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Mand kvinde – psyke soma
Psykiske lidelser og hypokondri bliver ofte anset for at være kvindesygdomme. 
Forskning på Folkesundhedsvidenskab påviser imidlertid tydelige sammenhænge mellem 
psyken og fysiske lidelser.  LÆS VIDENSKABET SIDE 12-13

Studerende for sløve
Fremmedsprogsfagene mangler mål og miljø.
Men en del af problemet handler om de stude-
rende selv. Der bliver brugt for lidt tid på studier,
og engagementet blandt de studerende er for
lavt, er nogle af budskaberne i en ny studenter-
undersøgelse fra Romansk Institut.
LÆS SIDE 7

Ej blot teaterforsker
Undervisningen i teatervidenskab skal være me-
re praktisk anlagt, og danske teatre skal arbejde
mere akademisk med forestillingerne. Det mener
Bent Holm der som forsker og underviser på
Københavns Universitet og dramaturg ved Århus
Teater lever op til sin egen målsætning. For nylig
fik han Holberg-Medaillen for sin indsats.
LÆS PORTRÆT SIDE 8-9

USA:

Universitetets 
sjæl til salg
I en tid hvor staten vil spare, står det private er-
hvervsliv på spring for at indgå økonomiske
sponsoraftaler med offentlige universiteter. Et af
de mere kontroversielle eksempler findes på 
Berkeley Universitet i Californien hvor et institut
har indgået en omfattende økonomisk aftale 
med det schweiziske firma Novartis.
LÆS SIDE 10-11
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Vrede over 
amputeret 

undervisning

Medicinsk Studenterråd kalder 

institutleder på Panum for 

inkompetent og uprofessionel. 

Årsagen er at de studerende igen 

i år må kigge langt efter den planlagte 

undervisning i biofysik. – En ting er 

frygten for ikke at bestå eksamen. Værre er 

at vi får en ringere uddannelse, lyder 

kritikken fra de medicinstuderende.  LÆS SIDE 3



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

Telefontid:
Alle dage kl. 9.00-16.00

Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Lise
K. Lauridsen

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig
af ledelsen hvis officielle standpunkt står at
læse i KUmmentaren. 
Resten af avisen redigeres efter gængse 
journalistiske nyhedskriterier og kan således
ikke tages som udtryk for ledelsens syns-
punkter og prioriteringer.

Meddelelsesstof og abonnement:
Gry Gaihede og Kirsten Haagensen

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

Layout: Rumfang

Prepress: Furland Grafisk

Tryk: Dagbladet Ringsted

Oplag: 47.000

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

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

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

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

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

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Meddelelser Debat

7 26/4 17/4 18/4
8 10/5 30/4 2/5
9 25/5 14/5 16/5

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

KUM M E N TA R

Universitetsavisen

Af Kjeld  

Møllgård, 

rektor

Udviklings-
kontrakt 
med tillæg

Imarts 2000 blev universitetets første udvik-
lingskontrakt underskrevet. Kontrakten
som er resultatet af intensive drøftelser i

konsistorium på baggrund af indspil fra de fag-
lige miljøer fra hele universitetet, beskriver bå-
de de overordnede og mere generelle mål som
universitetet har sat sig, og en lang række mere
specifikke indsatser som skal bidrage til opfyl-
delsen af disse mål. Det forløbne år har vist at
kontrakten er blevet en stærk referenceramme
for universitetets udvikling, både hvad angår
forhandlinger med det politiske system udadtil
om de overordnede vilkår for universitetet, og
internt for den fortsatte kvalitetsudvikling af
forskningen, undervisningen og vilkårene for
disse, fysisk som personalepolitisk. 

På det landspolitiske niveau er værdien af
kontraktdannelserne blevet understreget

af at der i forbindelse med finansloven for
2001 blev indgået en flerårsaftale der blandt
andet munder ud i at universiteterne i alt får
omkring 225 millioner kroner i 2001 til at ar-
bejde med de indsatsområder som de hver især
har prioriteret. I den forbindelse har universi-
teterne skullet udarbejde et tillæg til de udvik-
lingskontrakter de har i forvejen. Dette tillæg
er nu for vores vedkommende udformet - igen
igennem en omfattende proces og dermed
med en stærk forankring i de faglige miljøer.
Tillægget er netop underskrevet af Undervis-
ningsministeriets departementschef Henrik
Nepper-Christensen og undertegnede. 

Indsatsområderne i tillægget fokuserer på
uddannelses- og forskningsområderne. Spe-

cielt fremhæves uddannelsernes identitet og
faglige fornyelse, merit og fleksibilitet, god
studiekvalitet, internationalisering, IT i ud-
dannelserne, lærerkvalifikationer. Hvad forsk-
ningen angår drejer det sig om kvalitetssik-
ring, sikring af den forskningsbaserede under-
visning på især bacheloruddannelserne, samt
en yderligere indsats med etablering af forsk-
ningsskoler. Flere af disse områder er allerede
optegnet i den hidtidige udviklingskontrakt,
hvilket for os har været det naturligste i ver-
den. Vi lægger ikke overordnede linier for den-
ne store virksomhed for allerede året efter at
ændre kurs. 

Tillægsaftalen specificerer således på en
række områder mere detaljeret hvad der

kommer til at ske på fakultetsniveau inden for
de områder der er kendt fra udviklingskon-
trakten. Som noget nyt har vi så taget et initia-
tiv til en KU-portal som de supplerende finans-
lovsmidler har muliggjort. Målet med denne er

at sikre en effektiv og samordnet udnyttelse af
de teknologiske muligheder så brugernes be-
hov tilgodeses i højere grad end det er tilfældet
i dag. Det er i den forbindelse værdifuldt at de
studerende er med helt i front når det gælder
planlægning og udvikling af denne portal.

Processen med at formulere tillægget til ud-
viklingskontrakten har især været en pro-

ces med at vælge blandt de mange markante
initiativer og planer som findes inden for de
nævnte områder. Et generelt set imponerende
righoldigt og ambitiøst materiale af høj kvali-
tet er blevet meldt ind fra fakulteterne, og for-
muleringen af tillægget er primært sket på ba-
sis heraf. Vi har lagt vægt på både i den oprin-
delige udviklingskontrakt og nu også i til-
lægget at de udviklingstiltag vi sætter i værk
skal omfatte kerneaktiviteterne og de grund-
læggende forhold for hele virksomheden og at
de berørte persongrupper - studerende, VIP’er
og TAP’er - skal inddrages så tiltagene får for-
ankring og vægt. Engagementet rundt om-
kring i organisationen har været stort, og kon-
trakten og tillægget demonstrerer på bedste vis
den utrolige rigdom af initiativ, vilje til kvalitet
og udvikling som findes - både i det enkelte
faglige miljø og i samspillet imellem de faglige
miljøer og omverdenen. 

Kontrakten og tillægget er udtryk for at det
kan lade sig gøre at opstille fornuftige mål

og dokumentere vilje til forandring i vores bre-
de system. Her demonstreres at demokratiet
virker og får virkning, for uden den brede for-
ankring i de faglige miljøer ville ingen fornuf-
tig ledelse turde underskrive et papir med de
udviklingslinier der nu er aftegnet. Tak for et
godt samarbejde til alle der har bidraget. ■

Udviklingskontrakt og tillæg kan ses på 
universitetets hjemmeside.

Her demonstreres at demokratiet

virker og får virkning, for uden

den brede forankring i de faglige

miljøer ville ingen fornuftig 

ledelse turde underskrive et papir

med de udviklingslinier der nu 

er aftegnet.

Som vejleder om de videregående
uddannelser hører man tit spøjse
fortalelser og misforståelser fra de

uddannelsessøgende eller deres forældre.
Her er et lille udpluk hentet fra vejlednin-
gen op til kvote 2-ansøgningsfristen.

Et hyppigt forekommende spørgsmål til
ansøgningsproceduren omhandler be-
kræftede kopier, altså det at uvildige vid-
ner skal skrive under på at en kopi er i
overensstemmelse med en original. Fx
spurgte en ansøger: “Er det godt nok at
jeg har fået to uvillige vidner til at skrive
navn, adresse og dato på alle mine kopi-
er”. Til det kan man vel kun svare at det
helst ikke skulle være nødvendigt at vride
armen om på folk for at få dem til at un-
derskrive.

En mor var bekymret for hendes søns
fremtid, for som hun sagde: “Han vil søge
ind på den kommunistiske basisuddannel-
se på RUC, og det er min mand og jeg
godt nok ikke begejstret for”. Damen lød
dog tydelig lettet da hun fik forklaret, at
der ganske sikkert var tale om universi-
tetscentrets humanistiske basisuddannel-
se.

De matematiske begreber kan være
svære at holde styr på. En lettere forvirret
ansøger ville vide hvor på ansøgningsske-
maet ‘eksamenskoefficienten’ skulle stå.
Præcist hvordan man kommer frem til

den faktor er uvist, men den skal i hvert
fald ikke anføres på skemaet.  

En stræbsom ung fyr ønskede at få af-
klaret hvorvidt medicinstudiet er ‘nomi-
neret’ til fem eller seks år. Og selvom der
efterhånden uddeles priser og statuetter
for lidt af hvert, så er medicinstudiet næp-
pe blevet nomineret til noget som helst.

En pige ringede fordi hun var urolig for
om hendes ‘intelligenskvotient’ var høj
nok til at komme ind på tandplejeruddan-
nelsen. Hun blev beroliget med at institu-
tionen i tilfælde af adgangsbegrænsning
fortsat sorterer efter eksamenskvotienten.

Rigtig mange får ordet levnedsbeskri-
velse galt i halsen og kalder det i stedet en
‘levnedsmiddelbeskrivelse’. Men det er jo
som bekendt noget ganske andet der in-
volverer Fødevareministeriet, og det er
der bestemt ingen grund til når man øn-
sker optagelse på en videregående uddan-
nelse.

En hjælpsom far til en bortrejst datter
ringede og fortalte at han netop havde
faxet en ‘legemsbeskrivelse’ af datteren
som bilag til hendes ansøgning. Han ville
sådan set bare høre om det var i orden.
Tja – hvem kan sige nej til det, det er sik-
kert interessant læsning. ■

Michael Schmidt er uddannelsesvejleder 
på ivu*C

Udpluk fra en studievejleders hverdag

Kludder i kvote 2

FIXFAXERIER – Kampen om at få en studieplads på Københavns 

Universitet er nu blevet så hård at forældre er begyndt at sende 

legemsbeskrivelser af deres døtre for at sikre dem en plads via kvote 2.

De barske realiteter
“Realiteten er jo at hvis man ikke tilfældigvis har siddet i ledelsesorganerne, så har man ik-

ke været inddraget overhovedet. Folk er ikke blevet taget med på råd, og derfor opfattes

udviklingskontrakterne også af mange som udtryk for en udefra kommende styring.”

Centerleder, dr.phil. Bo Jacobsen, interview i Universitetsavisen nummer 2/2001 om hans

undersøgelse om “Danske forskningsmiljøer”.
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Inkompetent ledelse
“Umiddelbart virker håndteringen af sagen meget uprofessionel, og vi håber der fra fakul-

tetets side vil gøres tiltag der sikrer at en lignende situation ikke opstår i fremtiden. Insti-

tutledelsen virker udfra de to sager vi har været indblandet i, ikke kompetent til at vareta-

ge den opgave den er blevet overdraget.”

Uddrag fra brev den 16.3. 2001 til studieleder, studienævn og dekanat på sundhedsviden-

skab fra Det Medicinske Studenterråd og studerende på 4. semester

Af Lise K. Lauridsen

De forsvundne fag går
igen på Panum. Da de
medicinstuderende på

tredje semester i efteråret mød-
te op for at få undervisning i
medicinsk fysik, lød beskeden
at faget var blevet sparet væk. 

Den 16. marts gentager histo-
rien sig så. I den første fore-
læsning i biofysik får de stude-
rende at vide at holdundervis-
ningen er aflyst resten af seme-
stret. Forklaringen er at det
desværre ikke er muligt at finde
undervisere til faget.

– Det er meget problematisk
at fjerne de timer i små hold
hvor vi har mulighed for at stil-
le spørgsmål og få skabt mere
sammenhæng i stoffet. Det
værste er fornemmelsen af at vi
får en dårligere uddannelse
kombineret med frygten for ik-
ke at bestå eksamen, siger Bjar-
ke Brandt Hansen, formand for
Det Medicinske Studenterråd. 

De medicinstuderende på
fjerde semester skal nemlig sta-
dig mestre biofysikken når de
skal op i en af de største eksa-
mener på medicinstudiet, celle-
biologi, til sommer. De stude-
rende godtager ikke forklarin-
gen om at det ikke har været
muligt at finde undervisere til
faget.

– Det er jo et udtryk for
dårlig ledelse fra instituttets si-
de at de ikke har været i stand
til at finde en underviser i fa-
get. Det skal bare ikke kunne
lade sig gøre. Derfor mener jeg
ikke instituttets ledelse er kom-
petent til varetage en af deres
vigtigste arbejdsopgaver: at ud-
byde undervisning. Jeg kan
kun opfordre fakultetet til at
sikre at det ikke sker igen, siger
Bjarke Brandt Hansen. 

Da faget medicinsk fysik blev
sparet væk sidste semester, lo-
vede dekan Hans Hultborn og
studieleder Poul Jaszczak de
studerende mere åbenhed og
bedre information. Og det løfte
har Bjarke Brandt Hansen og
hans medstuderende svært ved
at se er blevet indfriet. 

Irriterende facon
Studieleder Poul Jaszczak be-
klager forløbet. Han er overra-

sket over at insitutledelsen ikke
har taget kontakt til studienæv-
net.

– Ingen er glade for den her
situation. Det er ærgerligt og ir-
riterende at det skal ske på den
facon. Det ville være naturligt
at tage kontakt til studieledel-
sen. Det kunne jo være at vi
kunne finde en løsning på pro-
blemet. Men om institutledel-
sen er inkompetent vil jeg ikke
sige før jeg har drøftet situatio-
nen med dem. Selv om jeg er
utilfreds med aflysningen, så
anerkender jeg også at det er et
stort problem at finde undervi-
sere til universitetet fordi arbej-
det er så dårligt lønnet, siger
Poul Jaszczak.

De fleste eksterne undervise-
re på medicinstudiet kommer
fra sygehusvæsenet. Det bety-
der at de eksterne undervisere
har et presset arbejdsliv der kan
gøre det svært at få tid til un-
dervisning på universitetet. 

Fakultetets problem
Den udskældte leder af institut
for fysiologi hedder Jørgen
Warberg. Han beklager at un-
dervisningen er blevet aflyst,
men understreger at studie-
nævn og ledelse har været ori-
enteret om problemet. 

Jørgen Warberg peger på at
manglen på undervisere i bund
og grund drejer sig om et plads-
og planlægningsproblem og
skyder dermed bolden tilbage
til fakultetets administration. 

– Vi har fordoblet antallet af
eksterne undervisere siden sid-
ste år fordi vi vidste at vi ville
blive ekstra belastet i dette se-
mester. Men når underviserne
ikke kan få oplysninger om tid
og sted før en uge eller to i for-
vejen, så har de altså andre ting
på programmet, siger Jørgen
Warberg. 

Studieleder Poul Jaszczak
forstår ikke det udsagn. Lek-
tionskataloget med oplysninger
om tid og sted for semestrets
undervisning lå klar allerede i
december måned.

Problemerne med at få un-
dervisningen i biofysik til at
hænge sammen er tilspidset af
at de studerende under den nye
studieordning skal have under-
visning i biofysik samtidig. Her

er undervisningen også blevet
aflyst. I slutningen af semestret
ser det dog ud til at der vil kom-
me nogle ekstra forelæsninger
der kan kompensere for den af-
lyste holdundervisning på an-
det og fjerde semester. 

Studielederen på medicin lo-

ver at de studerende vil få den
manglende undervisning både
på tredje og fjerde semester
dækket ind på femte og sjette
semester. Det løser dog ikke
problemet med at de studeren-
de skal til eksamen i faget til
sommer.

– Vi holder et vågent øje med
den eksamen. Eksamen skal af-
spejle den undervisning de stu-
derende har modtaget, men det
er universitetet de går på, så en
vis grad af selvstudier forventer
vi også, siger Poul Jaszczak. ■

Vrede over 
amputeret undervisning
Medicinsk Studenterråd kalder institut-

leder på Panum for inkompetent og 

uprofessionel. Årsagen er at de studerende

igen i år må kigge langt efter den 

planlagte undervisning 

FLASHBACK – De medicinstude-

rende på fjerde semester fik følel-

sen af flashback da undervisnin-

gen i biofysik igen i år blev aflyst. 
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Af Lise K. Lauridsen

Københavns Universitet
kan for alvor mærke at 
andre universitetsud-

dannelser har de unges interes-
se. For første gang i mange år
har Københavns Universitet det
største fald i antallet af kvote II-
ansøgere på landsplan. Hele 13
procent færre har i år søgt ind
på KU via kvote II.

Trods små ungdomsårgange
og gode muligheder for beskæf-
tigelse har både Handelshøj-
skolen i København og Roskilde
Universitetscenter igen i år en
pæn stigning i antallet af kvote
II-ansøgere. Universiteterne i
resten af landet har dog også
fået færre ansøgere i kvote II,
men dog ikke i helt samme
størrelsesorden som på KU. 

Kontorchef i den centrale
studieadministration på KU Ja-
kob Lange er dog ikke slået ud
af den svækkede interesse fra
de nye studerende: 

– Når de andre universiteter
klarer skærene nogenlunde,
skyldes det ikke at de har brugt
flere reklamepenge end KU,
men at de har fået nye uddan-
nelser som psykologi, journali-
stik eller arkitektur der er sikre
trækplastre for nye ansøgere,
siger han.

Og både Syddansk Universi-
tet og Aalborg Universitet har
da også fået mange ansøgere på

især nye, populære fag som
journalistik, medicin, sociologi,
psykologi, arkitektur og design.
Handelshøjskolen i København
har i år en stor fremgang af
ansøgere til især den erhvervs-
sproglige linie. Her er succeshi-
storien kombinationen af sprog
og IT, mener Jakob Lange. 

KU må overveje at satse mere
på at kombinationsuddannelser
eller lave uddannelser med to-
ning i en bestemt retning, fx
biologi med fokus på dyrepsy-
kologi, foreslår chefen for stu-
dieadministrationen. 

– KU kan ikke gentage de an-
dre universiteters succes med
at oprette uddannelser der alle-
rede findes andre steder i lan-
det. Det får vi ganske enkelt ik-
ke lov til.  Vi skal derimod satse
på ‘ægte’ nye uddannelser, siger
Jakob Lange.

Frit optag
På naturvidenskab og teologi er
antallet af kvote II-ansøgere fal-
det med henholdsvis 25 og 17
procent. Men på teologi er an-
tallet af 1. prioritetsansøgere
dykket med 33 procent. Langt
de fleste ansøgere på teologi og
en del af de naturvidenskabeli-
ge fag behøver dog ikke at be-
svære sig med at søge ind via
kvote II fordi der plejer at være
frit optag på teologi og en del af
de naturvidenskabelige fag. 

De samfundsvidenskabelige

uddannelser har knap 23 pro-
cent færre 1. prioritets ansøge-
re. Det gælder primært inden
for antropologi, sociologi og
statskundskab som har haft
nogle af universitetets højeste
kvotienter i et par år. Og de ad-
gangskvotienter er åbenbart ta-
get til efterretning. Økonomi-
studiet som de sidste par år har
oplevet kun at få fyldt 2/3 af
pladserne op, har i år fået lidt
flere ansøgere i kvote II. Dog
formodentlig ikke nok til at få
fyldt pladserne på økonomistu-
diet op.

På humaniora er det igen
fremmedsprogsfagene der har
problemer med at vække de
studerendes interesse.  

Som det eneste fakultet kan
sundhedsvidenskab notere sti-
gende interesse fra de nye stu-
derende. Her er antallet af 1.
prioritetsansøger steget med
godt seks procent.

De fleste uddannelsessøgen-
de til universitetet vælger sta-
digvæk at være på den sikre si-
de og søge ind via kvote II hvor

ikke kun karaktererne tæller
med.

Et politisk krav om at skære
ned i antallet af nye studerende
der optages i kvote II, kan også
have sat sine spor i ansøgnings-
mønstret. De sidste par år er
andelen af ansøgere der søger
ind via kvote I den 1. juli i hvert
fald steget. Det betyder at det
samlede ansøgertal til en række
uddannelser ikke vil falde så
meget som kvote II-statistikken
tyder på. 

Ifølge studieadministratio-
nen vil der dog sikkert være
færre ansøgere i år end sidste
år. Sidste år faldt antallet af
ansøgere til KU samlet med 3
procent.■
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NYE STUDERENDE – Godt 7.000

personer har i år søgt ind på

Københavns Universitet igennem

kvote II. I studieadministrationen

var der som altid rykind af spør-

gelystne ansøgere op til ansøg-

ningsfristen den 15. marts 

KU må satse 
på nye uddannelser
Skaren af ivrige kvote II-ansøgere til Københavns 

Universitet svinder ind. Universitetet må derfor overveje 

at skabe nye uddannelser, mener studiechef Jakob Lange 

Tabel: Ansøgninger i kvote II 1999-2001 fordelt på fakulteter

Ændring

Fakultet 1999 2000 2001 2000-2001

I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet

Sundhedsv. fak. 1.876 1.150 1.858 1.218 1.955 1.295 5,2 6,3

Naturv. fak. 1.620 781 1.439 694 1.084 539 -24,7 -22,3

Hum. fak. 6.066 2.930 5.134 2.483 4.329 2.144 -15,7 -13,7

Juridisk fak. 1.111 716 1.094 723 959 643 -12,3 -11,1

Samfundsv. fak. 1.542 701 1.261 614 1.055 474 -16,3 -22,8

Teologisk fak. 151 63 103 51 86 34 -16,5 -33,3

Tandplejer 137 68 115 72 99 57 -13,9 -20,8

I alt 12.503 6.409 11.004 5.855 9.570 5.186 -13,0 -11,4

Der er tale om foreløbige 

ansøgningstal. Det endelige

ansøgertal vil først foreligge 

primo juli når kvote 1 an-

søgningerne er modtaget.

Slunken pengekasse

B E H OV  FO R  F L E R E  M I D L E R –
Der er grøde i dansk forskning. Så
meget at staten kun har mulighed for
at støtte et fåtal af initiativerne. Der
er simpelthen ikke penge nok.

Regeringens pulje for Større
Tværgående Forskergrupper, STF,
som under finansloven sidste år fik
bevilget 275 millioner kroner, har
modtaget 194 ansøgninger med et
samlet ansøgningsbeløb der svarer til
fire milliarder kroner. 

Men det er ikke kun den tværfagli-
ge forskning der lider. Ifølge Jørgen
Søndergaard, formand for Forsk-
ningsforum som er koordinerende or-
gan for statens seks forskningsråd,
har forskningsrådene ikke økonomisk
mulighed for at støtte de initiativer
som STF må vælge fra. Her er smerte-
grænsen også ved at være nået.

Forskningsminister Birthe Weiss er
enig i at bevillingerne er for knappe
og lover bod og bedring ved næste års
finanslov.

Pædagogisk miskmask

K R I S E – Regeringens nye flagskib på
uddannelsesområdet, Danmarks
Pædagogiske Universitet, er allerede
inden dåben ude i høj søgang, frem-
går det af Ugebrevet Mandag Morgen.
Mange af underviserne på det nye
universitet forstår ikke de fag de skal
forske og undervise i, budgetterne er
usikre og nogle af de kommende afta-
gere af kandidaterne har meldt klart
ud at de ikke er interesserede.

Fire ud af fem administrative chefer
har sagt op inden for de seneste syv
måneder. Rektor Lars-Henrik Schmidt
som er ophavsmanden til DPU’s
idégrundlag stiller sig uforstående
over for kritikken og mener at medar-
bejderne bevidst har forsøgt at mod-
arbejde ham. Han erkender dog at
han må finde sig et andet job hvis
DPU oplever en meget lav søgning til
sommer. 

Gengangere i kvote II
Knap ni procent af alle 1. priotetsansøgninger i kvote II kommer fra 

studerende der allerede går på Københavns Universitet. Især de stude-

rende på samfundsvidenskab og humaniora søger nye græsgange. Det

mest populære udflugtsmål for studiehopperne er humaniora.

Fra tabeller over årets kvote II-ansøgere på KU
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Af Nils Koudahl

Tirsdag den 27. marts var
Magrethe Vestager på
besøg på H.C. Ørsted In-

stituttet. Anledningen var
åbningen af Formidlings Center
for Naturvidenskab som under-
visningsministeren indviede
med et museklik på en virtuel
saks.

