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Filtreret musik – filtreret forskning?
To forholdsvist nyudklækkede kandidater fra musikvidenskab har for egen regning 
og risiko netop udgivet en bog om elektronisk musik. Men hvordan er det at bedrive 
humanistisk forskning når det skal foregå på kommercielle vilkår – uden for universitetets 
trygge bevillingsrammer?
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11
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Skepsis over for 
forskerskoler
En lang række forskerskoler er under opbygning
på KU. Men de ph.d.-studerende frygter at blive
stavnsbundet til forskerskoler der mere er til for
de fastansattes skyld end for de unge forskeres
LÆS SIDE 3

Fra pessimisme til
optimisme
Københavns Universitet har det bedre end i man-
ge år, viser den nye virksomhedsberetning. Et
truende underskud er vendt til et overskud, og
universitetsdirektøren sprudler af selvtillid på in-
stitutionens vegne. – Hvem sagde manglende
omstillingsevne, spørger hun 
LÆS SIDE 4-5 OG KUMMENTAR SIDE 2

Frygten hersker på
baskisk universitet
Flere lærere er gået i eksil, andre kaldes forræd-
dere og udsættes for attentater. ETA’s terror er
trængt ind på de baskiske universiteter
LÆS UDLAND SIDE 8-9

Uorganiseret 
underbetaling
Mange studerende arbejder på restauranter og cafeer hvor løn 

og arbejdsforhold er under al kritik. Men de studerende accepterer 

vilkårene og lægger et niveau af knokleri der underminerer 

forholdene for de fastansatte 

Læs tema om studiejobs side 6-7



KUM M E N TA R

Af Kjeld  

Møllgård, 

rektor

Endnu en sejr 
for selvstyret

Københavns Universitet har tydeligvis ikke haft
styr på økonomien og har i flere år budgetteret
ud fra det usunde princip om forventet efterbe-
villing. Universitets ofte gentagne krav om at in-
gen må anfægte selvstyret, klinger hult hvis ikke
det klart kan demonstrere at det kan styre sig
selv - også når det gælder økonomien(...). Det er
en falliterklæring for universiteternes selvstyre at
Rigsrevisionen igen skal fungere som statsadmi-
nistrationens skraldemænd og forsøge at rydde
op i miseren.

Sådan lød det i Politikens leder den 2. no-
vember 2000. Universitetets bekymring
for underskud på den ordinære virksom-

hed blev fejlagtigt kædet sammen med en un-
dersøgelse af universitetets økonomistyring og
kulminerede med et pludseligt frontalangreb
på universitetets selvstyre. Universitetet reage-
rede dagen efter hvor vi søgte at sætte tingene
i det rette perspektiv, men debatten om univer-
siteternes forhold var på forhånd afsporet. Der
blev med andre ord skudt fra alle sider, men
her i bakspejlet viser det sig som forventet at
der blev skudt med løst krudt - og det klinger
som bekendt hult. 

Baggrunden for Københavns Universitets
styrke er netop selvstyret. Efter det i som-

meren stod klart at der var udsigt til under-
skud på den ordinære virksomhed, har alle go-
de kræfter lagt sig i selen for at sikre at det ikke
skete. Og hvad blev så resultatet? Det blev at
universitetet kom ud af 2000 med et samlet
overskud på den ordinære drift på godt 40 mil-
lioner kroner. Dette betyder at universitetet i
2000 afvikler underskuddet på den ordinære
drift som blev akkumuleret i 1999 og således
går ind i 2001 med et overskud på godt 10 mil-
lioner kroner. 

Det må visse steder give anledning til kraf-
tig selvransagelse og føre til overvejelser

om hvorvidt det er rimeligt at ‘flå skindet af
bjørnen inden den er skudt’. Omvendt er det li-
ge så klart at disse skriverier ikke opstår af in-
genting. Universitetet var oprigtigt bekymret i

2000 for om den lagte spareplan var tilstræk-
kelig, og der blev igangsat en større runde hvor
de enkelte fakulteter redegjorde for deres for-
ventninger og tiltag for resten af året. Såvel
selve processen som det kraftige fokus som
blev rettet mod en stram økonomistyring, har
givet det positive resultat. Det er ikke kommet
udefra – fra Finansudvalg, ministerium eller
Rigsrevisonen. Det er resultatet af det indre
selvstyre.

