udtryk for sin overra-

skelse: Her hjælper I jo hinan-
den – i stedet for at halse afsted
med individuelle projekter, for-
tæller Niels Keiding.

Den fine danske balance
Han gør samtidig opmærksom
på at der også findes fine
biostatistiske afdelinger flere
andre steder i landet, ved Århus
Universitet og på Landbohøj-
skolen, og at Danmark generelt
hævder sig på dette felt.

– I Danmark har vi en flot ba-
lance mellem teori og praksis.
Vi er veluddannede og har et
højt matematisk niveau – sam-
tidig med at vi er velmotiverede
og samvittighedsfulde i vores
praktiske virke. Den kombina-
tion er ikke så almindelig, siger
han. 

Hvis man skal male med den
brede pensel, så har man ifølge
Keiding i det kontinentale Eu-
ropa en masse veluddannede
teoretikere der er for ‘snobbede’
til at ville røre ved rigtige tal –
og en række praktikere der er
for dårligt uddannede i mate-
matik. 

– Så der er en dualisme mel-
lem sjæl og legeme, om jeg så
må sige. Det har været et pro-
blem for svenskere, fransk-
mænd og tyskere. Englænderne
har været gode til det praktiske,
men har til gengæld været for
svage i matematikken. Så man
kan sige at vi har en niche – og
det er nok den der har fanget
deres øjne på Harvard. Vi bi-
drager til teori og metodeud-
vikling samtidig med at vores
praktiske arbejde har gennem-
slagskraft, mener Niels Keiding.

Kviksølv på Færøerne
Et eksempel på gennemslags-
kraften er de nye amerikanske
grænseværdier for kviksølv som
er baseret på en stor dansk un-
dersøgelse af  færøske børn, le-
det af Philippe Grandjean fra
Odense, og hvor biostatistiker-
ne fra København leverede sta-
tistiske beregninger og metode.

I 1985/86 målte man mæng-
den af kviksølv hos nyfødte
færøske børn og deres mødre,
dels ved at måle på navlestren-
gen, dels ved at måle på mode-
rens hår. Kort inden de skulle i
skole, gennemgik alle børn en

fire timers test for at måle deres
intelligens, andre kognitive
funktioner og deres neuromo-
toriske udvikling. Formålet var
at finde ud af om man ved at
sammenholde med kviksølv-
målingerne kunne påvise effek-
ten af forskellig kviksølvpåvirk-
ning under graviditeten.

Disse to målinger var dog ik-
ke nok. En lang række andre
faktorer måtte tages med for at
få et brugbart resultat, for ek-
sempel en registrering af fade-
rens og moderens uddannelse,
karriere og bopæl – samt en in-
telligensprøve af moderen. Alt
sammen for at korrigere for
barnets intellektuelle arv og
miljø.

Kviksølvindtaget kommer
først og fremmest fra kød fra
grindehvaler. Men grindehva-
lerne indeholder også miljøgif-
ten PCB, og en fintmærkende
statistisk analyse var nødvendig
for at afgøre om kviksølveffek-
ten i virkeligheden var en for-
klædt PCB-effekt. Det var den
ikke. 

Også mødrenes alder var en
finurlig variabel. Kostvanerne
varierede med alderen, og æl-
dre mødre havde i almindelig-
hed flere børn i forvejen.

Vi skal beskrive støjen 
– Problemet i biostatistikken er
alle de mange forstyrrende fak-
torer der spiller ind. Vores op-
gave er at finde signalet selv
om der er en masse støj. Det
statistikeren skal lære, er at be-
skrive støjen, pege på støjkil-
derne og finde ud af hvordan
man kan isolere dem, siger
Niels Keiding. 

Amerikanerne havde en lig-
nende undersøgelse fra Sey-
chellerne, men valgte at basere
deres rapport på den danske
undersøgelse.

– Vi havde en stor udveksling
med dem. De mailede masser
af gange for at få supplerende
oplysninger om det ene eller
det andet. Men de valgte os. Da
rapporten kom, var anbefalin-
gerne til den amerikanske of-
fentlighed eksplicit baseret på
udregninger fra en af vores
ph.d.-studerende, Esben Budtz-
Jørgensen,’ siger en stolt Niels
Keiding. ■

Valgte fag
der ikke
fandtes

Professor Niels Keiding der i dag er 56 år,
vidste helt fra gymnasietiden at han skulle
være biostatistiker – skønt biostatistik-fa-

get end ikke fandtes på universitetet dengang.
– Ja, det var usædvanligt, siger statistikeren

om det tidlige valg af den specialiserede livsba-
ne:

– Jeg var meget interesseret i matematik, men
for doven og fummelfingret til fysik, så jeg ville
gerne bruge matematikken uden at lave eksperi-
menter.

Chancen bød sig derhjemme. Faderen der er
zoolog, arbejdede på Statens Skadedyrslaborato-
rium hvor han blandt andet afprøvede insekt-
midler på stuefluer. Det foregik gennem klassiske
‘dosis-respons forsøg’ hvor man prøver sig frem
med forskellige doser af gift for at se hvor mange
der dør, husker Niels Keiding.  

– Han sad og arbejdede om aftenen, og jeg
hjalp ham med beregningerne. Allerede mens jeg
gik i gymnasiet introducerede han mig til sine
kontakter blandt statistikere, så jeg vidste hvad
jeg skulle være, fortæller han. 

Imponerende karriere
Som 18-årig begyndte han på cand.stat. uddan-
nelsen der nogle få år forinden var blev skilt ud
fra forsikringsmatematikken – den såkaldte aktu-
ar-uddannelse.

Han var færdiguddannet som 24-årig i 1968 og
blev fra 1969 ansat som adjunkt, senere lektor
ved Institut for Matematisk Statistik. 

I 1978 grundlagde han Statistisk Forsknings-
enhed på en femårig bevilling fra det der den-
gang hed De Lægevidenskabelige og Samfundsvi-
denskabelige Forskningsråd. I 1984 blev enhe-
den inkorporeret som en afdeling under Det
Lægevidenskabelige Fakultet, som Sundhedsvi-
denskab hed dengang, og Niels Keiding blev først
forskningsprofessor og senere, i 1990, udnævnt
til professor i biostatistik.

Han er desuden adjungeret professor ved Ohio
State University. I 1978 blev han valgt til Interna-
tional Statistical Institute og blev i 1987 optaget
som ‘fellow’ ved Institute of Mathematical Stati-
stics i USA. Han har været gæsteprofessor ved
mange universiteter verden over og har gennem
årene siddet i redaktionskomitéerne for en række
af de førende statistiske tidsskrifter. ■

– Problemet i biostatistikken 

er alle de mange forstyrrende 

faktorer der spiller ind. Vores 

opgave er at finde signalet selv 
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Helt fra gymnasietiden vidste

Niels Keiding at han ville være

biostatistiker.



Fokus på forskeruddannelse

INTERNATIONAL KONFERENCE: Den 4. og 5.
maj afholder ‘Högskoleverket’ i samarbejde med Lin-
köpings Universitet en konference med titlen ‘Postgra-
duate Education in Europe – past, present and future’.
Konferencen er arrangeret af det svenske ordførerskab,
og formålet er blandt andet at diskutere spørgsmål om
forskeruddannelse på europæisk plan. Fristen for til-
melding er den 19. marts.
Læs mere på: www.hsv.se/pgeducation.

Ministre med forskervisioner

E U : Ved et møde mellem EU’s uddannelses- og forsk-
ningsministre i Uppsala i Sverige blev visionerne i for-
slaget til det sjette rammeprogram for forskning budt
velkommen. Man understregede vigtigheden af støtte til
forskning og udvikling i tråd med de mål der blev sat
ved sidste forårs møde i Lissabon. Blandt de prioriterede
områder blev specielt bioteknikken fremhævet. 
Læs mere på: 

www.eu2001.se/static/se/uppsala/uppsala_1.asp.

Gør din pligt – kræv din ret

NO RG E : I et forslag om videregående uddannelser som
den norske regering afleverede til Stortinget den 9.
marts, listes en række reformforslag op. Forslaget har
den appellerende overskrift ‘Gør din pligt – kræv din ret’
og sigter mod at gøre de længerevarende uddannelser i
Norge kortere, mere effektive og internationalt konkur-
rencedygtige. Undervisningsminister Trond Giske udta-
ler at en ny treårig bachelorgrad med to års overbygning
skal erstatte de gamle seksårige cand.mag.-uddannelser.
Det foreslås også at de højere læreanstalter skal have
flere eksterne medlemmer i bestyrelsen. Den norske re-
gering ønsker ikke at de videregående uddannelser om-
dannes til selvstændige foretagender idet man vurderer
at den nuværende organisationsform giver tilstrækkelig
akademisk frihed.
Læs mere på:

http://odin.dep.no/kuf/norsk/publ/periodika/p10001211/.

Uens optagelseskrav bør 
standardiseres

STO R B R I TA N N I E N : Rektor for de højere uddannel-
ser i Californien foreslog for nylig at ensarte optagelses-
prøverne til højere uddannelser. Samme overvejelser ses
nu i Storbritannien. Baggrunden for den britiske diskus-
sion om optagelsesprøverne er de stigende antal stude-
rende som nægtes adgang til britiske universiteter, men
som det til gengæld er lykkedes at komme ind på presti-
geuniversiteter i USA. I en undersøgelse, bestilt af orga-
nisationen The Sutton Trust, viser det sig at prøver sva-
rende til det amerikanske SAT danner et sikrere grund-
lag for optagelse end de A-level-forudsigelser som an-
vendes i dag.
Læs mere på: 

www.thetimes.co.uk/article/0,,2-91631,00.html.

Ud med amerikanske unge

U SA : Et antal senatorer i det amerikanske senat med
John Kerry og Richard Lugar i spidsen kræver at USA
formulerer en international uddannelsespolitik. De hæv-
der at det er nødvendigt for at fremme den nationale sik-
kerhed. Senatorerne er bekymrede over at USA’s andel
på det globale uddannelsesmarked falder og ønsker at
den skal øges til mindst 40 procent. Derudover skal
langt flere amerikanske studerende rejse til udlandet.
Senatorernes opfattelse er at USA kan vinde meget ved
at knytte kontakter med unge mennesker som siden vil
kunne fremme amerikanske interesser i andre lande.
Læs mere på: http://thomas.loc.gov./cgi-bin/query

/C?r107:./temp/~r107q6pbmd.
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INTERNATIONALT NY T ▼

U SA : Umiddelbart inden kvindernes internationale kamp-
dag 8. marts meddelte Harvard University at have modtaget
en donation på 12,5 millioner dollars fra den kendte skue-
spiller Jane Fonda. Den går til The Harvard Graduate School
of Education (HGSE) og muliggør oprettelsen af et center
for køn og uddannelse der skal forske i sammenhængen mel-
lem børns køn, udvikling og indlæring. Centret vil arbejde
tværvidenskabeligt med forskere fra alle tænkelige Harvard-
institutioner. Jane Fonda har længe været interesseret i kvin-
despørgsmål, og hun udtaler at ‘vi stadig har en kultur som
giver drenge og piger et forvrænget billede af udviklingen til
mand eller kvinde’.
Læs mere på: 

www.gse.harvard.edu/nv/features/gendercenter03022001.html.

Jane Fonda finansierer 
kønsforskning
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Jura på en ny måde

T YS K L A N D : Det tyske rektorkollegium, HRK, ønsker
en gennemgribende reform af juristuddannelsen. I øje-
blikket begynder 16.000 personer hvert år at læse jura i
Tyskland hvoraf cirka 65 procent fuldfører uddannelsen.
Rektorerne ønsker at mindske optaget med en fjerdedel,
og de ønsker at uddannelsen forbedres gennem mere
gruppearbejde og vejledning. Det store antal studerende
per underviser gør at uddannelsen ikke er internationalt
konkurrencedygtig. Ifølge HRK’s forslag skal flere
prøver ligge inden for selve uddannelsens rammer. I dag
betyder den eksterne ‘Staatsexamen’ at de studerende
bruger lang tid på at forberede sig til eksamen uden at
være berettigede til studiestøtte. Rektorerne ønsker 
endvidere at indtænke en treårig bacheloruddannelse i
juristuddannelsen.
Læs mere på: www.hrk.de.

Én uddannelse, to titler

H O L L A N D  O G  B E L G I E N : Alle formelle beslutninger
omkring Transnationale Universiteit Limburg, som lig-
ger på grænsen mellem Holland og belgiske Flandern, er
nu kommet på plads. Universitetet i Maastricht og Lim-
burgs Universitair Centrum står bag det nye universitet.
Fremover skal de studerende kunne indskrive sig på uni-
versitetet og modtage studiestøtte fra enten Holland 
eller Belgien. Når de studerende har gennemgået en af
universitetets uddannelser, har de ret til både den hol-
landske titel “doctorandus” og den belgiske “licentiaat”.
For at øge konkurrenceevnen planlægger man også at
indføre et system med bachelor- og masterniveauer. De
respektive regeringer finansierer det nye samarbejde
gennem moderuniversiteterne, mens det samlede pro-
jekt skal evalueres om fem år. 
Læs mere på: www.minocw.nl.
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Af Ulla Kiel Hansen

Det er morgen. På Hvid-
ovre Badminton Hals
grønne baner skal da-

gens træning i The Internatio-
nal Badminton Academy til at
begynde. I den store hvælvede
hal er 12 unge fra Danmark,
Norge, Finland, Holland, Eng-
land, Jersey, Guatemala, Indo-
nesien, Kina, Canada, Færøerne
og Rusland samlet for at træne. 

Endnu har de fleste lange
træningsbukser på, for der er
køligt mellem de lysegrønne
buede vægge. Snørebåndene
bliver bundet mens weeken-
dens begivenheder bliver drøf-
tet. Et par stykker begynder at
strække lårmuskler og svinge i
hofterne for at få gang i de
morgenstive muskler.

Jeg mødes med Anna i glas-
buret over banerne. Fra restau-
rantens charmerende blå pla-
stikstole er der udsigt til alle
syv baner. Anna Rice er tyve år
og kommer fra Canada hvor
hun læser statskundskab og hi-
storie på University of British
Columbia, men det sidste års
tid har hun været udvekslings-
studerende på Københavns
Universitet. 

– Hovedårsagen til at jeg kom
til Danmark, var for at spille
badminton, fortæller den smi-
lende pige på klingende nord-
amerikansk. 

– Her er et ret godt klubsy-
stem, og der er mange gode
spillere.

Danmark er det eneste sted
hvor jeg kan få undervisning på
engelsk og hvor spilleniveauet
samtidig er højt, siger Anna der
spiller på det canadiske lands-
hold i badminton. 

Olympiade forude?
Anna skal ned og varme op. En
fyr i grå T-shirt løber allerede
frem og tilbage langs nettene.
Træneren giver nogle få in-
strukser på engelsk. Hans stem-
me forsvinder som en fjerbold
op under loftet, mens lydene
fra fire old-boys i den anden
ende af hallen går klart igen-
nem. De har indtaget en bane
og flytter sig let og adræt selv-

om deres kroppe ser runde og
tunge ud. Det dundrer i gulvet
når de løber for at redde en
bold. 

Anna tjekker strengene på
sin ketcher. Hendes mørke hår
er sat op i en hestehale, så det
ikke generer når hun skal spille.

– Jeg træner også i Gentofte
Badminton Klub. Det gode ved
at være dér er at jeg kan træne
sammen med og se nogle af de
store stjerner spille – Camilla
Martin, Peter Gade, Jim Lauge-
sen og Majken Vange, fortæller
Anna der også selv træner yn-
gre spillere. 

– Jeg opfatter mig selv som
en fuldtidsspiller med hensyn
til tidsforbrug, men med hen-
syn til niveau er jeg stadig lidt
ung, og jeg håber på at blive
bedre, siger Anna der har spil-
let badminton siden hun var ot-
te.

Anna arbejder på at komme
med til de olympiske lege i
Athen.

I Nordamerika er badminton
ikke nogen særlig stor sport, så
opholdet i Danmark er en vita-
minindsprøjtning for ambitio-
nerne og spilleglæden.

Afrika og Tyrkiet på 
skemaet
Ketcherslagene er hårde og
præcise. Det smælder og suser
når en bold bliver smashet til-
bage over nettet. Sålerne på de
hvide Hi-Tec sko skriger når de
møder underlaget. Fjerboldene
tegner lyse striber i luften. An-
na og hendes makker springer
rundt på banens hvide striber.
De passer sig ind efter hinan-
den; instinktivt ved de hvor den
anden er på banen. 