Men ministeren var forsinket
på grund af forhandlinger i Fol-
ketinget, så inden dette skete
havde dekan Henrik Jeppesen
budt de cirka 270 andre gæster
velkommen til åbningen af cen-
tret.

Centret vil komme til at dan-
ne ramme om formidling til
grund- og gymnasieskolens ele-
ver og lærere, forskning i for-
midling af naturvidenskab
samt et IT-kompetence Center
hvis satsning er centreret om
integration af brug af IT i un-
dervisningen. 

Rejsende Cirkus og 
Ungdomslaboratorium
Formidling til folkeskolen vil
komme til at forgå ved hjælp af

Det Rejsende Cirkus Naturlig-
vis. 

Cirkus-truppen kommer til at
bestå af en gruppe af studeren-
de der kan sendes ud på skoler-
ne og holde foredrag, udføre
hands-on forsøg og assistere i
emneuger. 

– Vi tror at unge er bedst til
at formidle til unge, forklarede
Henrik Jeppesen og fortalte om
fakultetets positive erfaringer
fra efterårets naturvidenskabs-
festival.

Til brug for gymnassieelever
er der ombygget to store labo-
ratorier med tilhørende under-
visningslokale og bibliotek,
H.C. Ørsted Ungdomslaborato-
rie. 

Ungdomslaboratoriets mål-
sætning er at inspirere gymna-
siernes undervisning primært i
fysik og kemi, ved at stille faci-

liteter til rådighed der ligger ud
over mulighederne på gymnasi-
erne.

Naturfagsdidaktik og 
IT-kompetence
Et tredje ben i formidlingscen-
tret er Center for Naturfagenes
Didaktik som skal varetage
forskning og udvikling på det
naturfagsdidaktiske område
ved Det Naturvidenskabelige
Fakultet.

Som eksempler på udvik-
lingsprojekter hvor Det Natur-
videnskabelige Fakultet har
særlige muligheder eller inter-
esser, blev nævnt: praksis-
læring i universitetsuddannel-
sen, brug af IT i undervisnin-
gen, museums/sciencecenter-
didaktik, samt Nord-Syd pro-
blematikken idet naturfagene
erfaringsmæssigt spiller en
særlig rolle i udviklingslande-
nes uddannelsessystemer. 

Da forskning og udvikling af
fagdidaktik er et nyt område på
fakultetet, har det ikke været
muligt at udfylde centrets stab
med folk fra egne rækker. Fore-
løbig er Claus Christensen, tid-

ligere fagkonsulent i fysik, an-
sat som direktør, og professor i
fagdidaktik Svein Sjøberg fra
universitetet i Oslo er tiltrådt
som adjungeret professor ved
centret.

Det Naturvidenskabelige IT-
kompetence Center (NIK) er et
center rettet mod os selv, for-
klarede Henrik Jeppesen om
det sidste led i formidlingscen-
tret. Det er således NIK der bå-
de skal planlægge fakultetets
indtræden i det 21. århundre-
des informationsteknologiske
verden og træne medarbejdere
og studerende i brugen af den
nye teknologi.

Dannelse og oplysning
Henrik Jeppesen rundede sin
velkomst af med at takke alle
ildsjæle på fakultetet der i lang
tid har arbejdet hårdt og utræt-

teligt på at få formidlingscen-
tret op og stå. Der lød også en
tak til de diverse fonde og leve-
randører for midler og gaver gi-
vet i form af udstyr til ung-
domslaboratoriet ved fakulte-
tets 150 års jubilæum sidste år. 

Herefter blev ordet givet til
den ankomne minister. 

– Et kærkommen skridt i den
rigtige retning, roste Margrethe
Vestager initiativet og udtrykte
håb om at centret vil være med
til at bygge bro mellem huma-
niora og naturvidenskab og
lægge op til debat om fælles
værdier. 

– Fælles værdier er en forud-
sætning for at vi kan holde en
fælles kurs, understregede mi-
nisteren og nævnte både H.C.
Ørsted og Niels Bohr som store
brobyggere. 

Undervisningsminister Mar-
grethe Vestager sluttede med at
sige at fakultetet med sin stør-
relse har pligt til at bidrage til
dannelse og oplysning af unge,
og at hun er overbevist om at
fakultetet er sig sit ansvar be-
vidst. Så blev Formidlingscen-
tret erklæret åbent og ministe-

FO R M I D L I NG  ▼

Nyt formidlingscenter skal 

bidrage til at øge interessen for 

naturvidenskab hos de unge

Naturlige overraskelser
ren måtte haste tilbage til Chri-
stiansborg og genoptage sine
forhandlinger.

Efter endnu et par taler var
der rundvisning i de nyindrette-
de lokaler og laboratorier som
det første hold gymnasieelever
allerede havde taget i brug. 

– Får du noget ud af det, blev
en ungersvend spurgt. 

– Ja, når det virker, svarede
han og rettede på opstillingen
til måling af lysets hastighed
gennem atmosfærisk luft og
forskellige længder af lysleder-
kabel. – Men det er nu også 
sjov når det ikke gør, sluttede
han. ■

Nils Koudahl er informations-
medarbejder på Det Naturviden-
skabelige Fakultet.

Naturvidenskab er sjovt
Vi vil ikke markedsføre naturvidenskab eller lave smarte reklamekampagner og tryksager på glittet

papir. Vores indsats har to formål: At formidle viden om studierne(...), så de potentielle ansøgere

ved hvad de går ind til og fortælle om oplevelsen og glæden ved naturvidenskab. Og dette skal op-

nås ved oplevelser i undervisningen i naturvidenskab i folkeskolerne og gymnasierne.

Fra læserbrev af dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Henrik Jeppesen, den 22. marts 2001, Berlingske Tidende.

VÅDE FAG – Det nye Formidlingscenter for Natur-

videnskab er ét stort laboratorium for ungdommelig

nysgerrighed i naturens mysterier. Her er biologi-

studerende Christian Weile i færd med at undersøge

substansen i forskellige væsker.

VIRKER, VIRKER IKKE – Elever fra Birkerød 

Gymnasium viser dekan Henrik Jeppesen hvordan

man undersøger kvaliteten af lyslederkabler med 

laserteknik.
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Af Lise K. Lauridsen

Velkommen til krisemø-
de, lød indgangsreplik-
ken fra institutleder Le-

ne Schøsler til de studerende
og ansatte på Romansk Institut
i sidste uge. Og så skulle linien
måske være lagt til diskussion
af studier ramt af taxameter-
utysket i det halvfyldte Store
Auditorium på KUA. Men stor-
mødet skulle vise sig at nå læn-
gere end flosklerne. 

På mødets dagsorden stod
præsentation af en ny under-
søgelse baseret på godt 500 stu-
derendes svar. Romansk Insti-
tut består af fagene fransk, ita-
liensk, portugisisk, spansk, ru-
mænsk og har cirka 1000 stude-
rende.  

Baggrunden for undersøgel-
sen er at kun cirka 30 procent
af de studerende på fremmed-
sprogsfagene bliver kandidater
i det fag de startede på. Og dem
der ikke falder fra, er op til 10
år om at blive færdige. Det er
ikke blot et problem for den en-
kelte studerende, men også for
instituttet som sådan. På grund
af taxametersystemet hvor stu-
dierne får penge efter antallet
af beståede eksamener, risike-
rer studienøl og frafald nemlig
at gå ud over udbuddet af fag
og antallet af ansatte. 

Undersøgelsen er dog ikke
nogen ny evaluering, pointere-
de folkene bag, men et portræt
af et humanistisk institut anno
2001. Et portræt som måske
kan være med til at give et mere
nuanceret billede af årsagerne
til frafald og den alt for lange
studietid end alverdens mini-
sterielle statistikker.

Studier på deltid
Lektor i spansk Eva Dam Jen-
sen havde fået den utaknem-
melige opgave at præsentere

konklusionerne fra undersøgel-
sens afsnit om studieaktivitet: –
Her ligger en hel hundekirke-
gård begravet, så nu vil jeg gøre
mig selv upopulær ved at frem-
lægge resultaterne herfra, ind-
ledte hun.

I undersøgelsen svarer 344
studerende at de studerer på
fuld tid, men 163 af dem bruger
kun 20-30 timer om ugen på
studierne. De tal blev sat op
imod undersøgelser af overar-
bejdende universitetsansatte og
gymnasieelevernes arbejdsbyr-
de. 

I undersøgelsens uddybende
kommentarer forklarer de stu-
derende at de meget få under-
visningstimer ikke motiverer til
en større arbejdsindsats. Andre
synes simpelthen ikke der er tid
nok når man skal arbejde eller
se sine venner og familie ved si-
den af studierne. Enkelte me-
ner at den generelle holdning
på romansk er at der er tale om
deltidsstudier. 

Den efterfølgende diskussion
satte spørgsmålstegn ved sam-
menligningen med fuldtidsan-
satte undervisere med en pæn
månedlig hyre.

– Hvordan kan I forvente at
vi skal arbejde 40-50 timer på
en SU? Det er en mærkelig sam-
menligning at lave. De fleste
studerende bliver nødt til at ha-
ve studiejobs ved siden af for at
klare sig, lød det fra en
franskstuderende.

En anden studerende havde
svært ved at se formålet med en
universitetsuddannelse hvor
man lukker sig inde i fem år: 

– At tage en uddannelse
handler vel også om at skabe et
netværk gennem studenterjobs
og kontakter, sagde hun. 

En tredje mente slet ikke at
det var noget problem fordi alle
andre studerende bruger lige så
lang tid om at blive færdige.

Det fik et par af de ansatte op
af stolene. En vred lektor i
fransk beskyldte de studerende
for at skyde problemerne fra
sig: 

– Hvis alle studerende på ro-
mansk var syv år om at blive
færdige, ville vi have masser af
penge. Men vi snakker om otte-
ti år. Hvis vi skal finde en
løsning på de akutte økonomi-
ske problemer som går ud over
os alle sammen, bliver vi nødt
til at tage stilling til hvordan
folk bliver bedre til at studere.

En studieleder mente at man
så blev nødt til at indføre halv-
tidsklip til SU, mens en anden
underviser havde svært ved at
se hvorfor de studerende ikke
kan bruge den lange sommerfe-
rie til at tjene penge og få læst
op på deres studier.

En lektor fra spansk fandt
dog hele diskussionen ‘pjattet’: 

– Der er intet belæg for at du
kan gennemføre dit studium på
normeret tid, heller ikke selv-
om du studerer 40 timer om
ugen i fem år. Grunden til at vi
diskuterer det her, er fordi vi er
i klemme. Men vi burde ikke
underlægge os sådan en diskus-
sion.

Hvem er vi?
At lære er langtfra nogen beha-
gelig proces. Det indebærer
konstant usikkerhed, sagde en
af undersøgelsens bagmænd.
Og usikre, det er de romansk
studerende. Især på fremtiden. 

Over halvdelen har ingen
“klar fornemmelse af hvad de
bliver gode til med den uddan-
nelse de har valgt”. De stude-
rende ønsker mere specialise-
ring og mangler mere konkret
viden om erhvervs- og beskæf-
tigelsesmuligheder, gerne tid-
ligt i studiet. 

Adjunkt på italiensk Hanne
Jansen der har været med til at
lave undersøgelsen, mener at
de studerendes svar tyder på at
også fagene på romansk træn-
ger til at blive mere målrettede
og praktisk orienterede.

– Fornemmelsen af ikke at vi-
de hvor du skal hen, får nogle
til at springe fra. Løsningen på
problemerne drejer sig dog ikke
kun om at introducere fx prak-
tikforløb eller lave erhvervsvej-
ledning. Sprogfagene mangler
også en skarpere fagprofil. Men
det er ikke kun noget der kom-
mer ovenfra. Den skal de stude-
rende også i høj grad være med
til at skabe, sagde hun.

Romansk Institut overvejer
allerede nu at lave en liniede-
ling på overbygningen for at
komme væk fra det ensidige fo-
kus på en karriere som forsker
eller gymnasielærer.

Studiemiljø skranter 
Studiemiljøet har det ikke alt
for godt på de romanske sprog-
fag. De studerende er overra-
skende nok mere tilfredse med
kontakten til underviserne end
til deres medstuderende. 

Ønskerne til underviserne
går på bedre vejledning og me-
re synlighed blandt de stude-
rende, også når der ikke er un-
dervisning. 

Debatten på stormødet kom
dog igen til at dreje sig mere
om at de studerende skulle tage
sig sammen hvis romansk skal
blive et bedre sted at være. 

– Hvorfor dukker der ikke an-
det end den udvalgte skare op
til fredagsbarer eller rødvinsaf-
tener, lød spørgsmålet fra et
par af iværksætterne på ro-
mansk. Svaret blæser på KUA’s
gange. 

Om de studerende er for
sløve eller skal ændre holdning
for at ændre på studiemiljøet
og fremmedsprogfagenes krise,
er fortsat til debat på romansk.
Men som en studerende skriver
i de uddybende kommentarer,
drejer krisen på romansk og
mange andre studier sig måske
ikke kun om de studerendes
tidsforbrug på studiet eller bed-
re erhvervsvejledning: 

“Brevet med denne under-
søgelse er den eneste henven-
delse jeg nogensinde har mod-
taget fra Romansk Institut.
Hvad med lidt mere kommuni-
kation?” ■

ST U D I E FO R H O L D  ▼

Frafald skal undersøges
Knap hver tredje studerende på humanistiske fag ender med en kandidateksamen i det

fag de startede på. De studerende på humaniora bruger op til ti år på at blive færdige. 

To trediedele af Det Humanistiske Fakultetets underskud skyldes at de studerende ikke 

aflægger nok eksamener. Derfor har fakultetsrådet besluttet at lave en kvalitativ under-

søgelse af årsagerne til frafald.

Kilde: Weekendavisen, den 16.-22. marts 2001

SELVRANSAGELSE – De stude-

rende på romansk giver i en ny

undersøgelse et mere nuanceret

billede af årsagerne til frafald og

studienøl end alverdens ministe-

rielle statistikker

Fremmedsprogsfagene mangler mål og 

miljø. Men en del af problemet handler om

de studerende selv. Der bliver brugt for 

lidt tid på studier, og engagementet blandt

de studerende er for lavt, er nogle af 

budskaberne i en ny studenterundersøgelse

fra Romansk Institut
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Læs undersøgelsen og deltag i debatten på:
http://staff.hum.ku.dk/hp/Spoergeskema/Spsm1_32.htm.

Studerende 
for sløve
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K U  NOT E R  ▼

Der afholdes møde for kommende kandidater:

Syddansk Universitet, Odense, Campusvej 55, Lokale U 46
Tirsdag den 24. april 2001 kl. 12-16

Aalborg Universitet, Fibigerstræde 16, auditoriet lokale 1.108
Onsdag den 25. april 2001 kl. 12-16

Roskilde Universitetscenter, Universitetsvej 1, Lille auditorium, bygning 01
Torsdag den 26. april 2001 kl. 12-16

Aarhus Universitet, Aulaen, Ndr. Ringgade, Bygning 410
Mandag den 23. april 2001 kl. 12-16.

Københavns Universitet, Studiegården, Studiestræde 6,
Auditorium A 
Onsdag den 2. maj 2001 kl. 17-20

Alle kommende kandidater er velkomne.

PROGRAM:

Universitetet v/studievejlederen:
● Gode råd i forbindelse med dit »farvel« til universitet
● Eventuelle efter- og videreuddannelsestilbud på universitetet
● SU/studiegæld/gældssanering
● Eventuelle servicetilbud til næsten kandidater, herunder

interessante steder at besøge

A-kasserne
● Hvordan kommer du i A-kasse?
● Hvordan får du dagpenge?

Organisationerne, DM, MA, GL, DJØF og AAK:
● Ledighed og beskæftigelse - er der nye jobområder for

magistre, jurister og økonomer?
● Gode råd om jobsøgning
● Hvad kan du forlange i løn på det private arbejdsmarked

- og hvad med det offentlige
● Ansættelsesvilkår i øvrigt
● Kompetence- og karriereudvikling
● Hvad kan din faglige organisation i øvrigt tilbyde dig?

Arrangør:
Mødet afholdes i et
samarbejde mellem
Universitetets Centrale 
Studie- og Erhvervsvej-
ledning, Dansk Magi-
sterforening (DM),
Magistrenes A-kasse
(MA), Gymnasieskoler-
nes Lærerforening
(GL), Danmarks Jurist-
og Økonomforbund
(DJØF) og Akademi-
kernes A-kasse (AAK).

KANDIDATMØDE

På gyngende grund

F LY D E N D E  KO L L E G I E R – Kollegieværelse med mondæn
adresse med udsigt til vandet. Det kan meget snart blive virkelig-
hed for nogle af de boligløse studerende i København. 

Københavns Kommune og boligselskabet KAB overvejer nemlig
at bygge kollegiehusbåde for at afhjælpe den konstante boligman-
gel blandt studerende. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
støtter initiativet og kalder projektet “en lys idé”. 

Formanden for Forenede Studenterråd på Københavns Universi-
tet Simon Schou ser dog hellere at der bliver bygget rigtige boliger
til de studerende i stedet for denne billige løsning.

22 studerende er der plads til på hver båd, og de får hver et 18
kvadratmeters værelse med eget bad og toilet. Derudover er der
fælles køkken og alrum. I Malmø er man allerede i gang med at
bygge flydende studenterhybler. (JP København)

Boliggaranti til 
udvekslingsstuderende

G Æ ST E P L A D S E R – Det er svært at finde ungdomsboliger i
København. Og det er ikke mindre svært når man kommer som ud-
vekslingsstuderende til en fremmed by hvor man ikke har noget
netværk. Derfor har Københavns Kommune i samarbejde med CIU,
der uddeler kollegiepladser, og Københavns Universitet besluttet
at arbejde for at op til ti procent af ungdomsboligerne i kommunen
kan stilles til rådighed for udvekslingsstuderende. 

Det skulle løse problemerne med at udvekslingsstuderende væl-
ger et andet land end Danmark fordi de ikke kan finde et sted at
bo. Og dermed kan man opretholde en række udvekslingspladser
til danske studerende i udlandet. Udvekslingsaftalerne bygger
nemlig på gensidig udveksling, og kan kun eksistere hvis de uden-
landske studerende stadig er interesserede i at komme hertil. 

Baltiske studier på vej

SA M F U N D S V I D E N S K A B – Øresundsuniversitetet har i forbin-
delse med rapporten “Baltiske kompetencer inden for Øresundsu-
niversitet” spurgt om Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet er
interesseret i at deltage og eventuelt huse et Center for Baltiske
Studier. Da især forskere fra Institut for Statskundskab har været
aktive på dette område siden 1992, har fakultetet vist interesse for
at placere et sådant center på Institut for Statskundskab på visse
betingelser. Fakultetet har desuden en masteruddannelser i ærmet
netop med fokus baltisk sprog, kultur, historie og politik. 

Ingen adgang for handicappede

K R I T I K  F R A  O M B U D S M A N D – Forholdene for handicappede
på Københavns Universitet Amager (KUA) er under skarp kritik i
en ny rapport fra Folketingets Ombudsmand. Flere steder er køre-
stolsbrugere afskåret fra samvær med studiekammerater eller 
ordentlig undervisning. KUA forsøger at rette op på problemerne
allerede nu så vidt det er praktisk og økonomisk muligt. Da Det
Humanistiske Fakultet står overfor at skulle flytte ud i nybyggeriet
i Ørestaden, er det dog primært dér de store hensyn til handicap-
pede studerende vil blive taget. (JP København)

Lov om undervisningsmiljø vedtaget

ST U D E N T E R R Å D  U T I L F R E D S – Den nye lov om studerendes
og skoleelevers undervisningsmiljø blev vedtaget i Folketinget den
14. marts. Forenede Studenterråd er meget skuffede over den nye
lov om arbejdsmiljø for studerende, fordi der ikke blev lavet nogen
bekendtgørelse til loven som kunne give konsekvens i form af krav
om forbedringer af konstaterede fejl eller mangler på institutioner-

ne. Heller ikke de studerendes stemmeret i arbejdsmiljøudvalgene
blev opretholdt. 

Det mest umiddelbare konsekvens af loven bliver oprettelsen af
et center der skal undersøge og informere om undervisningsmiljø
på de danske uddannelsesinstitutioner. Loven træder i kraft 1. au-
gust i år.

Læs loven på: http://www.uvm.dk/lov/lov/2001/0000166.htm

30 år er ikke nok
“Det er en dyr investering for samfundet at uddanne kandidater. Hvis

de danske kandidater først er færdige, når de er 30, kan det betyde, at

de kun befinder sig 30 år på arbejdsmarkdet, hvis de f.eks. vælger at gå

på efterløn, og det er ikke nok.”

Stina Vrang Elias, konsulent i Dansk Industri, 

den 21. marts 2001, Information
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Af Lars Lønstrup

Det hele er egentlig til
stede i lektor Bent
Holms store, men alli-

gevel trange kontor i privaten i
Vanløse.

På væggen hænger et ind-
rammet fotografi af Nobelpris-
tageren Dario Fo – taget da den
italienske teatermand for nogle
år siden besøgte sin faste dan-
ske oversætter, Bent Holm.

På hylderne i kontorets fyldte
gulv-til-loft reoler står der
blandt andet adskillige gamle
udgaver af Ludvig Holbergs
skuespil, samt programmerne
for de fem Holberg-forestillin-
ger som Århus Teater opførte
op gennem 1990´erne med
Bent Holm som dramaturg.

Og øverst på en af de bog- og
papirstabler der dækker 9/10 af
det tungtlæssede skrivebord,
ligger en lille æske med låget
slået op. Indeni ligger den Hol-
berg-Medaille som Bent Holm
for nylig fik for “sit målbevidste
arbejde med at forbinde teater-
videnskaben med såvel under-
visning som praktisk teater-
kunst,” som det hed i motive-
ringen.

Netop tildelingen af denne
pris er anledningen til at Uni-
versitetsavisen har bedt om et
interview med forskeren der til
dagligt har sin gang på Afdeling
for Teaterhistorie ved Køben-
havns Universitet. 

Det er nemlig ikke hverdags-
kost at universitetsansatte
hædres med Holberg-Medaillen
der siden 1934 er blevet uddelt
af Dansk Forfatterforening, og
som tidligere er gået til så
(aner)kendte kunstnere som
Kjeld Abell, Jess Ørnsbo, Astrid
Saalbach, Suzanne Brøgger og
Henrik Stangerup.

Men Bent Holm er også sjæl-
den – og det både i dansk uni-
versitets- og teaterverden. På
universitetet er der ikke mange
med så bred, praktisk teater-er-
faring og deraf følgende indsigt
som ham. Og i dansk teaterliv
er der ikke mange dramaturger

der arbejder så metodisk og
forskningsbaseret som Bent
Holm.

– Jeg kan godt opleve mig
selv som min egen minoritet
fordi normen i dansk teaterliv
jo er at man er enten teoretiker
eller praktiker, fastslår Bent
Holm da interviewet med Uni-
versitetsavisen er begyndt.

– Det er i virkeligheden en
meget dansk opdeling. Man be-
høver bare tage til vores nabo-
lande Sverige og Tyskland for
at finde en helt anden mentali-
tet. Her er der anderledes ac-
cept af at viden om de histori-
ske, kulturelle og samfunds-
mæssige sammenhænge som
ethvert teaterstykke indgår i, er
nødvendig for at opnå et vellyk-
ket scenisk resultat.

– Og i den italienske teater-
tradition – som jeg på mange
måder opfatter som mit eget
faglige udgangspunkt – kan du
for eksempel ikke finde en mo-
derne teatermand uden at ved-
kommende har en viden om de-
res commedia dell’arte tradi-
tion. 

Danske teatre arbejder
overfladisk
Danske teatre er efter Bent
Holms mening berøringsangste
over for viden og forskning.

– Jeg oplever nærmest en
dyrkelse af det overfladiske
hvor man tilsyneladende helt
bevidst fravælger at fordybe sig
i den tekst som skal opføres på
scenen. 

– I stedet for at gå i dialog
med stykket og bruge tid på at
finde ind til tekstens potentiale,
bruger man tit og ofte dramati-
kerens tekst som afsæt for selv
at være hittepåsom. Det virker
som om det vigtige i disse års
danske teater er at fortælle at
man ikke har noget at fortælle.

Bent Holm ønsker ikke at
sætte konkrete navne på ten-
densen, men han vil gerne pege
på en løsning, og det er at man
på teatrene begynder at arbejde
grundigere og bedre med den
dramatiske tekst inden man be-

gynder at lave scenografi, læse-
prøver og den endelige sceniske
udformning af stykket.