Resultatet understreger at god økonomisty-
ring også er mere end universitetets faste

procedurer og økonomistyringssystemer – det
er også i høj grad et spørgsmål om psykologi,
god ledelse og handlekraft på universitetet.
Den store interne fokus på problemet har for-
plantet sig fra undertegnede og Konsistorium,
via dekaner og fakulteter, til universitetets 65
institutter. Det er vigtigt at noget sådant kan
lade sig gøre, for det viser at der er en samlet
vilje og evne til at holde økonomien i en stram
snor. Det viser at selvstyret er omstillingsparat
og handlekraftigt.

Undersøgelsen om universitetets økonomi-
styring blev midlertidigt stillet i bero og

genoptages nu. Vi imødeser med sindsro at
Rigsrevisionen gennemfører sin undersøgelse.
Rigsrevisionen er en vigtig del af vores statsli-
ge system, og universitetet ønsker den kon-
struktive dialog og er åben over for inspiration
til forbedringer. Det drejer sig jo om til stadig-
hed at sikre den bedst mulige økonomistyring,
og Københavns Universitets mål er selvfølgelig
at få mest mulig kvalitetsforskning og kvali-
tetsundervisning ud af de midler som stilles os
til rådighed - uanset størrelsen af disse. Uni-
versitetets centrale nøgletal for sidste år viser
da også produktivitetsfremgang over hele lin-
jen - på trods af universitetets rettidige op-
bremsning. ■
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K U  NOT E R  ▼

De to hold finaledel-

tagere fra University

of Kiev og Køben-

havns Universitet. 

Det danske hold løb

suverænt af med 

sejren i de euro-

pæiske mesterskaber 

i processpil. 

Plads til bøn på Panum

B E D E RU M : De studerende på Panum kan nu finde fred til at bede en stille bøn i
fakultetets nye andagtsrum. Rummet er både for muslimske og kristne studerende,
og det er studenterpræsten for natur- og sundhedsvidenskab, Nicolai Halvorsen, der
står bag. Rummet kan bookes til andagter og bønnemøder og kan til daglig bruges
af alle studerende der har brug for at få et pusterum og lidt ro til eftertanke. Mus-
limske studerende har skaffet et stort tæppe, og et par gamle kirkebænke er blevet
lånt i en københavnsk kirke til de mere magelige. Bederummet er blevet til virkelig-
hed efter et par års benarbejde og en underskriftindsamling hvor en bred vifte af 
religiøse retninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet støttede ideen.

Jurastuderende vinder EM guld

P RO C E S S P I L : Fire jurastuderende har netop vundet Europamesterskaberne i pro-
cesspil i Haag. Paragrafmesterskabet, der officielt hedder Telders International Law
Moot Court Competition, blev afholdt den 26.-28. april. Turneringen er baseret på
fiktive folkeretlige sager, og i år deltog 22 europæiske universiteter. De studerende
fra Københavns Universitet blev som noget enestående valgt som både bedste sag-
søgende stat og bedste sagsøgte stat. Det betød at KU skulle møde sig selv i finalen,
men da det er umuligt, blev University of Kiev valgt som finalemodstander. Det var
ikke noget problem, og KU løb efter finalen med pokalen. Den fiktive sag drejede sig
i år blandt andet om flykapring.

Hvad sker der på Vor Frue Plads?