Udover badminton bruger
Anna også tid på studierne. I
dette semester følger hun kur-
ser om menneskerettigheder i
Afrika og om Tyrkiets politik og
historie. 

– På University of British Co-
lumbia findes der ikke et Cen-
ter for Afrikastudier, så den
mulighed ville jeg ikke have
haft hvis jeg ikke var kommet
til Danmark, fortæller hun.

Anna er meget glad for de to
fag hun har nu, og sørger for at

følge med selvom sporten tager
meget tid. 

– Generelt er hele tilgangen
til universitetet anderledes i
Danmark. Flere af de studeren-
de her er ældre og har taget en
anden uddannelse først eller
har været ude at rejse. Det er
ikke så almindeligt i Canada.
Bare det at universitetet er
spredt ud over byen er meget
anderledes.

Hun føler også at man er me-
re i kontakt med begivenheder-
ne her. En af hendes undervise-
re sidder fx i et rådgivende or-
gan for FN, og sådan noget op-
lever man sjældent i Vancouver.

– Det er ikke så dyrt at læse i
Canada, for staten giver noget
støtte, men konceptet med at
man får penge for at studere, er
fuldstændig vildt for os, siger
hun og griner da snakken fal-
der på SU’en.

Arbejdsbyrden på universite-
tet er også mindre i Danmark, i
hvert fald når det gælder un-
dervisningstimer. Anna får
samme merit per kursus som
hun gør i Vancouver, men har
kun halvt så mange timer.

– De fleste internationale
studerende jeg har talt med, si-
ger det samme, men jeg bekla-
ger mig ikke, for det er rart når
du bor i et fremmed land at du
har tid til at komme ud og ople-
ve nogle ting.

Småt og hyggeligt
En anden god ting ved Europa
er at der er så mange turnerin-
ger rundt omkring, fortæller
Anna. Hun har i løbet af det se-
neste år været i Norge, Holland,
Skotland, Wales og Frankrig og
det meste af Danmark for at
spille. 

– Men København er indtil
videre min foretrukne euro-
pæiske by. Her virker trygt, og
alt er så småt og hyggeligt. De
små huse der står tæt sammen
og hele cykelkulturen, kan jeg
godt lide. København er en vir-
kelig smuk by, men danskerne
virker ikke så stolte over den.
De er måske ikke klar over hvad
de har.

Anna synes også at dansker-
ne har en lidt mere privat måde

at være på. Hun skynder sig at
fortælle at det ikke er negativt
ment, men at hun er glad for
det sociale liv i badmintonmil-
jøet hvor hun har fået danske
venner. 

Hendes udvekslingsophold
slutter til sommer, men hun vil
gerne vende tilbage til Dan-
mark i oktober. De danske bad-
mintonbaner trækker så meget
at Anna lader bøgerne hvile i et
stykke tid. 

– Jeg har planlagt at tage et
par år fri og koncentrere mig

om badminton. Kvinder i bad-
minton topper når de er om-
kring 25, og jeg har planer om
at blive ved med at spille på
professionel basis til jeg er 26,
forklarer Anna. 

Derfor er den planlagte ma-
steruddannelse i ‘political sci-
ence’ i Vancouver udskudt et
par år. ■

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

ST U D I E L I V  ▼

Åbenhed efterlyses
“Mange af de internationale studerende har lyst til at stifte bekendt-

skab med danske studerende. Om det er berettiget eller ej, så formidler

de danske studerende et indtryk af at have nok i sig selv og ikke være

forfærdeligt åbne over for andre nationaliteter.” 

Fagkoordinator for engelske udbud på statskundskab, Lotte Jensen, i

Statskundskab Kontakt nr. 80, marts 2001

Fodrap canadier 
på dansk jord

Det hører til sjældenhederne at udenlandske 

studerende vælger Københavns Universitet for at 

kunne dyrke sport på højt plan. Men canadiske Anna 

Rice er kommet til Danmark for at spille badminton

sammen med de danske stjerner

PAUSE – Anna nyder spillet, 

men målrettet træning kræver

pusterum. 
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Af Henrik Bang, lektor

Den kraftige interesse
omkring ATTAC som
nyt politisk netværk rej-

ser et fundamentalt spørgsmål
for politikerne: Hvad vil bor-
gerne egentlig med demokrati-
et? Hvordan kan det være de er
parate til at gå til demokratisk
ATTAC på de uhæmmede glo-
bale markedskræfter når de
samtidig udviser stærk skepsis
over for EU og de ‘gamle’ politi-
ske organisationer? Hvorfor
kan det politiske system i EU og
Danmark ikke mobilisere be-
folkningens åbenlyse overskud
af politiske og demokratiske
energier? 

Vi stillede os selv den type
spørgsmål i det nyligt afslutte-
de forskningsprojekt om “De-
mokrati fra neden” (se Viden-
skabet i Universitetsavisen
nummer 2/2001). Vi konstate-
rede at der er en bred og massiv
interesse for at diskutere og få
indsigt i de ‘store’ offentlige an-
liggender omkring velfærd,
fred, miljø, fattigdom, etc. i den
danske befolkning. Alligevel er
der en stadigt faldende folkelig
deltagelse i de ‘gamle’ partier,
interesseorganisationer og tra-
ditionelle græsrodsorganisatio-
ner der traditionelt har kæmpet
for disse abstrakte værdier. 

Vi noterede os også at dan-
skerne har en betydelig tiltro til
egne politiske kompetencer.
Problemet er bare at følelsen af
kompetence falder jo længere
væk man kommer fra den nære
og konkrete opgavevaretagelse
i det lokale (Goul Andersen,

Torpe og Andersen, 2000, Hvad
folket magter, Jurist- og Øko-
nomforbundets forlag).  

Hvordan skal man på denne
baggrund fortolke den markan-
te interesse for ATTAC der som
organisation går efter at kunne
præstere et politisk modspil der
er lige så globalt orienteret som
finansmarkederne? 

ATTAC’s formål og princip-
per er mindst ligeså abstrakte
som dem danskerne tager af-
stand fra hos de ‘gamle’ repræ-
sentative organisationer. Der-
udover har vi jo lige set at dan-
skerne oplever en stigende
magtesløshed desto større pro-
blemerne bliver? Alligevel går
flere og flere folk – endog især
de ‘besværlige’, ‘uforudsigelige’
unge – til ATTAC i et antal som
alle de ‘gamle’ organisationer
må misunde. 

Glokal dagsorden
Jeg tror der er en ret indlysen-
de grund hertil. ATTAC tænker
globalt og abstrakt, men vil
især handle lokalt og tæt på
problemerne, eksempelvis ved
at demonstrere uden for NOVO
imod dets medvirken i et medi-
cinkartel der vil blokere for
Sydafrikas regerings parallel-
import af AIDS-medicin til sine
fattige. På den måde kan AT-
TAC tiltrække både dem der al-
tid har bekæmpet ‘systemet’ og
‘kapitalen’, og dem der hellere
vil være ‘glokale’ eller nationale
end europæiske eller globale.

Jeg ser dog primært ATTAC i
Danmark som tegn på en spi-
rende ‘glokal’ politisk dagsor-
den om at sikre en globalise-

ring der er nærværende og
påtager sig et medansvar for
løsningen af folks hverdagspro-
blemer med sult, sygdom, bo-
lignød, miljø, børn, ældre, ‘de
fremmede’, etc. 

ATTAC kan ses som et opgør
med de globale (og nationale)
elitenetværks tendens til at fra-
koble sig selv fra de demokrati-
ske offentligheder og befolk-
ningernes hverdagsliv og umid-
delbare livsvilkår. 

En sådan ‘glokal’ model der
kæmper demokratisk for igen
at koble den ‘store’ idépolitik
sammen med en ‘lille’ nærværs-
politik, kan ikke undgå at ap-
pellere til et bredt udsnit af den
danske befolkning. 

90% af de danske vælgere gi-
ver ikke bare udtryk for at de
anser det for at være særdeles
vigtigt eller vigtigt at politiker-
ne lytter til dem før de træffer
politiske beslutninger. De me-
ner også at man som borger må
holde sig informeret omkring
løsningen af  de ‘store’ politiske
spørgsmål.  

Men 70% af dem har fra tem-
melig lille tillid til overhovedet
ingen tillid til at politikerne lyt-
ter til dem, eller at man giver
dem de relevante oplysninger
(Bang i Bang, Hoff og Hansen
(red.) 2000, Demokrati fra ne-
den, Jurist- og Økonomforbun-
dets forlag).    

En ny demokratisk 
metode
ATTAC’s succes kan forstås i ly-
set af eliter der vil ‘sidde til
bords’ med hinanden i det ‘fjer-
ne’ og dermed frakobler sig det

nære og hverdagsagtige. AT-
TAC er ganske enkelt et tilbud
til alle dem der ikke har tiltro –
eller føler en tilknytning – til
den måde hvorpå de ‘gamle’ or-
ganisationer løser kollektive
problemer. 

Ja, ATTAC er måske især en
udfordring som en ny demokra-
tisk metode der peger på det
nuværende politiske systems
problemer med at skaffe opbak-
ning til en kompromissøgende
‘konsensusmølle’ der har en
tendens til at ‘kværne’ ethvert
forsøg på at tænke ‘store’ idéer
(jf. sagen omkring Udviklings-
minister Anita Bay Bundega-
ard, R) og på at få dem kommu-
nikeret på en forståelig og lyd-
hør måde til folk i deres hver-
dag. ATTAC forholder sig netop
til den måde hvorpå de ‘store’
forhandlingsnetværk mellem
eliterne frakobler sig de demo-
kratiske offentligheder og bi-

drager til en voksende ulighed
ved ikke at interessere sig for
borgernes hverdagsproblemer
og fælles anliggender. 

Det er da også dette billede
dagbladet Information så dyg-
tigt har italesat omkring ATTAC
som arnested for et nyt globalt
civilsamfund med lokale for-
ankringer. Det er også det bille-
de den progressive del af et glo-
baliseret erhvervsliv reagerer
på når de siger at “firmaer må
ruste sig mod græsrodsangreb”
samt “forholde sig bredere til
deres ansvar når nye græsrods-
bevægelser som ATTAC angri-
ber” (Dagbladet Børsen den 23.
februar).

De ‘store’ eliters frakob-
ling fra civilsamfundet
Den israelske politolog Eva
Etzioni-Halevy beskrev allerede
i 1993 i sin bog The Elite Con-
nection (Cambridge: Polity

Press) problemet omkring de
‘store’ eliters frakobling fra ci-
vilsamfundet og hverdagslivet
som den største udfordring for
de vestlige demokratier. Etzio-
ni-Halevy håbede i den forbin-
delse ikke alene på, men forud-
sagde også at nye subeliter ville
stige op i civilsamfundet for at
forsøge at få nøgleeliterne i de
store forhandlingsnetværk til at
genkoble sig den demokratiske
offentlighed og hensynet til
global velfærd og lighed. 

ATTAC viser hun havde ret.
Demokrati fra neden-projektet
kan hertil tillægge at skal det
lykkes for ATTAC at sammen-
koble de ‘store’ og de ‘små’ poli-
tikker, må man også kunne ak-
tivere de mange ‘skjulte reser-
ver’ for politisk deltagelse hos
de ‘almindelige’ borgere. Dan-
skerne udviser en bred interes-
se for en politik der ikke er ban-
ge for at beskæftige sig med de
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Politologi
Videnskabet

Det glokale 
ATTAC 
på de globale 
elitenetværk
Hvad er det ATTAC kan som de etablerede

politiske partier og organisationer ikke kan?

Samfundsforsker Henrik Bang fra Køben-

havns Universitet giver sit bud på de bag-

vedliggende årsager til ATTAC-bevægelsens

hastige fremvækst 
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NY DEMOKRATISK METODE – ATTAC er især en udfordring som en ny demokratisk metode. Her over-

vejer en ATTAC-aktivist vejen frem efter at politi har opløst en demonstration med tåregås i forbindelse 

med aktionerne på førstedagen af EU’s topmøde i Nice i december sidste år.
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allerstørste idéer, men som
samtidigt formår at konkretise-
re og formidle dem og dermed
gøre dem nærværende for al-
mindelige mennesker.  

Hvis vi hertil tilføjer den
spanske sociolog Manuel
Castells sondring imellem en
modstandsidentitet der kæm-
per imod systemet, og en pro-
jektidentitet der vil skabe et an-
derledes liv, er resultatet en
simpel analysemodel til at for-
stå hvorfor også danskerne går
til ATTAC: 

Jeg har sat et par enkelte iden-
titeter ind i ‘boksene’ til at bely-
se ATTACS dagsorden og mobi-
liseringspotentiale. 

Venstre-græsrødder og
nationalt-sindede
Venstre-græsrødderne er dem
der stadig bærer rundt på et
dybt ideologisk engagement
som de ikke kan komme af med
i et kompromissøgende parti-
system der prioriterer forhand-
lingsløsninger over ideologiske
‘floskler’ om ‘Kapitalen’ og ‘det
klassefrie samfund’. 

Det er dem som Uffe Elle-
mann-Jensen hævder vil bruge
ATTAC til “ad den vej at gen-
nemføre nogle af de marxisti-
ske systemer som altså slog fejl
i det sovjetiske eksperiment. Og
hvor så en række idealistiske
mennesker lader sig misbruge
til det her. Nu vil jeg minde om
at begrebet ‘nyttige idioter’, det
var ét der blev lanceret af Lenin
i sin tid hvor han sagde at vi
skal benytte os af de ‘nyttige
idioter’. Det gjorde man den-
gang. Det er der også nogle
som gør i dag.” 

Det er dog mere end tvivl-
somt om et sådan nyliberalt
‘mod-attac’ kan dæmme op for
den kritik af den nyliberale po-
litik der ligger i ATTAC-model-
len.

De nationalt-sindede – vrede
bønder, danske folkepartister,
folk fra Junibevægelsen, etc. –
udgør en anden dimension ved
modstandsidentiteten, nemlig

alle dem der ikke finder at de
etablerede partier, regeringen
eller EU gør nok for at forhin-
dre globaliseringen i at under-
minere den nationale egenart
eller velfærd. 

De kan vel ikke påstås at
være Lenins ‘nyttige idioter’ der
kæmper imod den herskende
klasse og det liberale markeds
brutale sejrsgang? Der er snare-
re tale om en broget flok der er
bange for globaliseringens kon-
sekvenser, og går imod syste-
met fordi de finder at EU, rege-

ring og Folketing ikke lytter til
dem, gør nok ved problemerne
og tramper på den almindelige
danskers nationalfølelse, kultu-
relle egenart og bidrag til de
demokratiske traditioner. 

Selvom man er nyliberalist
og rettighedsdemokrat, må
man vel stadigvæk tage det al-
vorligt når almindelige danske-
re stiller sig op imod ‘systemet’
fordi de ikke mener det tager
deres kultur og hverdagspro-
blemer alvorligt?

Modstandsidentitet er 
ikke nok
Det er imidlertid oplagt at AT-
TAC-modellen ikke vil kunne
overleve ved bare at forankre
sig i en modstandsidentitet
båret af negativitet, fremmed-
frygt og utopiske paroler.
ATTAC vil jo netop erobre dags-
ordenen fra de ‘gamle’ politiske
systemer med deres nyliberali-
stiske paroler.  

Som Information skrev i sin
leder den 7. januar i år: “AT-
TAC’s ide og ATTAC’s chance er
at skabe et alternativ til den
gamle verdens måde at drive
politik på. Det er netværket,
mangfoldigheden, muligheden
for at virke for de fælles krav på
egne præmisser der kan trække
nye kræfter til og genfortrylle
det at være politisk aktiv. Tiden
for autoritære organisationsfor-
mer og stålsatte meninger er
definitivt ovre.” 

Jeg føler mig temmelig sikker
på at det store flertal af ATTAC-

sympatisører skal findes blandt
subeliter og almindeligt enga-
gerede der ser sig selv som en
del af et skabende politisk pro-
jekt der vil noget nyt med de-
mokratiet i stedet for bare at
forholde sig passivt i forhold til
det nære, forhandlingspolitiken
eller til den globale udfordring. 

Disse ‘glokalister’ med deres
projektidentitet om at være ‘på’
politisk og tænke store demo-
kratiske tanker der kan udfol-
des lokalt, ligger milevidt fra
beskrivelsen af ATTAC med
henvisning til de aktivister der
slog løs på Seattle og Davos. 