I dette tekstarbejde ligger der
en vigtig rolle for forestillin-
gens dramaturg som i samar-
bejde med først og fremmest in-
struktøren, men også scenogra-
fen, skal forsøge at nå ind til
tekstens potentiale.    

– Det ville helt oplagt være
en fordel hvis flere dramatur-
ger havde en erfaring som for-
skere med i bagagen. For det er
faktisk en faglig kunnen at
være i stand til at læse og for-
løse en tekst på scenen. 

– Men for at forskeruddan-
nelsen skal blive praktisk an-
vendelig på teatrene er vi nødt
til at målrette undervisningen
så den foretages på sceniske
præmisser. På musikvidenskab
kan man eksempelvis slet ikke
blive uddannet hvis man ikke
har et aktivt forhold til et in-
strument, siger Bent Holm.

Han understreger at det selv-
følgelig kun ville være en del
som senere ville få job som dra-
maturger på danske teatre.
Men en ændring af uddannel-
sen ville også gavne kandidater
der senere får job som eksem-
pelvis undervisere, informa-
tionsarbejdere eller dagblads-
anmeldere, mener han.

Holms vej ind på scenen  
Den i dag 54-årige Bent Holm
fik selv sin første praktiske op-
gave da Aalborg Teater i begyn-

delsen af 1970´erne spurgte
den unge forsker om han ville
oversætte et stykke af Dario Fo. 
Baggrunden var at han havde
opholdt sig et år i Rom for at
studere den italienske comme-
dia dell’arte tradition. Og un-
der oversættelses-arbejdet blev
hans lyst til også fremover at
arbejde med kombinationen af
teoretisk og praktisk teater-ar-
bejde forstærket.

Samtidig blev det Bent
Holms indgang til et tættere
forhold både til Dario Fo per-
sonligt og til den teaterform
han praktiserer. Og dette møde
var igen medvirkende til at
Bent Holm knap ti år senere
skrev en afhandling med titlen
“Den omvendte Verden – Dario
Fo og den folkelige fantasi”.

Bent Holms forskning i
1980´erne førte til doktordis-
putatsen “Solkonge og Måne-
kejser”, og da han i 1990 blev
inviteret til at holde et foredrag
på Århus Teater, var det netop
med udgangspunkt i hans efter-
hånden omfattende viden om
samspillet mellem teater, kirke
og samfund i 1600-1700 tallet.

– På det tidspunkt havde
Århus Teater brug for en fore-
stilling som kunne involvere
mange af teatrets skuespillere,
og valget faldt derfor på et af
Holbergs mindre kendte styk-
ker, “Hexeri eller blind Alarm”,
som har mange medvirkende.

– Jeg havde i løbet af
1980´erne forsket i Holbergs

dramatiske værker ud fra en be-
tragtningsmåde der lignede
den jeg anvendte i min doktor-
disputats og derfor kom mødet
i stand.

– Forestillingens instruktør
hed Asger Bonfils, og mit fore-
drag blev indledningen til et
parløb mellem os som kom til
at resultere i yderligere fem
Holberg stykker – heraf de fire
på Århus Teater og et på Den
Nationale Scene i Bergen.

Bent Holms rolle i samarbej-
det ændrede sig hurtigt til at
være mere aktiv. Således var
det ham der foreslog Asger
Bonfils at de i fællesskab skulle
lave “Jeppe på Bjerget” som de-
res næste stykke.

Forsker med fantasi 
og galskab
Bent Holms ide tog udgangs-
punkt i Holbergs eget forord til
en samling af dramatikerens
første komedier. I dette forord,
dateret 1723, skriver Holberg at
“Jeppe på Bjerget” er kraftigt
inspireret af en fortælling fra
1640 som er forfattet af en tysk
jesuit ved navn Jakob Bider-
mann. Ja, Holberg gik endda så
vidt at han skrev at han selv
“ingen berømmelse forlanger
deraf” (stykkets grundhistorie,
red.).

Bent Holm gik videre og
fandt ud af at også Bidermanns
fortælling var kraftigt inspireret
af andre. Ganske enkelt fordi
“fortællingen om den forhutle-

de outsider eller klovn som kro-
nes til hersker, refererer til kar-
nevalets mytologi”, som Bent
Holm skriver i programmet til
Århus Teaters opførelse af “Jep-
pe på Bjerget” i 1993.

Netop historiens karnevals-
tematik og forestillingen om en
underverden som ligger på lur
under den verden vi kender,
blev afgørende for Asger Bon-
fils og Bent Holms version. 

– Det farlige og dæmoniske i
“Jeppe på Bjerget” har længe
været overset, og i stedet er
trådt en hyggelig Nøddebo
Præstegårds-stemning der har
lagt sig over stykket som en
hinde. Det gjorde vi op med,
forklarer Bent Holm.

Den udlægning bekræftes af
Asger Bonfils som vi til slut rin-
ger op for at få en instruktørs,
og dermed praktikers, syn på
dramaturgen Bent Holm:

– Han er en god sparrings-
partner i bestræbelserne på at
finde ud af hvad den her histo-
rie egentlig handler om – hvad
der gemmer sig under handlin-
gen. Han ved meget, men det er
jo ikke sådan en tør viden. Der
er en god portion fantasi og
galskab i ham. Han kommer
med mange ideer, og så er 
det efterfølgende op til mig at
afgøre hvad der kan lade sig 
gøre på scenen, siger Asger
Bonfils. ■

Lars Lønstrup er 
freelance-journalist.

Ej blot 
teaterforsker
Undervisningen i teatervidenskab skal være mere 

praktisk anlagt, og danske teatre skal arbejde 

mere akademisk med forestillingerne. Det mener 

Bent Holm der som forsker og underviser på Køben-

havns Universitet og dramaturg ved Århus Teater 

lever op til sin egen målsætning. For nylig fik han 

Holberg-Medaillen for sin indsats

PÅ MED MASKEN – Forsker og dramaturg Bent Holm efterlyser et

mere intimt forhold mellem scenen og forskningen.
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Internationalt symposium om teater 
På det internationale symposium “Marionet: Metafysik, Mekanik, Modernitet” forsøger

forskere og scenekunstnere i disse dage at indkredse tendenserne inden for fremtidens

kunstneriske udtryk på scenen ved at diskutere kroppen som kunstfigur. Har du lyst til at

deltage og høre blandt andre Bent Holm, kan du nå det endnu idet symposiet først slutter

på søndag. Symposiet finder sted i lokale 8.1.13 på KUA, Njalsgade 80. Se program og

yderligere oplysninger på www.hum.ku.dk/teater/opslag.html



Af: Helle Rytkønen og
Karsten Bengtsson, 
San Francisco 

Det er den 13. april 1999
en eftermiddag på Ber-
keley Universitet i Cali-

fornien. Uden for Sproul Hall
står en lille flok demonstranter.
Indenfor holdes der et afgøren-
de møde om den aftale som
universitetet netop har indgået
med det private firma Novartis.

En afstemning blandt de an-
satte på Department of Plant
and Microbial Biology viser at
et flertal af afdelingens ansatte
er imod aftalen der giver Berke-
ley universitet en økonomisk
saltvandsindsprøjtning på 30
mio. dollar fordelt over fem år. 

Novartis får til gengæld ad-
gang til Berkeleys forskning.
Trods modstanden har univer-
sitets ledelse valgt at underskri-
ve aftalen om et samarbejde
med Novartis inden for forsk-
ning af planters genkortlæg-
ning.

Kampen om generne
Når det gælder amerikansk
forskning inden for et andet
forskningsområde der vedrører
genkortlægning, nemlig men-
neskers og dyrs dna-opbygning,
så eksisterer der et parallelt
kapløb mellem offentlig og pri-
vat forskning. 

Det private hold ledes af fir-
maet Celera mens det offentli-
ges forskerhold går under be-
tegnelsen ‘the Human Genome
Project’. 

De to forskerhold har netop
offentliggjort mere eller mindre
enslydende rapporter der beg-
ge blandt andet fastslår at men-
nesket har langt færre gener
end tidligere antaget. 

Rapporterne viser at de to
forskerhold er nogenlunde lige
langt fremme i deres forskning.
Det skyldes at de to forsknings-

projekter blev søsat nogenlun-
de samtidig og at begge har
haft rig adgang til økonomiske
midler. 

Anderledes ser det ud inden
for kortlægningen af planters
gensammensætning. Her er den
private sektor langt foran den
offentlige forskning der lider
under mangelfulde økonomiske
budgetter og ringe løn til for-
skere. 

Det offentliges forskning i
kartoflers og sojabønners
gensammensætning blev først
iværksat i 1998 da den ameri-
kanske regering søsatte projek-
tet ‘National Plant Genome Pro-
ject’. Projektet blev understøt-
tet af en bevilling på 320 mio.
dollar der skal bruges over en
femårig periode. 

Men den private sektor i
form af firmaer der arbejder
med genetisk manipulerede fø-
devarer, startede allerede i
1995 med at opbygge databaser
over planters gensammensæt-
ning, og de er derfor langt for-
an den offentlige forskning.

Private firmaer 
langt foran
I perioden 1995 – 98 har priva-
te firmaer som Monsanto, Du-
Pont og Novartis brugt mere
end 30 mia. dollar på at opkøbe
og indgå alliancer med firmaer
der forsker i planters dna-struk-
tur. Man har desuden postet
mere end 983.2 mio. dollar i at
opbygge databaser over forskel-
lige planters gensammensæt-
ning.

Som et resultat heraf er de
private virksomheder lysår for-
an den offentlige forskning. Det
er den private industri der ejer
databaser over planters
gensammensætning, og de be-
sidder også det meste af den
ekspertise der skal til for at for-
stå hvordan det er muligt at
manipulere med gensam-

mensætningen i bestemte plan-
ter således at disse kan gøres
immune overfor angreb fra be-
stemte skadedyr.

Hvad gør den offentlige
forskning i den situation? Det
californiske universitet Berke-
ley har valgt en overraskende
og yderst kontroversiel løsning
– nemlig at indgå et femårigt
samarbejde med det private fir-
ma Novartis. 

Det er en samarbejdsaftale
der sikrer universitetets forske-
re adgang til Novartis databa-
ser over planters gensam-
mensætning og samtidig giver
aftalen en økonomisk indsprøj-
tning på 30 mio. dollar fordelt
på fem år til Berkeley. Til
gengæld får Novartis retten til
kommercielt at udnytte en ræk-
ke af de forskningsresultater
der eventuelt kommer ud af
samarbejdet.

Samarbejdsaftalen har imid-
lertid medført en voldsom kri-
tik fra såvel politikere som uni-
versitetsfolk der alle frygter at
universitet sætter sin suveræni-

tet og kritiske forskning over
styr.

I licitation
At et universitet indgår spon-
soraftaler med private virksom-
heder, er der ikke noget nyt i. I
hvert fald ikke i USA. Når afta-
len mellem Novartis og Berke-
ley Universitet alligevel har for-
årsaget en voldsom debat, skyl-
des det først og fremmest om-
fanget af aftalen.

De fem mio. dollar fra Novar-
tis udgør nemlig hele 33 pct. af
det budget som ‘Department of
Plant and Microbial Biology’ på
Berkeley råder over. Som mod-
ydelse får Novartis retten til at
patentere og markedsføre op
mod 33 pct. af de videnskabeli-
ge landvindinger som afdelin-
gen måtte udvikle. Det gælder
også nye forskningsresultater
der ikke umiddelbart er tilveje-
bragt gennem Novartis økono-
miske støtte. Det betyder i prin-
cippet at forskningsresultater,
der udelukkende er understøt-
tet af offentlige midler, kan en-

de som produkter i Novartis
salgskatalog.

En anden nyskabelse ved af-
talen mellem Novartis og Ber-
keley er selve den måde som af-
talen er kommet i stand på. Det
er nemlig Berkeley selv der har
indbudt private firmaer til at
indgå en økonomisk samar-
bejdsaftale med universitet.

The College of Natural Re-
sources, som Department of
Plant and Microbial Biology
hører under, satte sig ned og
undersøgte hvad man eventuelt
gerne ville modtage fra et pri-
vat firma. Herefter henvendte
man sig til fire af verdens føren-
de landbrug-kemiske virksom-
heder: Monsanto, Novartis, Du-
Pont og Hi-Breed. Disse fik her-
efter lov til at komme med et
bud på hvad de kunne tilbyde i
form af en økonomisk samar-
bejdsaftale.

– Aftalen er således struktu-
reret af Berkeley selv hvilket
gør en enorm forskel. De fire
firmaer har måttet konkurrere
med hinanden om at opnå et

forskningssamarbejde, siger
professor Gordon Rausser der
er leder af The College og Natu-
ral Resources.

Berkeley bliver betragtet som
et af verdens førende universi-
teter når det gælder forskning
inden for planters gensam-
mensætning. Man har eksem-
pelvis udviklet en metode der
gør optagelsen af protein fra
hvede og mælk lettere hvorved
man kan undgå udvikling af al-
lergier hos mennesker.

Ved at udlicitere aftalen
blandt fire konkurrerende fir-
maer har Berkeley brugt sit for-
nemme renomme i et forsøg på
at få den bedste aftale i stand.
Når loftet for økonomisk støtte
fra Berkeleys side er sat til en
tredjedel af det samlede bud-
get, så skyldes det at under-
søgelser fra andre offentlige
universiteters samarbejde med
private virksomheder viser at
dette er et universitets ‘smerte-
grænse’. Hvis økonomiske til-
skud udgør en tredjedel–  eller
mindre–  så er det muligt at be-
vare universitetets integritet og
uafhængige forskning.

– Dette er en hel unik aftale
der sikrer universitetets frihed,
siger professor Gordon Rausser
og understreger at det er nød-
vendigt med private sponsorer.

– Det kræver store økonomi-
ske midler at forske i moderne
genteknologi. Og sådanne mid-
ler har vi ikke. Vi får 34 pct. af
vores budget fra det offentlige.
Resten må vi selv finde, siger
Rausser.

Hård kritik
Ikke alle er dog enige i at afta-
len med Novartis sikrer univer-
sitetets uafhængighed og kriti-
ske forskning. Blandt andet er
aftalen blev mødt med kold luft
fra en række lokale politikere i
Californien.

– Lad os antage at nogen i af-
delingen vil forske i skadevirk-
ninger fra brugen af genetisk
manipuleret fødevarer. Tror no-
gen ved sine fulde fem at det vil
være muligt samtidig med at
man har indgået denne aftale,
siger den demokratiske politi-
ker Tom Hayden.

Novartis sidder ifølge aftalen
på to ud af fem pladser i den
komite der beslutter hvilke
forskningsprojekter afdelingen
skal sætte i gang. Afdelingens
professorer afviser imidlertid
Tom Haydens nervøsitet.

– De fleste forskere arbejder
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Sjæl til salg
I en tid hvor staten vil spare, står det 

private erhvervsliv på spring for at indgå 

økonomiske sponsoraftale med offentlige

universiteter. Et af de mere kontroversielle 

eksempler findes på Berkeley Universitet 

i Californien hvor man har indgået en 

omfattende økonomisk aftale med det

schweiziske firma Novartis

UDLICITERING – Ved at udlicitere aftalen om ret til at patentere universitetets forsk-

ningsresultater blandt fire konkurrerende firmaer, har Berkeley brugt sit fornemme 

renomme i et forsøg på at få den bedste aftale i stand. Når loftet for økonomisk støtte 

fra Berkeleys side er sat til en tredjedel af det samlede budget, så skyldes det at under-

søgelser fra andre offentlige universiteters samarbejde med private virksomheder viser 

at dette er et universitets ‘smertegrænse’.
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Ekstern kvalitetssikring
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) samledes i sidste

uge til et møde i Bengalore i Indien om temaet: ‘Quality. Standarts and Recognition’. Netværket består af 

organisationer fra cirka 50 lande som har den opgave i hjemlandet at evaluere kvaliteten af de længere-

varende uddannelser. 

Læs mere på: www.enigma.vsnu.nl/inqaahe/index.html.
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på langsigtede projekter der ty-
pisk tager langt længere tid end
fem år, siger Renee Sung der er
professor på Department of
Plant and Microbial Biology.

– Derfor vil aftalen med No-
vartis ikke påvirke deres arbej-
de.

Andre politikere sætter
spørgsmålstegn ved hvorvidt
genetisk manipulerede fødeva-
rer overhovedet er sundt for
mennesker og om samfundet
derfor bør støtte en sådan
forskning. Det er et synspunkt
der deles af afdelinger uden for
the Department of Plant and
Microbial Biology på Berkeley.

Professor Miguel A. Altieri
har gennem de sidste 20 år for-
sket i hvordan det amerikanske
landbrug kan udvikle naturlige
metoder til at bekæmpe plante-
sygdomme. Det er et princip
der ikke kan patenteres af store
multinationale virksomheder
og som gør at landmænd ikke
behøver at købe skadedyrsbe-
kæmpelsesmidler fra de kemi-
ske fabrikker.

Professor Altieri fremhæver
at aftalen med Novartis tipper
Berkeleys forskning i en retning
der betyder øget indflydelse fra
kemiske fabrikker på landbru-
get.

– Vores forskning i miljøven-
lige bekæmpelsesmetoder får
ikke økonomisk støtte af sam-
me størrelsesorden, siger pro-
fessor Altieri.

Også blandt studenterne på
Berkeley er der en udbredt
skepsis overfor universitets af-
tale med det private Novartis.
En gruppe studenter har såle-
des dannet brigaden ‘Biotic Ba-
king Brigade’. To medlemmer
af den biodynamiske brigade
sneg sig sidste år ind til et de-
batmøde mellem fakultetsmed-
lemmer og Novartis-folk og
smed veganisk fremstillet græs-
kartærte i hovedet på såvel De-
an Gordon Rausser som Novar-
tis-direktøren Douglas Watson i
protest mod aftalen.

Andre gør det
Professor Gordon Rausser, der
er universitets chefarkitekt bag
aftalen, forsvarer dog forsat
samarbejdet mellem Berkeley
og Novartis. Han påpeger at det
offentliges tilskud til universi-
tets drift er faldende mens ud-
gifterne til forskning specielt
inden for bioteknologi er sti-
gende. 

Gordon Rausser henviser

desuden til at kvaliteten af
forskningen på Berkeley Uni-
versitet vil stige i kraft af at pro-
fessorer og studenter får ad-
gang til Novartis store database
over plantegener.

Berkeleys rektor, Robert Ber-
dahl, støtter også aftalen og
henviser til at flere og flere of-
fentlige universiteter indgår
sponsoraftaler med private
virksomheder for at imødegå
de nedskæringer som det of-
fentlige pålægger universiteter.

Selvom det offentlige i USA
stadig støtter størstedelen af
den videnskabelige forskning
der foregår på landets universi-
teter – 60 pct. svarende til 14.3
mia. dollar (1997 tal) – så fal-
der denne andel støt og roligt.
Californien bidrog for 12 år si-
den med 50 pct. af Berkeleys
midler – i dag udgør de offent-
lige tilskud som nævnt blot 34
pct. Omvendt er bidragene fra
private virksomheder stærkt
stigende. Private virksomheder
bidrog i 1985 med 850 mio.
dollar til amerikanske universi-
teter. Dette tal er i dag steget til
mere end 4,25 mia. dollars.

Den store amerikanske su-
permarkedskæde Kmart bidra-
ger eksempelvis til West Virgi-
nia University med et betragte-
ligt beløb mod at Universitetets
Handelsskole træner butiksle-
dere fra Kmart 30 dage om
året.

Et andet eksempel er mine-
selskabet Freeport McMoRan
der, efter at være kommet un-
der hård anklage for at have
ødelagt store naturarealer i
Indonesien, gav økonomisk
støtte til Tulane Universitys af-
deling for miljøstudier. Det ske-
te for at skabe et mere miljø-
venligt image i offentligheden.

Endelig har tøjfirmaet Gap
givet økonomisk støtte til Ber-
keleys Haas Business School.
Her er en obligatorisk opgave
på første år i managements-
terori et casestudie af – forret-
ningskæden Gap.

Debatten om universiteters
frihed og suverænitet fortsætter
således i en tid hvor det offent-
lige gerne vil spare mens priva-
te firmaers researchafdelinger
gerne vil gøre brug af talentful-
de universitets-ansattes arbej-
de.

– Vi lever i en tid hvor mange
forskellige institutioner bejler
til selve universitets sjæl, siger
Todd LaPorte der er professor i
samfundsfag på Berkeley. ■

Modersmålsundervisning 
som forræderi

M A K E D O N I E N : De etniske minoriteters kultu-
relle rettigheder er formodentlig bedre tilgodeset
i Makedonien end i for eksempel Estland og Let-
land. Alligevel føler albanerne sig diskrimineret
angående højere uddannelse. Andelen af albane-
re ved landets to universiteter er lavt i forhold til
befolkningsandelen, og undervisning på albansk
sker kun i meget begrænset omfang. 

Siden universitetet i Pristina i Kosovo blev luk-
ket under konflikten med de serbiske myndighe-
der, blev der i 1995 på privat initiativ etableret et
albansksproget universitet i Tetovo, Makedoni-
ens næststørste by, hvor de aktuelle guerillaan-
greb finder sted. Der er blevet undervist lige si-
den med flere tusinde indskrevne studenter. Uni-
versitetet er i en vis udstrækning blevet tolereret,
men aldrig anerkendt af regeringen i Skopje som
betragter det som et arnested for albansk natio-
nalisme. 

Et af den albanske minoritets aktuelle krav er
at universitetet bliver anerkendt og at den højere
uddannelse overhovedet bliver lettere tilgængeli-
ge for albansksprogede. At de ekstremt nationali-
stiske strømninger i forvejen har betydeligt fod-
fæste ved universitetet i Tetovo, fremgår blandt
andet af at den nuværende rektor Fadil Sulejma-
ni betegner de albansksprogede ministre i lan-
dets siddende koalitionsregering som ‘folkefor-
rædere’.
Læs mere på: 

www.bhhrg.org/macedonia/macedonia.htm.

Opråb på tværs af verden

U K R A I N E : Forskere og studenter rammes af
politisk repression. Alle der demonstrerede mod
politisk korruption og regeringens uvilje mod at
udrede mordet på en uafhængig journalist, risi-
kerer nu at blive udsat for repressalier. 

Foranlediget af landets politiske krise har
nordamerikanske akademikere fra ‘The Ameri-
can Association for Ukrainian Studies’ og ‘The
Canadian Association of Slavists’ taget initiativ til
‘studerendes og professionelles syn på den aktu-
elle krise i Ukraine’ hvori der henstilles til de
ukrainske myndigheder at respektere demokra-
tiets og retssamfundets principper.
Læs mere på:

www.ukrainianstudies.org/petiotion.htm.

Big Brother

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : Det globalise-
rede arbejdsmarked og en stærk international
konkurrence på uddannelsesområdet har tvun-

get de europæiske regeringer og universiteter til
at etablere fælles strukturer for eksamenssyste-
mer og kvalitetskontrol. Gennem den proces der
begyndte i Bologna sommeren 1999, nærmer
landene sig nu hinanden med uventet hurtighed. 

Baggrunden for denne, næsten eksplosive, Bo-
logna-proces beskrives i en netop udkommet
svensk rapport med titlen ‘Internationell jäm-
förbarhet och nationell styrning’. Her kan man
læse hvordan ledende europæiske lande ser sig
overhalet af USA i kampen om de internationale
studerende, og hvordan det sammen med beho-
vet for bevægelighed på det europæiske arbejds-
marked har ført til akutte anstrengelser for at
harmonisere uddannelsessystemerne.

Rapporten skriver sig også ind i den aktuelle
debat om international akkreditering. Faglige or-
ganisationer stræber nemlig oftere og oftere efter
at få deres uddannelser akkrediteret efter ameri-
kansk model.
Læs mere på:

www.hsv.se/publikationer/rapporter/sam0110.html.

Intern kvalitetssikring i EU

INTERNATIONAL KONFERENCE: Den
29.-30. marts samles omkring 450 topfolk fra
universitære uddannelser i hele Europa til en
konference i Salamanca i Spanien. De euro-
pæiske rektorkollegier står bag mødet som bliver
det sidste store af sin slags inden konferencen i
Prag den 18.-19. maj hvor hele Bolognaprocessen
skal evalueres og videreføres. Formålet med mø-
det er at diskutere blandt andet studenterudvek-
sling, eksamensformer, kvalitetssikring og akkre-
ditering. Europas internationale konkurrenceev-
ne er også på dagsordenen.
Læs mere på: www.salamanca2001.org/.