FA- N Y T: Hvad er det egentlig de går rundt og laver derinde på Vor Frue Plads? Det
kan du læse mere om i NYT.FA som er fællesadministrationens nye, interne blad.
Det tre år gamle elektroniske nyhedsbrev “Nyt fra Fællesadministrationen” har
været på Nettet for sidste gang. En ny og mere læservenlig version ser nu dagens lys
1. juni. Bladet skal redigeres af repræsentanter fra administrationen, så bladet bedre
end sin forgænger kan have føling med hvad der rører sig i FA. Et nyt indslag bliver
universitetsdirektørens egen klumme hvor du kan læse om hvad ledelsen arbejder
med i øjeblikket. Et andet fast indslag bliver ‘SoFAen’ hvor læserne selv bidrager til
indholdet med fx kritik, kommentarer, efterlysninger eller anbefalinger af næsten
hvad som helst. Klik ind på www.ku.dk/led/adm/

Blå stempel til forskergrupper

P R Æ K VA L I F I K AT I O N :  192 forskergrupper har søgt om at få del i midlerne til
‘Større Tværgående Forskergrupper’. 26 er sluppet igennem det første nåleøje, forsk-
ningsrådenes prækvalifikation, der giver adgang til at indsende egentlige ansøgnin-
ger. Under temaet om Netværkssamfundet er udvalgt fire projekter, heraf et om 
‘Medier og demokrati i Netværkssamfundet’ med professor Ib Bygbjerg som leder,
og et om ‘Den globale computer’ med lektor John R. Hansen som leder. Et tredje
hedder ‘Vidensnetværk – forskningens rolle i et lærende samfund’ med følgende per-
soner fra KU i kernegruppen: Hanne Foss Hansen, statskundskab, Finn Collin, filo-
sofi og Claus Emmeche, naturvidenskab. Under temaet om ‘Kortlægningen af det
humane genom’ er udvalgt syv projekter, hvoraf forskningslektor, dr.med. Ulrik 
Gether kandiderer til at lede et projekt om ‘Dansk postgenomisk netværk for cellu-
lær signalering’. Under temaet om ‘Sundhedsfremme, miljø og fødevarer’ er udvalgt
fem projekter, heraf et om ‘Consequenses og weather and climate changes for mari-
ne and freshwater ecosystems’ under ledelse af professor Morten Søndergård.

Ingen DTU-model, tak
Den demokratiske styreform er en væsentlig del af Københavns Universitets tradition 

og identitet, og institutionen finder at en central ledelse af uddannelses- og forsknings-

aktiviteterne hverken er ønskelig eller mulig.

Københavns Universitets Virksomhedsregnskab 2000
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Hvad er en forskerskole?
En forskerskole  er en samling af ph.d.-studerende, vejledere og undervisere inden for 

et bestemt fag eller en gren af faget. Ofte arbejder de sammen med eksterne fx sektor-

forskningsintitutioner, det private erhversliv eller andre uddannelsesinstitutioner i ind- og

udland. Formålet med forskerskoler er at gøre forskeruddannelsen bedre via flere kursus-

tilbud, vejledning, ophold i udlandet og mere samarbejde på tværs af institutioner, 

lande- og faggrænser.

Af Lise K. Lauridsen

Universiteterne skal byg-
ge tværgående forsker-
skoler op for at styrke

ph.d.-uddannelsen. Men Ph.d.-
foreningen på Københavns Uni-
versitet frygter at originalitet
og selvstændighed kan få tran-
ge kår hvis forskeruddannelsen
bliver lagt i for faste rammer.

Ideen med forskerskolerne er
at skabe bredere miljøer på
tværs af institutioner og lande-
grænser. Små forskningsmiljøer
betyder nemlig ofte at de ph.d.-
studerende bliver isolerede, ik-
ke får en god nok uddannelse
eller at de helt opgiver at blive
færdige. Og de gode hensigter
bag forskerskolerne er Ph.d.-
foreningen på KU også med på. 

Men planlægningsprocessen
omkring de nye forskerskoler er
blevet mørkelagt, mener for-
manden for ph.d.erne på KU,
Charlie Breindahl. På humanio-
ra og naturvidenskab er hver-
ken ph.d.-studienævnet eller
ph.d.-foreningen blevet hørt før
der blev sendt ansøgninger om
støtte til opbygning af forsker-
skoler. Charlie Breindahl, som
er ph.d.studerende på Film- og
Medievidenskab, er bange for
at forskerskolerne vil betyde en
ensretning af de ph.d.-stude-
rende.