De kan meget bedre forstås
som et modsvar på eliternes
frakobling fra hverdagslivet der
vil demonstrere at politik og
demokrati kan kobles sammen
lokalt og globalt i et positivt
samarbejdsforhold mellem eli-
ter og ‘ganske almindelige’
mennesker på tværs af alle
grænser.

Hverdagsmagere og 
verdensmagere
Projektmagere der slutter op
omkring ATTAC, har det sikkert
som America Vera-Zavala,
frontkvinde for ATTAC i Sveri-
ge, der til Information udtaler:
“Vi har nogle fantastiske politi-
ske fjender. De er alle mænd
over 50 der handler først og
tænker bagefter.” 

America Vera-Zavala repræ-
senterer især mange unges op-
gør med en konsensusmølle og
forhandlingspolitik der hverken
formår at skabe store idéer eller
lytte til de ‘små’ alternative for-
tællinger i civilsamfundet om
hvordan politik og demokrati
også kan bedrives.  Der er ingen
der siger at disse projektorien-
terede unge ikke kunne tiltræk-
kes af de etablerede partier og
organisationer hvis bare disse
ville vise sig imødekommende
og samarbejdsvillige over for
dem og ikke afskrive dem som
forvirrede eller voldelige mod-
standere af globalisering.  

Det ville være at skyde sig
selv i foden og lukke døren for
al den politiske og demokrati-
ske energi der ligger ‘derude’
og bare venter på at få nogle al-
ternative offentlige rum til at
‘gøre en forskel’ i. 

Projektmagerne vil noget an-

det og mere end indgå i kon-
sensusmøllen som enten vælge-
re eller forhandlings-strateger.
De vil ikke bare tænke og disku-
tere store tanker, men også
være med til at konkretisere
dem og få dem ført ud i livet. 

Projektmagerne kan optræde
som iscenesættere der (1) el-
sker at være ‘på’ hele tiden og
skabe nye begivenheder og fo-
restillinger for andre, (2) har
projektaktivisme som fuldtids-
livsstil, (3) agerer i politiknet-
værk på grænsen mellem of-
fentlig og privat eller lokal og
global, samt (4) går ind for en
type ‘pluralisering’ hvor alle og
enhver får muligheder for at
kunne ‘gøre en forskel.’ 

Men de kan også optræde
som hverdagsmagere der bare
vil have lov til at være ganske
almindeligt engagerede men-
nesker der ikke vil overlade det
hele til eliterne, men gøre det
selv dér hvor de er, ad hoc eller
på deltid, i alvor og for sjov og
med løsningen af et konkret
problem for øje. 

At sætte hverdagsmagerne
op imod ‘verdensmagerne’  (In-
formation den 24-25. februar)
er derfor lige så forkert som at
identificere ATTAC med en an-
ti-globaliseringsbevægelse.
Hverdagsmagerne er på ingen
måde modstandere af globali-
sering, men kræver bare at glo-
bale løsninger skal gøres nær-
værende og konkrete for ‘al-
mindelige mennesker’ gennem
lokalt engagement. 

Og er det ikke til syvende og
sidst lige nøjagtigt dér de 
unges udfordring af det ‘gamle’
repræsentative demokrati lig-
ger? ■

Henrik Bang er lektor på Institut
for Statskundskab og leder af
Center for Offentlig Organisati-
on og Styring. Kronikken blev
første gang publiceret som bag-
grundsnotat til Ugebrevet Man-
dag Morgens analyse af ATTAC-
fænomenet der blev bragt i Uge-
brev nummer 9, 5. marts, 2001.
Se www.mm.dk

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.  

ATTAC kan ses som et opgør med de globale – 

og nationale – elitenetværks tendens til at frakoble sig selv

fra de demokratiske offentligheder og befolkningernes 

hverdagsliv og umiddelbare livsvilkår.

ATTACs dagsorden og mobiliseringspotentiale

Modstandsidentitet Projektidentitet

Subeliter Venstregræsrødder Iscenesættere 

Almindeligt engagerede Nationalt-sindede Hverdagsmagere
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▼ Konfereringer

Læge Kirsten Bjerrum

– er den 7. februar blevet konfe-

reret den medicinske doktor-

grad ved Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet.

▼ Udnævnelser

Docent, dr.scient. Bodil Norrild,

Proteinlaboratoriet, Panum 

Instituttet

– er af IT- og forskningsministe-

ren udpeget som nyt medlem

til bestyrelsen for Danmarks

Grundforskningsfond. Se om-

tale på www.dg.dk.

Boliger

▼ Boliger søges

Område: København 

Periode: Fra 1/5-01 til 1/5-02.

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Beboer: Tysk ph.d.-stud. 

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenteret, tlf. 

3376 6900, 

e-mail: sec@sk.ku.dk.

København

Periode: Juni-oktober 2001.

Beboer: Amerikansk postdoc m.

familie.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Research Centre, 

tel. 3376 6900, 

e-mail: sec@sk.ku.dk.

Område: København

Periode: Snarest og for en læn-

gere periode.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Studerende.

Pris: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Katrine, tlf. 2672 9433.

Område: Storkøbenhavn

Periode: Pr. 26/3-01 for 1 år. 

Størrelse: Min. 3 vær. lejlighed,

gerne 2 sovevær.

Udstyr: Møbleret, køkken/bad.

Beboer: Japansk gæsteforsker m.

ægtefælle.

Husleje: Ca. kr. 5.000 pr. md. 

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784,

e-mail: arp@stat.ku.dk.

Område: København

Periode: For 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: Britisk dansktalende 

familie.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Lykke Ditlefsen, 

tlf. 3532 9093, e-mail:

lykdit@hum.ku.dk.

Area: Copenhagen

Period: At least 6 months.

Size: Apartment. 

Contact: Hans-Heinrich Bothe, 

e-mail: hhb@oersted.dtu.dk,

tel. 4525 3632. 

Area: Copenhagen

Period: From 1 May 2001 to 28

February 2002.

Size: Room. 

Equipment: Bed. Access to 

kitchen and bathroom.

Tenant: Australian F Ph.D stu-

dent, non-smoker.

Rent: Max. kr. 2.900 per month.

Contact: Giselle Walker, e-mail:

gwalker@bio.usyd.edu.au.

Område: København

Periode: For 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken/bad.

Beboer: Newzealandsk gæste-

forsker.

Kontakt: Tine, tlf. 3532 1311, e-

mail: tchenriksen@zi.ku.dk.

Område: København

Periode: Pr. 1/4-01 og helst for et

par år.

Størrelse: Værelse el. 1-2 vær. 

lejlighed.

Udstyr: Køkken og bad.

Beboer: K KU-ansat, ikke-ryger.

Husleje: Ca. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Katja, tlf. 2882 0932.

Område: København

Periode: Snarest og gerne for 

2-3 år. 

Størrelse: Lejlighed, 2 1/2 - 4 vær.

Udstyr: Helst umøbleret.

Beboer: 2 KU-stud.

Husleje: Maks. kr. 5.500 alt inkl.

Kontakt: Nanna Marcus Husby,

tlf. 3254 0652, e-mail:

nanna@sta.hum.ku.dk.

Område: København

Periode: Fra 1/4 til 30/9-01.

Størrelse: Værelse el. mindre lejl. 

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: Ph.d-stud., ikke ryger.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Pernille Klostergaard,

tlf. 3532 0245, e-mail: 

pernille@kiku.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Amager, nær KUA

Periode: Fra 15/5 til 15/12-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 75

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad og vaskemaskine.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el og tlf.

Depositum: Kr. 11.000.

Kontakt: Maria og Henrik, tlf.

3258 7251, e-mail:

mysse12@get2net.dk.

Stillinger 

▼ Jura

Undervisningsassistenter
(manuduktører)
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på 1.-3.

årsprøve i fagene: Familie- og

arveret, Formueret, Offentlig

ret, Folkeret, Obligationsret,

Procesret, Strafferet, Ejen-

domsret, EU-ret, Forvaltnings-

ret. 

12 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 01

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.

■  S VAR TIL  MOD-ATTAC

Nej til handelsbarrierer og 
ulige markedsforhold

Hvis JWB (Jacob
Wimpffen Bræstrup)
havde læst ATTAC’s

internationale formål og ved-
tægter, kunne han have sparet
sig tiden med at skrive læser-
brev til sidste nummer af Uni-
versitetsavisen. Der er åben-
bart en del af vores budskab
der gik hans næse forbi hvilket
vi hermed vil rette op på. 

ATTAC er ikke en anti-globa-
liseringsgruppe der arbejder
for lukkede nationale marke-
der. Tværtimod! ATTAC er en
del af globaliseringen, en form
for folkelig mobilisering med
det formål at generobre de
rum som demokratiet har tabt
til finanskapitalen og den øko-
nomiske globalisering. 

ATTAC er imod afgivelse af
nationalstaters suverænitet til
fordel for investorers og han-
delsinteressers rettigheder.
Dermed er ATTAC for menne-
skerettigheder og kollektiv
velfærdsoptimering i globalise-
ringen frem for individuelle
profitmuligheder. ATTAC er
for at de i forvejen polarisere-
de grupper ikke bliver yderli-
gere polariserede i globalise-
ringsprocessen. 

Verdens fattigdom
JWB henviser til at der siden
1980’ernes begyndelse på libe-

raliseringen har været en glo-
bal velfærdsstigning, hvilket
sikkert er sandt hvis man ser
på de globale tal. Differentie-
rer man imidlertid tallene i
forhold til fattige og rige, er
der rent faktisk sket en stig-
ning i både antallet og pro-
centdelen af ‘fattige’ menne-
sker (dvs. mennesker der lever
for under otte kroner om da-
gen) i samme periode. 

Dette er netop et udtryk for
at der ikke er noget i vejen med
globaliseringen som sådan,
men at den har nogle polarise-
rende negative konsekvenser
for virkeligt mange mennesker.
Det er denne polarisering vi i
forbindelse med ATTAC vil gø-
re opmærksom på og med AT-
TAC’s fire hovedkrav afhjælpe. 

Med afskrivningen af udvik-
lingslandenes gæld bliver det
muligt for disse lande at foku-
sere på at skabe en bæredygtig
udvikling fremfor at industria-
lisere og privatisere i ét væk
for at kunne tilbagebetale de-
res gæld med overdrevne ren-
ter. 

Som JWB selv skriver, er det
ikke i nogens magt at definere
hvad der er godt eller dårligt
for andre. Derfor er det en
glimrende idé at afskaffe gæl-
den således at disse lande selv
kan beslutte hvilken udvikling

de ønsker. I modsætning til
den udviklingsbistand der ydes
af de industrialiserede lande,
som ofte er forbundet med
krav om at de indfører vores
udviklingsmodeller.

Tobinskatten
Tobinskatten er ikke imod fri
konkurrence. Pointen med en
Tobinskat er ikke at stoppe in-
ternationale transaktioner af
penge, men at begrænse de
uproduktive arbejdsfri indtæg-
ter som underminerer landes
suverænitet i forhold til deres
egne valutaer, og som består
alene i spekulation i verdens-
markedets svingninger.

Tobinskatten er således kun
foreslået til at være 0,1 pro-
cent. Det betyder netop at de
langsigtede udenlandske inve-
steringer ikke rammes. Krisen 
i Asien er et godt eksempel på
hvordan kortsigtede valuta-
transaktioner kan være øde-
læggende for landes økonomi.
Det der skete i Asien, var at
nogle få store investorer trak
sig ud af landene hvorefter alle
investorer fulgte deres eksem-
pel. Økonomierne blev på kort
tid drænet for udenlandske in-
vesteringer.

Ligeledes er vi ikke imod fri-
handel, men enhver kan se at
frihandel ikke eksisterer i det
nuværende globale system. EU
har kun for ganske nyligt ved-
taget en ‘åbning’ af markedet
for de 48 fattigste udviklings-
lande, gennem aftalen ‘Every-
thing but Arms’. Det er en god
begyndelse på at åbne marke-
det for udviklingslandene. 

Aftalen dækker desværre
kun de førnævnte 48 lande
hvis vigtigste produkter (bana-
ner, ris og sukker) i øvrigt ikke
bliver omfattet af aftalen før i
år 2009. Desuden har EU be-
holdt retten til at stoppe im-
porten fra de enkelte lande
hvis disse begynder at ekspor-
tere meget! 

Er det frihandel? Det mener
vi ikke, og der er et stort behov

D E BAT ▼

for at have en bevægelse der
kan og har mulighed for at kig-
ge internationale institutioner
efter i sømmene for at se om
de tager hensyn til de lande
der er marginaliserede i for-
hold til markedet, eller til de
organiserede multinationale
selskaber der har råd til at ud-
føre omfattende lobbyarbejde. 

Afsluttende 
bemærkninger
Endeligt vil vi gerne pointere
over for JWB at vi ikke er gam-
melkommunister eller det der
ligner. Vi er ganske almindeli-
ge studerende som ikke tager
globaliseringen for givet og ik-
ke blindt accepterer neo-libe-
ralisternes ‘there is no alterna-
tive’-argument.

Vi tror fuldt og fast på at
verden kan blive bedre. Vi tror
på internationale demokrati-
ske foranstaltninger der kan
sikre borgernes rettigheder til
anstændige liv, og vi tror på at
ATTAC’s fire hovedkrav  kan
være med til at starte en sådan
demokratiseringsproces. 

JWB betegner os som ‘dum-
me, naive eller onde’. Tja, må-
ske er vi dumme og naive, men
det ville dog være en trist ver-
den hvis vi ikke kunne få lov til
at have drømme om demokra-
tiske fremskridt i det globale
samfund. Så kunne man for så
vidt afskrive nationalstaten og
de internationale organisatio-
ner og lade markedets usynlige
hånd føre verden ud i det rene
neo-liberale anarki. Onde er vi
under ingen omstændigheder,
kun kritiske over for de der i
dag skummer fløden af de
økonomiske strukturer, det vil
sige primært de multinationale
selskaber. ■

Stine Jessen & Mikael Lassen
studerer henholdsvis geografi
på Københavns Universitet og
Internationale Udviklings-
studier på RUC.

DELTAG I DEBATTEN

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

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

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

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

Debatindlæg indsendes på diskette vedlagt print eller på e-post til uni-avis@adm.ku.dk.

Deadline: se kolofonen på side 2.

STUDY ABROAD
- I AUSTRALIEN

Tænker du på at læse i udlandet?
Ét eller flere semestre?

Lørdag d. 24. marts kl. 14.00
afholder vi informationsseminar om

universitetsstudier i Australien

På seminaret kan du møde universitetsvejledere og 
høre om studiemuligheder på:

• Bond University (www.bond.edu.au)
• La Trobe University (www.latrobe.edu.au)
• Macquarie University (www.mq.edu.au)
• University of South Australia (www.unisa.edu.au)
• University of Western Sydney (www.uws.edu.au)

De 5 universiteter tilbyder alle en bred vifte af
uddannelser. Check selv på Internettet.

Du kan tilmelde dig til seminariet og få mere informa-
tion om studiemuligheder i Australien ved at kontakte:

EDU Danmark
Tlf.: 70 20 28 24

info@edu-danmark.dk · www.edu-danmark.dk
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Ansøgningsfrist: 2/4-01.

Yderligere oplysninger: Michael

Norup, tlf. 3532 7952.

▼ Humaniora

Lektorat 
Sted: Institut for Dansk Dialekt-

forskning.

Kvalifikationer: Lektorniveau in-

den for dansk dialektforsk-

ning. Der vil blive lagt særlig

vægt på kvalifikationer med

relevans for leksikografi.

Ansøgningsfrist: 30/4-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

pers/stilling/ el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Eksterne lektorater  
Sted: Institut for Nordisk Filologi. 

Indhold: Studiemønstret Dansk

som fremmed- og andetsprog

og Den åbne uddannelse i

dansk som andetsprog for

voksne inden for: Sprogtileg-

nelse, Andetsprogspædagogik,

Sprogbeskrivelse samt Kultur-

forståelse og interkulturel

kommunikation

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 1-2 eksterne lektorater

med 3 timers undervisning/uge

i 14 uger/semester (Studie-

mønster) og på den åbne ud-

dannelse 50 timer/ semester i 

1 el. 3 år med mulighed for

forlængelse.

Ansøgningsfrist: 30/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.nordisk.dk.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for Dansk, tlf. 3532

8316/ 3532 8314 el. Mette

Ginman, tlf. 3532 8325.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Nordisk Filologi. 

Indhold: Undervisning i Sprog I

og Sprog II.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Undervisning 3

timer/uge i 14 uger/semester

(1. semester af sprog I 4 timer/

uge) i 1 el. 3 år med mulighed

for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 30/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.nordisk.dk. 