Cost-benefit i akademisk favør

U SA : The National Governors Association
(NGA) er et forum der udgøres af de forskellige
delstaters guvernører. Organisationen har nu ta-
get initiativ til at gøre højere uddannelse til et fo-
kusområde i løbet af de kommende fire år. For-
målet er at give guvernører og delstatsregeringer
større viden om og indflydelse på uddannelser-
nes problemer og muligheder. 

Ved en paneldebat der markerede initiativets
begyndelse sagde NGA’s talsmand, Marylands
guvernør, Parris N. Glendening, blandt andet at
“guvernører begynder at erfare at økonomisk
konkurrenceevne ikke længere tilhører de stater
der tilbyder lave skatter eller fordelagtige virk-
somhedsmiljøer, men de stater som har investe-
ret stort i de længerevarende uddannelser”.
Læs mere på: www.nga.org/.

“Vi lever i en tid hvor mange forskellige 

institutioner bejler til selve universitets sjæl.”

Todd LaPorte, professor i samfundsfag på Berkeley.

Militær isolerer akademi
I S R A E L : Den eneste vej der forbinder det palæstinensiske
Birzeit-universitet med den øvrige Vestbred, er nu ufrem-
kommelig efter at israelske okkupationsstyrker har gravet
store grøfter tværs over den. Handlingen er et led i den nye
regerings forsøg på at isolere de forskellige palæstinensiske
grupper fra hinanden. 

Da universitetets lærere og studenter arrangerede en pro-
testdemonstration den 12. marts, blev den opløst med tåre-
gas og beskydning fra israelsk militær. En person blev dræbt
af skud. To dage forinden var al undervisning aflyst som en
protest mod den kollektive straf der rammer den civile pa-
læstinensiske befolkning.

5.000 studenter og 700 undervisere er berørt af blokaden
som fremkalder protester fra akademikere fra hele verden,
blandt andet EU.
Læs mere på: www.birzeit.edu. 
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Birgit Petersson

Ukarakteristiske sympto-
mer fremkalder stadig
en livlig diskussion. Er

det psykiske eller fysiske symp-
tomer? Er det ‘Ondt i livet’ som
neuropsykologen Lise Ehlers
har kaldt det? Skal de anerken-
des som fysiske sygdomme? El-
ler er det blot hypokondri som
nogle psykiatere aktuelt beteg-
ner det, uden hensyntagen til
den pågældendes samlede
situation?

Et faktum er at mange af dis-
se patienter har været vejen
omkring psykiateren hvis de da
ikke er endt i behandling med
antidepressive midler og i en
kronisk tilstand.  

Diskussionen er ikke ny. En
tilsvarende fandt sted omkring
det der blev kaldt kronisk be-
lastningssyndrom introduceret
af blandt andet fødselslægen
Teit Kærn i 1950-erne.

Han kom under behandlin-
gen af abortansøgninger i for-
bindelse med kvinder der helt
indlysende ikke kunne klare at
få flere børn og som alle frem-
viste det samme billede: mang-
lende udholdenhed, træthed,
opgivenhed, depression og en
række andre ukarakteristiske
klager. I et historisk perspektiv
kan det kroniske belastnings-
syndrom genkendes i en række
andre betegnelser strækkende
sig fra neurastheni (nervesvæk-
kelse) i 1886 til svækket nerve-
kraft, neurastenisk psykopathi
eller blot asteni (sygelig træt-
hed) som det kaldtes omkring
1960.

Når man introducerede det
kroniske belastningssyndrom,
var det for at gøre det muligt
for kvinder at få adgang til
abort. Ligesom det senere især
for kvindernes vedkommende
har vist sig nødvendigt at få en
diagnose som er acceptabel for
pensionsmyndighederne for at
kunne få en førtidspension.

De nye syndromer hører ikke

til gruppen af acceptable syg-
domme, og det samme gælder
for en række psykiske lidelser.
På enkelte områder er der nu
en opblødning på vej efter at en
højesteretsdom har slået fast at
det er ændring af arbejdsevnen
og ikke diagnosens acceptabili-
tet der afgør invaliditet. Det er
dog en dom der ikke har fundet
vej til pensionssystemet endnu.
En lang række mennesker hen-
vises i dag til arbejde eller ar-
bejdsprøvning trods svært in-
validerende tilstande.

Jeg vil i det følgende belyse
nogle af problemstillingerne
som vi aktuelt behandler dels i
forskningsprojekter dels ved en
række mini-symposier på
Panuminstituttet.

En udfordring for
forskere og klinikker
De nye syndromer er en udfor-
dring af mange årsager. De illu-
strerer den stadige diskrimina-
tion af psykisk syge. Det er først
og fremmest fysiske lidelser der
giver anledning til acceptabili-
tet fra det omgivende samfund.

De illustrerer også hvor lidt
forberedte vi er på at nye symp-
tomer vil opstå i takt med at
samfundsforholdene ændrer
sig. At kvinder massivt kom ud
på et arbejdsmarked omkring
1960’erne der ligesom samfun-
det i øvrigt ikke var indrettet på
at kvinder har en anderledes
biologi og andre sociale forplig-
telser end mænd, måtte nød-
vendigvis medføre nye lidelser.
Kendte lidelser har også fået
andre fremtoninger. Men di-
skussionen illustrerer også at
man i stedet for at forstå at der
selvfølgelig vil være en psykisk
reaktion på mange forhold, her-
under fysiske problemer, så vil
man helst have en fast afgræns-
ning mellem det fysiske og det
psykiske. På samme måde illu-
strerer diskussionen at det sta-
dig er svært at acceptere at løn-
arbejde for kvinder er en lige så
naturlig del af livsgrundlaget

som for mænd. Kvinder er i
manges øjne stadig efter 40 år
på arbejdsmarkedet husmødre.

Det siger sig selv at hele
spørgsmålet om sygemelding,
sygedagpenge, pensionslovgiv-
ning, mænds og kvinders for-
skellige situation, diagnostise-
ringspraksis, udvikling af syg-
dom ved sociale belastninger
osv. har optaget mange forskere
på Institut for Folkesundhedsvi-
denskab gennem årene. I Afde-
ling for medicinsk kvinde- og
kønsforskning har vi gennem
de senere år intensiveret arbej-
det med kønsforskelle – både
de biologiske og dem der findes
i arbejdsliv og dagligliv. Vi har
også forsøgt at sammenligne
mænd og kvinder under samme
sociale vilkår. Det sidste viser
sig i praksis næsten at være en
umulighed især når parterne
gifter sig, og det gør langt de
fleste.

Stress 
Kønsforskellene afspejler sig
også i rapporteringen af hvor
mange der føler sig stresset
dagligt. I den undersøgelse af
mænd og kvinder i forskellige
erhverv som vi aktuelt bearbej-
der tallene fra, angiver fx 25
procent af kvindelige læger
mod 11 procent af mandlige at
være stresset dagligt, for gym-
nasielærere er tallene hen-
holdsvis 16 og 11 procent.
Gruppen er mellem 45 og 56 år. 

Vi ved fra den mangeårige og
meget spændende stressforsk-
ning i Sverige at daglig stress
fører til en lang række kroniske
lidelser. Det er ikke mindst
gruppen omkring Marianne
Frankenhaueser, Stockholms
Universitet, der har taget køns-
spørgsmålet med i stressforsk-
ningen. 

Selv om der også er mænd
der udvikler de nye syndromer,
så udgør kvinderne hovedpar-
ten af dem der henvender sig
med disse lidelser. Ser man på
kønsforskellene i stress, må det
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Medicin
Videnskabet

Mand kvinde  
Psykiske lidelser og hypokondri bliver ofte anset for 

at være kvindesygdomme. Forskning på Folkesundhedsvidenskab

påviser imidlertid tydelige sammenhænge mellem psyken 

og fysiske lidelser

Resumé

Læger bliver meget ofte opsøgt af patienter der
fortæller om en række symptomer som ikke pas-
ser ind i lærebøgernes sygdomsbeskrivelser. Pa-
tienten med de ukarakteristiske symptomer er of-
test en kvinde som klager over træthed, smerter,
problemer med bevægeapparatet osv. Lægen vil
meget ofte ende med at slå problemerne hen,
håbe det går over, tage lidt blodprøver eller
måske sende patienten til en fysioterapeut. Pa-
tienten føler sig ofte afvist og vred over ikke at
blive taget alvorligt. Erfaringerne viser at mange
læger har svært ved at sige at de ikke ved hvad
det drejer sig om. Lige så svært er det for disse
patienter at høre at lægen her kommer til kort. Er
man lidende, søger man som regel med alle tæn-
kelige midler efter en forklaring på lidelsen. Det
gør disse patienter også hvis problemer nu ofte
er samlet under betegnelsen ‘de nye syndromer’:
kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi (muskel-
smerter), whiplash (piskesmældssyndromet),
posttraumatisk stress-syndrom (kroniske fysiske
og psykiske problemer efter fx krigsoplevelser),
osv. 
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FRA VENUS? – Afdeling for 

Medicinsk kvinde- og kønsforsk-

ning har opnået gedigne forsk-

ningsresultater vedrørende 

kvinder med ondt i livet.
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også være sådan. Men der er en
række andre forhold der gør at
kvinder reagerer anderledes
end mænd. Nogle kender vi,
andre vil vi først få kendskab til
i fremtiden fordi kønsspørgs-
målet, ligesom sociale forhold,
stadig ikke inddrages i megen
forskning. 

Hos begge køn fremkalder
stress en øgning af hormonet
kortisol der indvirker negativt
på en lang række forhold i
kroppen. Muskelresponset på
stress synes at være anderledes
hos kvinder med en større
spænding i musklerne, end hos
mænd. Om det er en biologisk
forskel på grund af forskellene 
i hormonpåvirkninger vides ik-
ke, men den undertrykte og
selvundertrykkende position,
betinget af kønsrolle-forvent-
ningerne som mange kvinder
befinder sig i, kan være en del
af forklaringen. Det er en af de
hypoteser som blandt andet
speciallæge i infektionsmedicin
Henrik Isager fremsætter sam-
men med en række andre spæn-
dende hypoteser (se note 1).

Han viser ud fra et materiale
på 217 patienter at dem med fi-
bromyalgi ofte har været udsat
for vold i barndommen. Andre
karakteristika er at de er meget
pligtopfyldende og sjældent til-
lader sig selv at holde fri. Hvis
man tilhører denne gruppe, vil
man selvfølgelig på det psyko-
logiske plan være i en slags for-
svarsposition, derfor er der
mange uafklarede spørgsmål.
Men ironisk nok mistænkes
denne gruppe ofte for ikke at
ville arbejde og derfor for at
søge pension selv om det er i ar-
bejdet de finder deres selvfølel-
se, og de derfor helst vil arbej-
de.

Man har i dag en række
smertepunkter der skal være til
stede for at man giver diagno-
sen fibromyalgi, men måske er
det især kvinder der får disse
smertepunkter på grund af sær-
lige biologiske forhold. I øvrigt

beskrev lægen Knud Pontoppi-
dan allerede i 1886 disse smer-
tepunkter i artiklen Neurasthe-
nien som udkom i Bibliotek for
Læger.

Fysiske kønsforskelle
Rygmarvskanalens relative
rummelighed er mindre hos
kvinder end mænd. Det med-
fører at hals- og rygtraumer
med den hævelse i rygmarvska-
nalen som disse medfører, vil
resultere i mere belastende for-
hold hos kvinder og i nogle
tilfælde uoprettelige følger.
Mange forhold, blandt andet
den kognitive funktion, påvir-
kes af skader i halsregionen.
Disse ses både hos mænd og
kvinder ved fx whiplash, nogle
reversible, andre irreversible. 

Immunforsvaret er forskelligt
hos de to køn. Meget peger på
at det stærkeste af de gener der
styrer immunsystemet tager
over hos kvinder – og her har
kvinder på godt og ondt et for-
trin fremfor mænd, idet dette
synes knyttet til X-kromosomet
som kvinder jo har to af. Vi ser
det når det skyder over målet
og skaber autoimmune syg-
domme som kvinder hyppigst
lider af, og vi ser det i den for-
skellige sårbarhed i forhold til
infektionssygdomme hvor fx
drenges dødelighed er større
end pigers.

Der er meget der trænger til
at udforskes her selv om køns-
forskningen er ved at tage fart.
For er det alene genetikken der
kan forklare forskellen? Kunne
det også handle om det forskel-
lige kontaktmønster i forhold til
legekammerater som piger og
drenge har, altså igen den for-
skellige kønssocialisering? Og
hvilke konsekvenser har det
forskellige immunforsvar for
mænd og kvinder? Hvor mange
ukarakteristiske symptomer
skyldes fx infektionsfølger eller
ligefrem infektioner som vi blot
ikke er opmærksomme på? Det
er også vigtigt at erindre sig for

historisk set er der til stadighed
kommet nye infektioner. Af ny-
ere kan blot nævnes HIV, lige-
som prionerne (som vi ser ved
kogalskab) måske spiller en
endnu større rolle for sygdoms-
udvikling end vi har gjort os
klart. Men også de nu mere al-
mindelige infektioner spiller
måske ind. Jeg har selv lært
meget af åbenhed over for pati-
enters problemer og troet på
dem uanset om jeg har kunnet
forklare deres symptomer. I en
række tilfælde har jeg fået be-
kræftet at det var den lægelige
uvidenhed der var problemet.

Et eksempel kan illustrere
problematikken: En kvinde blev
indlagt på psykiatrisk hospital
til arbejdsprøvning da man ikke
mente hun var fysisk syg. Hun
udtrættedes hurtigt, og det var
meget klart at hun ikke havde
nogen arbejdsevne på trods af
at hun meget gerne ville arbej-
de. Hendes symptomer var så
vedholdende og uforklarlige at
vi efter flere konferencer be-
sluttede at give hende en alvor-
lig psykiatrisk diagnose så hun
kunne opnå sin pension. En del
år efter henvendte hun sig til
mig og fortalte at hun nu havde
fundet ud af hvad hun fejlede.
Hun havde, fordi hun havde
haft polio i barndommen, del-
taget i arbejdet omkring tidlige-
re polioramte, og nu havde hun
opdaget at de symptomer, hun
havde var de samme som man-
ge andre havde. Disse er nu al-
ment accepteret som postpolio-
myelitis-syndromet. 

Det kunne vi ikke vide selv
om vi havde beskrevet hendes
polio og selv om hun var blevet
rask af denne. Men vi nærede
på intet tidspunkt mistro til
hende, og det var heller ikke
med bebrejdelse hun henvend-
te sig, for hun havde selv været
med til konferencerne.

Jeg tror at det skal være her
som i retsvæsenet, hellere fri-
kende en skyldig end dømme
en uskyldig. Blot mistror mange

alligevel patienterne når de ik-
ke passer ind i de gængse syste-
mer.

Besværlige patienter
Jeg kom selv til pludselig at
være en besværlig patient som
to af vores forskere, Jan-Helge
Larsen og Ole Risør, har kaldt
patienter med uforklarlige
symptomer. Gennem knapt to
år havde jeg en voldsom og
næsten invaliderende smerte
bag det ene øje, strækkende sig
ned i ansigtet. Jeg blev under-
søgt efter alle kunstens regler,
men der var ikke noget galt.

Der stod jeg, indtil jeg en dag
fik en voldsom smerte ned i det
ene ben svarende til ischiasner-
ven. Det har mange oplevet,
men i denne forbindelse var
smerten heldigvis fulgt af et lil-
le herpesudbrud på ryggen net-
op der hvor nerven har sit ud-
spring. Jeg blev derfor behand-
let med et antiviralt middel
mod virusinfektionen, og smer-
terne bag øjet forsvandt.

Disse uforklarlige smerter var
altså en følge af virusinfektio-
nen som man i dag i øvrigt me-
ner at ca. halvdelen af befolk-
ningen har. Vi ved at disse vira i
andre tilfælde giver kønsvorter
og livmoderhalskræft. Men
kunne det tænkes at de var år-
sag til mange andre tilstande? 

Det er selvfølgelig en stor ud-
fordring at møde mennesker på
en ordentlig måde når man fø-

ler sig magtesløs. Personlig tror
jeg ikke at det er nødvendigt at
det går så galt, hvis man blot
mødes med respekt af det men-
neske man sidder over for, og
dette menneske vil være nys-
gerrigt på den pågældendes
vegne. Det er der heldigvis
mange der er i dag, men det er
langt fra tilstrækkeligt hverken
i sundhedssystemet eller i det
sociale system.

Psykiateren Haakon Lærum
der i mange år har arbejdet som
konsulent i Københavns Social-
forvaltning og undervist på In-
stitut for Folkesundhedsviden-
skab, har beskæftiget sig med
de besværlige patienter ud fra
den måde de behandles i det
sociale system. Han betegner
området for ‘en potentiel kamp-
plads for faglige og retlige stri-
digheder på sygdomsområdet’
og har utrætteligt i en række
bøger og artikler dokumenteret
hvorfor.

Somatisering
Udviklingen i ikke mindst det
amerikanske psykiatriske diag-
nosesystem DSM modarbejder
den åbenhed der efter vores
mening skal være i forholdet til
disse patienter. Her er somati-
seringssyndromer kommet ind
i næsten alle tænkelige psykia-
triske diagnoser.

Det gælder i mindre grad det
europæiske system ICD, men
heller ikke her er somatiserin-

gen fraværende. Også i hospi-
talsvæsenet forsøger man nu at
få de uforklarlige tilstande gjort
til psykiske problemer. Jeg er
bange for at man ved at indføre
fysiske symptomer i de psykia-
triske diagnoser og ved at psy-
kologisere andre let kommer til
at grave grøfter i stedet for ge-
nerelt at acceptere at det er det
man kan kalde en psykisk ‘over-
bygning’, hvad enten der er tale
om angst eller depression på
grund af uforklarlige tilstande.
Altså skal vi i langt højere grad
acceptere at det er normalt at vi
får en psykisk reaktion. Vel vi-
dende at der findes psykiske li-
delser der i hvert fald med vo-
res viden i dag ikke skyldes fysi-
ske forhold. ■

Birgit Petersson er lektor i Medi-
cinsk kvinde- og kønsforskning
ved Institut for Folkesundhedsvi-
denskab. Hun har sidst udgivet
bogen ‘Jagten på det sunde liv –
om mænd, kvinder, sygdom og
sundhed’ på forlaget L&R Fakta,
København 2000.

Noter:

1) Speciallæge Henrik Isager ud-

giver sin bog om de nye syn-

dromer ‘Stress og Udstødelse’

på forlaget Hovedland i maj

måned i år. 

– psyke soma

Ukarakteristiske symptomer fremkalder stadig en livlig diskussion. 

Er det psykiske eller fysiske symptomer? Er det Ondt i livet, 

som neuropsykologen Lise Ehlers har kaldt det? Skal de anerkendes 

som fysiske sygdomme? Eller er det blot hypokondri som nogle 

psykiatere aktuelt betegner det, uden hensyntagen til den 

pågældendes samlede situation?

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.  



Universitetsavisens histo-
rie “Evaluering i blin-
de” (nummer 4, 2001)

handlede om det møjsommeli-
ge studenterarbejde med at ud-
fylde evalueringsskemaer om
undervisning. Her finder man
måske også forklaringen på at
for få udfylder dem. 

En anden forklaring kunne
være at skemaerne udråbes til
at være uprofessionelt lavet. In-
gen har tilsyneladende gjort sig
klart hvad de studerende, un-
derviseren og ledelsen lægger i
begrebet ‘god undervisning’.
Jeg er helt enig heri fordi god
undervisning handler om mere
og andet end gennemførelses-
procenter, kvoter og taxametre. 

På Niels Bohr Instituttet 
(NBIfAFG) ønsker ledelsen at
lærerne giver forskningsbaseret
undervisning på højst mulige
niveau a la Princeton. Uden at
fornærme nogen, så er det ure-
alistiske krav at stille på et mel-
lemgodt universitet med
halvdårlige lønninger og ar-
bejdsvilkår hvor for få søger le-
dige VIP-jobs. 

Virkeligheden taler da også
sit eget tydelige sprog idet de

pædagogiske konsulenter be-
retter om at man nu dumper
folk i pædagogikum i fx  fysik,
fransk og matematik på grund
af manglende faglighed. Det er
helt nye toner, skal jeg hilse at
sige. Og kemi-industrifolk har
længe sukket hørligt og offent-
ligt på store fællesmøder af-
holdt på fakultet og andre ste-
der.

Hvad er god undervisning
Mange studerende har en klar
opfattelse af at god undervis-
ning leder frem til målet på de
normerede fem år med en ar-
bejdsindsats på 37 timer per
uge. Det kan ikke undgå at føre
til ønsker om en stram og mål-
rettet undervisning hvor målet
ikke er forskningsbaseret, men
resultatorienteret. Vi oplever
således besynderlige debatter
om helst ingen specialer i for-
bindelse med en mastergrad,
eller i det mindste korte specia-
ler og gerne i samarbejde med
flere.

Vores aftagere af kandidater
uden for murene sætter pris på
folk der har demonstret evner
for at arbejde selvstændigt og

Jeg har fulgt lidt med i 
debatten om studenter-
evalueringer på Køben-

havns Universitet. Røsterne vil
at eleverne med deres kund-
skaber ikke er i stand til at eva-
luere om undervisningen er i
orden. 

Måske det bare er stoffet der
er for svært for nogle af de stu-
derende? Måske er evaluerings-
skemaerne for dårlige og for
lidt sigende om hvad det er vi
evaluerer: Er det underviseren
eller undervisningen? 

Men det ved vi vel først når vi
har været til eksamen? Hvorfor
evaluerer vi så ikke også eksa-
men, så vi kan få et helhedsbil-
lede af undervisningen?

Efter endt undervisning skal
vi sætte vores kryds i fem muli-
ge svar og til sidst komme med
vores kommentar. Så her er en
af mine: Hvor er diskussionen
af al den viden vi bliver proppet
med? 

Jeg føler at jeg på rekordtid
skal fordybe mig i og forstå et
stof i naturvidenskab ved hjælp

IUniversitetsavisen nummer
4 kunne man læse at Det
Naturvidenskabelige Fakul-

tet har fået et nyt videnscenter
hvor formidling af naturviden-
skab er i højsædet. Der stod at
læse at “et af de nye tiltag er
Ungdomslaboratoriet hvor
gymnasieelever kan stifte be-
kendskab med de dele af kemi
og fysik som de normalt ikke
kommer i nærkontakt med på
gymnasiet”. 

Det er jo alle tiders ide, men
den er ikke ny. Der har tidligere
været et ungdomslaboratorium
på H.C. Ørsted Instituttet,
skabt, så vidt jeg ved, som et
initiativ af tidligere rektor ved
Københavns Universitet profes-
sor Thor A. Bak. 

Jeg tilbragte en væsentlig del
af min gymnasietid 1988-1990
på UL, som vi kaldte det, hvor
jeg havde stor glæde af inspira-
tion og vejledning fra professor
Thor A. Bak og nu afdøde lek-
tor K. G. Hansen.

Dengang havde laboratoriet
til huse i en gammel, nu nedre-
vet, barak ved siden af H.C.
Ørsted Instituttet, oprindelig
bygget til at huse iskerner. 

af forelæsninger, regneøvelser
og noget jeg har læst. Når så de
studerende har jappet en opga-
ve af ved tavlen, og en til, så
skynder vi os hjem, glæder os
over at vi var færdige 20 minut-
ter før planlagt tid.

Plads til dumme 
spørgsmål
Hvor er diskussionen, filosofi-
en, pladsen til de ‘dumme’
spørgsmål, pladsen til de mær-
keligt tænkte tanker. Jeg me-
ner, det er jo en videnskab der
hele tiden stiller spørgsmål. Er
det kun forbeholdt forskerne –
eller er det de studerendes selv-
stændighed der skal lægge op
til det? 

Men hvad nu hvis jeg ikke
har forstået stoffet, og det ene-
ste jeg tænker på er at jappe det
mest vigtige igennem så jeg kan
bestå eksamen? Hvor jeg tit op-
lever at jeg ikke ved hvad der
bliver spurgt om.

Jeg kunne bruge mere tid på
min forberedelse. Men hvad
hvis eksamensopgaverne er

uden for pensum? Hvem kon-
trollerer om det er tilfældet?
Bliver det overhovedet kontrol-
leret om opgaverne er til at for-
stå? Jeg har hørt om to tilfælde
hvor man til Mat1Ga har ænd-
ret på beståelsespointene da
der var tvivl om hvad det var
opgavestilleren ville have de
studerende til. 

Ændrer man bare på beståel-
sespointene for at få penge af
staten?