– Når der ikke er blevet de-
batteret noget som helst i for-
bindelse med planlægningen af
de nye forskerskoler, så får vi
fornemmelsen af at der er ugler
i mosen. Institutlederne kunne
jo for eksempel skele til at for-
skerskolerne kan være med til
at løse problemerne med at få

budgettet til at hænge sammen.
Det er ikke nødvendigvis det
samme som at de ph.d.stude-
rende får en bedre uddannelse,
siger han.

Charlie Breindahl vil helst ik-
ke se at de ph.d.-studerende
bliver stavnsbundet til en speci-
fik forskerskole fordi uddannel-
serne nu har hentet penge hjem
til at holde et bestemt antal
ph.d.er gående. For så vil for-
skerskolerne blive en slags 
ekstern hjælp til den etablerede
forskning end til ph.d.erne.

– God forskning drejer sig jo
ikke kun om størrelsen af det
faglige miljø, men om at der
bliver taget hensyn til den en-
kelte ph.d.-studerendes faglige
behov, siger Charlie Breindahl.

Forskerskolerne skal gøre det
mere attraktivt at blive ph.d.-
studerende på universiteterne.
Men det tvivler Charlie Brein-
dahl og tre af de andre stude-
rende i ph.d.-studienævnet på
bliver resultatet hvis processen
fortsat kører uden om ph.d.-
erne selv. Derfor har de skrevet
et brev til undervisningsmini-
steren, rektor på KU og deka-
nen på Det Humanistiske Fa-
kultet. 

Mangler realitetssans
I brevet står blandt andet at for-
manden for ph.d.-studienævnet
ikke har oplyst dem om hvilke
nye forskerskoler der er planer
om. Formanden for nævnet, do-
cent Lisbeth Falster Jakobsen,
forstår ikke de ph.d.-studeren-
des reaktion.

– Vi kan jo ikke høre de
ph.d.-studerende om noget som
ikke eksisterer endnu. Vi har jo

kun indsendt ansøgninger. Og
inden fakultetsrådet tog stil-
ling, var der tale om enkeltper-
soners initiativer. I øvrigt er der
her tale om tværfaglige forsker-
skoler, men de nuværende
ph.d.-studerende repræsente-
rer jo kun enkelte discipliner og
har derfor ikke nødvendigvis
indsigt i andre fag, siger hun.

Lisbeth Falster Jakobsen, der
også har været med til at tage

initiativ til en forskerskole for
alle sprogfagene, mener ph.d.-
ernes reaktion mere er et ud-
tryk for den generelle utilfreds-
hed med at ph.d.-studienævne-
ne ikke har ret meget at skulle
have sagt. 

– Men sådan er det altså 
ifølge loven, forklarer hun. 
Lisbeth Falster Jakobsen mener
at de studerende realitetssans
er sat ud af spil når de står så

stejlt i forhold til nye forsker-
skoler.

– Jeg tror de studerende bli-
ver ramt lidt på deres idealis-
me. Universitetet er en jungle
hvor det gælder om at få skaffet
penge hjem til de discipliner du
arbejder med for at holde faget
oppe, siger hun.

Charlie Breindahl kender
godt jungleloven på humanio-
ra. Men han mener at forsker-

skolerne risikerer at gøre det
endnu sværere for de i forvejen
mest trængte institutter på fa-
kultetet at klare sig.

I forbindelse med evaluerin-
gen af forskeruddannelsen sid-
ste år var der meldinger frem-
me om at visse institutioner
burde fusionere eller helt lukke
for uddannelse af forskere. ■

Forskerskoler er blevet det 

nye slagord. Men de ph.d.-stude-

rende frygter at blive stavns-

bundet til forskerskoler der 

mere er til for de fastansattes

skyld end for de unge forskeres
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PÅ VEJ – Ikke kun det nye KUA er under opbygning. Også en lang række forskerskoler er der planer om på

Københavns Universitet. Men formanden for ph.d.erne på KU, Charlie Breindahl, er skeptisk over for formå-

let med de nye forskerskoler: Bliver vores uddannelse bedre eller rider vi bare med på begejstringsbølgen? 