Yderligere oplysninger: 

Studienævnet for Dansk, tlf.

3532 8314/3532 8316. 

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Nordisk Filologi. 

Indhold: Undervisning i tilvalgs-

disciplinerne: Kulturlivets insti-

tutioner og Kulturjournalistik.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Undervisning 3

timer/uge i 14 uger/semester i

1 el. 3 år med mulighed for

forlængelse.

Ansøgningsfrist: 30/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.nordisk.dk.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for Dansk, tlf. 3532

8314/3532 8316 el. John Chr.

Jørgensen, tlf. 3532 8666 (ons.

kl. 12-13), e-mail:

johnch@hum.ku.dk. Studieord-

ningen for Kulturformidling

ligger på www.nordisk.ku.dk –

‘Studieordninger’ og ‘Kultur-

formidling 1998’.

Adjunktur 
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Nyere tids historie for-

stået som perioden efter ca.

1850.

Ansøgning: Indehl. en fyldig be-

skrivelse af den forskning som

den pågældende agter at ud-

føre i de kommende år samt af

planlagte undervisningsforløb.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Spansk sprog. Den der

ansættes forventes at indgå i

instituttets forskningsprojek-

ter. Undervisningen omfatter

både teoretiske og praktiske

discipliner på bachelor- og

kandidatuddannelsen.

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

kumentation for tilsv. niveau i

spansk lingvistik. Pga. kontra-

stive aspekter fordres tillige

kundskaber i dansk på højt ni-

veau.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur
Sted: Institut for Dansk Dialekt-

forskning.

Indhold: Danske talesprog med

særligt henblik på regional el.

social variation.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

have kvalificeret sig inden for

dansk filologisk sprogforsk-

ning.

Ansøgningsfrist: 30/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Adjunktur 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Forsikringsmatematisk 

Laboratorium.

Indhold: Finansiering el. Stoka-

stisk Kontrol i Forsikringsmate-

matik.

Til besættelse: 1/8-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Hanspeter Schmidli,

tlf. 3532 0788, e-mail: 

schmidli@act.ku.dk.

Øvrige stillinger

Praktikant til Den Danske
Ambassade i Riga
Sted: Riga, Letland.

Indhold: Ulønnet praktikant til

Forsvarschefens kontor for ef-

teråret 2001 el. senere seme-

stre. Assistent for Forsvarsche-

fen med mange bi- og multila-

terale relationer ml. Danmark,

Letland og øvrige Baltikum på

det forsvars- og sikkerhedspoli-

tiske område. 

Ansøgningsfrist for efterårsseme-

steret: 20/3-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.denmark.lv el. kontakt

Forsvarsattachéens nuv. prakti-

kant, Rune Hansen, e-mail: 

rixpa3@rixamb.um.dk.

Praktikanter til Den Dan-
ske Ambassade i Tallinn
Sted: Tallin, Estland, ambassa-

dens handelsafdeling.

Til besættelse: 1/8-01. 

Omfang: 1/2 år med mulighed

for udvidelse til et år. 

Ansøgning: Bilagt CV og karak-

terbevis stiles til ambassade-

sekretær Mette Ehlers Frede-

riksen.

Ansøgningsfrist: 1/4-01. 

Yderligere oplysninger:

www.denmark.ee  el. den nuv.

praktikant, Rikke Budolfsen,

tel. +372 630 6400 ext. 24, 

e-mail: tllpa4@tllamb.um.dk.

Nordjobb, sommer 2001 
Unge tilbydes et lønnet sommer-

job i et andet land i Norden

med bolig og et righoldigt kul-

tur- og fritidsprogram. 

Yderligere oplysninger: www.for-

eningen-norden.dk, Forenin-

gen Norden, Malmøgade 3,

2100 Kbh. Ø, tlf. 3542 2142, 

e-mail: nordjobbdk@hotmail.

com. 

ASSE Arbejde/Internship 
i USA
ASSE tilbyder unge i alderen 18-

30 år mulighed for at søge

sommerferiejob (Work and

Travel) el. praktikplads i en

amerikansk virksomhed (In-

ternship) i USA. Programmet

giver studerende mulighed for

at kombinere studium i Dan-

mark med international er-

hvervserfaring. Praktikophol-

det skal være studierelevant

og godkendes af den studeren-

des studievejleder.

Periode: Programmet er åbent

fra 1/6 til 19/10-01.  

Yderligere oplysninger: 

www.asseworld.com, ASSE, 

Banegårdspladsen 1, 4., 

1570 Kbh. V, tlf. 3315 4445, 

e-mail: rejs@school.dk.

TAP-Stillinger

AC-fuldmægtig – The Interna-

tional Office of Copenhagen 

Published in Universitetsavisen

15 February 2001.

Deadline for applications (in Eng-

lish) has been extended to 6

April 2001.

Tutorer på dansk
Indhold: Introduktion af de nye

studerende i fagets identitet

og konkrete udformning. In-

formation om bl.a. studieord-

ning, Universitetsloven, SU og

diverse praktisk viden om stu-

dieforhold. Fakultetet afholder

tutorseminar 28/4-01. 

Kvalifikationer: Danskstuderen-

de.

Til besættelse: 17/4-01.

Omfang: 92 timer i alt med 22 ti-

mer i foråret 2001, 50 timer i

efteråret 2001 og 20 timer i

foråret 2002.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Dansk.

Ansøgningsfrist: 3/4-01, kl. 15.00.

Tutorer på engelsk 
Sted: Engelsk Studienævn.

Indhold: Deltagelse i planlægnin-

gen af ruskursus i samarbejde

med Studienævnet og studie-

vejlederen. Vejledning af de

nye studerende og orientering

om eksamen og eksamenstil-

melding. Det Humanistiske Fa-

kultet afholder tutorseminar

28/4-01.

Til besættelse: 1/4-01.

Omfang: 12 tutorstillinger a 50-

75 timer fordelt på hhv. foråret

2001, efteråret 2001 og foråret

2002. 

Ansøgning: Indehl. navn, adres-

se, tlf. nr. og CPR nr. 

Sendes til: Engelsk Studienævn. 

Ansøgningsfrist: 26/3-01, kl.

12.00.

Tutorer på historie
Indhold: Vejledning for nystarte-

re i f.m. bachelorstudiet og

fastholdelse af nye studerende

via en mere udbygget studiein-

troduktion. Fakultetet afhol-

der tutorseminar 28/4-01. 

Omfang: To slags tutorer søges.

Ca. 15 tutorer til i alt 55 timer,

hvoraf der bruges 35 timer i

f.m. forberedelse af rusintro-

duktion og studiestartsaktivite-

ter i august og september må-

ned 2001 samt yderligere 10 ti-

mer i efteråret 2001 og 10 ti-

mer i foråret 2002. Og ca. 15

tutorer til i alt 35 timer i f.m.

forberedelse af rusintroduk-

tion og studiestartsaktiviteter 

i august og september måned

2001.

Ansøgning: Oplys hvilken type

der søges. Skriftlige, motivere-

de og evt. (hvis begge typer

søges) prioriterede ansøgnin-

ger med angivelse af navn,

adresse, cpr.nr. og tlf.nr.

Sendes til: Studienævnet for 

Historie, Njalsgade 102, 

2300 Kbh. S. 

Ansøgning: Skema findes på

www.jur.ku.dk/ansoegnings-

skema/.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Samfundsvidenskab

Lektorat 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Forvaltning. Forsknings-

planens koncentrationsområ-

der er: 1) Magt og demokrati,

2) Offentlig sektor i opbrud, 

3) Europæisk sikkerhed og in-

tegration. Forskningen i for-

valtning er især knyttet til 2). 

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer inden for for-

valtning. Erfaring med både

teoretisk og empirisk forskning

er en fordel. Undervisnings- og

forskningserfaring inden for

internationaliseret forvaltning

og offentlig styring.

Til besættelse: 1/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kirsten Thomsen, Rosen-

borggade 15, 1130 Kbh. K, 

tlf. 3532 3371, e-mail:

kt@ifs.ku.dk.

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Regnskabsanalyse og

virksomhedsvurdering på øko-

nomistudiets kandidatdel. 

Forelæsninger, eksamensafhol-

delse og andre evalueringer.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed,

praktisk erhvervserfaring og

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår i 3 år.

Ansøgning: Bilagt oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed; publikationsliste over

videnskabelig produktion. Med

* - markering angives hvilke

arbejder ansøgeren ønsker at

påberåbe sig. Produktionen

indsendes i 2 eks.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Insti-

tut, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K. Stiles til rektor.

Ansøgningsfrist: 27/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

▼ Sundhedsvidenskab

Lektorat/adjunktur
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Medicinsk

Kvinde- og Kønsforskning.

Indhold: Forskning i medicinsk

kvinde- og kønsforskning, her-

under forpligtelse til publice-

ring/videnskabelig formidling,

og undervisning inden for Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tets uddannelser, herunder

ph.d.-uddannelsen. Der er tilli-

ge administrative opgaver.

Til besættelse: 1/9-2001.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 30/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645.

Lektorat/adjunktur 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Medicinsk Anato-

misk Institut. 

Indhold: Bevægeapparatets bio-

mekanik. Forskning inden for

et el. flere af områderne bio-

mekanik, funktionel anatomi

og motorisk kontrol. Undervis-

ning indenfor bevægeappara-

tets anatomi, neuroanatomi el-

ler basal human biologi.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 19/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645 el. lektor Erik B.

Simonsen, tlf. 3532 7230, 

e-mail: E.Simonsen@mai.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Videreuddannelsesstil-

ling med forpligtelse til forsk-

ning, udvikling og undervis-

ning. Forskningsopgaver inden

for det gerodontologiske om-

råde samt undervisning og ad-

ministration. Adjunkten skal

indgå aktivt i de relevante ak-

tiviteter ved Odontologisk Æl-

dreforskningscenter. Undervis-

ningsopgaver relateret til såvel

gerontologi som gerodontolo-

gi. 

Til besættelse: Snarest. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 2/5-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Forskningsassistent
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Medi-

cinsk Videnskabsteori.

Indhold: Medvirken ved gennem-

førelse af spørgeskemaunder-

søgelser og interviews i f.m. et

EU-støttet projekt.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen. Erfaring med

spørgeskemaundersøgelser er

en fordel.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Et år.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Afdeling for

Medicinsk Videnskabsteori, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.
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Ansøgningsfrist: 26/3-01 med

morgenposten.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for historie, KUA, trap-

pe 15.

Tutorer på filosofi
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Se opslag på instituttet.

Til besættelse: 1/4-01.

Omfang: Et antal stillinger a 80

timer. 

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om navn, studiestart og fag,

samt kort motivering.

Sendes til: Studieleder Poul

Lübcke, Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 29/3-01, kl.

12.00.

Specialkonsulent/
fuldmægtig
Sted: Fællesadministrationen,

Driftstøtteorganisationen

(DSO), Budget- og Planlæg-

ningsafdelingen.

Indhold: Udvikle, teste, drive,

vedligeholde og dokumentere

faglige krav til de forskellige

økonomistyringssystemer som

KU anvender. Undervisning og

brugersupport.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse.

Til besættelse: Snarest

Ansøgning: Mrk “DSO”. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Personalekontoret, Nørre-

gade 10, P.O.B. 2177, 1017

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger –

Drifts- og udviklingsmedarbej-

der til Universitetets økonomi-

styringssystemer.

Yderligere oplysninger: System-

administrator Kirsten-Marie

Høyrup, tlf. 3532 2756 el. kon-

torchef Lars Øbing, tlf. 

3532 2752.

Medarbejder til 
refusioner og løn
Sted: Økonomikontoret, Løn. 

Indhold: At søge refusioner i f.m.

sygdom, lønsagsbehandling,

back-up på øvrige refusions-

ordninger, fraværsregistrering

og feriepengesystemet samt ad

hoc opgaver i f.t. feriepengesy-

stemet i højsæsonen. 

kvalifikationer: Godt kendskab til

dagpengeloven, lønsagsbe-

handling, anvendelsen af SCL

og evt. KOKO. Overenskomst-

forståelse, evt. kendskab til fe-

rieloven samt PC- kendskab på

brugerniveau.

Omfang: 31 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 22/3-01 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Institutsekretær/
overassistent
Sted: Det arnamagnæanske 

Institut.

Indhold: Bl.a. regnskabsføring,

journalisering, telefonpasning,

indkøb, modtagelse og vejled-

ning af gæster og div. forefal-

dende opgaver.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. tilsv. Erfaring med tekst-

behandling, Microsoft Excel,

lidt kendskab til Microsoft Ac-

cess, og rimelige engelskkund-

skaber. Kendskab til islandsk er

en fordel. 

Til besættelse: 1/4-01.

Ansøgningsfrist: 23/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Kontorfuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Miljø- og

Arbejdsmedicin (MA).

Indhold: Studieadministration,

selvstændige udvalgs- og

forskningssekretærfunktioner,

herunder selvstændig regn-

skabsføring  samt forefaldende

kontorarbejde.

Kvalifikationer: Lægesekretær-

el. kontoruddannelse i kombi-

nation med relevant erhvervs-

erfaring, gode engelskkund-

skaber.

Omfang: 22,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 23/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skrivning, redigering og

opsætning af manuskripter,

lærebøger m.m.; opbygning og

vedligeholdelse af hjemmesi-

der og andre digitale hjælpe-

midler; selvstændig administra-

tion i f.m. universitetsundervis-

ning; tilrettelæggelse af møder

og kurser; alm. sekretæropga-

ver. 

Kvalifikationer: Nogle års er-

hvervserfaring, evt. fra offent-

lig administration el. advokat-

kontor; gode retskrivningsev-

ner og gerne kendskab til juri-

disk terminologi; fuld fortrolig-

hed med tekstbehandling og

IT. Kendskab til engelsk er en

fordel.

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/. 

Kontorfuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Sundheds-

tjenesteforskning.

Indhold: Sekretær for afdelings-

leder samt andre videnskabeli-

ge medarbejdere; afdelingsse-

kretær; studieadministration i

f.m. mindre kurser. 

Kvalifikationer: Gode dansk- og

engelskkundskaber. Kendskab

til Word Perfect 8 og Office-

pakken på avanceret niveau.

Til besættelse: 1/4-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 23/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Asmah Hussain, tlf.

3532 7628. 

Kontorelever
Sted: Københavns Universitet,

Studieadministrationen.

Indhold: Oplæring i alle funktio-

ner som indgår i en moderne

all-round kontoruddannelse,

særligt med vægt på alle typer

edb og publikumskontakt i

f.m. ekspedition og vejledning

af studerende.

Kvalifikationer: Bestået højere

handelseksamen.

Til besættelse: 1/8-01.

Omfang: 2 stillinger.

Ansøgning: Bilagt relevante bilag

(evt. eksamensbevis og tidlige-

re beskæftigelse).

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Studieadministrationen,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/3-01.

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Vinnie Holtze, 

tlf. 3532 2891 el. overassistent

Jannie Fischer Larsen, tlf. 

3532 2928.

Laborant/bioanalytiker
Sted: Institut for Molekylær 

Patologi.

Indhold: Cancerbiologi med vægt

på molekylærbiologiske tek-

nikker.  

Ansøgningsfrist: 23/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Ingeniørassistent/
AV-assistent
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab. 

Indhold: Vedligeholdelse af insti-

tuttets audiovisuelle udstyr,

udlån af udstyr og vejledning i

brugen for studerende.

Kvalifikationer: Fx AV-assistent,

elektronikmekaniker med AV

og/el. EDB som arbejdsfelt

el.lign. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Institut for

Film- og Medievidenskab,

Københavns Universitet, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 22/3-01.

Yderligere oplysninger: AV-tekni-

ker Jens Bager, tlf. 3532 8127,

områdeleder Leif Kristensen,

tlf. 3532 8134 el. lektor Len-

nard Højbjerg, tlf. 3532 8126.

Montør/blikkenslager
Sted: Teknisk Service Universitets-

parken, driftsområde Nørre

Fælled.

Indhold: Installationer, drift og

vedligehold.

Kvalifikationer: Uddannet blik-

kenslager med erfaring i nye

automatiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 26/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www. ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Maskin-

mester Per Nielsen, Teknisk

Service, Jagtvej 155B, 2200

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

spektør/formand Jan Fingeret,

tlf. 3532 0050.

Montør/blikkenslager
Sted: Teknisk Service, driftsområ-

de Nørre Fælled, Rockefeller-

komplekset.

Indhold: Installationer, drift og

vedligehold.

Kvalifikationer: Uddannet blik-

kenslager med erfaring i nye

automatiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 2/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd: www.

ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Maskin-

mester Per Nielsen, Teknisk

Service, Jagtvej 155B, 2200

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

spektør Flemming Bo Hansen,

tlf. 3532 5264.

Eksamen

▼ Teologi

Eksamenstilmelding
Termin: Forårssemestret 2001.

Afsluttende eksamen: 26/3-6/4-

01.

Praktisk Teologi: 2/5-14/5-01.

Grunduddannelsen: 2/4-17/4-01.   

Sted: Fakultetskontoret, Købma-

gergade 44-46, stuen. Man-fre

kl. 10-12, tir. tillige 13-17.

Plan over de enkelte eksaminer

meddeles ved opslag i Købma-

gergade 44-46.

▼ Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding på
antropologi
Termin: Sommer 2001.

Tilmelding via internettet: 19/3 -

6/4-01.

Tilmelding på papirblanketter: 

2 - 6/4-01.

Blanketter: Til- og afmeldings-

blanketter til nedennævnte ek-

saminer fås på Institut for An-

tropologi eller i Samf.inf. på

Det samfundsvidenskabelige

Fakultetskontor, St. Kannike-

stræde 13, st., 1169 Kbh. K –

hvor de også skal afleveres.

Eksaminer: Grunduddannelsen,

2. semester, prøve (14-dages

opgave) (1998-ordningen)

– Eksamen omfatter en 14-dages

individuel opgave som udleve-

res på Institut for Antropologi

23/5 og indleveres i instituttets

reception senest 6/6 kl. 14.00 i

4 eks. - 5 hvis opgaven må ud-

lånes fra Biblioteket. Evt. af-

melding senest 16/5-01.

Grunduddannelsen, 4. semester,

metodeprøve (1998-ordnin-

gen)

– Prøven udgøres af et frit skrift-

ligt arbejde i form af en rap-

port som indleveres i institut-

tets reception senest den 

12/6-01 kl. 14.00 i 3 eks. – 4

hvis opgaven må udlånes fra

Biblioteket. Evt. afmelding 

senest den 25/5-01.

Grunduddannelsen, Bachelor-

essay (1993-ordningen)

– Opgaven indleveres i Institut-

tets receptionen senest 14/6-01

kl. 14.00 i 3 eks. – 4 hvis opga-

ven må udlånes fra Biblioteket.

Evt. afmelding senest 1/6-01.

Grunduddannelsen, Bachelor-

essay (1998-ordningen)

– Opgaven indleveres i institut-

tets receptionen senest 7/6-01

kl. 14.00 i 4 eks. – 5 hvis opga-

ven må udlånes fra Biblioteket.

Mundtlige eksamen: Finder sted i

perioden 20 - 21/6-01. Evt. af-

melding senest 25/5-01.

Overbygningsuddannelsen, 7. se-

mesters essay (1993 ordningen)

+ kursusessay (2000 ordningen)

+ meritstuderende, studerende

på Åben Uddannelse og

gæstestuderende

– Opgaven indleveres i institut-

tets receptionen senest 11/6-01

kl. 14.00 i 3 eks. Evt. afmelding

skal ske senest den 25. maj.

Eksamenstilmelding på
sociologi
Termin: Sommer 2001.

Gælder: Studerende på Sociolo-

gisk bachelor- og kandidatud-

dannelse; stud. der følger sup-

pleringsuddannelse i sociologi;

stud. der følger meritfag på so-

ciologi.

Periode: 19 - 23/3-01 kl. 9.30-

13.15.

Sted: Linnésgade 22, 1., ekspedi-

tionen.

Tilmelding via internettet:

www.ku.dk/selvbetjening.

Husk pinkode.

Periode: 19 - 30/3-01.

Afmelding: Senest 7 dage før

fastsat eksamensdato.

Yderligere oplysninger: Sociolo-

gisk Institut, tlf. 3532 3287.

▼ Humaniora

Eksamenstilmelding på
humaniora
Termin: Sommereksamen 2001.

Tilmelding via internettet: Muligt

for de fleste fag.

www.ku.dk/selvbetjening er

åben for tilmeldinger i tilmel-

dingsugen (19-23/3-01 uanset

fag.)

Tilmelding i eksamensadministra-

tionen gælder flg.

institutter/fag: Asieninstituttet,

Institut for Almen og Anvendt

Sprogvidenskab  (Audiologo-

pædi, Fonetik, Lingvistik, 

Indoeuropæistik, Datamatisk

Lingvistik, Sprogpsykologi,

Fremmedsprogspædagogik),

Institut for Arkæologi og Etno-

logi, Carsten Niebuhr Institut-

tet for nærorientalske studier,

Institut for Eskimologi, Institut

for Filosofi, Pædagogik og Re-

torik (herunder Humanistisk

Informatik), Center for Folklo-

ristik, Institut for Tysk og Ne-

derlandsk, Institut for Kunsthi-

storie og Teatervidenskab, In-

stitut for Litteraturvidenskab,

Institut for Psykologi, Institut

for Religionshistorie (herunder

Indianske Sprog og Kulturer),

Østeuropainstituttet (herunder

Moderne Græsk), Fællesele-

ment (Humanistisk Videnskabs-

teori og Humaniora og Euro-

pæisk Kultur).

Periode: 19/3-01 t.o.m. 23/3-01 kl.

10-16, 22/3 dog fra kl. 10-17.

Sted: KUA, Eksamensadministra-

tionen, TORVET ml. trappe 17

og 18.

Tilmelding på institutterne gæl-

der flg. institutter/fag: Engelsk

Institut (19-23/3), Institut for

Film og Medievidenskab 

(19-23/3), Institut for Græsk og

Latin (19-22/3), Institut for Hi-

storie (19-23/3, se tidspunkter

på instituttet),  Musikvidenska-

beligt Institut, Institut for Nor-

disk Filologi (herunder Finsk,

Minoritetsstudier, Center for

Kvinde- og Kønsforskning,

Center for Arbejderkulturstu-

dier) (19-23/3), Romansk Insti-

tut (19-23/3).

Tilmelding til elementarkursus i

Græsk og Latin foregår i f.m.

undervisningen på holdene el.

ved henv. til koordinator Per

Methner Rasmussen, Købma-

gergade 50.

Husk ved eksamenstilmeldingen:

Gyldigt årskort (Hvis du har

fået tilladelse til at gå til eksa-

men i sidste fag på Bachelor-

uddannelsen og første fag på

Kandidatudd./Overbygn.udd.  

i samme termin, skal både Ba-

chelorudd. og Kandidatudd./

Overbygn.udd. være anført på

årskortet); fakultetets skrivelse

vedr. din optagelse på Bache-

lortilvalgsfag; evt. breve vedr.

dispensationer fx ved indskriv-

ning på enkelte studieelemen-

ter på en anden kandidat-/

overbygningsuddannelse og

aflæggelse af eksamen på

fremmedsprog.

Ved sygdom el. fravær pga. af

rejse i tilmeldingsperioden kan

tilmeldingsskema rekvireres

skriftligt. Frankeret svarkuvert

(5,25 kr. – A4) skal vedlægges. 

Bekræftelse: Medio maj vil du

Bidrag til naturvidenskabs lektionskatalog
Der indkaldes forslag til Lektionskatalog, efteråret 2001 og Studiehåndbøgerne for 2000/2001 senest fre-

dag den 30. marts. Lektionskataloget udkommer ca. 1. juni og Studiehåndbøgerne en måned senere.

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

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

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

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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modtage en udskrift i form af

en blanket for hver tilmeldt

prøve. Ved evt. afmelding skal

denne anvendes. 

Afmelding: Blanket vedr. afmel-

ding afleveres/fremsendes til

pågældende institut. Se opslag

på instituttet angående afmel-

dingsfrister.

Ph.d.-stipendier

Ph.d.-stipendier/
kandidatstipendier 
Sted: Forskerskolen for Integra-

tion, Produktion og Velfærd.

Indhold: Nationaløkonomi og so-

ciologi. Formålet er at styrke

forskningskompetencen inden

for social- og arbejdsmarkeds-

forskning i Danmark. Se

www.Grad-Inprowe.dk.

Til besættelse: 1/5-01 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Til stipendier inden

for sociologi på KU mærkes:

201-233-61/01-2511.

Ansøgningsfrist: 6/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/generel/ samt www.sam-

fundsvidenskab.au.dk – opslag

el. kontakt fuldmægtig Mette

Valbjørn, Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, AAU, 

tlf. 8942 1546, e-mail:

mv@adm.au.dk.

Yderligere oplysninger: Lektor

Jørgen Elm Larsen, Sociologisk

Institut, KU, tlf. 3532 3266, 

e-mail: joergen.elm.larsen@

sociology.ku.dk el. forsknings-

professor Peter Jensen, Institut

for Økonomi, AAU, tlf. 

8942 1588, e-mail:

pjensen@econ.au.dk. 

Ph.d.-stipendium i 
antropologi
Sted: Institut for Antropologi.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen. 

Ansøgning: Skema, ph.d.-be-

kendtgørelse mv. fås hos Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet, St. Kannikestræde 13, 1169

Kbh. K, tlf. 3532 3538 (Per Bjer-

regaard Nielsen). Mærk ansøg-

ningen j.nr. 201-233-62/01-

2411.

Sendes til: Fakultetskontoret på

ovennævnte adresse. 

Til besættelse: 1/8-01. 

Ansøgningsfrist: 14/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.

anthro.ku.dk og www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekretær Jørgen Pedersen, tlf.

3532 3468.

Ph.d.-stipendium i 
sociologi
Sted: Sociologisk Institut. 

Indhold: De forskningsmæssige

satsningsområder er: 1) Kultur

og identitet, 2) Marginalisering

og velfærd, 3) Viden og sam-

fund, samt 4) Værdier og social

forandring. Ansøgninger der

falder indenfor disse områder,

vil derfor blive prioriteret.

Kvalifikationer: Kandidat el. æl-

dre studerende som forventes

at afslutte studierne i nærme-

ste fremtid. Kandidatstipendier

har en varighed på 2 1/2 år og

kan kun søges af kandidater

med min. 2 års erhvervserfa-

ring der kan give et halvt års

merit på forskeruddannelsen.

Til besættelse: 1/6-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 17/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Ph.d.-stipendier i 
nanomagnetisme
Sted: Ved hhv. Niels Bohr Institut-

tets NanoScience Center, KU og

Institut for Fysik, DTU.

Indhold: 1) Studier af nanopar-

tiklers og nanokompositmate-

rialers magnetiske egenskaber

vha. bl.a. Mössbauer spektro-

skopi, neutronspredning og

magnetiseringsmålinger. 

2) Studier af magnetisk nano-

elektronik baseret på elek-

tronspin uligevægtsfænome-

ner og fremstillet vha. MBE

dyrkede magnetiske/umagneti-

ske halvleder heterostrukturer

og elektronstrålelitografi.

Kvalifikationer: Civilingeniør,

cand.scient. el. tilsv.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 2 stipendier.

Ansøgning: Med relevante bilag i

3 eks. Angiv hvilket stipendium

der søges.

Sendes til: Steen Mørup, Institut

for Fysik, bygn. 307, DTU, 

2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgningsfrist: 3/4-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Docent

Poul Erik Lindelof, NBIfAFG,

Ørsted Laboratoriet, Universi-

tetsparken 5, 2100 Kbh. Ø, 

tlf. 3532  0438, e-mail: 

lindelof@fys.ku.dk el. prof.

Steen Mørup, tlf. 4525 3171, 

e-mail: morup@fysik.dtu.dk.

Stipendier 

Fonden af 17-12-1981
Støtte: Stipendier til forskning in-

den for sygdomsbekæmpelse

ydes i form af kandidatstipen-

dium, seniorstipendium, ph.d.-

stipendium el. skolarstipendi-

um. 

Kandidatstipendiet/ph.d.-stipen-

diet: For yngre forskere der øn-

sker mulighed for at for helt at

hellige sig et forskningspro-

jekt. Bevilges for 1 år, men

med mulighed for forlængelse

i 1 + 1 år.

Seniorstipendiet: Forudsætter

dokumenteret videnskabelige

evner og tildeles m.h.p. ud-

førelse el. afslutning af et

større videnskabeligt arbejde.

Ph.d.-stipendiet: Forudsætter at

udgifterne til universitetets ad-

ministration af stipendiet samt

kursusafgift tilvejebringes fra

anden side.

Ansøgning: Skema fås på neden-

stående adresse.

Sendes til: FONDEN AF 17-12-

1981, Fondens Bestyrelse, Ad-

vokatfirmaet Jon Palle Buhl,

Att. Advokat Dorrit Engel, 

Valkendorfsgade 16, 3., 1151

Kbh. K. Sendes i 4 eks. 

Ansøgningsfrist: 1/6-01.

Yderligere oplysninger: Advokat

Dorrit Engel, tlf. 3348 0000.

Uddeling: Modtagerne får be-

sked primo september.

Das Rektorat-stipendium
Sted: Christian-Albrechts-Univer-

sität zu Kiel.

Målgruppe: Danske studerende

under 32 år (ved studieophol-

dets start) ved en højere ud-

dannelsesinstitution i Dan-

mark. Min. 2 års normerede

studier samt dokumenterede

tyskkundskaber.

Støtte: Et 10-måneders studieop-

hold med et beløb på 1.100

DM pr. md.

Periode: Fra 1/10-01 til 31/7-02.

Ansøgning: Skema bilagt for-

håndsgodkendelse (udformes

på dansk), motiv og projektbe-

skrivelse/studieplan for ophol-

det, karakterudskrifter, 2

lærerudtalelser fra eget fag

samt dokumentation for tysk-

kundskaber (udformes på

tysk). Dog kan karakterudskrif-

ter på engelsk accepteres. Ske-

ma fås ved Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K, tlf. 3532

3902/3532 3896 (kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 29/3-01.

Yderligere oplysninger:

www.uni-kiel.de/.

The Sasakawa Internatio-
nal Fellowship Fund
Målgruppe: Yngre forskere og 

videregående studerende ved

KU med en bachelor- el. kandi-

datgrad. 

Støtte: Studierejselegater til in-

ternationale studier el. studie-

programmer, herunder Japan-

studier, inden for samfundsvi-

denskab, jura og humaniora.

Tilskud på op til kr. 100.000 til

dækning af meromkostninger

forbundet med studierejser af

min. et semesters varighed. 

Ikke til efteruddannelse.

Ansøgning: Indehl. projektbeskri-

velse, rammebudget, udtalelse

fra vejleder, samt eventuelle

andre referencer. Stiles til rek-

tor. Skema findes på www.ku.

dk/pers/Instituthaandbog/Per-

sonaleforhold/Legater_og_fon-

de/Sasakawa_skema.doc el. hos

Kvikservice, Nørregade 10,

Kommunitetsbygningen, lok.

105, P.O.B. 2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 27/4-01. 

Uddeling: Modtagerne får be-

sked i maj.                                     

The Tokyo Foundation 
Joint Research/Exchange
Program (JREX)
Målgruppe: Kandidatstuderende

inden for samfundsvidenskab,

jura og humaniora ved KU.

Kandidatstuderende skal i

grupper udarbejde et projekt

der har betydning for lokale

og globale samfund. Grupper-

ne består af min. 2 pers. fra

forskellige lande, og mindst

halvdelen af deltagerne skal

komme fra institutioner der

som KU er tilknyttet SYLFF.

Støtte: Projektstipendier a maks.

USD 5.000.

Ansøgning sendes til: Scholarship

Division, The Tokyo Founda-

tion, Hibiya Central Bldg. 10th

Floor, 1-2-9 Nishishinbashi 

Minato-ku, Tokyo 105-0003 

Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Yderligere oplysninger: 

www.tkfd.or.jp.

The Tokyo Foundation
Administration/Faculty
Exchange Program
Målgruppe: Fuldtidsansatte ad-

ministrative og videnskabelige

medarbejdere inden for sam-

fundsvidenskab, jura og huma-

niora ved KU der ønsker at be-

søge el. modtage besøg fra en

kollega fra et andet universi-

tet. 

Støtte: 10 stipendier a maks. USD

10.000 til internationalt sam-

arbejde. Forskning og konfe-

rencebesøg er ikke det pri-

mære formål.

Ansøgning sendes til: Scholarship

Division, The Tokyo Founda-

tion, Hibiya Central Bldg. 10th

Floor, 1-2-9 Nishishinbashi 

Minato-ku, Tokyo 105-0003 

Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Yderligere oplysninger: 

www.tkfd.or.jp.

Eleni Nakou Scholarship
Målgruppe: Unge danskere som

søger at videreuddanne sig i

Grækenland.