Ville det ikke være mere fair
for alle at få chancen igen, og
så med en ordentlig stillet op-
gave? Dette får vi imidlertid al-
drig lov til at evaluere. Og det
var måske i virkeligheden dér
underviserne skulle være bange
for den hårde kritik. 

Men så ville alle der dumpe-
de, vel blot evaluere dårligt?
Det tror jeg da også. Men det
udelukker ikke at dem der har
bestået, ikke også kunne synes
at det var en umådelig dårlig
eksamen. Jeg kender en der fik
8 i et fysikfag som overvejede at
klage da han mente eksamen

var uden for pensum. Men det
blev han frarådet af alle, for
han havde jo bestået, så hvad
var han utilfreds med? 

Solidaritet med hvem?
Nogle mener også at det er
‘uforskammet’ at studerende
med et gennemsnit på 6 kan
læse naturvidenskab. Vil de
overhovedet være i stand til at
evaluere ordentlig? 

Jeg kender til en som læser
naturvidenskab, for det var det
eneste hun kunne komme ind
på. Hun klarer sig godt. Men
som helhed tror jeg ikke at de
fleste der læser på naturviden-
skab, kun har 6 i snit. Jeg tror
ikke det er dér grunden til at
mange dumper, ligger. 

Jeg tror at dem der læser på
denne linie, gør det fordi det er
spændende. Men de bliver hylet
ud at studiet, for hvis de ikke
består et givet antal eksamener,
bliver kassen med SU lukket i.
Så de stopper på et studie, de
ellers fandt interessant. 

Eller gjorde de? Manglede de

måske de ‘dumme’ spørgsmål
som er så svære at stille i en for-
samling hvor man, måske, kun
kender nogle stykker. Burde det
ikke være underviserens opga-
ve at opfordre til at komme
med oplæg der tænder op for et
spændende studie?

Eller er det vigtigere at jeg
solidariserer med en undervi-
ser der har fået dårlig evalue-
ring og er lige ved at blive fy-
ret? Ville eksamen netop ikke
havde givet et svar på dennes
kompetence. 

Er formålet med universitet-
tet at beholde dem vi tror er 
eliten fordi de er vedholdende –
og så lade de studerende ud-
fylde evalueringsskemaer i en
uendelighed som kun bruges 
til at stille spørgsmål ved de
studerendes formåen?  ■

Majbrit Laisbo, studerende,
Sankt Hans Gade 30 A.
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■  ST U D E N T E R E VA LU E R I NG

Trange kår for 
forskningsbaseret 
undervisning

■  ST U D E N T E R E VA LU E R I NG

Lad os hellere evaluere eksamen

D E BAT ▼

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.

■  N Y T  V I D E N S C E N T E R

Tillykke 
med Ungdoms-
laboratoriet

aflevere til tiden. Det er et vig-
tigt kriterium for at blive ansat
de fleste steder, og arbejdsgi-
verne kan med rette forvente at
KU er leveringsdygtig her. Ar-
bejdsgivernes bud på god un-
dervisning er en indsats som le-
der til fagkompetence og selv-
stændighed så man fx ikke skal
sende en nyansat akademiker
på efteruddannelseskursus i et
halvt år.

Lærere har vel også nogle op-
fattelser af god undervisning.

Den gode undervisningssi-
tuation kunne være et positivt
samspil mellem velforberedte
lærere og studerende der er
motiverede for undervisning
udover det lille fastlagte pen-
sum lagt i stramme rammer.
Men i dag skal vi ved første
forelæsning fremlægge et pen-
sum som vi siden er forpligtet
til at følge linie for linie og lig-
ning for ligning. 

Kandidater 
i taxametermål
Den forskningsbaserede under-
visning har trange kår her. Jeg
vil gerne minde om en sidden-
de undervisningsminister som

siger at det kan være så som så
med den forskningsbaserede
undervisning på alle undervis-
ningstrin, og hun har da en po-
inte.

Og så lige til sidst et par ord
om karakterer, taxametre og
produktionsmål. Man har be-
stået eksamen med 51 procent
rigtige besvarelser i et skriftligt
eksamenssæt som kan ‘måles
og vejes’, men forekommer der
besvarelser som indikerer ‘pro-
blemer med eksamen eller hos
de studerende’, gives karakter-
løft. Vi producerer derfor både
halve og hele kandidater i bed-
ste taxameter-stil. Det var
måske her der skulle evalueres.
■

Niels Kristian Højerslev, lektor,
NBIfAFG, Geofysisk Afdeling og
medlem af Fysikstudienævnet.

Mine minder om UL er man-
ge: fra emulsions-forsøg med et
forbrug på 20 liter paraffinolie
der efterhånden blev spredt i et
jævnt lag over døre, skabe og
vægge, til et par (i mine øjne
dengang) meget smukke og ge-
niale forsøg til udforskningen
af omsætning mellem meka-
nisk, elektrisk og termisk ener-
gi. Det er ikke for meget sagt at
UL havde en afgørende indfly-
delse på min beslutning om at
blive eksperimentalfysiker.

Det vidunderlige ved UL var
at man, inden for rimeligheder-
nes grænse, kunne lave hvad
man ville. Jeg håber at denne
‘selvstændigheds-ånd’ også i
fremtiden vil være fremher-
skende.

Jeg ønsker det genopstandne
Ungdomslaboratorium og 
dets brugere al mulig held og
lykke! ■

Bodil Holst, Cand. Scient, Ph.D,
Max Planck Institut fur
Strømungsforschung, Gøttingen,
Tyskland.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  6  . 2 0 01 15

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Konfereringer

Læge Søren Urhammer

– er den 7. marts konfereret den

medicinske doktorgrad ved

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Læge Tina G. Nielsen

– er den 7. marts konfereret den

medicinske doktorgrad ved

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Peter Japsen

– er den 15. marts konfereret

den naturvidenskabelige dok-

torgrad ved Det Naturviden-

skabelige Fakultet.

▼ Tiltrædelser

Professor Eric Jul

– tiltræder som professor i distri-

buerede systemer ved Datalo-

gisk Institut, Københavns Uni-

versitet. Efter tiltrædelsesfore-

læsningen den 6. april kl. 15.15

med titlen Distribuerede Syste-

mer: Fakta, fiktion og fremtid

vil DIKU være vært ved en re-

ception fra kl. ca. 16.00.

Eric Jul kan træffes på tlf. 

3532 1414.

▼ Pristildelinger

Professor, dr.med. Thue 

Schwartz, Panum Instituttet

– har modtaget Novo Nordisk Pri-

sen 2001. Prisen på 1 million

kroner omfatter en forsknings-

andel på 750.000 kr. og en per-

sonlig andel på 250.000 kr.

Thue Schwarz modtager prisen

som en anerkendelse af sin fø-

rende videnskabelige forsk-

ning inden for 7TM-receptorer.

Disse receptorer er involveret i

kroppens mange kemiske bud-

bringere fx hormoner og duft-

stoffer. Professorens forskning

har afsløret at disse kemiske

budbringere og signalstoffer

virker ved at binde sig til særli-

ge modtagemolekyler, 7TM, på

cellernes overflade. Forsknings-

resultaterne åbner nye mulig-

heder for udvikling af bedre

og mere effektiv medicin fx i

kampen mod aids, forhøjet

blodtryk og diverse vira, og

hans arbejde har været publi-

ceret i førende videnskabelige

magasiner.

Yderligere oplysninger: www.no-

vonordiskfonden.dk/old_pres-

se/indhold_presse.htm.

Professor, dr.med. Keld Danø,

Finsenlaboratoriet

– har netop modtaget Lundbeck-

fondens Nordiske Forskerpris

2001. Keld Danø er leder af

Finsenlaboratoriet ved Rigsho-

spitalet og professor i cancer-

biologi ved Københavns Uni-

versitet. Prisen på i alt 1 million

kroner består af en personlig

pris på 400.000 kr. og et bidrag

til forskning efter prismodta-

gerens valg på 600.000 kr. Keld

Danø tildeles prisen som en 

anerkendelse af sin banebry-

dende indsats inden for can-

cerforskningen hvor han på af-

gørende vis har bidraget til at

højne forståelsen af cancers

udvikling af resistens imod me-

dicinsk behandling og de mo-

lekylære mekanismer bag can-

cercellers spredning. 

Professor Keld Danø kan træffes

på tlf. 3545 5715.

Boliger

▼ Boliger søges

Område: Københavnsområdet

Periode: Fra 1/8-01 til 31/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret m. køkken,

bad/toilet og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker m/ledsager.

Husleje: Max. kr. 9.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Anne Marie Wagner, tlf.

3532 3090 el. e-mail: anne.

marie.wagner@econ.ku.dk.

Område: København

Periode: Snarest og for min. 

1/2 år.

Størrelse: 1-2 værelser.

Udstyr: Eget køkken og bad.

Beboer: M.

Husleje: Kr. 2.000-4.000 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Martin, tlf. 3532

3838/4068 5336, e-mail:

Flex_ops@hotmail.com.

Area: Copenhagen 

or surrounding districts

Period: One year from August or

September 2001.

Size: 2 rooms or more.

Tenant: Canadian lecturer and

wife, non-smokers.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Justin Edwards, tel. 

3940 5191, e-mail:

jedwards@hum.ku.dk.

Område: København 

Periode: Snarest og for min. 

3 md.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Eget køkken og bad,

helst umøbleret.

Beboer: To ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: dinne@

wanadoo.dk, tlf. 2834 0233.

Område: København

Periode: Fra 1/6 til 31/8-01.

Størrelse: 1-2 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret. P-plads.

Beboer: Amerikansk M gæste-

professor, ikke-ryger.

Pris: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Courtney Coyne, 

tlf. 3526 2893, e-mail: 

palinurus17@hotmail.com  el.

cc@disp.dk.

Område: København

Periode: Pr. 1/5-01.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Beboer: K studerende.

Kontakt: Lisbeth, tlf. 3255 1133,

e-mail:

lisbeth_imer@hotmail.com.

Area: Copenhagen

Period: From 1/6-01 for one year. 

Size: 2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Foreign postdoc, non

smoker.

Rent: Kr. 3.000-5.000 per month.

Contact: Aidas Alaburda, tel.

3532 7560, e-mail: 

aidas.alaburda@mfi.ku.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6-01 til 31/8-01.

Størrelse: 3 værelser, 85 kvm.

Udstyr: Køkken og badeværelse.

Fuldt møbleret, tv, video, va-

skemaskine, ADSL forbindelse.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. inkl.

el/varme.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: María Ósk, e-mail:

dsl35248@vip.cybercity.dk.

Område: Frederiksberg 

Periode: Fra ca. 1/4-1/8-01 med

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

66 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaske- og tørrerum, gårdhave. 

Beboer: Enlig, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md. inkl.

varme.

Depositum: Kr. 12.000.

Kontakt: E-mail: 

michael.bisgaard@intel.com,

tlf. 4527 5452/3645 1070.

Område: Østerbro/Svanemøllen

Periode: Fra 1/5-01 til 1/8-01.

Størrelse: To værelser, 20 kvm.

Udlejes enkeltvis el. samlet. 

Udstyr: Fælles bad/toilet, køkken

og vaskekælder.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md.

Kontakt: Martin og Kathrine, tlf.

3929 5220.

Område: Grasse, nær Cannes

Størrelse: Studio/lejlighed.

Periode: Ledig uge 26, 27, 28

samt hele august/september.

Udstyr: Separat køkken m/spise-

krog, badeværelse, bjerg- og

havudsigt.

Beboer: Ideel til 2 pers. evt. med

1 barn. 

Kontakt: Tlf. 4848 1054.

Område: Amager.

Periode: Fra 1/5-01 til 30/4-03.

Størrelse: 2 vær. lejlighed, 65

kvm., i byggeforeningshus.

Udstyr: Delvist møbleret. Køkken

og lille badeværelse.

Beboer: Kvinde, ikke-ryger, uden

husdyr.

Husleje: Kr. 3.900 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el.

Depositum: Kr. 11.700.

Kontakt: Lotte og Uffe, tlf. 

3886 7681.

Område: Østerbro/Trianglen

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse. 

Udstyr: Møbleret. Køkken, bad

og vaskekælder.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md. alt inkl.

Depositum: Kr. 2.500.

Kontakt: Tlf. 3526 3669.

Område: Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken

og bad.

Pris: Kr. 3.100 pr. md. inkl. 

varme/el.

Depositum: Kr. 3.100.

Kontakt: Nathalie, tlf. 5190 1005,

e-mail: nathalie@mdb.ku.dk.

Område: København N

Periode: Fra 15/5 til 1/9-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

57 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken

og bad.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md. inkl.

varme/el, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Ulrik, tlf. 3585

1670/4026 1670, e-mail:

ulrik_c@wanadoo.dk.

Kollegier

Egmont H. Petersens 
Kollegium
Målgruppe: Studerende på vide-

regående uddannelser der er

lidt inde i deres studier.

Udstyr: Have, vaskeri, sauna, so-

larium, styrketræningsrum, bil-

lard, bordtennis og café. Tlf.-,

edb- og antennestik på værel-

serne.

Ansøgning: Skema fås på neden-

stående adresse. 

Sendes til: Egmont H. Petersens

Kollegium, Nørre Allé 75, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/4-01.

Valkendorfs Kollegium
Målgruppe: En studerende ved

Det Humanistiske Fakultet med

to års beståede normerede stu-

dier.

Periode: Pr. 1/6-01.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md.

Ansøgning: Skema fås på Stipen-

diekontoret, Fiolstræde 22,

1171 København K. Bilagt do-

kumentation for to års bestået

studietid.

Sendes til: Ovennævnte adresse.

Ansøgningsfrist: 15/4-01.

Yderligere oplysninger: Alle op-

tagelsesberettigede ansøgere

vil blive indkaldt til en samtale

med eforen og 3 beboere.

Stillinger 

▼ Jura

Professorat med særlige opgaver

i retsvidenskab

Trykt i Universitetsavisen nr. 4.

Ansøgningsfristen er forlænget

fra 27/4-01 til 1/6-01 kl. 12.00.

▼ Sundhedsvidenskab

Censorater
Sted: Bachelor-/kandidatuddan-

nelsen i Folkesundhedsviden-

skab. 

Indhold: Ét eller flere af følgende

fagområder: Sundhed og leve-

kår i Danmark, såvel generelt

som i særligt belastede grup-

per samt social medicin; Hel-

bred og miljøforhold, herun-

der international sundhed, hu-

manbiologi og sygdomslære

samt miljøfaktorer og helbred;

Samfundsvidenskabelige fag-

områder, herunder sociologi,

medicinsk sociologi, sundheds-

økonomi, sundhedspolitisk

analyse, program- og projekt-

styring samt organisation, for-

valtning og ledelse; Sundheds-

væsenets struktur og funktion

samt forebyggelse og sund-

hedsfremme; Psykologi, kom-

munikation og pædagogik;

Etik, videnskabsteori og filoso-

fi; Kvantitative og kvalitative

metoder i Folkesundhedsviden-

skab, herunder, statistik, epide-

miologi, demografi samt evalu-

eringsmetodik.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til uddannelsens forud-

sætninger, formål og metoder;

specifik kompetence inden for

ét eller flere af uddannelsens

faglige områder; viden om ud-

dannelsens anvendelsesmulig-

heder, herunder kendskab til

aftagernes situation og behov.

Personer der er fyldt 70 år, kan

ikke beskikkes som censorer.

Periode: 4 år fra 1/10-01 til 30/9-

05. Den enkelte censor skal stå

til rådighed ved min. 3 eksa-

mensdage pr. eksamenstermin.

Ansøgning: Formular, ansøg-

ningsskema og undervisnings-

ministeriets bekendtgørelse af.

25. maj 1993 om censorinstitu-

tionen fås på Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, Fakul-

tetssekretariatet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3B, 2200

Kbh. N, att. Eva Ravnssmed, 

tlf. 3532 7086.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

▼ Humaniora

Adjunktur i Dansk: 
Medier og Sprog
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Undervisning i studie-

elementerne Medieanalyse og

Sprog på BA og i medie- og

sprogemner på fagets overbyg-

ning. 

Kvalifikationer: Gerne ansøgere

med kvalifikationer som er lige

gode inden for medier og

sprog.

Ansøgningsfrist: 17/4-01, 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.

Kandidatstilling
Sted: Universitetsklinikken, Insti-

tut for Psykologi.

Indhold: En kandidatstilling in-

den for børne- og/el. voksen-

området.

Kvalifikationer: Cand.psych. med

klinisk erfaring og interesse for

forskning.

Til besættelse: Pr. 1/9-01.

Omfang: 1 år.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret tlf.

3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Klinik-

leder Susanne Lunn, tlf. 

3532 8680 el. Helmer Bøving

Larsen, tlf. 3532 8700.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, studienæv-

net for Filosofi.

Indhold: Undervisning i flg. disci-

pliner: Filosofiens historie ind-

til ca. 1900; Det 20. århundre-

des filosofi; Praktisk filosofi;

Teoretisk filosofi; Logik.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen. Der lægges stor

vægt på undervisningsmæssige

kvalifikationer.

Omfang: Fra 25/8-01 til 31/1-02

med mulighed for forlængelse.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Poul Lübcke, Institut for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Poul Lübcke, tlf. 3532

8859/2648 0864, e-mail: 

luebcke@hum.ku.dk.

▼ Naturvidenskab

Associate Professorship
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics.

Contents: Theoretical Complex

Systems Physics within the Fa-

culty Renewal Program. The in-

stitute’s strong theoretical ef-

fort links to biophysics, high

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling 

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må

kun indrykkes én gang.



energy physics, nuclear physics,

condensed matter physics, me-

teorology, and chemistry. Acti-

vities presently include studies

of fluid dynamics and turbu-

lence, sonoluminescence and

wave mechanics in crystals,

protein modelling and genetic

control, and the physical and

biological properties of biolo-

gical macromolecules. The in-

stitute has experimental pro-

grams in turbulence studies

and biophysics and has close

collaboration with NORDITA.

Qualifications: Independent 

research profile, which can

support and complement the

current theoretical activities.

The position involves participa-

tion in all facets of university

teaching, and the successful

candidate must be able to

teach undergraduate physics

courses in Danish within two

years.

Deadline for applications:

28 May 2001 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this

extract. See http://ntserv.fys.ku.

dk/afg/ or contact the Person-

nel Office, tel. 3532 2645.

Professorship in 
Experimental Subatomic
Physics
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics

(NBIfAFG).

Contents: The Institute is,

through the ICE (Instrument

Center for CERN Experiments)

collaboration, responsible for

the Danish contribution to 

international programs in ex-

perimental subatomic physics

at CERN and other high energy

laboratories including BNL.

Qualifications: Independent 

research profile, which can

support and complement cur-

rent activities in experimental

subatomic physics and should

have a potential for scientific

leadership. 

Duration: 5 years.

Deadline for applications:

28 May 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See http://ntserv.fys.ku.

dk/afg/ or contact the Person-

nel Office, tel. 3532 2645.

Professorship in Ice
Physics
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics and Geophysics

(NBIfAFG).

Contents: The Institute is respon-

sible for the Danish contribu-

tion to international programs

in glaciology and climate 

studies in Greenland and An-

tarctica. The NBIfAFG and the

Danish Space Research Insti-

tute are currently in the pro-

cess of forming a Center for

Planetary Science, which will

bring physicists, astronomers,

and geophysicists together in

new premises in the Rocke-

feller Complex. 

Qualifications: Independent

research profile, which can

support and complement 

current activities in glaciology

and climate studies, and a po-

tential for contributing to the

study of ice on other planets. 

Period of employment: The posi-

tion is open from 1 January

2002 and 5 years onwards.

Deadline for applications:

28 May 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this

extract. See http://ntserv.fys.ku.

dk/afg/ or contact the Person-

nel Office, tel. 3532 2645.

Professorship with
special duties
Place of employment: The Insti-

tute of Geography.

Contents: To strengthen research

and education within the field

of dynamic geomorphology

with focus on estaurine envi-

ronments especially the role of

cohesive sediments. Focus is on

estaurine processes and socie-

tal interactions with the estau-

rine landscape system (influen-

ces on the natural processes).

The Danish Wadden Sea will

be an important laboratory for

this effort and applicants are

expected to coordinate an in-

stitutional geographical effort

with regard to the Danish

Wadden Sea, based on experi-

ence within this field.

Period of employment: 5 years 

to be appointed as soon as

possible.

Application: Marked 215-17.

Deadline for applications: 14

May 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/led/

generel – ledige stillinger or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

Undervisningsassistent
Sted: Zoologisk Institut, Afd. for

Evolutionsbiologi.

Indhold: Undervisning på Biologi

V (Zoologisk Evolutionsbiologi

og Taxonomi).

Omfang: Fra 17/4-01 til 18/5-01.

Ansøgning sendes til: Zoologisk

Institut, Afd. for Evolutionsbio-

logi, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 10/4-01.

Yderligere oplysninger: Peter

Arctander, tlf. 3532 1310.

Undervisningsassistent
Sted: Zoologisk Institut, Afd. for

Populationsøkologi.

Indhold: Undervisning på som-

merkursus i Terrestrisk Biologi

på Brorfelde Observatoriet.

Kvalifikationer: Kendskab til de

terrestriske dyregruppers fau-

nistik og biologi, specielt insek-

ter. En økologisk baggrund er

en fordel. 

Omfang: Stillingen omfatter 3

hold a 3 dage, i alt 43,2 kon-

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

frontationstimer, i perioden 

8-18/7-01.

Ansøgning sendes til: Lektor

Hans Dreisig, Afdeling for 

Populationsøkologi, Universi-

tetsparken 15, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 23/4-01.

Yderligere oplysninger: Lektor

Hans Dreisig, tlf. 3532 1258. 

TAP-Stillinger

Institutadministrator
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Ledelse af administra-

tionsafdelingen med direkte

reference til institutlederen.

Sagsforberedelse til og opfølg-

ning på bestyrelsesmøder, SU-

møder m.m. Ledelsesansvar

herunder personaleudvikling

og -uddannelse; økonomisk

styring og budget; administra-

tiv rationalisering herunder im-

plementering af et nyt databa-

sesystem (ADMIN II) samt ad-

ministrationens placering i for-

bindelse med en evt. flytning

til Kommunehospitalet. 

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig kandidatuddannelse

el. anden relevant uddannelse

og/el. erfaring inden for de an-

førte arbejdsområder.

Til besættelse: 15/8-01.

Ansøgning: Indehl. oplysning om

uddannelse og hidtidige er-

hvervserfaringer m.v.

Sendes til: Institut for Statskund-

skab, Københavns Universitet,

Rosenborggade 15, 1130 Kbh.

K., mrk. ‘Institutadministrator’.

Ansøgningsfrist. 2/5-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

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

institutleder Kirsten Thomsen,

tlf. 3532 3371, e-mail:

kt@ifs.ku.dk.

Yderligere oplysninger om insti-

tuttet: www.polsci.ku.dk.

Fuldmægtig til statistik
og IT
Sted: Studieadministrativt Udvik-

lingskontor, Københavns Uni-

versitet.

Indhold: Standardstatistikker og

kvantitative analyser; ad hoc-

statistikker og -undersøgelser

vedr. frafald; servicering af uni-

versitetets ledelse, fakulteter

og institutter; IT-støtte og sup-

port i Studieadministrationen;

løbende og ad hoc-vedligehol-

delse af web-sider.

Kvalifikationer: En akademisk

uddannelse; kendskab til un-

dersøgelsesmetoder og redska-

ber; erfaring med udvikling af

hjemmesider. Nyuddannede

kandidater kan komme i be-

tragtning

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrativt Udviklingskontor,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef Jakob Lange, e-mail:

jal@adm.ku.dk, tlf. 3532 2890

el. fuldmægtig Morten Plann-

thin, e-mail: mop@adm.ku.dk,

tlf. 3532 2902.

Fuldmægtig til Fønix
Sted: Studieadministrativt Udvik-

lingskontor, Københavns Uni-

versitet.

Indhold: Færdigdesign af studie-

administrativt edb-system,

Fønix; fejlretning og videreud-

vikling; test, undervisning og

dokumentation; dialog med

brugere, baggrundsgrupper og

programmører.

Kvalifikationer: Videregående

uddannelse; erfaring med ad-

ministrative edb-systemer.

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrativt Udviklingskontor,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef Jakob Lange, e-mail:

jal@adm.ku.dk, tlf. 3532 2890

el. fuldmægtig Kirstine Kærn,

e-mail: kik@adm.ku.dk, 

tlf. 3532 2871.

Edb-medarbejder
Sted: Det Juridiske Fakultet, 

Edb-afdelingen.