Skepsis over 
for forskerskoler

På KU er der kommet seks
ansøgninger fra humaniora, to
er fra samfundsvidenskab, fem
fra naturvidenskab og en enkelt
ansøgning fra henholdsvis jura
og sundhedsvidenskab. 

På humaniora er der fx taget
initiativ til en regional Forsker-
skole Øst i sprogvidenskab som
skal foregå i samarbejde med
Handelshøjskolen, RUC, Dan-
marks Pædagogiske Universitet
og en lang række andre sprog-
institutioner. Og antropologi
har dannet alliance med fagene
socialantropologi og etnologi
på Aarhus Universitet samt to
museumsafdelinger. Og rundt
omkring på KU’s institutter er
der faktisk endnu flere ideer til
tværgående forskerskoler på
vej.

Forskeruddannelsesrådet
skal ud fra forskningsrådenes
faglige vurdering vælge mellem
ansøgerne, men har specielt fo-

kus på de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige forsk-
ningsmiljøer. 

– I princippet kan alle de 15
millioner derfor gå til at give
ph.d.-uddannelserne på huma-
niora og samfundsvidenskab et
kæmpe spring fremad. Vi har
fået så mange ansøgere fra de
fagområder at jeg ikke tror kva-
liteten af ansøgningerne bliver
noget problem, siger Hans Sig-
gård Jensen. 

Pengene til tværgående for-
skerskoler skal rette op på kva-
liteten af forskeruddannelsen
der i sidste års evaluering blev
kritiseret for at være for frag-
menteret og ude af stand til at
leve op til kravene om kvalitet
og bredde. Evalueringen anbe-
falede derfor større og stærkere
forskningsmiljøer og en klarere
målsætning med forskeruddan-
nelsen. ■

likl

Femten ansøgninger om
nye forskerskoler på
Københavns Universitet

er dumpet ned i Forskeruddan-
nelsesrådets postkasse i slut-
ningen af april måned. 

I alt har 44 ansøgere lagt bil-
let ind på at gøre forholdene for
de ph.d.-studerende bedre. De
15 millioner kroner virker der-
for som et relativt ydmygt beløb
set i forhold til at et ph.d.-stu-
dieforløb alt i alt koster 1.4 mil-
lioner kroner. Men formand for
Forskeruddannelsesrådet Hans
Siggård Jensen forklarer at der
er flere penge på vej til ph.d.-
uddannelserne. Forskeruddan-
nelsesrådet overtager nemlig
løbende en del af det tidligere
Forskerakademis bevillinger
som var på cirka 100 millioner
kroner. Det betyder altså endnu
flere penge til at forbedre for-
skeruddannelsen end først an-
taget.

Flere penge til forskeruddannelse



Af Richard Bisgaard

Man mærker det straks
man er blevet lukket
ind i gangen til ledel-

sessekretariatet i konsistorie-
gården bag ved Vor Frue Plads.
Sekretærerne griner højlydt
sammen med sekretariatschef
John Martinsen, rektor Kjeld
Møllgaard hilser venligt fra
skrivebordet gennem den åbne
dør ind til hans kontor, prorek-
tor Joan Conrad står og nynner
henne ved kopimaskinen, og
universitetsdirektør Else Som-
mer står afslappet inde i sit
kontor og opfordrer med et
smil deres udsendte til at finde
en ledig plads mellem bunker-
ne af sagsakter og notater.

Det er forår, det er dejligt –
og det går fremad for Køben-
havns Universitet.

Er man i tvivl, behøver man
blot at kaste et blik i det netop
offentliggjorte ‘Virksomheds-
regnskab for år 2000’ som lig-
ger og flyder i flere eksempla-
rer på Else Sommers bord. 