Støtte: Beløb på maks. kr. 10.000

til ophold a min. to måneder. 

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til Det Danske Institut i Athen,

Herefondos 14, GR 105 58

Athen, tlf. 0030 1 3244644, 

fax 3247230, e-mail: 

info@diathens.com. 

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Uddeling: Svar senest 1/6-01.

Legater

Københavns Universitets
Fond for teologiske kan-
didater og studerende
Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier.

Ansøgning: Indehl. CV, cpr.nr.,

publikationsliste samt kort be-

skrivelse af og budget for an-

vendelsen.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Professor ved Køben-
havns Universitet, 
Dr. theol.  J. Nørregaard’s
rejselegat for teologiske
kandidater
Støtte: Til studierejser for teolo-

giske kandidater fra KU.

Ansøgning: Indehl. CV, cpr.nr.,

publikationsliste samt en kort

beskrivelse af og budget for

anvendelsen.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Tidligere sognepræst 
i Aadum sogn, Pastor
Emeritus Sigurd Anders
Michael Andersens og
hustrus Agnes Dorthea,
født Højers rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra KU.

Støtte: Til rejser.

Ansøgning: Indehl. CV, cpr.nr.,

publikationsliste samt en kort

beskrivelse af og budget for

anvendelsen.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, 

kl. 12.00.

Det Oehlenschläger-
Tégnérske Stipendiefond
m.fl. 
Målgruppe: Studerende ved KU

el. andre højere læreanstalter i

Københavnsområdet. Medlem-

mer af Studenterforeningen er

fortrinsberettigede.

Støtte: Til studier ved universite-

ter og andre højere læreanstal-

ter i de nordiske lande. 

Ansøgning: Bilagt relevante bi-

lag.

Sendes til: Advokat Joachim

Brøns, Skovbakkevej 73, 8800

Viborg.

Ansøgningsfrist: 5/4-01.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups mindelegat
Målgruppe: Jurastuderende ved

KU. De mest lovende og mest

trængende foretrækkes.

Støtte: 4 portioner a kr. 5.000.

Ansøgning: Benyt universitetets

ansøgningsskema for KU’s le-

gater. Angiv legatets navn på

forsiden.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/4-01.

Uddeling: Modtagerne får svar

direkte.

VUC Odense – 
Keld Fredbergs Legat
Målgruppe: Kursister med ad-

gangsgivende eksamen ved

VUC Odense som læser ved en

dansk undervisningsinstitution.

Støtte: Legatportioner a kr.

1.000. En person kan tildeles

flere portioner.

Ansøgning: Skema fås hos VUC

Odense, Jernbanegade 20,

5000 Odense C, tlf. 6313 9393.

Vedlægges dokumentation for

optagelse på undervisningsin-

stitution med angivelse af

start- og sluttidspunkt.

Ansøgningsfrist: 2/4-01.

Uddeling: Juni.

Greve Joachim Moltkes
Legat
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet. Teolo-

gistuderende og studerende

som ønsker at arbejde for Dan-

mission el. som sekretær i

KFUM og KFUK har fortrinsret.

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henv. til legatets sekretariat

(frankeret svarkuvert med kr.

4,00) el. på e-mail: 

tp@kfum-kfuk.dk.

Sendes til: KFUM og KFUK i Dan-

mark, att.: Generalsekretær

Margith Pedersen, Valby Lang-

gade 19, 2500 Valby.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

▼ Legatuddelinger

– Adjunkt, frk. Constance Heides

mindelegat

– Københavns Universitets 

legater

Uddelingen af legatportionerne

er nu afsluttet, og de der er

kommet i betragtning ved ud-

delingen har modtaget besked

direkte fra SU-kontoret.    

Forskningsstøtte

Mag.art. Marcus 
Lorenzens Legat
Støtte: Ca. kr. 35.000 til fremme

af studiet af dansk sprog og

dansk flora herunder udgivelse

af videnskabelige arbejder.

Ansøgning: Indehl. udførlige op-

lysninger om ansøgers uddan-

nelse og formål med støtten.

Sendes til: Det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab, H.C.

Andersens Boulevard 35, 

1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 10/4-01.

Inge Lehmann’s Legat 
af 1983
Målgruppe: Psykologer og for-

skere inden for geofysik med

kandidateksamen

Støtte: Legatportioner på kr.

50.000-120.000 er til rådighed

efter 1/10-01. Fortrinsvis til

forskningsophold el. videre-

gående forskningsuddannelse i

udlandet.

Ansøgning: Indehl. kort projekt-

beskrivelse af formål, metodi-

ske overvejelser, forskningsde-

sign, budget, dokumentation

for at projektet kan gennem-

føres i udlandet samt CV og

evt. anbefalinger. Sendes i 6

eks.



16 Un i v e r s i t e t s av i s e n  5  . 2 0 01

Sendes til: Videnskabernes Sel-

skab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V. 

Ansøgningsfrist: 20/4-01.

Yderligere oplysninger: Prof. Rolf

Kuschel, Psykologisk Laborato-

rium, Københavns Universitet,

tlf. 3532 8762 el. statsseismo-

log Søren Gregersen, Kort- og

Matrikelstyrelsen, tlf. 3587

5050.

Købmand i Odense 
Johann og Hanne 
Weimann, f. Seedorffs 
legat
Målgruppe: Særligt lovende for-

skere under 40 år hvis virksom-

hed falder indenfor el. har be-

røring med det lægevidenska-

belige fagområde.

Støtte: 1 - 2 stipendier af indtil 2

års varighed i 2001, men med

mulighed for forlængelse.

Ansøgning: Skema fås på neden-

stående adresse ved skriftlig

henv. vedlagt svarkuvert fran-

keret (kr. 5,50) el. på e-mail:

leh@adm.ku.dk. Sendes i 3

eks., skema dog i 5 eks. Modta-

ges ikke elektronisk. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, att. Lene Houmann, Det

Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetssekretariat, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 17/4-01, 

kl. 12.00.

Fonden af 17-12-1981
Støtte: Inden for sygdomsbe-

kæmpelse fx til indkøb af ap-

paratur samt støtte til nødven-

dig laborantassistance. 

Ansøgning: Skema fås på neden-

stående adresse.

Sendes til: FONDEN AF 17-12-

1981, Fondens Bestyrelse, Ad-

vokatfirmaet Jon Palle Buhl,

Att. Advokat Dorrit Engel, 

Valkendorfsgade 16, 3., 1151

Kbh. K. Sendes i 4 eks. 

Ansøgningsfrist: 1/6-01.

Yderligere oplysninger: Advokat

Dorrit Engel, tlf. 3348 0000.

Uddeling: Modtagerne får be-

sked primo september.

Lundbeckfondens 
juniorforskerpris
Målgruppe: Fonden vil fra 2001

uddele en personlig hæders-

pris til en dansk forsker under

40 år der har præsteret fremra-

gende forskning inden for

sundheds- og naturvidenska-

berne.

Pris: Kr. 150.000.

Indstillingsret: Professorer og lek-

torer ved de højere uddannel-

sesinstitutioner og forskere på

et tilsv. niveau ved danske sek-

torforskningsinstitutioner.

Indstilling: Et motiveret forslag

(maks. 4 s.) bilagt kandidatens

CV og publikationsliste, sendes

i 5 eks. Modtages ikke som fax

el. e-mail.

Sendes til: Lundbeckfonden, 

Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Indstillingsfrist: 1/6-01. 

Yderligere oplysninger:

www.lundbeckfonden.com el.

direktør, ph.d. Steen 

Hemmingsen, tlf. 3630 5230.

Grundvidenskabelig og
klinisk forskning inden
for endokrinologi
Novo Nordisk Fondens Nordiske

Forsknings Komité 

Støtte: I alt ca. kr. 10,5 mio. Der

ydes ikke støtte til egen løn til

forskere som deltager i projek-

tet el. til apparatur som kræver

bevilling fra komitéen på over

kr. 50.000.

Ansøgning: Skema og vejledning

kan hentes på www.novonor-

diskfonden.dk el. fås i sekreta-

riatet, Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O. Box 71,

2820 Gentofte, tlf. 4443 9031,

e-mail: nnfond@novo.dk. Sen-

des i 10 eks.

Sendes til: Fondens adresse.

Ansøgning som e-mail, fax el.

præliminær ansøgning modta-

ges ikke.

Ansøgningsfrist: 30/4-01.

Uddeling: Ultimo august.

Stipendier for kliniske
forskere
Novo Nordisk Fondens Nordiske

Forskningskomitè

Støtte: Ca. kr. 6 mio. Forsknings-

emnet skal være basal- og kli-

nisk endokrinologi. Midlerne

skal gøre det muligt for højt

kvalificerede forskere med ho-

vedansættelse i kliniske stillin-

ger at blive frigjort fra klinisk

arbejde; bevilling til hel el. del-

vis (min. 75%) fritagelse for kli-

nisk arbejde. Bevillinger gives

for 6-12 md. ad gangen evt.

med mulighed for forlængelse.

Tidligste begyndelsesdato vil

være 1/1-02.

Ansøgning: Skema m. vejledning

kan hentes på www.novonor-

diskfonden.dk el. fås i sekreta-

riatet, Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 

2820 Gentofte, tlf. 4443 9031, 

e-mail:nnfond@novo.dk. Sen-

des i 10 eks.

Sendes til: Fondens adresse.

Ansøgning som e-mail, fax el.

præliminær ansøgning modta-

ges ikke.

Ansøgningsfrist: 31/5-01.

Vera och Greta Oldbergs
stiftelse
Ansökande: Historiker, socialfor-

skare, nationalekonomer, stats-

vetenskapare, pedagoger el.

litteraturhistoriker från Dan-

mark, Island, Norge el. Finland.

Syfte: Forskning i Sverige.

Ansökan skickas till: Vera och

Greta Oldbergs stiftelse, SEB

Enskilda Banken, Stiftelser och

Företag, ST- S3, 106 40 Stock-

holm, Sverige.

Ansökningstid: 30/3-01.

Ytterligare information: Helena

Wallenberg, e-mail:

helena.wallenberg@seb.se.

Prisopgaver

The William Grant & Sons
young European Prize 
for Invention & Discovery
2001 
Målgruppe: Unge der gennem

forskning m.v. har gjort nye

opdagelser eller opfindelser, er

under 35 år og statsborger i et

europæisk land. 

Ansøgningsfrist: 30/4-01. 

Yderligere oplysninger: 

www.bigidea.org.uk/, The Big

Idea, the Harbourside, Irvine,

Ayrshire, Scotland, KA12 8XX,

tlf. +44 870 840 3100, e-mail:

net@bigidea.org.uk.

Uddannelse

▼ Humaniora

Ny megalitgravs-
forskning
Dagseminar på overbygningerne

Oplægsholdere: Flemming Kaul,

Svend Illum Hansen, Torben

Dehn, Lars Holten, Klaus Ebbe-

sen.

Tid: 2/4-01, kl.12.15 præcis.

Sted: Vandkunsten, Mellembygn.

4. sal, lok. E-26.

Arrangør: Københavns Universi-

tet, Dept. of Archaeology and

Etnology.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Kursus I: Introduktion til Det

Kongelige Biblioteks hjemme-

sider, især REX-databasen og

bibliotekets klassifikationssy-

stemer

Tid: 19/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: Fiolstæde 1.

Tid: 27/3-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Kursus II: Introduktion til tids-

skriftsøgning og artikelsøgning

Tid: 20/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Kursus III: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer

der tilbydes på Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider

Tid: 28/3-01, 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.

Sommerkursus ved 
Nordic Centre at Fudan
University, Shanghai 
Indhold: ‘Introduction to Modern

China’. Kurset er tilrettelagt af

de nordiske universiteter og

Fudan University i fællesskab

og tager sigte på en bred gen-

nemgang af Kinas historiske,

politiske og økonomiske udvik-

ling. Mulighed for at kunne

indstille i alt 6 studerende til

evt. overskydende restpladser. 

Tid: 2 - 20/7-01.

Sted: Nordic Centre at Fudan

University, Shanghai.

Pris: Ingen kursusafgift, men del-

tagerne betaler selv for rejse

og ophold.

Ansøgnings- og informationsma-

teriale: Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K., tlf. 3532

2918, e-mail: bep@adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 29/3-01 til Det

internationale Kontor.

AEGEE 
Sommeruniversitet
Indhold: AEGEE er en internatio-

nal studenterforening som ar-

rangerer sommeruniversiteter

med vidt forskellige temaer i

hele Europa. 

Pris: Deltagelse i et sommeruni-

versitet koster typisk 100 euro

hvilket dækker undervisning,

logi, og delvis forplejning.

Tilmelding: 20 - 22/3-01, kl. 15-19.

Her er også er mulighed for at

få yderligere information.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade 52.

Yderligere oplysninger:

www.aegee.tue.nl/su,

www.aegee.ku.dk el. ved henv.

til cphsu@hotmail.com.

Møder

Kvinders 
Menneskerettigheder
Debatmøde

Oplægsholdere: Koordinator 

Vera Eckhardt, Kvindegruppen

og Kit Boye, Kvindegruppen.

Tid: 19/3-01, kl. 17.00.

Sted: Infoteket, Dyrkøb 3, kld.,

1166 Kbh. K.

Arrangør: Specialgruppen for

kvinders menneskerettigheder

i Amnesty International. 

Yderligere oplysninger: Vera

Eckhardt, tlf. 3920 4229, 

e-mail: vera.e@image.dk.

Generalforsamling på
Universitesradioen
Dagsorden: Valg af dirigent og

referent; Formandens årsberet-

ning; Kassererens fremlæggel-

se af årsregnskab og budget;

Godkendelse af årsregnskab;

Valg af bestyrelse og revisor;

Årskontingent; Indkomne for-

slag.

Stemmeret: Alle gyldige medlem-

mer af Foreningen Universi-

tetsradioen af 1986.

Tid: 20/3-01, kl. 17.00.

Sted: Krystalgade 14, Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Universi-

tetsradioen, tlf. 3532 3939.

Speciale på Biologi
Orienteringsmøde

Indhold: Studievejledning: Ind-

skrivning, krav, eksamen m.m.;

specielevejlederens rolle, inter-

ne og eksterne specialer; to

specialestuderende fortæller

om deres erfaringer.

Tid: 22/3-01, kl. 18-20.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Arrangør: Den Naturvidenska-

belige Studievejledning, 

tlf. 3532 4228, e-mail: 

NAT-nsv@adm.ku.dk.

Krop, ritual og teater i
senmiddelalder og barok
Foredragsmøde

Indhold: Diskussion af teatrale 

ritualer opstået i f.m. 1100-tal-

lets Jesus-bevægelser. Ritualer-

ne insisterer på en vis sammen-

knytning af kropslighed og

åndelighed.

Tid: 22/3-01, kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H.

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.stud.hum.ku.dk/Studen-

terkredsen.

Danidas regionale 
miljøprogram 
i Mellemamerika
Møde

Indhold: Der er i alt bevilget 200

mio. kr. over 5 år, og nu skal

det nærmere indhold forhand-

les på plads. Hør om processen

og de strategiske valg.

Oplægsholder: Henrik als, kultur-

geograf. 

Tid: 26/3-01, kl. 19.30.

Sted: Center for Udviklings Forsk-

ning, Gl. Kongevej 5, 5.

Pris: Kr. 25 for ikke-medlemmer.

Arrangør: Netla, netla@netla.dk. 

Yderligere oplysninger: Se

www.netla.dk.

Møde i Polymorfien
Emne: Bakteriers sociale og 

a-sociale liv. Ved Lone Gram,

Danmarks Fiskeriundersøgelser,

c/o DTU.

Tid: 27/3-01, kl. 15.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, bygn. 37,

frokoststuen. 

The Translation Circle
Meeting

Title: A proposal for a ‘pædago-

gisk dansk-arabisk ordbog’.

Subject: The lecture will specify

the principles underlying a

proposed pedagogic Danish

Arabic Dictionary.

Lecturer: Adil Al-Kufaishi, 

Al-Mustansiriah University,

Baghdad, Iraq.

Language: English.

Time:  27/3-01, kl. 15.15-16.30

præcis.

Place: KUA, room 7.2.11.

Min mor døde. 
Min far døde
Foredragsmøde

Oplægsholder: Peter Olesen.

Indhold: Hvert år mister 4.000

danske børn en mor eller far,

og knap 300.000 danskere de-

ler samme dystre erfaring. Alle

taler med vemod om den tavs-

hed de blev mødt med, og det

er den tavshed forfatteren 

gerne vil have gjort op med. 