Indhold: Brugersupport – såvel

software som hardware samt

overvågning og vedligeholdel-

se af netværk, registrering af

udstyr og vedligeholdelse af

databaser i afdelingen mv.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 

601-252-8/01.

Ansøgningsfrist: 6/4-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent 
Sted: Studieadministrationen,

Københavns Universitet.

Indhold: Telefonomstilling, post-

ekspedition og arkivering.

Kvalifikationer: Gode engelsk-

kundskaber og god telefon-

stemme.

Ansøgning sendes til: Studiead-

ministrationen, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 9/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Special-

konsulent Preben Liljendahl,

tlf. 3532 2809.

Overassistent 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedstjenesteforskning.

Indhold: Udvikling og drift af

journalisering og arkivering for

Studienævn og Studiesekreta-

riat; planlægning af undervis-

ningen herunder skemalægge

såvel for ny som tidligere år-

gange; lokalereservering;

ajourføring af skema via inter-

net; sekretæropgaver ved

planlægning og afholdelse af

projekteksaminer; rekvirering

og håndtering af undervis-

ningsmateriale; udarbejdelse

af introduktionsmateriale; 

forefaldende opgaver i det stu-

dieadministrative system 

(Access).

Kvalifikationer: Gode dansk- og

engelskkundskaber samt kend-

skab til Word Perfect 8 og MS

Officepakken.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist 6/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Kontor-

fuldmægtig Birthe Vraa, tlf.

3532 7991, e-mail:

B.Vraa@pubhealth.ku.dk.

Kurateringsassistent
– vikar
Sted: Zoologisk Museum.

Indhold: Assistance til vedligehol-

delse af museets videnskabeli-

ge samlinger (Invertebrater).

Registrering, sortering, etiket-

tering, pakning til forsendelser,

indtastning i databaser, fore-

faldende medhjælp til det

praktiske arbejde ved en vi-

denskabelig afdeling.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til mundtligt og skriftligt

dansk. Kendskab til engelsk og

tekstbehandling på brugerni-

veau.

Til besættelse: Snarest. 

Omfang: Foreløbig indtil 

31/12-01. 

Ansøgningsfrist: 9/4-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Ole Tendal, tlf. 3532 1038.

Overassistent
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Korrespondance på

dansk/engelsk, udarbejdelse af

undervisningsmateriale/rap-

porter samt alm. sekretærop-

gaver. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. tilsv., gode IT- og engelsk-

kundskaber. Kendskab til medi-

cinsk/odontologisk fagsprog er

en fordel.

Omfang: 18 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 9/4-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Susanne

Nielsen, tlf. 3532 6501.

Overassistent
– vikar
Sted: Institut for Almen og 

Anvendt Sprogvidenskab.

Indhold: Sekretariatsfunktion for

studienævnet i Audiologopædi

og Sprogpsykologi.

Kvalifikationer: Alm. kontorud-

dannelse samt god rutine i

tekstbehandling og arbejde

med regneark på PC.

Til besættelse: 1/4-01 el. snarest

derefter.

Omfang: 18,5 timer/uge i 9 md.

Ansøgning sendes til: Institut for

Almen og Anvendt Sprog-

videnskab, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/4-01, kl.12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Bygningsøkonom til 
projektopgaver
Sted: Den centrale administra-

tion – Teknisk Administration.

Indhold: Udviklingsopgaver på

det bygningsøkonomiske om-

råde; intern kvalitetsudvikling

på økonomistyringsområdet;

notater og løsninger til brug

for KU’s administration el. den

politisk/administrative proces

på KU; rekvirere, koordinere

og kvalitetssikre bidrag fra af-

delingens sektioner ifm. større

opgaver; sparringspartner på

det politisk/økonomiske områ-

de for den tekniske direktør og

souschef.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig uddannelse el. tilsv. 

Til besættelse: Pr. 1/5-01 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 9/4-01.

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.

Arbejdsmiljøkonsulent
– vikar
Sted: Teknisk Administration, 

Arbejdsmiljøsektionen.

Indhold: Koordinerende og

tværgående arbejdsmiljøopga-

ver på KU, herunder systemop-

bygningsopgaver til sikring af

forsvarligt arbejdsmiljø og mil-

jø, projektledelse i forhold til

udviklingsopgaver, konkrete

rådgivningsaktiviteter, udvik-

ling af koncept for vurdering

af undervisningsmiljø m.v. 

Kvalifikationer: Kendskab til og

erfaring med arbejdsmiljø samt

miljøområdet, gerne i relation

til undervisnings og forsknings-

området, erfaring med pro-

jektorienterede arbejdsformer

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Indtil videre til 

31/12-02.

Ansøgning sendes til Teknisk 

Administration, Arbejdsmiljø-

sektionen, Nørregade 10, 

1017 Kbh. K, el. 

e-mail:jth@adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 9/4-01.

Studentermedhjælp
Sted: Videnskabsbutikken ved

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet og Det Juridiske Fa-

kultet.

Indhold: PR arbejde. Opsøgning

af potentielle projektstillere 

og information til studerende,

undervisere og studievejled-

ninger; Sagsbehandling af ud-

budte projekter; Daglig drift af

Videnskabsbutikken.

Kvalifikationer: Brugerkendskab

til Office pakken og villighed

til at lære brugen af internet-

værktøjer, primært Outlook og

Frontpage. 

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Ca. 10 timer/uge. 

Ansøgning: Skriftlig. Bilagt CV,

kopi af eksamenspapirer, udta-

lelser fra tidligere arbejdsgive-

re og redegørelse for planlagt

studieforløb. Mærk kuverten

‘Ansøgning’.

Sendes til: Videnskabsbutikken,

Nørregade 34, 4., 1165 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 12/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.samf.ku.dk/vb/studenter-

medhjælpsøges/studentermed-

hjælp.htm.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3099, e-mail vb@samf.ku.dk.

Øvrige stillinger

Indkaldelse af forslag til
emneområder for profes-
sorater i kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse

Indhold: Der ønskes forslag om

forskning som vil have en

forskningsmæssig spydspids-

effekt, forstået som innova-

tionsværdi og banebrydende

betydning for dansk kræft-

forskning, og som kan indpas-

ses i universitetsregi ved et af

de tre danske sundhedsviden-

skabelige fakulteter.

Omfang: Professoraterne er 

5-årige med opslag i foråret

2001 og til besættelse i løbet

af 2002. Der er afsat kr. 1,5

mio. om året pr. professorat.

Forslag: Indehl. navn på indsats-

område og må gerne pege på

konkrete forskere/forskergrup-

per.

Sendes til: Kræftens Bekæm-

pelse, Strandboulevarden 49,

2100 Kbh. Ø.

Frist: 25/4-01, kl. 16.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.cancer.dk/professorater.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsadministrator Lene

Rasmussen, tlf. 3525 7250, 

e-mail: ler@cancer.dk.

Kokke til feltkurser
Indhold: Madlavning på 

Terrestrisk Biologisk sommer-

kursus på Brorfelde ved 

Holbæk til ca. 24 pers. 

Kvalifikationer: Studerende med

evner inden for kokkefaget.

Kørekort nødvendigt.

Omfang: En el. to personer til i

alt 8-9 timer/dag. Der er 3 dob-

beltkurser a 2 gange 3 dage

plus 1 kursus a 3 dage: 24-30/6,

1-7/7, 8-14/7 og 15-18/7.

Ansøgning: Indehl. oplysning om

kvalifikationer som kok og

hvilke kurser ansøgeren er in-

teresseret i. 

Sendes til: Lektor Hans Dreisig,

Afdeling for Populations-

økologi, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 23/4-01.

Yderligere oplysninger: Hans

Dreisig, tlf. 3532 1258.

Übersetzer
Stelle: Berlin.

Inhalt: Zur Verstärkung unserer

Übersetzerteams in Berlin

suchen wir übersetzer – alle

Sprachrichtungen für Über-

setzung technischer Fachtexte

aus dem Deutschen in Ihre

Muttersprache sowie Aufbau

und Pflege kundenspezifischer

Terminologiedatenbanken.

Qualifikationen: Sie können sich

präzise und korrekt in Ihrer

Muttersprache ausdrücken und

das Verständnis komplizierter

Sachverhalte im Deutschen be-

reitet Ihnen keine Schwierig-

keiten. Wir erwarten einen

entsprechenden Studien-

abschluss oder einschlägige

Berufserfahrung sowie gute

EDV-Kenntnisse. Idealerweise

haben Sie zusätzlich eine tech-

nische Ausbildung oder ein

Fachübersetzerstudium mit

Schwerpunkt Technik absol-

viert.

Kontakt: Euroscript Language

Services GmbH, Frau Maren

Brand, Grimmstraße 23, 

D-10967 Berlin, 

Brand@euroscript-LS.de,

www.euroscript-LS.de. 

Koret Musicapella søger
nye medlemmer
Indhold: Kor med repertoire in-

dehl. rock- og populærmusik

af fx Joe Cocker, Alanis Moris-

sette og Paul Simon for unge

mellem 20 og 30 år. Øvning 

foregår hver mandag aften i et

lokale på Vester Voldgade.

Kontakt: tlf. 3691 1411 el. 

musicapella@mailme.dk.

Ph.d.-stipendier

Ph.d.-stipendium  
i Hebraisk
Emne: Moderne jødisk historie

og Staten Israel.

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

tilsv. Dokumenteret kendskab

til moderne hebraisk forudsæt-

tes.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Indtil 3 år.

Ansøgning: Skema og Ph.d.-

bekendtgørelsen m.m. fås hos

nedenstående.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S. Vedlægges 

bilag og sendes i 4 eks.

Ansøgningsfrist: 4/5-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.hum.ku.dk/phd el. kon-

takt Lene Svanholt, tlf. 

3532 8054, e-mail:

les@fak.hum.ku.dk.

Ph.d.-stipendium 
i Biofysik
Sted: Niels Bohr Instituttet for 

Fysik, Astronomi og Geofysik.

Indhold: Observation og analyse

af enkelte protein-molekylers

foldning og udfoldning samt

udvikling af ultrafølsomme

metoder til detektion af pato-

logiske protein-aggregater.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men. 

Til besættelse: Pr. 15/5-01 el. sna-

rest derefter. 

Ansøgningsfrist: 15/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningslektor Christian Rischel, 

e-mail: Rischel@nbi.dk.

Ph.d.-stipendium 
Kulturministeriets Udvalg for 

Idrætsforskning

Indhold: Et ph.d.-stipendium in-

den for det humanistiske el.

samfundsvidenskabelige områ-

de.

Ansøgning: Skema og vejledning

findes på www.kulturtilskud.

min.dk. Sendes i 11 eks.

Sendes til: Kulturministeriets Ud-

valg for Idrætsforskning, Me-

die- og Tilskudssekretariatet,

Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-01, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: Medie-

og Tilskudssekretariatet, 

tlf. 3392 3040, e-mail: 

tips@kulturtilskud.dk.

Stipendier 

European Research 
Consortium for 
Informatics and 
Mathematics fellowship
programme
Target group: Young researchers

from academic institutions or

working in industry. See www.

ercim.org/activity/fellows/

fellowship.html for the fields

concerned.

Contents: To be spent in two 

institutes.

Duration: 18 months.

Deadline for applications: 

30 April 2001.

Additional information: 

Kim Guldtrand Larsen, tel.

9635 8893, e-mail:

kgl@cs.auc.dk.

Alfred Benzon 
investigator fellowships
Målgruppe: Besættes efter

ansøgning fra professor/over-

læge/laboratorieledere ved

dansk akademisk institution 

inden for lægevidenskab, far-

maci og beslægtede naturvi-

denskaber. Formålet er at mu-

liggøre indkaldelse af yngre

udenlandske forskere med

henblik på løsning af en kon-

kret forskningsopgave i Dan-

mark. Det skal af ansøgningen

klart fremgå hvilken betydning

indkaldelsen af den udenland-

ske gæst vil have for aktivite-

ten ved den ansøgende danske

institution.

Støtte: Aflønningen sker efter de

satser den pågældendes kvali-

fikationer indplaceres på ved

universiteterne hvortil kommer

tilskud til etablering (engangs-

beløb) og udstationering

(månedligt) samt refusion af

rejseudgifter. Stipendierne har

1 års varighed, men kan for-

længes to gange med 1 år ef-

ter ansøgning.

Ansøgning: Blanket fås fra Fon-

dens kontor, Strandvejen 203,

2900 Hellerup, tlf. 3962 0937,

fax: 3962 0933.  

Ansøgningsfrist: 7/5-01, kl. 12.00. 

Uddeling: Svar medio juni.

Bøje Benzon stipendier
Målgruppe: Forskningslektorer

(el.lign.) ved danske akademi-

ske institutioner inden for

lægevidenskab, farmaceutiske

fag og beslægtede naturviden-

skaber. Det forudsættes at

ansøgeren på grundlag af sin

videnskabelige aktivitet må an-

ses for højt kvalificeret til en

lektor- eller professorstilling,

men at der for tiden ikke fin-

des en sådan ved en af de an-

førte institutioner.

Formålet er at sikre at højt

kvalificerede forskere i en pe-

riode vil kunne fastholdes i et

akademisk miljø. 

Støtte: Stipendierne bevilges for

1 år ad gangen.

Ansøgning: Bilægges udtalelser

om ansøgerens kvalifikationer

i relation til en sådan stilling.

Blanket fås fra Fondens kontor,

Strandvejen 203, 2900 Helle-

rup, tlf. 3962 0937, fax: 

3962 0933.  

Ansøgningsfrist: 7/5-01, kl. 12.00. 

Uddeling: Svar medio juni.

Forskningsstøtte

Nordisk Forskeruddan-
nelsesakademi (NorFA)
NorFA samordner Nordisk 

Ministerråds satsninger inden

for forskning og forskeruddan-

nelse. 

Målgruppe: Bevillinger kan søges

både af institutioner og indivi-

duelt. NorFAs aktiviteter om-

fatter alle de nordiske lande

samt Estland, Letland, Litauen

og det nordvestlige Rusland.

Støtte: Samlet årlig bevilling på

ca. kr. 35 mio. til støtte af initi-

ativer fra forskermiljøerne i

norden gennem bevillinger til

bl.a.: forskeruddannelseskurser

og netværkssamarbejde

(ansøgningsfrist 2/5-01); Kur-

susstipendier og mobilitetssti-

pendier (løbende ansøgnin-

ger). Desuden bevillinger til

planlægningsmøder og forpro-

jekter og modtagelse af for-

slag til andre aktiviteter og ini-

tiativer inden for nordisk sam-

arbejde om forskeruddannelse.

NorFA støtter initiativer inden

for alle fagområder, men giver

særlig høj prioritet til tværvi-

denskabelige aktiviteter og på

områder med udvikling af nye

metoder. 

Ansøgning sendes til: NorFA, 

Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo.

Yderligere oplysninger:

www.norfa.no., e-mail: norfa@

norfa.no. Dansk kontaktperson

er seniorrådgiver Morten 

Bennum, e-mail: 

morten.bennum@norfa.no, 

tlf. +47 2335 4563.

Eva og Henry Frænkels
Mindefond
Målgruppe: Videnskabsmænd og

læger.

Støtte: Kr. 1,5 mio. til uddeling til

fremme af forskning i kræft,

hjerte- og kredsløbssygdomme.

Til indkøb af apparatur, udgi-

velse af videnskabelige skrifter

el. som legater til forskning

ved videnskabelige institutio-

ner, fx gennem udvekslingsop-

hold for danskere el. uden-

landske videnskabsmænd. Fon-

det vil i særlig grad lægge

vægt på udveksling ml. Dan-

mark og Israel.

Ansøgning: Indehl. klar og kort-

fattet projektbeskrivelse, bud-

get, oplysning om evt. anden

søgt/bevilget støtte, CV samt et

kort resume egnet til offentlig-

gørelse. Påføres cpr.nr. el. SE-

nr. Stiles til bestyrelsen og sen-

des i 2 eks. samt 1 på diskette.

Sendes til: Advokat Thor Ander-

sen, Sølvgade 26, 1307 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/6-01.

Uddeling: Svar 31/8-01. Uddeling

finder sted i Domus Medica,

2/11-01, kl. 14.00.

Team Danmark
Støtte: Strategiområder, forsk-

ningsprojekter, udviklingsar-

bejder inden for eliteidræt, fri-

køb af seniorforsker samt til

studier i udlandet og gæstefor-

skere. Kun i særlige tilfælde til

kongresdeltagelse. 

Ansøgning: Skema hentes på

www.teamdanmark.dk el. ved

henv. på tlf. 4326 2522.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Yderligere oplysninger: 

www.teamdanmark.dk – 

idrætsmedicin og forskning.

Alfred Benzon (senior-
og) forsker stipendier 
Målgruppe I: Senior forsker sti-

pendier. Professorer/institutle-

dere/overlæger og andre etab-

lerede videnskabsmænd (k/m)

ved danske akademiske institu-

tioner inden for lægeviden-

skab, farmaci og beslægtede

naturvidenskaber.

Støtte I: Til fuldstændig koncen-

tration omkring en konkret

forskningsopgave ved universi-

tet el.lign. forskningsinstituti-

on i udlandet. Det forudsættes

at ansøgeren opnår orlov med

løn fra sin stilling. Fonden af-

holder alle udgifter til etable-

ring (engangsbeløb) og udsta-

tionering (månedligt tilskud).

Personlige rejseudgifter og for-

sikringsudgifter refunderes.

Endelig kan (efter særskilt, do-

kumenteret ansøgning) ydes

tilskud til apparatur m.v. inden

for en ramme på max kr.

150.000. Stipendiet bevilges

for max 1 år og kan normalt ik-

ke forlænges.

Målgruppe II: Forsker stipendier.

Videnskabsmænd (k/m) med

min. kandidateksamen fra uni-

versitet el.lign. med henblik på

løsning af en konkret forsk-

ningsopgave inden for områ-

derne lægevidenskab, farmaci

og beslægtede naturvidenska-

ber ved universitet el.lign. i ud-

landet.

Støtte II: Stipendiaten aflønnes

efter de satser som er gælden-

de for kandidatstipendiater

ved universiteterne. Tilskud til

etablering (engangsbeløb) og

udstationering (månedligt).

Rejse- og forsikringsudgifter

refunderes efter konkret

ansøgning. Stipendiet bevilges

for 1 år, men kan søges forlæn-

get med to gange 1 år. Der

ydes normalt fuld støtte det

første år af udlandsopholdet.

Fra og med det andet år kan

kun påregnes delvis finansie-

ring af udlandsopholdet, idet

der forventes ca. 50% støtte til

opholdet fra den pågældende

udenlandske institution.

Ansøgningen skal være ved-

lagt udtalelse fra den uden-

landske institution.

Ansøgning: Blanket fås fra Fon-

dens kontor, Strandvejen 203,

2900 Hellerup, tlf. 3962 0937,

fax: 3962 0933. Angiv om der

søges seniorforskerstipendium

el. forskerstipendium.

Ansøgningsfrist: 7/5-01, kl. 12.00. 

Uddeling: Svar medio juni.

Statens Samfundsviden-
skabelige Forskningsråd
Ansøgninger om støtte til forsk-

ning i ludomani

Støtte: På finansloven er afsat kr.

2,5 mio. til forskning i ludo-

mani i 2001. Der kan søges om

støtte til forskningsprojekter

enten som gruppe- el. indivi-

Studerende med kors og bånd 
og stjerner på 

En gruppe studerende

blandt andet fra KU har

det sidste stykke tid lagt liv

og sjæl i forberedelserne 

til operetten HMS Pinafore.

Det er sjette år i træk at

Studenternes Operettefore-

ning Polyhymnia sætter en

operette på plakaten. Fore-

stillingen kan ses fra den

30. marts - 5. april i St.Kan-

nikestræde 19, og billetter

kan købes på BilletNet eller

i døren
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duelle projekter, herunder

ph.d.- og post doc stipendier

og om frikøb af fastansatte

forskere med op til 60% af den

aktuelle løn. 

Ansøgning: Skema 1 findes på

www.forsk.dk/skema/fs-skema/

skema.htm el. ved henv. på tlf.

3544 6200, e-mail:

forsk@forsk.dk. Projektbeskri-

velsen må være på indtil 5 s.

og CV må maks. udgøre 2 s.

Modtages ikke på diskette el.

som e-mail.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningfrist: 15/5-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/

ssf-fond/.

Uddeling: Svar inden 1/8-01.

Kulturministeriets Ud-
valg for Idrætsforskning
Støtte: Udvalgets midler (kr. 6

mio. i 2001) fordeles med 1/2

til humanistisk og samfundsvi-

denskabelig idrætsforskning,

1/4 til forskning i idrætsskader

og 1/4 til anden medicinsk og

naturvidenskabelig forskning.

Ansøgning: Skema og vejledning

findes på

www.kulturtilskud.min.dk.

Sendes i 11 eks.

Sendes til: Kulturministeriets Ud-

valg for Idrætsforskning, Me-

die- og Tilskudssekretariatet,

Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Hhv. 1/5-01 og

1/10-01, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: Medie-

og Tilskudssekretariatet, tlf.

3392 3040, e-mail: 

tips@kulturtilskud.dk.

Grants from the Nordic
Cancer Union
Support: Grants for 2002 for 

supporting and stimulating

collaborative cancer research

within the Nordic countries

(minimum two countries). The

research projects must have

cancer relevance, be uniquely

suited to be carried out within

the Nordic countries, and the

effect of collaboration should

be synergistic. Funding of such

collaborative projects is re-

stricted to 1) epidemiological

studies utilizing the national

cancer registers, 2) clinical

trials, 3) planning of such stu-

dies and pilot projects (eg

within Scandinavian planning

groups).

Application: In English. Must 

include: application form (from

www.cancerfonden.se, 

tel. +46 8677 1000 or e-mail:

britt-louise.ostberg@cancer-

fonden.se); specified budget;

project description (max 10 p.);

short CV (1-2 p.); references;

list of publications. To be sent

in 6 copies.

To be sent to: NCU, The Swedish

Cancer Society, Dept. of

Research and Development, 

S-101 55 Stockholm, Sweden.

Deadline for applications: 

16 May 2001.

Legater

Julie Damms Studiefond
Målgruppe I: Danske mænd med

doktorgrad el. ph.d.-grad en-

ten fra DTU el. KU i fagene

matematik, fysik, kemi, astro-

nomi el. filosofi. Til videre-

gående studier.

Målgruppe II: Mandlige danske

studerende der forventer in-

den for to år at opnå afslutten-

de eksamen ved KU med fage-

ne matematik, fysik, kemi,

astronomi el. filosofi som ho-

vedfag el. som civilingeniør.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om at legatbetingelserne er

opfyldt samt cpr.nr.; privat-

adresse; budget for anvendel-

sen af det ansøgte beløb. 

Bilagt eventuelle udtalelser/

anbefalinger og for studeren-

de tillige eksamenskarakterer.

Sendes i 3 eks.

Sendes til: Fonden, Marie-Louise

Andreasen, Højesteret, Prins

Jørgens Gård 13, 1218 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/4-01. 

Uddeling: Modtagerne får svar

ultimo juni.

Professor Ernst Løfflers
legat for geografer
Målgruppe: Yngre kandidater

med geografi som hovedfag.

Støtte: Én a to portioner a ca. kr.

3.500 er til uddeling som til-

skud til studier/forskning, her-

under til rejser.

Ansøgning: Intet skema. Indehl.

oplysning om formål, budget

(derunder om evt. anden støt-

te) samt kort om ansøgerens

kvalifikationer.

Sendes til: Prof. Sofus Christian-

sen, Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/4-01.

Uddeling: Svar medio maj.

Professor H.P. Steensbys
rejselegat for geografer
Målgruppe: Yngre kandidater 

el. hovedfagsstuderende 

(bachelorer) med geografi som

hovedfag.

Støtte: Én a to portioner a ca. kr.

2.500 er til uddeling.

Ansøgning: Intet skema. Indehl.

oplysning om formål, budget

(derunder om evt. anden støt-

te) samt kort om ansøgerens

kvalifikationer.

Sendes til: Prof. Sofus Christian-

sen, Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/4-01.

Uddeling: Svar medio maj.

Jens Nørregaard og 
Hal Kochs mindefond
Støtte: Til fremme af forskning

inden for dansk kirkehistorie

og økumenisk teologi. 

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Yderligere oplysninger: Jens

Nørregaard og Hal Kochs min-

defond, c/o Institut for Kirke-

historie, Købmagergade 46, 1.,

P.O.B. 2164, 1150 Kbh. K, 

e-mail: ikh@teol.ku.dk, tlf.

3532 3610.