Umiddelbart tager det sig
ganske vist ikke ud af noget
særligt som det ligger dér i grå
indpakning på økologisk gen-
brugspapir med det nye logo på
forsiden og tørre tabeller og
talkolonner inde på siderne
som eneste illustrationer. 

Ved nærmere eftersyn viser
det sig imidlertid at indeholde
en række opsigtsvækkende re-
sultater som nok skal blive be-
mærket, om ikke af pressen, så
af de bevilgende myndigheder i
Folketing og ministerier.   

Ikke alene er antallet af stu-
derende der består eksamen,
den såkaldte STÅ-produktion,
steget. Det samme gælder pro-
duktionen af kandidater, åben
uddannelse, internationalise-
ring og ekstern forskning. Og
det til trods for et fald i omsæt-
ningen på den ordinære virk-
somhed og en reduktion af
medarbejderstaben.

Det kan de bevilgende myn-

digheder godt lide. Det viser
nemlig at der bliver knoklet
som aldrig før på Danmarks
største uddannelsesinstitution
og at skatteyderne får mere for
pengene end tidligere. 

Det afspejler sig også i tallet
på regnskabets bundlinie. I ste-
det for et underskud på godt 30
millioner kroner står der nu et
samlet overskud på cirka 10
millioner.

Det må betegnes som en lidt
af en sensation set i lyset af de
dystre meldinger der blev ud-
sendt sidste sommer i forbin-
delse med de reviderede øko-
nomiplaner for det kommmen-
de år. Da pegede prognoserne
entydigt på endnu et år med
katastrofalt underskud.

Stor usikkerhed 
om økonomien
Men hvad er der egentlig sket
siden de dystre prognoser sid-
ste sommer? Eller anderledes
formuleret: Hvordan kan man
regne så forkert?

– Beregningerne var skam
rigtige nok, og hvilede på reali-
stiske forudsætninger, siger El-
se Sommer. Men usikkerheden
om de økonomiske fremtidsud-
sigter har ikke givet os tilfreds-
stillende  planlægningsmulig-
heder

– For det første har vi i prog-
noserne skullet tage højde for
Finansministeriets budgetvej-
ledning ifølge hvilken under-
skuddet i en statsinstitution
højst må være 10 millioner kro-
ner, og kun i ét finansår. Men
da end ikke en intens dialog
med Forskningsministeriet i
sommerens løb gav klarhed
over hvordan underskudsbe-
grebet skulle fortolkes, blev vi
på universitetet naturligvis ner-
vøse for om de planer der var
lagt, var tilstrækkelige. 

– Hertil kom så usikkerheden
omkring forslaget til ny husle-
jeordning som så ud til at få ka-
tastrofale konsekvenser for KU.
Og endelig var der usikkerhe-

den om hvorvidt, og i hvilket
omfang, de uddannelses- og
forskningsmæssige forlig ville
blive efterfulgt af bevillings-
mæssige løft. 

Så de økonomiske prognoser
har ikke været bevidst pessimi-
stisk udformet med henblik på at
få fakulteter og institutter til at
spare lidt ekstra for en sikker-
heds skyld?

– Nej, de har været realistiske
nok ud fra de forudsætninger
der lå. Men i en situation hvor
de økonomiske fremtidsudsig-
ter har været så uklare, har alle
dele af universitetet fundet det
nødvendigt at udvise et ekstra-
ordinært stort mådehold. Sam-
tidig er de eksterne indtægter
steget meget mere end forven-
tet hvilket sammen med den ef-
fektive økonomistyring er for-
klaringen på det gode resultat i
regnskabet, siger Else Sommer.

Fortsat stram kurs
Er økonomien så i god gænge
nu?

Else Sommer: – Både ja og
nej. Set i et samlet universitets-
perspektiv er det lykkedes at
vende et truende underskud til
et overskud, men der er fortsat
mange strukturelle problemer
og tilpasningsbehov. 