Tid: 27/3-01, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens kirke, 

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager, Rikke Heinsen, 

e-mail: heinsen@hum.ku.dk.

På tærsklen til fred? 
Al-Aqsa intifadaen og
fredsprocessen 
i Mellemøsten
Høring

Oplægsholdere: Birgitte Ene-

mark, P1; cand.mag. Jakob

Feldt; ph.d., lektor Noman 

Kanafani, Landbohøjskolen.

Tid: 29/3-01, kl. 15.00-18.00.

Sted: Snorresgade 17-19, 5., fro-

koststuen.

Arrangør: Orientalsk Forum, 

e-mail: sunehaugboel@

hotmail.com.

Den reglementerede 
prostitution 
Hertoft-eftermiddag

Emne: Prostitutionen i Køben-

havn 1874-1906.

Oplægsholder: Merete Bøge 

Pedersen.

Tid: 29/3-01, kl. 16.00-18.00.

Sted: Borgmester Jensens Allé 55,

opg. 61a, Psykiatrisk afd. O’s

aud.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 43996619.

Generalforsamling i
KVINFO
Tid: 29/3-01, kl. 19.30.

Sted: Biblioteket, Christians Bryg-

ge 3.

Yderligere oplysninger: E-mail:

kvindeligtselskab@kvinfo.dk.

Oplæsning, ost og rødvin
med Jens Okking
Indhold: Jens Okking læser kær-

ligheds- og erotiske digte i ud-

valg. Der serveres ost og rødvin

– inkluderet i entréen.

Tid: 30/3-01, kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.stud.hum.ku.dk/Studen-

terkredsen.

Nordbrandt for 
New Yorkers
Meeting

Subject: A discussion of the 

problems and possibilities of

translating contemporary 

Danish poetry into American

English.

Lecturer: Patrick Phillips, New

York University, USA.

Language: English.

Time: 3/4-01, kl. 15.15-16.30

præcis.

Place: KUA, room 7.2.11.

Organizer: The Translation circle.

Global opvarmning – 
fup eller faktum?
Temamøde

Indhold: Den offentlige debat

om global opvarmning og kli-

maforandringer foregår med

stadig større intensitet. En

samling fremtrædende danske

forskere er inviteret til at bely-

se problemstillingen ud fra for-

skellige synsvinkler – baseret

på facts.

Joan-Søstrene søger frivillige
Joan-Søstrene er kvinder der arbejder frivilligt med kvindepolitik og -rådgivning til kvinder som har 

været udsat for voldtægt, vold, incest eller sexchikane. Joan-Søstrene søger nye medlemmer til anonym

rådgivning og kvindepolitisk arbejde. Læs mere på www.joan-soestrene.dk, kontakt tlf. 3314 7484 el. 

e-mail: mail@joan-soestrene.dk inden 20. april.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Tid: 19/4-01, kl. 13.00-17.00.

Sted: Juliane Maries Vej 30, Audi-

toriet Rockefeller.

Tilmelding: Matthew S. Johnson,

tlf. 3532 0303, e-mail:

msj@kiku.dk.

Tilmeldingsfrist: 4/4-01. 

Arrangører: Interessegruppen for

Gasanalyse, Dansk Selskab for

Miljøkemi og COGCI.

Seminarer og 
workshops

Konferencerække om
verdens brændpunkter
Indhold: De to første konferen-

cer af i alt fem.

Emne I: Balkan – Plads i Europa.

Plads i EU. 

Panel: BiH Ambassadør Lamia

Tanovic; kontorchef Kirsten 

Bierring, Udenrigsministeriet;

dr.phil. Carsten Fledelius, ph.d.

Safet Bektovc; skuespiller 

Zlatko Buric; lektor Terkil T. 

Nielsen, Europabevægelsen. 

Tid: 22/3-01, kl. 19.30-21.30.

Sted: Vesterbro Beboerhus,

Halmtorvet 11.

Emne II: Et land. Et folk. En kul-

tur. Høring om Iran

Panel: Forfatter Faraj Sarkohi,

Frankfurt; Redaktør Pernille

Bramming, Aktuelt; lektor Lars

Erslev Andersen, Syddansk Uni-

versitet.

Tid: 29/3-01, kl. 19.30-21.30.

Sted: Café Mandela v/ Øksne-

hallen, Halmtorv 11.

Billetter: Bestilles gratis på tlf.

3331 1172/3324 5079.

Arrangør: Kulturmøde Over

Grænser, tlf. 3324 5079/

3321 8439, e-mail: kultur.

saadou@post.tele.dk.

Marionet: Metafysik, 
Mekanik, Modernitet 
Internationalt symposium

Indhold: Forskere og scenekunst-

nere diskuterer kroppen som

kunstfigur i et forsøg på at

indkredse tendenserne inden

for fremtidens kunstneriske

udtryk på scenen. Med mario-

netten som indfaldsvinkel stil-

les skarpt på vor tids komplek-

se forhold mellem menneske

og teknologi, tradition og mo-

dernitet, metafysik og meka-

nik, vestlig og ikke-vestlig kul-

tur. Desuden en række

gæstespil og arbejdsdemon-

strationer med udenlandske

kunstnere og en workshop

med Michael Meschke.  

Tid: 28/3 - 1/4-01.

Program og tilmelding: Kontakt

teatersekretariat@hum.ku.dk

el. sekretariatet på Teatervi-

denskab, KUA. 

Pris: Fuld deltagelse inkl. frokost

kr. 650. Det er muligt at tilmel-

de sig enkelte arrangementer.

Arrangør: Institut for Teatervi-

denskab m.fl.

Gender, Sex and
HIV/AIDS, Research and
Intervention in Africa 
Two-day international seminar 

Contents: Based on research on

the constructions of gender,

masculinities and femininities,

relationships between women

and men, and the meaning of

sex and relationships in various

– mainly African – contexts.

Key note speakers: Prof. Robert

Morrell, University of Natal,

Durban, South Africa; Dr. 

Edward Kirumira, Makerere

University, Kampala, Uganda;

Dr. Liv Haram, Nordic Africa 

Institute, Uppsala, Sweden; Dr.

Shanti Parikh, Yale University,

USA; Programme Manager 

Errol Alexis, Margaret Sanger

Center International, New

York, USA.

Time: 23-24 April, at 9-16.

Place: Teilum Building, Audito-

rium B, Frederik V’s Vej 11,

2100 Cph. Ø

Registration: Before 6 April to

Marianne Holck Christensen, 

e-mail: M.H.Christensen@pub-

health.ku.dk, tel. 3532 7967.

Additional information:

www.pubhealth.ku.dk/

gender-aids.

Organizers: Margrethe Silber-

schmidt & Britt Pinkowsky 

Tersbøl, Dept. of Women and

Gender Research in Medicine,

Institute of Public Health, 

Panum Institute.

Kønskonference 2001
Et dansk-svensk møde

Indhold: Forelæsninger og

workshops med førende for-

skere med temaer som: køn og

medborgerskab; queer theory;

feministisk litteraturkritik;

postkolonialisme; køn og virk-

somhedskultur.

Tid: 26/4, kl. 10-18.

Sted: Den Sorte Diamant, Det

Kgl. Bibliotek. Derefter fest-

middag på Base Camp, Hol-

men.

Tilmelding: www.kvinfo.dk el.

Katarina Blomqvist og Lene

Kjeldsen, tlf. 3313 5088.

Arrangør: KVINFO og Foreningen

for Kønsforskning i Danmark.

Løgstrup-receptionen 
Seminar

Indhold: Seks bidrag til forståel-

sen af den moderne Løgstrup-

reception. Efter fremlæggelsen

er der diskussionsoplæg af ud-

peget opponent og herefter fri

diskussion. Før seminaret ud-

sendes skriftligt oplæg.

Oplægsholdere: Svend Andersen,

AAU; Arne Grøn, KU; Jan-Olav

Henriksen, Menighedsfakulte-

tet, Oslo; Anders Lindseth,

Trømsø Universitet; Kees van

Kooten Niekerk, AAU; Jakob

Wolf, KU. 

Tid: 26 - 27/4-01.

Pris: Kr. 100 inkl. frokost og kaffe

– betales ved ankomsten.

Tilmelding og yderligere oplys-

ninger: Mickey Gjerris, P.O.B.

2164, Købmagergade 46, 1150

Kbh. K, tlf. 3532 3675/76 el.

3532 3718, e-mail:

mgj@teol.ku.dk. 

Tilmeldingsfrist: 1/4-01.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi.

Liv eller død over 
biografien?
To-dages seminar

Indhold: Den kultur- og lær-

domshistoriske biografi. 

Oplægsholdere: Dan C. Christen-

sen; Joakim Garff; Margareta

Hallberg; Jon Helt Harder; An-

nelies Kuhlmann; Jytte Larsen;

Inger Larsson; Helgard Mahrdt;

Brian Patrick McGuire; David

Nye; Sebastian Olden-

Jorgensen og Birgitte Possing.

Tid: 17 - 18/5-01.

Sted: Diakonissestiftelsen,

København.

Tilmelding: E-mail: konferen-

ce@mhm.ku.dk.

Tilmeldingsfrist: 30/3-01. 

Yderligere oplysninger:

www.pubhealth.ku.dk/biosem

el. kontakt Signe Lindskov

Hansen, e-mail: signe@

lindskov.dk el. Thomas 

Söderqvist, e-mail: 

t.soderqvist@pubhealth.ku.dk

el. t.soderqvist@ucl.ac.uk.

Arrangør: Projektet Humanistiske

Studier af Videnskaberne, Afd.

for Medicinhistorie, Køben-

havns Universitet, Bredgade

62, 1260 Kbh. K.

Body and Food –
between culture and 
biology
International conference

Contents: The cultural field of

medicine – about the body,

identity, food, health and risk

in our age of time.

Lecturers: Mike Featherstone, 

Pasi Falk, Elisabeth L’orange

Fürst, Niels Kayser Nielsen, 

Kathrine O’Dorherty Jensen

and Anne Marie Palm.

Time: 23-25 May 2001.

Place: Institute of Health Sociolo-

gy, University of Southern 

Denmark/ Esbjerg, Niels Bohrs

vej 9, 6700 Esbjerg.

Enrolment and additional infor-

mation: Sascha Qvortrup, 

e-mail: sqv@esb.sdu.dk, tel.

6550 4158.

The Second Informal 
Conference on Reaction
Kinetics and Atmospheric
Chemistry
Lecturers: Prof. Rei Rasmussen,

Oregon Graduate Institute;

Prof. Carl A.M. Brenninkmeijer,

Max Planck Institute for 

Chemistry, Mainz; Prof. Mitchio

Okumura, California Institute

of Technology, Pasadena; Prof.

Michel J. Rossi, Ecole Polytech-

nique Federale De Lausanne

Switzerland; Dr. Timothy J.

Wallington, Ford Research La-

boratory, Dearborn, Michigan;

Prof. Søren Keiding, Aarhus

Universitet, Denmark; Dr. 

Cecelia Coletti, University of

Perugia, Italy.

Time: 8 - 10/6-01.

Place: Helsingør, Denmark.

Registration deadline: 6/4-01.

Organizer: Among others 

Matthew S. Johnson, Depart-

ment of Chemistry, University

of Copenhagen, Denmark, tlf.

3532 0303.

Additional information:

http://kl5.ki.ku.dk/noneck/.

Danish Cancer Society
Symposium 2001
Contents: Nutrition and Cancer;

The role of diet; Mechanisms

of carcinogenesis and anticar-

cinogenesis; Genetic susceptibi-

lity; Short term trials with bio-

markers; Intervention studies.

The programme includes 

opening lecture, five scientific

sessions, poster display, social

events, the Danish Cancer 

Society lecture and presenta-

tion of the Junior Researcher

prize award. Se the full pro-

gramme on: www.cancer.dk/

symposium.

Participants: A max. of 40 partici-

pants will be accepted, of

which at least 20 should be

PhD-students/candidates. The

students shall present a poster,

and two Poster prizes of kr.

1.000 each will be awarded.

The Danish Cancer Society will

cover travel and accommoda-

tion for the participants.

Time: 26-29 August 2001.

Application: In Danish or English

incl. a short CV; a list of publi-

cations; an abstract for poster

presentation.

To be sent to: Symposium Secre-

tariat, Danish Cancer Society,

Strandboulevarden 49, DK-

2100 Cph. Ø, tel. 3525 7620, 

e-mail: symposium@cancer.dk.

Deadline for applications: 8 May

2001.

Organizers: Jørgen H Olsen 

(chairman), Herman Autrup,

Lars Dragsted, Christoffer 

Johansen, Steffen Loft, Lene

Mellemkjær, Kim Overvad, and

Anne Tjønneland.

Samvær og sport

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).

Fester og fællespisninger
Indhold: Fællesspisning efter

‘Room with a Wiev’. Menu og

vinkort indeholder italienske

specialiteter.

Tid: 22/3-01, kl. 18.15.

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Tilmelding: Carl Fuglsang-Dam-

gaard, tlf. 3393 0183, hvor pris

oplyses.

Den polske komponist
Rafal Augustyn
Introduktion til koncert

Tid: 21/4-01, kl. 12.00-12.30.

Koncert med ensemblet Nordlys

Blandt andet Rafal Augustyn:  

Cinque pezzi diversi for violin

og klaver, Stela for violin solo.

Tid: 21/4-01, kl. 14.00.

Sted: Den Anden Opera, Kron-

prinsessegade 7.

Arrangør: Selskabet for kunst og

kristendom, tlf. 3532 3623, 

e-mail: hav@teol.ku.dk og Cen-

ter for Kunst og Kristendom.

Ph.d.-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Signe Humle 

Jørgensen

Titel: Neurogenic inflammation

in rat adjuvant arthritis – an

animal model of rheumatoid

arthritis.

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

Sted: Rigshospitalet, aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Scleroseforskningsen-

heden, Rigshospitalet, afsn.

9202. e-mail: 

shumle@pet.rh.dk.

1. reservelæge Seppo W. Langer

Titel: Dexrazoxane in accidental

extravasation of anthracycli-

nes.

Tid: 23/3-01, kl. 14.00.

Sted: Teilumbygningen, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Adolphsvej 14, 2820

Gentofte.

Cand.med. Niels Vrang

Titel: Anatomy and Physiology 

of Hypothalamic Cocaine-

Amphetamine Regulated

Transcript (CART) neurons.

Tid: 23/3-01 kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Laboratory of Obesity

Research CCBR, Ballerup Byvej

222, 2750 Ballerup.

Cand.med. Christina Kruuse

Titel: Distribution and Function

of Cyclic Nucleotide Phospho-

diesterases (PDE’s) in Cerebral

Arteries.

Tid: 27/3-01, kl. 13.00.

Sted: KAS Glostrup, aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Frederiksberg Rund-

del 3C, 2000 Frb.

Cand.med. Torur Dalsgaard

Titel: Longterm effects of hormo-

ne replacement theraphy on

function of atherosclerotic 

arteries in heart and brain.

Tid: 28/3-01, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, aud. 3.

Yderligere oplysninger. Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Estersvej 20, 2. th.

2900 Hellerup.

Cand.med. Nils Jakob Knudsen

Titel: Regional variations in 

goitre prevalence in Denmark

– and the impact of tobacco

smoking.

Tid: 28/3-01, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeauditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Erantishaven 108,

2765  Smørum, e-mail:

nils.knudsen@dadlnet.dk.

Markus Nowak

Titel: The insula and central com-

mand influence on cardiovas-

cular regulation during exer-

cise – a PET and fMRI study.

Tid: 28/3-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, PET & cyklotronenhe-

den, Rigshospitalet, afsnit

3982.

▼ Humaniora

Cand.psych. Mette Skovgaard

Væver

Titel: Tankeforstyrrelser indenfor

det skizofrene spektrum. En

empirisk undersøgelse og teo-

retisk analyse af tankeforstyr-

relser i psykotiske skizofrene

tilstande og relaterede ikke

psykotiske spektrum tilstande. 

Tid: 23/3-01, kl. 13.00 præcis.

Sted. Det Humanistiske Fakultet,

lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

Information, KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen og på

Institut for Psykologi, KUA.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Anders Koed

Titel: River dwelling piscivorous

pikeperch Stizostedion lucio-

perca (L.): some biological

characteristics and their eco-

logical consequences.

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

Sted: Danmarks Fiskeriunder-

søgelser Silkeborg, Vejlsøvej

39, 8600 Silkeborg.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Danmarks Fiskeri-

undersøgelser Silkeborg, Vejl-

søvej 39, 8600 Silkeborg, tlf.