Herboms Legat 
for Botanikstuderende
Målgruppe: (Ph.d.-)studerende

med speciale i botanik.

Støtte: Til bogindkøb der er di-

rekte nødvendige for speciale-

el. ph.d.-afhandlingen.

Ansøgning: Indehl. prioriteret og

prissat bogliste; cpr.nr,: privata-

dresse; bankens reg.nr. og kon-

tonr. Attesteret af vejleder el.

forskningsgruppeleder.

Sendes til: Herboms Legat, att.

Marianne Philipp, Botanisk In-

stitut, Øster Farimagsgade 2D,

1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/5-01, kl. 12.00.

Haderslev Katedralskoles
Studenterlegater
Målgruppe: Elever udgået fra

Haderslev Katedralskole.

Ansøgning: Blanket fås på

nedenstående adresse.

Sendes til: Rektor Jørn Jul Peder-

sen, Haderslev Katedralskole,

P.O.B. 135, Christiansfeldvej 31,

6100 Haderslev.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 7452 2721.

Ella og Holger Andersens
Studielegat
Målgruppe: Dansksindede kandi-

dater med klassisk-sproglig 

studentereksamen, fortrinsvis

dimittender fra Haderslev 

Katedralskole.

Støtte: Til videnskabelig uddan-

nelse, subsidiært til uddannel-

ser hvor latin og/el. græsk er

en nødvendighed.

Ansøgning: Blanket fås på

nedenstående adresse.

Sendes til: Rektor Jørn Jul Peder-

sen, Haderslev Katedralskole,

P.O.B. 135, Christiansfeldvej 31,

6100 Haderslev.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 7452 2721.

Eugéniu Lozovans Fond
Målgruppe: Unge rumænske stu-

derende og yngre forskere der

ønsker at studere ved Køben-

havns Universitet (romansk fi-

lologi, græsk, latin, historie, ar-

kæologi) el. forske i de nævnte

fag med tilknytning til KU. I

visse tilfælde kan også danske

studerende modtage støtte.

Støtte: Et antal legatportioner

uddeles pr. 1/9-01.

Ansøgning: Intet skema. Skriftlig

(ikke som e-mail) ansøgning 

indehl. oplysninger om akade-

misk karriere, studie- el. forsk-

ningsprojekt, samt redegørelse

for det ansøgte beløb.

Sendes til: Vang Christensen &

Petri, Københavnsvej 16, 

3400 Hillerød.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Yderligere oplysninger: Docent

Hans Peter Lund, Rumænsk In-

stitut, e-mail: hpl@hum.ku.dk.

Uddeling: Svar juni 2001.

Uddannelse

▼ Sundhedsvidenskab

Uddannelsen 
i humanbiologi
Målgruppe: Studerende med en

bachelorgrad el. tilsv. med et

biologisk orienteret indhold fx

i medicin, veterinærvidenskab,

farmaci, biologi, biofysik, in-

geniørvidenskab (kemi).

Indhold: Humanbiologi er en

tværfaglig, forskningsoriente-

ret overbygningsuddannelse

med fokus på de basalbiologi-

ske forhold som har betydning

for forståelsen af den menne-

skelige organismes funktion i

sundhed og sygdom. Der er

optag 1 gang om året af ca. 

30 studerende.

Opbygning: Humanbiologistu-

diet varer 2 1/2 år og er opbyg-

get som 3 semestres teoretisk

undervisning fulgt af 2 seme-

stres specialestudium. I de

første 1 1/2 år undervises i

biomedicinske fag, lægeviden-

skabelige redskabsfag og na-

turvidenskabelige hjælpedisci-

pliner. De gennemgående ho-

vedfag er human patofysiologi

og cellebiologi. Desuden un-

dervises i kursusblokke der om-

fatter fx mikrobiologi, farma-

kologi, genteknologi, viden-

skabsteori, forsøgsdyrskund-

skab, isotopteknik m.v. To op-

hold på henholdsvis en klinisk

og en paraklinisk (laboratori-

um) hospitalsafdeling indgår.

Det sidste års specialestudium

udføres individuelt under vej-

ledning og afsluttes med en

skriftlig rapport. 

Undervisningsform: Undervisnin-

gen foregår som forelæsninger

for hele holdet, projektarbejde

for mindre grupper, laborato-

rieøvelser i små hold, og indivi-

duelt specialearbejde. Tredje

semester undervises på en-

gelsk.

Beskæftigelse: Kandidater skal

selvstændigt og på videnska-

beligt grundlag kunne forestå

forsknings- og udviklingsarbej-

de samt evaluering og rådgiv-

ning i forbindelse med biologi-

ske problemstillinger af rele-

vans for menneskets sundhed.

Uddannelsen sigter mod

ansættelse inden for eksempel-

vis medicinalindustrien, miljø-

sektoren, levnedsmiddelsekto-

ren, Sundhedsministeriet, bio-

teknologisk industri og forsk-

ningscentre på hospitaler og

ved de højere læreanstalter. 

Ansøgning: Skema fås hos Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, Studiekontoret for Human-

biologi, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N, e-mail:

mol@adm.ku.dk.

Sendes til: Ovenstående adresse.

Ansøgningsfrist: 17/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

kontoret for Humanbiologi, 

tlf. 3532 7076/3532 7528.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Kursus I: Introduktion til Det

Kongelige Biblioteks hjemme-

sider især REX-databasen og

bibliotekets klassifikations-

systemer

Tid: 3/4-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tid: 18/4-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tid: 19/4-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde 1.

Tid: 27/4-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA.

Kursus II: Introduktion til tids-

skriftsøgning og artikelsøgning

Tid: 2/4-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA.

Tid: 23/4-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: Fiolstræde 1.

Tid: 24/4-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus III: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer

der tilbydes på Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider

Tid: 17/4-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: Fiolstræde 1. 

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.

Postgraduat kursus i
toksokologi
Målgruppe: Læger, dyrlæger, far-

maceuter, ingeniører og andre

med biologisk basis- el. efter-

uddannelse.

Indhold: Introduktion til almen

og anvendt toksikologi samt til

metoder og tolkningsmodeller

som anvendes i f.m. sikker-

hedsvurdering af kemiske stof-

fer hos mennesket.

Tid: Oplyses hos nedenstående.

Sted: Farmakologisk Institut, KU.

Yderligere oplysninger: Kursus-

leder Sven Edelfors, Farmako-

logisk Inst., tlf. 3532 7641, 

e-mail: fise@farmakol.ku.dk.

Møder

Møder i Polymorfien
Emne I: Dødelighed efter zoono-

tiske bakterielle infektioner.

Ved Kaare Mølbak, Afd. for

Epidemiologisk Forskning, SSI.

Tid: 3/4-01, kl. 15.00.

Emne II: Hvorfor stiger forekom-

sten af allergi? Lever vi for hy-

giejnisk? Ved prof. Bengt

Björkstén, Center for Allergi-

forskning, Karolinska Institut-

tet, Stockholm.

Tid: 10/4-01, kl. 15.00.

Emne III: En ny TB subunit vacci-

ne baseret på et rekombinant

fusionsprotein. Ved Anja 

Weinreich Olsen, TB Immuno-

logi, SSI.

Tid: 24/4-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Den institutionelle 
forankring af en kosmo-
politisk verdensorden
Temamøde

Indhold: Tredje og sidste møde i

møderækken.

Oplægsholdere: Morten Kjærum,

Det Danske Center for Menne-

skerettigheder; Marlene Wind,

KU og Birthe Hansen, KU.

Tid: 3/4-01, kl. 19.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Caféen.

Arrangør: International debat,

sylledreng@get2net.dk.

Motivating and monito-
ring the medical students
Lecture

Contents: Universal or custom-

tailored curriculum. Can we

meet the expectations of all

students? The advantages and

disadvantages of a “National”

or “prescribed, regimented

curriculum”. Discussions of

strict examinations, home

work, tutorials, “spoonfeed-

ing”, computer-based course,

“pass-fail” (nongraded exami-

nations).

Lecturer: Prof. Ivan Damjanov,

Department of Pathology and

Laboratory Medicine, The 

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

Kontakt Studenterøkonomi-

vejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer

m.v. er blevet et større pro-

blem end studierne

– du har brugt dine mulighe-

der 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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Meddelelser fra
Københavns Universitet

University School of Medicine,

Kansas City, USA.

Time: 3 April 2001 at 2.15 pm.

Place: Panum Institute, Haderup

Auditorium.

Organizer: Institut for Molekylær

Patologi, tlf. 3532 6045.

Tea Tree Oil – 
er det så farligt?
Temaaften

Indhold: Fokus på effekt, virk-

ning, bivirkninger og resistens-

problematikken.

Oplægsholdere: Ass. prof. 

Thomas V. Riley, University of

western Australia, Perth, 

Australien og biolog, cand.

scient. ph.d. Kim Søholt Larsen.

Tid: 9/4-01, kl. 19.00.

Sted: Farmaceutisk højskole

(DFH), Universitetsparken 2,

Benzon Aud.

Arrangør: DANFYT, Dansk selskab

for Fytoterapi, Danmarks 

Farmaceutiske Højskole, Lene

Gudiksen, tlf. 3530 6294.

Tilvalgsdelen på biologi
Orienteringsmøde

Indhold: Orientering for 2. års

studerende omkring tilvalgsde-

len på 3. og 4. år. Der vil være

mulighed for at få information

om de større kurser på tilvalgs-

delen.

Tid: 18/4-01, kl. 18.00-20.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Arrangør: Den naturvidenskabe-

lige Studievejledning, tlf. 

3532 4225, e-mail: 

NAT-nsv@adm.ku.dk.

Generalforsamling 
og planlægningsmøde 
i Studentermenigheden
ved Trinitatis
Indhold: Formandens beretning;

fremlæggelse af budget; plan-

lægning af efterårsemestret

samt valg til studentermenig-

hedsrådet (opstilling sker ved

henv. til sekretæren senest 10

dage før mødet).

Tid: 18/4-01, kl. 19.

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arrangører: Studentermenig-

heden ved Trinitatis, www.

studentermenigheden.dk

Generalforsamling 
i Studentermenigheden
på Amager
Indhold: Valg til bestyrelsen og

programforslag for efteråret

2001. Der indledes med guds-

tjeneste ved Karen Marie Mor-

tensen, Institut for Religions-

historie.

Tid: 19/4-01, kl. 19.30.

Sted: Oplyses ved henv. til neden-

stående.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Amager, Rikke Lund

Heinsen, tlf. 3532 8017.

Nicaragua – 
Landet uden fædre
Henrik Saxgren viser billeder

Arrangementet indledes med 

en temagudstjeneste ved 

studenterpræst Hans Anker 

Jørgensen.

Tid: 24/4-01, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, 

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Amager, Rikke Lund 

Heinsen, tlf. 3532 8017.  

Udvikling i de 
palæstinensiske områder
– sker der noget?
Foredragsmøde

Oplægsholder: Cand.merc.int. 

Jane Meyer.

Tid: 24/4-01, kl. 19.30.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

Snorresgade 17-19, 5., frokost-

stuen.

Arrangør: Palæstina-gruppen 

v. Carsten Niebuhr Instituttet,

tlf. 3871 6734 (Tove Jacobsen).

Peterskirken – 
Den katolske kirkes 
centrale bygningsværk
Lysbilledforedrag

Indhold: Peterskirken, renæssan-

cens kirkearkitektur og dens

religiøse udsagn. Fra apostlen

Peters martyriumssted til re-

næssancens central-bygning på

barokkens atrium. 

Oplægsholder: Arkitekt, ekstern

lektor Elisabeth Lohfert, Cen-

ter for Kunst og Kristendom.

Tid: 24/4-01, kl. 20.

Sted: Trinitatis Sognehus, Pile-

stræde 67.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, www.studenter-

menigheden.dk.

Sex in the city
Foredrag og diskussion

Indhold: Hvordan skal vi forstå

seksualiseringen af det offent-

lige rum?

Oplægsholdere: Dr. phil. Morten

Thing og ph.d.-stud. Anette 

Dina Sørensen.

Tid: 26/4-01, kl. 19.30.

Sted: Videnscenter for Ligestil-

ling, Frederiksberggade 24, 1.

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, 

e-mail:

kvindeligt.selskab@kvinfo.dk.

Den antikke roman
Forelæsninger

Indhold: Xenofon som litterær

fornyer ved dekan, dr.phil. 

Bodil Due, AAU. Thekla – kysk-

hed, køn og kirkepolitik ved

lektor, cand.theol. Lone Fatum,

Inst. for Bibelsk Eksegese. Hi-

storierne i historien. Noveller

og historier i Apuleius’ Meta-

morphoses ved lektor,

cand.mag. Gorm Tortzen, 

Helsingør Gymnasium.

Tid: 27/4-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: Rosenborgannekset, Aud. 9.

Arrangør: Elementarkursus i

græsk og latin, tlf. 3532 3631.

Seminarer og 
workshops

Modernismens Retorik
Åbent seminar

Tid: 4 - 5/4-01.

Sted: Aalborg Universitet, Krogh-

stræde 3, Aud. 1.104.

Tilmelding: Kun nødvendig hvis

spisning ønskes. Kontakt tlf.

9635 9056, e-mail:

caelo@hum.auc.dk.

Arrangører: KU og AAU.

Yderligere oplysninger: 

Se programmet på

www.hum.auc.dk/fak/caelo/

modernisme/seminarF01.htm.

Mere og 
mere mærkeligere
Nonsensseminar

Indhold: Forsøg på genretilnær-

melse af nonsenslitteraturen

belyst gennem Edward Lears

og Lewis Carrols nonsens. Non-

sens i nutidig dansk børnelitte-

ratur. Dansk nonsens mellem

Halfdan Rasmussen og Per

Højholt. Om Artaud og Joyces

Finnegans Wake set gennem

Carrols Alice bøger.

Oplægsholdere: Stud.mag. Rikke

Hedeager Matthiesen;

cand.mag., ph.d.-stud. Anna

Skyggebjerg; cand.phil., forfat-

ter, anmelder Lars Bukdahl;

forfatter Peter Laugesen.

Tid: 19/4-01, kl. 10.15-15.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Arrangør: Institut for Litteratur-

videnskab, tlf. 3532 8811. 

Seminar om seminar 11
Emne: Psykoanalysens fire grund-

begreber.

Oplægsholdere: Carin Franzen:

Repetition demands something

new. Reflections on Lacan’s

and Kierkegaard’s concept of

repetition; Johanna Martin:

What’s repeating itself?; Tom-

my Thambour: The Analytical

Sisyfos - about repetition in

the analysis; Francois Sauvag-

nat: Beyond repetition: cros-

sing the plane of identification

as an answer to the enigma of

the symptom.

Sprog: Engelsk.

Tid: 22/4-01, kl. 11.00-17.00.

Sted: Medborgerhuset, Ahlefelts-

gade.

Arrangører: René Rasmussen (e-

mail: reneras@hum.ku.dk) og

Tommy Thambour i samarbej-

de med Psykoanalytisk Kreds.

Grænser for udlicitering?
Seminar

Indhold: Er den offentlige sektor

på kontrakt effektiv og demo-

kratisk?

Oplægsholdere: Lektor Carsten

Greve, Inst. for Statskundskab,

KU; lektor Niels Ejersbo, Inst.

for Statskundskab, Syddansk

Universitet; Per Brøgger

Jensen, Det kommunale kartel;

lektor Niels Åkerstrøm Ander-

sen, Inst. for Ledelse, Politik og

Filosofi, Handelshøjskolen.

Tid: 23/4-01, kl. 13.00-16.30.

Sted: Landemærket 9, lok. 11.

Tilmelding: Send en e-mail med

‘Tilmelding npm’ som emne til

Carsten Greve, e-mail:

cg@ifs.ku.dk.

Arrangør: Center for Offentlig

Organisation og Styring,

www.cos.dk.

People, animals and 
development – cross-
disciplinary approaches
in theory and practice
International seminarrække

Indhold: Seminarrækken afsøger

tværfaglighed i praksis med

empiriske eksempler fra hus-

dyrbrug som udviklingsinstru-

ment i den tredje verden. Fjer-

kræ er et godt eksempel til at

kaste lys over hvorledes fattige

småproducenters husdyrbrug

er integreret i landbrug, øko-

nomi, social struktur, veterinær

praksis og kulturelle aktivite-

ter. 

Oplægsholdere: Internationalt

anerkendte forskere og konsu-

lenter fra udviklingsbranchen

med videnskabelig baggrund i

hhv. veterinærvidenskab, agro-

nomi, antropologi, biologi, so-

ciologi, økonomi og samfunds-

videnskab.   

Form: Oplæg, gruppearbejde 

faciliteret af keyneotes samt

afsluttende paneldiskussion.

Sprog: Engelsk. 

Knowledges, cross-disciplinary

approaches

Det første seminar diskuterer

hvordan forskellige typer af 

viden bidrager til en fælles 

vidensbase snarere end at

modarbejde hinanden. Pro-

blemstillingen diskuteres teo-

retisk og der drages empiriske

eksempler fra implementerin-

gen af udviklingsprojekter der

inddrager husdyrhold.

Keynotes: Andy Catley og Evelyn

Mathias.

Tid: 25/4-01.

Sted: Aarhus Universitet.

Animal husbandry as an 

integrated practice

Det andet seminar omhandler 

integrationen af husdyrhold,

landbrug og udviklingsprojek-

ters sociale betydning. Hvilke

teoretiske implikationer er der

ved at indgå i tværfaglige sam-

menhænge? Samtidig diskute-

res grundlæggende hvorvidt

små husdyr overhovedet er et

godt værktøj i fattigdomsbe-

kæmpelsen i den tredje ver-

den.

Keynotes: Jens Peter Tang 

Dalsgaard og Lynn Hirskind.

Tid: 23/5-01.

Sted: Københavns Universitet.

Economy, peoples strategies for

development

Med udgangspunkt i en aktør-

orienteret tilgang omhandler

det sidste seminar i rækken

økonomi og menneskers stra-

tegier for at forbedre social og

materiel standart. 

Keynote: Magdalena Villarreal.

Tid: 20/6-01.

Sted: Den Kgl. Veterinære Land-

bohøjskole.

Tilmelding: Til e-mail: gbr@kvl.dk

el. Fjerkrænetværket, 

Dyrlægevej 2, 1870 Frb. C, 

tlf. 3528 3761.

Skriftlige oplæg og deltagerlister

findes fra 17/4 på 

www.poultry.kvl.dk.  

Efter seminarerne er der mulig-

hed for at deltage i diskussion

på internettet.

Arrangør: Network for Small-

holder Poultry Development,

KVL, www.poultry.kvl.dk.

Yderligere oplysninger: Grete

Brorholt, tlf. 3528 3761.

Kristendomsformidling 
i skole og kirke
Temadag

Indhold: Skal skolens og kirkens

undervisning supplere hinan-

den eller har de forskellige for-

mål?

Oplægsholdere: Lærer, cand.phil.

Birgitte Kjær; lektor Mette 

Buchardt, Zahles Seminarium;

sognepræst Flemming Pless,

Christianskirken.

Tid: 28/4-01, kl. 10.00-15.00.

Sted: Trinitatis Sognehus, Pile-

stræde 67.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, www.

studentermenigheden.dk.

Prospects for EU and
Taiwan Relations in the
21st Century
Seminar

Indhold: Oplæg: EU and Taiwan:

The unofficial diplomatic rela-

tions incredibly connected ved

Research Fellow John Young

Pei Chang, Division on Strate-

gic and International Studies,

Taiwan Research Institute,

Tamsui. EU and Taiwan: The

economic relations. ved profes-

sor Li-Kung Ferng, Graduate

Institute of International 

Economics and Department 

of Economics, National Chung

Cheng University, Taichung.

Oplæggene efterfølges af dis-

kussion.

Tid: 30/4-01, kl. 9.00-12.30.

Sted: Leifsgade 33, lok. 607.

Arrangører: Asien-instituttet og

Taiwan Straits Study Group.

Yderligere oplysninger: 

Vibeke Bach, e-mail:

vbacha@hum.ku.dk.

Kunst og kristendom 
i Polen
Seniorseminar

Indhold: Houses and mountains.

The Power and the Glory in the

Tatras around 1900.

Oplægsholder: Ph.d.-stud. Edyta

Supinska-Polit, Warzawas 

Universitet.

Tid: 30/4-01, kl. 14.15-16.00.

Sted: Købmagergade 50, Aud. 28.

Arrangør: Center for Kunst og

Kristendom, tlf. 3532 3610.

Cross-Border Insolven-
cies: The impact of the EU
Insolvency Regulation
International Pallas Conference

Time: 4 May 2001. 

Place: University of Nijmegen,

The Netherlands.

Organizer: Pallas Consortium

Additional information:

www.pallas.llm.nl, tel. 

0031 (0)24 3613090, e-mail:

pallas@cpo.kun.nl.

Tertiary Science and
Mathematics Education
International konference

Målgruppe: Didaktikforskere og

undervisere på de videregåen-

de naturvidenskabelige uddan-

nelser.

Indhold: Naturvidenskabs- og

matematikdidaktik på universi-

tetsniveau med fokus på tema-

erne: Læring og IT, meta-viden-

skabelige aspekters rolle i un-

dervisningen, relationen ml.

faget og undervisningspraksis

samt et tema om naturviden-

skabsundervisning i praksis.

Oplægsholdere: Colette Laborde,

Universitetet i Grenoble; 

Michael Matthews, University

of New South Wales; Paul 

Ernest, University of Exeter

samt Inger Wistedt, Stockholm.

Tid: 14 - 17/8-01.

Sted: Aalborg.

Pris: Kr. 2.500.

Tilmelding: E-mail: 

tesme@congress-consult.com,

tlf. 7020 0305.

Tilmeldingsfrist: 1/5-01.

Arrangør: Sektion for Læring og

Tværvidenskabelige metoder,

tlf. 3528 2375.

Yderligere oplysninger: www.

dcn.auc.dk/resources/index.

html.

Samvær og sport

J.S. Bachs 
Johannespassion
Udflugt til Holmens Kirke

Tid: 11/4-01.

Mødested: Café Kys, Læderstræ-

de 7 kl. 18.30 el. ved indgan-

gen til Holmens Kirke kl. 19.30.

Billetter: BilletNet.

Pris: Kr. 100.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

I lyset af Holland
Besøg til Statens Museum 

for Kunst

Studentermenighedens sekretær

Carl Fuglsang-Damgaard gen-

nemgår udstillingen af mester-

værker fra hollandsk og dansk

guldalder.

Tid: 20/4-01, kl. 15.15.

Sted: Statens Museum for Kunst.

Arrangør: Studentermenigheden
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ved Trinitatis, www.studenter-

menigheden.dk.

International 
gudstjeneste
Tid: 29/4-01, kl. 20.00.

Sted: Sct. Augustin Kirke, 

Jagtvej 183.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest. 

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).

Disputatsforsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge Erik Christiansen

Titel: Metabolic Consequences of

Successful Pancreas Transplan-

tation in Humans.

Tid: 27/4-01, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Officielle opponenter: Prof.,

cheföverläkare Leif Groop og

lektor, ph.d. Jørgen Vinten.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Henrik Galbo,

Medicinsk Fysiologisk Institut,

Panum Instituttet, tlf. 3532

7423 før forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Sophus Bauditzvej 28,

2920 Charlottenlund. Indstillin-

gen kan købes ved skr. henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Læge Mario Perko

Titel: Duplex ultrasound for 

assessment of superior mesen-

teric artery blood flow.

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

Sted: Teilum Bygningen, Audito-

rium A, Frederik V’s Vej 11.

Officielle opponenter: Adm.over-

læge, dr.med. Henrik Sillesen

og prof., dr.med. Jens H. Hen-

riksen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Torben Schroe-

der, karkirurgisk afdeling, Rigs-

hospitalet, tlf. 3545 2302 før

forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Thoraxkirurgisk afde-

ling RT 2152, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Indstillingen kan købes ved skr.

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

▼ Humaniora

Aflysning af forsvar
Studielektor, cand.mag. Henrik

Jørgensen

Titel: Studien zur Morphologie

und Syntax der festlandskandi-

navischen personalpronomina.

Tid: 6/4-01, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 15.1.30A.

Yderligere oplysninger: Det Hu-

manistiske Fakultet, Bente

Hansen, tlf. 3532 8055.

▼ Naturvidenskab

Lars Stemmerik

Titel: Sen palæozoisk udvikling 

af den nordatlantiske rand af

superkontinentet Pangæa.

Tid: 27/4-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Studiestræde 6 o.g., Audi-

torium A.

Officielle opponenter: Prof. Paul

Wright og prof. Tadeusz Peryt.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen 

inden forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til Lars

Stemmerik, GEUS, Thoravej 8,

2400 Kbh NV, e-mail:

ls@geus.dk. Indstillingen kan

fås ved henv. til Det Naturvi-

denskabelige Fakultet, 

tlf. 3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Cand.jur. Morten Rosenmeier 

Titel: Værkslæren i ophavsretten.

Tid: 6/4-01, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, Bispe-

torvet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Juridisk Laboratorium, Studie-

stræde 34 og på Det Juridiske

Fakultets dekansekretariat, St.

Kannikestræde 11, 1.

▼ Samfundsvidenskab

Cand.scient.pol. Helle Johansen

Titel: Exploring the Colour of the

Beast. Competing Models of

Capitalism in the EU.

Tid: 20/4-01, kl. 14.00. 

Sted: Rosenborggade 15, RO 9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henv. i

Kvikskranken på Institut for

Statskundskab.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.med. Anne Katrine

Wiencke

Titel: Transplantation of Retinal

Pigment Epithelial Cells – 

a Possible Future Treatment 

for Age-Related Macular 

Degeneration.

Tid: 30/3-01, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Øjenafd. E2061, Rigs-

hospitalet, Blegdamsvej 9,

2100 Kbh. Ø.

Læge Lars Viktrup

Titel: The Risk of Lower Urinary

Tract Symptoms 5 Years after

the First Delivery.

Tid: 30/3-01, kl. 15.00.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Toftevej 15, 

3480 Fredensborg, e-mail: 

viktrup@dadlnet.dk.

Cand.med. Sverre Rosenbaum

Titel: Evaluation of human stroke

by MR imagine.

Tid: 30/3-01, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 

3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Ribegade 15, 2. tv.,

2100 Kbh. Ø.

Cand.med. Grethe Badsberg

Samuelsen

Titel: Human fetal brain develop-

ment. The total number of

brain cells in control and 

intrauterine growth retarded

fetuses.

Tid: 30/3-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A.  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Østerkildevej 8, 

2820 Gentofte.

Cand.pharm. Anne Mette Holm

Titel: Arterial restenosis: 

Influence of inflammation,

apoptosis and disturbances 

of signal transduction in an

animal model.

Tid: 30/3-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum-

bygningen, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Montagnevej 9, 2400

Kbh. NV.

Cand.med. Mette Marie 

Rosenkilde Roed

Titel: Molecular Piracy by Human

Herpesvirus 8 in the Chemo-

kine System.

Tid: 18/4-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Farmakologisk Inst.,

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N.

Cand.scient. Anja Tatiana

Ramstedt Jensen

Titel: Identification of novel

Leishmania antigens and 

development of a DNA vaccine

against leishmaniasis.

UTV søger: 
Din viden

Er du studerende på en vi-

deregående uddannelse,

og kunne du tænke dig at

formidle din akademiske

viden gennem tv-mediet?

UTV søger tilrettelæggere

til produktion af indsigts-

fulde og inspirerende pro-

grammer som vores seere

kan blive klogere af. 

Til gengæld for dit engage-

ment og din akademiske 

viden tilbyder UTV: kurser

med interne og eksterne

tv-kyndige, kreative udfol-

delsesmuligheder, profes-

sionelt digitalt udstyr, me-

dieerfaring samt vejledning

og evaluering.

Skriv lidt om dig selv og

send det til: UTV, Drejervej

17, 3., 2400 Kbh. NV, 

e-mail: utv@utv.dk inden

17/4-01.

Yderligere oplysninger:

www.utv.dk.

Tid: 20/4-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Medicinsk Mikro-

biologi, bygn. 24.2.24, Panum

Instituttet.

▼ Humaniora

Ph.d.-forelæsning 
(gl. ordning)
Hanne Luplau Kjer Hansen

Titel: Curriculumudvikling og kul-

turforandringer. Mulige konse-

kvenser for voksenundervis-

ning i flerkulturel kontekst.

Tid: 19/4-01, kl. 15.00.

Sted: KUA, oplysning om lokale

fås på tlf. 3532 8866.

Cand.mag. 

Dorthe Gert Simonsen 

Titel: Tegnets tid. Historieteore-

tiske undersøgelser efter den

sproglige vending.

Tid: 20/4-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Historie og

Asieninstituttet, KUA.

Cand.mag. Peter Lützen 

Titel: Et billede at læse med – om

tekstanalyse og metaforer.

Tid: 23/4-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Nordisk Filologi,

KUA.

Cand.psych. 

Birgit Bork Mathiesen 

Titel: Personlighedsændring efter

hjerneskade.

Tid: 27/4-01, kl. 9.30 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, KUA.

Cand.phil. 

Thomas Søbirk Petersen 

Titel: Etik og assisteret repro-

duktion/Ethics and assisted 

reproduction

Tid: 27/4-01, kl. 13.15 præcis.

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, KUA.

Cand.mag. Rikke Schubart 

Titel: Passion & acceleration. 

Maskulinitet og myte i action-

filmen 1968 - 2000.

Tid: 10/5-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Film- og Medie-

videnskab, KUA.

Cand.psych. 

Rikke Kirstine Lomholt 

Titel: Neuropsykologisk for-

løbsundersøgelse af hjemme-

boende 75-83 årige.

Tid: 18/5-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, KUA.

M.A. Caixia Dong

Titel: Changing Rules of Order –

Chinese Student Movements in

the 1980’s.

Tid: 28/5-01, kl. 10.00 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 samt

på Asien Instituttet, Leifs-

gade 35, 5.

▼ Naturvidenskab

Lene Bindslev Jensen

Titel: PKA signaling in patho-

genic fungi.

Tid: 19/4-01, kl. 12.15.

Sted: Øster Farimagsgade 2A, 

P-Huset (P1).

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Mette Bie, Molekylærbiologisk

Institut, tlf. 3532 3712. 

Olga Rigina

Titel: Integration of Remote 

Sensing, mathematical model-

ling and GIS for complex 

environmental impact assess-

ment in the Kola Peninsula,

Russian North.

Tid: 20/4-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  6  . 2 0 01 21

Meddelelser fra
Københavns Universitet

S Æ R L I G E  FO R E L Æ S N I NG E R

Putins stærke stat
Vibeke Sperling

Tid: 5/4 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Svimmelhedens etik
Ph.d. Pia Søltoft, Kierkegaard-centret

Tid: 5/4 kl. 19.30

Sted: KFUM og K’s hus, St. Kannikestræde 19, 1.

Arr.: Filosofisk Forum, Peter Kemp, tlf. 3965 7175

Rum i den spredte by
Arkitekt, prof. Carsten Juel-Christiansen

Tid: 5/4 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

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

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

En præsentation af Christian Morgenstern i ord og toner
Forskningsbibliotekar Willy Dähnhardt, sopran Liselotte Dan Schumacker og leder af Helsingborg 

symfoniorkester, tubanist Finn Schumacker

Tid: 6/4 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 18.2.80

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

Dødsstraffen i vestlig kultur ca. 1600-2000
Prof. Inga Floto, Danmark

Tid: 6/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: 
Distribuerede Systemer: Fakta, fiktion og fremtid
Prof. Eric Jul, DIKU

Tid: 6/4 kl. 15.15-16.00

Sted: DIKU, Universitetsparken 1, Lille Aud.

Arr.: Datalogisk Institut

Oprindelige folk og skabelsen af virtuel ret i et 
transnationalt rum
Cand.jur., LL.M., ph.d.-stud. Mikael Rask Madsen, EHESS, Paris

Tid: 9/4 kl. 16.15-18.00

Sted: Fiolstæde 4-6, Metro 11

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

The stomach: An overlooked endocrine organ
Rolf Håkanson, Lund University

Tid: 11/4 kl. 20

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

Dramaoversættelse
Cand.mag., oversætter Niels Brunse

Tid: 17/4 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 7.2.11

Arr.: Oversættelseskredsen, cay@hum.ku.dk

Common Foreign and Security Co-operation in the EU
Jan Trøjborg, Minister of Defence

Tid: 18/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

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

Tid: 2/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Kirkesalen

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

Tiltrædelsesforelæsning: Demenssygdomme – nye 
perspektiver for behandling og forskning
Prof., overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar

Tid: 2/4 kl. 15.00

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1

Arr.: Københavns Universitetshospital, Neurocentret, tlf. 3545 2580

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

Kardinalens statuer – fra oldtiden til Dantes Plads
Museumsinspektør, mag.art. Mette Moltesen, Ny Carlsberg Glyptoteket

Tid: 3/4 kl. 19.00

Sted: Vandkunsten 5, o.g., Aud.

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

The Union’s Policy towards Central and Eastern Europe 
from an Applicant Country point of view
Ph.D. student Anna Jarosz, University of Southern Denmark

Tid: 4/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Danske og russiske sætningskonstruktioner med adjektivisk
prædikat: to forskellige måder at anskue virkeligheden på
Lektor Elena Lorentzen

Tid: 4/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttets forskningsudvalg

Tid og kristendom i Bachs passionsmusik
Lektor, cand.theol. Jørgen I. Jensen

Tid: 4/4 kl. 19.30

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og Sund, www.sund.ku.dk/praest

Antibiotic peptides
Niels Borregaard, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Tid: 4/4 kl. 20

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

The Virtual Threat: Putting a
Name to the Face of the Enemy
Prof. James Der Derian, Watson Institute of 

International Studies, Brown University 

Tid: 5/4 kl. 16-18 

Sted: Rosenborggade 15, RO 9

Arr.: Institut for Statskundskab, tlf. 3532 3432

James Der Derian er forfatter til en lang række ar-

tikler om virtualitet, postmoderne diplomati, den

militær-teknologiske udvikling, samt til bøgerne

On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrange-

ment (Blackwell, 1987), Anti-Diplomacy: Spies, Ter-

ror, Speed, and War (Blackwell, 1992) og Virtuous

War: Mapping the Military-Industrial-Media-Entert-

ainment Network som udkommer til maj på forla-

get Perseus/Westview.
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Norskehavet – det nordeuropæiske Middelhav: 
fortid, fauna, forskning og fremtid
Lektor, dr.phil. Ole Tendal, Zoologisk Museum

Tid: 19/4 kl. 19.30

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

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

Strafferettens værdier – i fortid og nutid
Prof., dr.jur. Vagn Greve

Tid: 19/4 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

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

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Hvordan er det at være i pædagogikum? – 
set fra en kandidats side og fra gymnasiets side
Cand.mag. og ph.d.-stud. Tine Woergaard Knoth og lektor Elva Stenestad, censorformand

Tid: 20/4 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

Estetisk tenkning i det 20. århundre
Prof. Arnfinn Bö-Rygg, Norge

Tid: 20/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Offentlighedens genbeskrivelse: 
Offentlighedsteori hos Luhman og Habermas
Prof. Lars Qvortrup, Syddansk Universitet

Tid: 20/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

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

The question of citizenship; transnational citizenship?
Eva Ersbøl, The Danish Centre for Human Rights and Rainer Bauböck, Wien/IMER, Malmö

Tid: 23/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H

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

Fra Arnsted til Öxndal. Slægts- og mellemnavne på Island
Institutleder Svavar Sigmundsson, Örnefnastofnun Íslands

Tid: 23/4 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 10.3.12

Arr: Institut for Navneforskning, tlf. 3532 8561

Den bioinformatiske Analyse af det Humane Genom
Prof. Søren Brunak, DTU

Tid: 23/4 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum

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

Closing the Circle: Democratization and Development in Africa
Prof. Richard Sandbrook, University of Toronto

Tid: 24/4 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

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

Oversættelse eller gendigtning? 
Aspekter ved fordanskning af børne- og ungdomslitteratur
Oversætter og forlægger Susanne Vebel, Alma

Tid: 24/4 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 7.2.11

Arr.: Oversættelseskredsen, cay@hum.ku.dk

Foredrag om polsk musik
Komponist Rafal Augustyn, Polen

Tid: 18/4 kl. 17.00-19.00

Sted: Købmagergade 44-46, Aud. 3

Arr.: Selskabet for kunst og kristendom, tlf. 3532 3623

Entré: Ikke-medlemmer kr. 40, stud. dog kr. 20

Hvad er Europa? 
Græske og danske elevers konstruktioner af Europa
Ph.d.-stip. Trine Stauning Willert

Tid: 18/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttets forskningsudvalg

Quantum Gravity and The Counting of Geometries
Prof. J. Ambjørn, NBIfAFG

Tid: 18/4  kl. 15.15 

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Joint Colloquium Committee, Charlotte F. Kristjansen

There will be coffee and tea at 14.45 and a reception after the lecture.

Oxygen delivery and blood flow in brain
Albert Gjedde, PET Center, Aarhus University Hospitals

Tid: 18/4 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

Et moderne videnskabssyn – om Niels Steensen 
(Steno 1637-86) og hans kritik af Descartes’ reduktionisme
Dir. Jens Morten Hansen, Forskningsstyrelsen

Tid: 19/4 kl. 15.15-16.30

Sted: Panum Instituttet, Lundsgaard Aud.

Arr.: Studienævn for Medicin, v.heidemann@mai.ku.dk

Globale udfordringer 
til vestlig retsfilosofi 
og retstænkning
Prof., dr.jur. Hanne Petersen

Tid: 19/4 kl. 16.15-18.00

Sted: Fiolstæde 4-6, Metro 11

Arr.: Dansk Forening for Rets- 

og Samfundsfilosofi, 

Pia.Host.Berner@jur.ku.dk

Anvendelsen af statslig lovgivning

og regulering som styringsinstru-

menter er en vigtig del af en euro-

amerikansk tradition. I andre dele af verden har der været tradition for at lægge vægt på andre

normer. Globaliseringsprocesserne betyder at statens rolle, også i den vestlige verden, svækkes. 

De har for længst mistet monopolet på retsdannelse og -anvendelse. Internationale organisationer

har været i vækst, men også andre globale normative fællesskaber spiller en stigende rolle. Marke-

det og globale bevægelser af både social, religiøs og kulturel art, samt miljøbevægelser og NGO’er

er i dag medskabere af verdensret, globale aftaler, normativ argumentation, global etik, (virksom-

heds)etiske principper, guidelines, codes of conduct, m.m. 

Oversættelser og undersættelser i de elektroniske medier
Cand.phil. Kirstine Baloti, Foreningen af Billedmedieoversættere og lektor Henrik Gottlieb, 

Engelsk Institut, KU

Tid: 19/4 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.2.8

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, tlf. 3532 8566
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Signalling in plants: 
Supracellular regulation by RNA- and protein traficking
William J. Lukas, University of California, Davis

Tid: 25/4 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biologiskselskab.dk

Efter Brahimi: FN’s fredsoperationer i det nye århundrede
Peter Viggo Jakobsen

Tid: 26/4 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Tiltrædelsesforelæsning: The Entry of the People:
Power, Nation and Democracy
John A. Hall

Tid: 26/4 kl. 14.00

Sted: Bispetorvet, Alexandersalen

Arr.: Institut for Statskundskab

The development of the Turkish Language Reform
Dr.phil, lektor Wolfgang Scharlipp, CNI

Tid: 26/4 kl. 16.30

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

Arr.: Orientalsk Forum, sunehaugboel@hotmail.com

Hvorfor er mykorrhiza-symbioser så udbredte i arktiske egne?
Stud.scient. Karina Clemmensen, Botanisk Institut

Tid: 26/4 kl. 17.00

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

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

Dialogen mellem Grundtvig og Kierkegaard
Fhv. sognepræst Otto Bertelsen

Tid: 26/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30

Die Welt als Makranthopos. Zur Poetik 
der Selbstverwirklichung am Beispiel Thomas Manns
Dr. Thomas Klugkist, Berlin

Tid: 27/4 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

El canon literario 
(på spansk)
Forfatter og politisk kommentator Carlos Monsiváis, Mexico

Tid: 27/4 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. P5

Arr.: Spansk, Romansk Institut

Leitideen des deutschen Liberalismus seit dem 19. Jahrhundert
Prof. Dieter Langewiesche, Tyskland

Tid: 27/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

The Mexican transition
Forfatter og politisk kommentator Carlos Monsiváis, Mexico

Tid: 27/4 kl. 14-16 

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Den sorte Diamant, Blixen-salen

Arr.: Spansk, Romansk Institut

Mobilities and Global Complexity
Prof. John Urry, Lancaster University

Tid: 24/4 kl. 16.15

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3280

A Theory of War and Peace
John A. Hall

Tid: 24/4 kl. 16.15

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Kirken og henrettelserne
Seniorforsker, dr.phil. Tyge Krogh

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 24, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/fak/nyheder/kalender/ar1p.htm

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20

European Africa Policy
Senior Research Fellow Gorm Rye Olsen, Centre of Development Studies

Tid: 25/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

On the Multiplicity of J. Lacan’s Linguistic Theories. 
A few remarks
Francois Sauvagnat

On the relation between the subject and language in Lacan
René Rasmussen

Tid: 25/4 kl. 12.00-14.00

Sted: KUA, lok. B8

Arr.: Den Franske Ambassade

Fascination et ravissement: l’influence de J. Lacan 
sur les cliniciens et les critiques d’art
Francois Sauvagnat

Tid: 25/4 kl. 19.00

Sted: Den Franske Ambassade, kulturelle afd., Rosenvængets Allé 34-38

Arr.: Den Franske Ambassade

Kærlighed og omstilling
Forskningsprof. Niels Åkerstrøm Andersen, Inst. 

for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen 

og lektor Asmund Born, Inst. for Organisation 

og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen

Tid: 25/4 kl. 19.30

Sted: KFUM og K’s hus, St. Kannikestræde 19, 1.

Arr.: Filosofisk Forum, Peter Kemp, tlf. 3965 7175

Oplægsholderne har netop forfattet bogen

‘Kærlighed og omstilling’ som analyserer en æn-

dring af opfattelsen af den offentlige medarbej-

der. Hvor vi tidligere havde en forestilling om at

forholdet mellem medarbejder og organisation

helst skulle kunne diskuteres på en upersonlig må-

de med rettigheder og pligter i centrum, synes bil-

ledet af dagens ideale forhold at tage intimitetens

karakter. Det bør være personligt, åbent, præget

af gensidig involvering og af en fælles vision for organisationens fremtid. Her bør ikke være

brug for magt. Her medtænker medarbejderen – som i et kærlighedsforhold – hele tiden den

anden; organisationen og arbejdspladsen. Kærlighedens sprog og logik kopieres og afløser ret-

tens sprog og logik.
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Shakespeare-farce hvor to stu-
denterpolitikere (fra hver sin li-
ste, forstås) forelskede sig ulyk-
keligt, slog institutbladredak-
tøren ihjel med en hårtørrer og
tog sig livet af dage med en kop
sort gift fra den fattige café - Ja-
cques D. Kun et rigtigt svin
kunne være med på det niveau.

Glent.pol.’erne var med og
fik serveret en revy der aktive-
rede enhver tænkelig fordom,
og som hele vejen igennem blev
understøttet af et vellydende og
oplagt cowboy-band. Øf, øf. ■

Rasmus Vanggaard Knudsen 
er selv studerende på statskund-
skab

Postbesørget blad

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

Bassedrengens Dagbog

Af Rasmus Vanggaard 
Knudsen

Forårssemestret er revyer-
nes tid på Københavns
Universitet, og stats-

kundskab lader ikke de andre
institutter noget tilbage. Med
‘Svin, du er på’ var der fyret op
under den store revykedel i Ro-
senborggade, hvor cirka 500 til-
skuere var vidner til en revy der
havde som sit erklærede formål
at udmale svinet i os alle. 

Lige fra det bragende vel-
komstnummer, skrevet over sla-
geren ‘Let me entertain you’, 
fik vi at vide at “satiren, den er
hård og - ærlig”. Man kunne
tilføje at den også var nogen-
lunde kærlig hvilket gjorde det
til en forrygende aften hvor gri-
nemusklerne blev presset til det
yderste.

Puddel.glent.pol.
Et af de første numre i den syv
kvarter lange revy var bygget
op over en Bent Jørgensen-lig-
nende zoociolog der i malende
vendinger, og med referencer
helt tilbage til opdagelsen af
den rødprikkede mellemameri-
kanske hængegnu i 1968, be-
skrev det forunderlige biologi-
ske fænomen puddel.glent.-
pol.en – i daglig tale kaldet
stud.scient.pol. 

Vi så hvordan denne sjældne
art lukker sig om sig selv både
fagligt og socialt, udelukkende
går til egne fester og kun vil
score hvis offeret er racerent
(“du læser vel ikke sidefag, el-
ler sådan noget?”).

Parringstemaet var gennem-
gående for ‘Svin, du er på’. I

særligt mange detaljer fik vi be-
skrevet forholdet mellem russe-
re (den søde lille pige) og tuto-
rer (den store, læderjakkeklæd-
te, fjerdegangs-tutor). 

I det flotte, ‘Grease’-agtige
“Det kan jo ske på Sejerborg”
(Sejerborg er en lejr, hvor
glent.pol.’erne holder rustur)
fik vi en historie om hvad der
kan ske mellem tutor og russer
på sådan et yngletræk. Jeg skal
ikke gå i detaljer (I kender dem
allerede), men det var - svinag-
tigt.

Der findes så mange svin
Glent.pol.-fordomme blev akti-
veret, og selvforståelser blev
udfordret: I ‘Nepotisme-polka-
en’ blev der fedtet, klappet på
skuldre(!) og slikket røv - me-
get bogstaveligt. 

Senere på aftenen så vi hvor-
dan puddel.glent.pol.’en blotter
alle kavalergange for at få det
indre svin frem i lærer, censor
og alle andre som ikke kan kla-
res med en spids albue. Også

når de senere kommer ud på ar-
bejdsmarkedet, bliver der svi-
net med midlerne og puttet i
egen lomme. Øf’ficeringen (det
forhold, at der render flere og
flere DJØF-svin rundt og siger
øf, øf) er total.

Det er også utroligt hårdt at
være glent.pol., for man skulle
jo være et svin om man ikke
kunne forbedre sit CV, og i en
gedigen økonomiunderviser-
parodi fik vi det matematisk be-
vis for at det eneste rationelle
for puddel.glent.pol.’en er at
læse økonomi 16 timer i døgnet
- hvilket selvfølgelig er en for-
udsætning for at komme i be-
tragtning til et femtal.

Reformeo og Forenia
Alt i alt en flot revy der kun en
gang imellem blev svær at følge
med i for udenforstående. Som
for eksempel i den farverige

Svinsk 
statskundskab

Fredag
17.58: Undervisning stoppede tidligt, så nu har jeg siddet på Fre-

bar de sidste to timer. Indtil videre er fire GT røget den rigtige
vej, og lige om lidt serverer de Aftensmad på Fad. Mad i himlen.
Skulle man gå ud efter en pizza? 

18.00: Sidder og stener over alternativerne til en pizza på Dilan’s
da det sker. HUN kommer ind.

18.02: Med hvid kittel og højt hår flår hun mit bankende hjerte ud
med et blik fra de skønne grønne øjne.

18.03: Savler.
18.05: Savler stadig. Hun er for lækker. 
18.06: Lukker munden. Har ikke store chancer hos hende som den

spildevandsproducent jeg er. Søen på gulvet er ved at nå kritisk
masse. Hun er gået op til baren hvor en eller anden datalog fører
sig frem med sin toprunde mave pakket ind i Vita Wrap. Hårene
danner små fraktaler på hans hud. Tænder hun på det?

18.07: Hun er smuk. Hun er klog. Hun er biokemiker. Jeg vil have
hende! 

18.09 eller cirka deromkring: Får fremstammet et hej der ender
nede i halsen som en rallen.

22.30: Danser med den skønne. Overvejer at smide blusen. Hvis
det nu er det hun godt kan lide. En bums på skulderen tells me
no. Det ville også være for åndssvagt.

22.47: I baren hvor der lugter af prut og øl. Fusion mellem biokemi
og datalogi er set før, så hvorfor ikke? Hun snakker med venin-
derne.

23.01: Spiller bordfodbold. Står på mål. Nu skal de have klø.
23.02: Selvmål. Spotter min gudinde henover modstanderens ryg.

Naaiij. Hun kysser en fysiker. Alt er tabt.  

TOPMØDE – Den berømte 

“3. vej” er bred – fra venstre

er det: Hussein, Blair, Kabila,

Nyrup (med cykelhjelm), der

sang (en rigtig flot) duet med

Gerhard Schröder og endelig

Clinton.

KARRIEREVEJ – Et ægte DJØF-Svin

slikker alt og alle for at komme frem.

GREASY – Den store tutormand

og den uskyldige russerpige 

var vist lige gode om det

ØF’FICERING – Hvad siger

man i DJØF?