3396 3300.

Bo Gejlsbjerg

Titel: Degradation and toxicity 

of organic contaminants in

sludge-amended soil.

Tid: 29/3-01, kl. 13.00. 

Sted: Zoologisk Institut, Univer-

sitetsparken 15, Aud. B.
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On the Accumulation of 
Being: Philosophy and
Psychoanalysis in the
Work of Pierre Bourdieu
Dr Ghassan Hage, Dept. of 

Anthropology, University of Sydney 

Tid: 16/3 kl. 13.15-15.15

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 

lok. 206 

Arr.: Institut for Antropologi, 

tlf. 3532 3464

Ghassan Hage has worked in Pierre Bourdieu’s Centre de Sociologie Europeenne, and has done

extensive fieldwork in Lebanon and Australia on transnationalism, multiculturalism, ethnicity,

violence and national belonging. His widely-praised White Nation (Routledge NY: 2000) adapts

insights from Lacanian psychoanalysis and the work of Bourdieu to explore the role of the 

imaginary in racial fantasies of exclusion and empowerment. His current research encompasses

the Lebanese diaspora.

The work of the court of justice of the EC; 
the role of human rights in the jurisprudence of the court; 
perspectives in the European charter
Claus Gulmann, Court of Justice of the EC

Tid: 19/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

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

Poverty Alleviation and Human Development in Kerala, India
Prof. K.P. Kannan, Centre for Development Studies, Trivandrum, Kerala

Tid: 19/3 kl. 14.15-16.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844

Overordnede mønstre i biologien
Lektor Søren Laurentius Nielsen, Inst. for biologi og Kemi, RUC

Tid: 19/3 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.snu.nbi.dk

Between Descent and Corporation: 
Explaining Loma Ritual Symbolism – On sacrificial prayer 
in a West African setting
Forskningsadjunkt Christian Kordt Højbjerg, Det Humanistiske 

Forskningscenter

Tid: 20/3 kl. 13-15

Sted: Frederiksholms Kanal 4, lok. 206 

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464

Palæstinenserne er som ørkenen – zionisme, 
israelsk historieskrivning og palæstinenserne
Cand.mag. Jakob Feldt, CNI

Tid: 20/3 kl. 19.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 1., lok. U 5

Arr.: Palæstina-gruppen, Tove Jacobsen, tlf. 3871 6734

The Concept of Sovereignty in a European Context
Prof. Jens Bartelsen, Institute of Political Science

Tid: 21/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293
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Andin identitet og indianske bevægelser i Peru
Antropolog Salvador Palomino, Peru

Tid: 21/3 kl. 12-14

Sted: Frederiksholms Kanal 4, lok. 308 

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464

24 statsministre
Søren Mørch

Tid: 22/3 kl. 19.15

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: DHS; De Historie Studerende

Efter et par års dvale er DHS nu tilbage med foredrag og arrangementer for historiestuderende

og andre historisk interesserede. Der tages fat på emner som historisk formidling, moderne 

historieforskning og det historiske perspektiv bag nutidige problemstillinger. Med Søren Mørchs

ligefremme og kontroversielle facon er der her lagt i ovnen til en livlig debat.

Prudent Pilots and Spiritual Charioteers: The Students of Bec
Prof. Sally Vaughn, University of Houston

Tid: 23/3 kl. 11.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr: Center for Europæiske Middelalderstudier, e-mail: troelsg@hum.ku.dk

Dansk-tysk idiomatik
Cand.mag. Ken Farø

Tid: 23/3 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

Det postplurale samfunn: Ambivalens, fundamentalisme 
og eklektisme i det 21. århundre
Prof. Thomas Hyllans Eriksen, Norge

Tid: 23/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

The future of Arctic cooperation
Mrs. Mary Simon

Tid: 23/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100 H, 2.

Arr.: Institut for Eskimologi, tlf. 3288 0100

Mobilities and Global Complexity
Prof. John Urry, Lancaster University

Tid: 24/4 kl. 16.15

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 2532 3280

Protection of minorities within the EU framework
Zelim Skurbaty, The Danish Centre for Human Rights

Tid: 26/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Transnational virksomhedsetik – 
kan kulturforskelle overvindes?
Adjunkt, ph.d., mag.art og diplom.pol. Jacob Dahl Rendtorff, RUC

Tid: 26/3 kl. 16.15-18.00

Sted: Fiolstæde 4-6, Metro 11

Arr.: Dansk Forening for Rets- og Samfundsfilosofi, Pia.Host.Berner@jur.ku.dk

A Tragic War: The Ethiopia-Eritrea Conflict 1998-2000
Prof. Eric Markusen, Southwest State University, Minnesota

Tid: 27/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Ciao Mao: The Remergence of a Private Sector 
in Mainland China
Freelance journalist Rupert Hoogewerf, London/Shanghai

Tid: 27/3 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844

Om krop og emotion
Cand.psych., ph.d. Berta Vishnivetz

Tid: 27/3 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999 

Diamonds and Gold: The New Fuel for Wars in Africa
Prof. Tim Shaw, Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, Halifax, Canada

Tid: 27/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Teologi for næse og mund
Lektor, dr.theol. Hans J. Lundager Jensen

Tid: 27/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, tlf. 3532 2626

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20

The European Union and European Security
Prof. Ole Wæver, Institute of Political Science

Tid: 28/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Løgstrup og Kierkegaard – en dansk kontrovers
Litteraturredaktør, lic.phil. Nils Gunder Hansen

Tid: 29/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44 o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Havslangers slægtskab, kommerciel udnyttelse 
og serumproduktion – eller hvad jeg brugte de sidste 
17 år af mit liv på
Ph.d. Arne Vedsted Rasmussen

Tid: 29/3 kl. 19.30

Sted: August Krogh Instituttet, aud. 1

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

Afskedsforelæsning: 
Et liv med kvinder
Prof. Jørgen Falck Larsen

Tid: 30/3 kl. 13.00

Sted: Amtssygehuset i Herlev, 

Store Aud.

Arr.: Gynækologisk-obstetrisk

afd., Amtssygehuset i Herlev

Jørgen Falck Larsen fylder 70 den 15. marts, og trækker sig derfor tilbage som professor i obste-

trik og gynækologi ved Panum Instituttet. I sin afskedsforelæsning præsenterer han et tilbage-

blik på de sidste 40 års udvikling inden for fødselshjælp og behandling af kvindesygdomme. Han

vurderer udviklingens betydning for kvindens situation i samfundet, blandt andet introduktio-

nen af P-pillen og afskaffelsen af de farlige illegale aborter ved en mere liberal lovgivning. Ende-

lig overvejes problemerne ved indførelsen af ny teknik ved fødsler og om fremskridtene i be-

handlingen af barnløshed. 

Historiske opinionsstudier
Prof. Niels Thomsen, Danmark

Tid: 30/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

‘Elizabeth’: European cinema, the international market 
and the attractions of English heritage spectacle
Prof. Andrew Higson, University of East Anglia

Tid: 30/3 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr: Institut for Film- og Medievidenskab, Ib Bondebjerg, tlf. 3532 8102

Kosovo og afslutningen på staten som 
legitim krigsførende part
Iver B. Neumann

Tid: 30/3 kl. 13.15-14.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

The Philosophical Sources of the Dialogic Theory 
of the Utterance
Dr. Craig Brandist, Sheffield University

Tid: 30/3 kl. 16-18

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Institut for Litteraturvidenskab i samarbejde med Bachtin-selskabet i Danmark

Stürzende Helden. Topoi der Flugfaszination im Dritten Reich
Prof. Dr. Erhard Schütz, Inst. für deutsche Literatur, Humboldt Universität

Tid: 30/3 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

Protection of immigrants and refugees in Europe
Gregor Noll, University of Lund

Tid: 2/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

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

A Tragic War: The Ethiopia-Eritrea Conflict 1998-2000
Prof. Eric Markusen, Southwest State University, Minnesota

Tid: 3/4 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm
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Første akt rundes af med en
scene fra en café. En fyr slår op
med sin kæreste ved at sige at
han sgu kan score en pige der
er lækrere end hende. For, som
han siger:

– Du er jo ikke den hurtigste
bil på Jyllandsringen.

Den forladte pige ser først
lidt sølle ud, men folder sig så
ud sammen med to andre lige
så miserable kvindeskæbner, og

Postbesørget blad

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

Bassedrengens Dagbog

Af Ulla Kiel Hansen

Tre babes med parykker
kigger udfordrende ud
på publikum.

– Når jeg skal have en fyr
med hjem, stiller jeg altid en
makrel ind under sengen: First
impressions last.

Vi er til årets polit-revy i Ro-
senborg Annekset ved Gothers-
gade. Første akt i showet er
næsten lige gået i gang, og pub-
likum og skuespillerne er ved at
komme op i omdrejninger. Der
bliver klirret med flasker mel-
lem stolerækkerne og jublet når
nogle man kender, virkelig fol-
der sig ud på de skrå brædder.

Pigerne har fat i den lange
ende og fortsætter kvindehør-
men: Kender I fyre der tror at
snorkelyde er det samme som
efterspil?

Mændene bliver ristet i en
række “Scorebemærkninger”
der tager kegler hos publikum.

“Hvad var navnet?” er titlen
på dette års revy der er den sy-
vende i rækken af studenter-
bryggede shows på økonomi-
studiet.

Selvom salen er proppet med

stud.politter, styrer revyen
uden om interne morsomheder.
Teksterne handler også om alt
muligt andet end lige studierne. 

I næste nummer bliver en
ekspert i nationalsange inter-
viewet om sin mening om for-
skellige sange. Hans fisteltynde
stemme udpeger en sang med
linjen “negerperkerland” til at
være ret god. Pludselig får eks-
perten selv lyst til at optræde
og ruller sig ud med den fyldig-
ste basstemme der rammer
bagvæggen, summer i stolene
og får publikum til at reagere
med taktfaste klap. Bandet har
fået blæst sig selv i gang, og det
kører derudad med trompet og
sax. Her får en selvoptaget
danskhed en sang med på ve-
jen. Man kan godt være sjov og
have en mening på samme tid.

Navneleg
“Hvad skal du hedde?”-num-
meret som er det næste i ræk-
ken, binder an til titlen på revy-
en. En kunde kommer ind i
navnebutikken med strikhuen
skruet ned over næseryggen og
vil så gerne hedde noget med
Lars. I navnebutikken kan man

nemlig prøve et navn som hvis
det var et par briller eller en
skjorte.

Da en stemme senere over
højtalerne på bedste tv-avis-
maner annoncerer at der er fal-
ske navne i omløb, bliver nav-
netemaet slået fast og dukker
derefter op i alle mulige situati-
oner. Hold øje med navne som
Ursula og Helge – de er højst
sandsynligt falske!

Tirsdag
16.11: Fedt med en feder. Og fedt med en ny mobil! Tjekker SMS’er

på Nokiaen og sidder ellers og ser tjekket ud i 5’eren. På vej til
en omgang fokusgruppe på Amager. Sælger-Sabrina bor selvføl-
gelig ude på Lorteøen, hvor ellers? Omme bag gamle fabriksbyg-
ninger flotter hun sig rigtig i Polensgade med lokum i en bunker.

16.13: Der sidder to urolige nydanskere foran.
– Walla, jeg så Majbrit i går.
– Walla? (spørgende)
– Walla! (bekræftende)
– Walla billah!! (udfordrende) 
– Jeg sværger på min mors grav. Jeg sværger på min fars grav.

16.17: Bussen drejer ned ad Holmbladsgade. De vælter grinende
ud ved Amagercentret. 

16.33: Sidder og aer Nokia hemmeligt under bordet, mens Adam
skamroser Sælger-Sabrinas åkander i retro i guldrammer. Hun
har husfred på sit tv og store isabellafarvede sløjfer viklet om
dueblå stearinlys. 

16.39: Jeg sværger på min mors grav at de små beige luftfriskere
der sidder ved hvert hjørne og udsender stødvise stråler af artifi-
ciel nektar fra abrikosblomst giver mig den værste kvalme. 

16.41: Må have luft og undskylder med toiletbesøg. Bander på vej
ned fra femte, men snupper så også lige en snakker med forman-

Polit-plat
Når økonomerne lægger bøgerne fra sig,

handler det om sex, Dallas, cykelsmede,

munke og kønsroller. Det kunne man ved

selvsyn opleve i årets politrevy

den for Britney Spears’ fanklub (har bestået de første trin i opta-
gelsesprøven. Føler mig lidt intimideret over at skulle oplyse bå-
de årsindkomst, stjernetegn og penislængde) og lidt frisk luft i
gården.

Onsdag
11.47: Forelæsning. Træder vande i de sædvanlige kurver – både

dem på tavlen – og Karens. Mister fodfæste på den snørklede vej
til koordinatsystemets indre kvadratur. 

11.47.19: Nokia vibrerer intimt i lommen. Cirkulært.
11.47.20: Første strategi: I stilhed nyder jeg de diskrete grooves

omkring hjerteregionen. 
11.47.21: Shit, nu begynder hun at ringe. Jingle Bells skingrer sig

vej gennem stilheden. Vil aldrig mere fanges i så pinlig afsløring.
Never ever! Må have skiftet den ud til Lili Marlene. Vor der Ka-
serne/Vor dem gro en Tor. Der er en fed litterær signalværdi i
sådan en sang om sagnomspundne nordiske guder.
– Basse – din mobil! Mærker hele holdets stikkende blikke. Får
røde pletter på halsen. Kenny har standset kridtet i en nedad-
gående kurve. Karen ryster på hovedet, men smiler. ‘Wie einst
Lili Marlene’. Nokia ringer igen.
– Hej Basse – det mor!

alle tre bliver forvandlet til syn-
gende chics. Man går nynnende
til pause velvidende at pigerne
på økonomi kan og vil selv.

I pausen kan man, mens man
nyder sin øl, beundre den
kunstfærdige stuk i loftet over
de gammelrosa vægge der i da-
gens anledning må dele op-
mærksomheden med spotlights
og en stor scene. 

De sidste fire år har politre-
vyen haft en professionel in-
struktør, Albert Wichmann, til
at kridte banen op for de med-
virkende. 

– Vi kunne ikke gøre det lige
så godt uden ham, fortæller
Carsten Clausen der er en af re-
vyens altmuligmænd bag sce-
nen. 

Skift tændrør på kadetten
I “Kvinder er fra Venus. Cykel-
smede er vistnok fra Nørrebro”
dukker cykelsmedepatruljen op
med store sølvfarvede rygsæk-
ke og overdimensioneret værk-
tøj i bedste Ghostbusterstil. Og
den velkendte sang er selvføl-
gelig også med i en cykelsmeds-
udgave. 
To Robbie Williams og Kylie
Minogue-kloner giver de rigtige
stjerners hit, Kids, i en dansk
udgave. Hvem skulle have troet
at superstjernerne i virkelighe-
den synger om økonomistudiet
i København?

Ret bogstaveligt er pigerne
ovenpå i denne her revy. I an-
den akt må en noget forsagt fyr
erindre sin kæreste om hvad

hun gjorde i sin brandert afte-
nen før. Den stakkels fyr kom
nemlig under hårdhændet be-
handling fra sin kæreste der
uventet gav ham nogle smæk
og bagefter red ham i en halv ti-
me til temaet fra Dallas. Bandet
satte i med den kendte ørehæn-
ger og publikum sang med – og
blev ved da bandet var holdt
op. Har de en Dallas-fetisch på
økonomi?

Kønsrollerne bliver også
vendt en gang til i et af de
næste numre hvor to piger med
tjek på tilværelsen snakker jagt,
computere og biler i en indfor-
stået jargon der ikke lader
mændene noget tilbage at øn-
ske.

I munkeklosteret regerer de
seksuelle undertoner også. Bro-
der David og Abbed Jan-Henrik
får overbevist hinanden om at
Gud sover om natten. Og så er
alt det forbudte pludselig til-
ladt.

De viderebringer budskabet
til tonerne fra Blurs sang Girls
& Boys hvor de lystigt synger
om at smide kutten og trykke
den af. 

Revyen takker af med et brag
af en parodi på 80’er-hittet Afri-
ka. Der bliver vrikket og vræn-
get ansigter i bedste rock-
mama-stil. I politternes 2001-
udgave af sangen synger de
mærkværdigt nok stadigvæk
om Afrika, men nu skal Afrika
ikke have en hånd, men et
navn. Mon en verdensdel kan
hedde Ursula? ■

SHOWTIME – Elastiske, elegante 

udfoldelser på de skrå brædder.