Selv om Humaniora og Na-
turvidenskab kom ud af år
2000 med overskud, og selv om
underskuddet på Sundhedsvi-
denskab blev mindre end for-
ventet, har de tre store fakulte-
ter stadig en negativ balance.
Men afviklingen af gælden er
planlagt og sker hurtigere end
ventet. For de tre små fakulte-
ter har der været mindre ud-
sving, men økonomien er gene-
relt i positiv balance. Også Fæl-
lesadministrationen har bidra-
get til det positive resultat ved
et betydeligt mindre forbrug.

Vil det sige at fakulteter og in-
stitutter kan slappe lidt mere af
nu?

– Nej, jeg tror vi skal fasthol-
de det stramme fokus på øko-

nomistyringen. Selvom vi ikke
længere har et underskud, er
behovet for at prioritere res-
sourceforbruget fortsat meget
stort. Og selvom vi har udviklet
gode procedurer, kan det altid
betale sig at holde øjnene åbne
for at forbedre dem. Endelig
ved vi endnu ikke hvordan fler-
årsaftalen på forskningssiden
bliver fulgt op, og der er overalt
på universitetet igangsat en
række udviklingstiltag som ger-
ne skal sikres de nødvendige
ressourcer.

Markant stigning i 
eksterne indtægter
Hvis man går regnskabet nærme-
re efter i sømmene, er der så nog-
le resultater som er særligt be-
mærkelsesværdige?

– Ja, især tre forhold springer
i øjnene. For det første er det
værd at bemærke at mens
driftsudgifterne på den ordi-
nære virksomhed (forskning,
uddannelse, øvrige aktiviteter
såsom museer og ejendoms-

skatter, kapitaludgifter til hus-
leje og vedligeholdelse samt ba-
sisbevilling) er reduceret med
fem procent, så er driftsudgif-
terne til den eksternt finansie-
rede virksomhed steget med
over 30 procent. 

– Det tyder på at universite-
tets økonomiske situation har
tilskyndet forskerne at søge an-
dre indtægter til at finansiere
deres forskning end finanslovs-
bevillingerne. Det er selvfølge-
lig positivt at dette har kunnet
lade sig gøre. Men det er også
bekymrende hvis det er udtryk
for en tendens til at forholdet
mellem ekstern og intern forsk-
ning gradvist ændres til skade
for basisforskningen, siger Else
Sommer.

Færre medarbejdere 
– flere studerende
For det andet er det værd at
hæfte sig ved det betydelige
fald i antallet af videnskabelige
medarbejdere. På den ordinære
virksomhed er antallet af VIP’e-

re således reduceret med
næsten fem procent fra 1999 til
2000.

Reduktionen er især markant
på Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet hvor faldende bevillinger
og tidligere års underskud har
nødvendiggjort en nedgang i
personalestaben. Faldet opvejes
dog lidt af en stigning i antallet
af ansatte under ekstern virk-
somhed så der samlet set kun er
tale om et fald på to procent.

– Men hvis der samtidig ta-
ges højde for væksten i uddan-
nelsesaktiviteterne, der jo ikke
foregår uden en betydelig lære-
rindsats, tyder meget på at den
samlede basisforskningstid på
universitetet er reduceret mere
end hvad personaletallene
umiddelbart indikerer – og det
er selvfølgelig dybt bekymren-
de, siger Else Sommer.

Hermed er hun fremme ved
det tredje bemærkelsesværdige
punkt, nemlig den fortsatte
stigning i uddannelsesaktivite-
terne. Det høje årlige optag
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Stor virksomhed
Københavns Universitet er landet ældste og største universitet og består af seks fakulteter. Det har en om-

sætning på over 2,5 milliarder kroner, lønner cirka 5000 årsværk og har over 34.000 studerende. Universitetet

er ikke knyttet til et bestemt geografisk område eller til særlige forskningsområder, men spænder som natio-

nalt universitet over alle fagområder og rekrutterer fra hele landet.

Forårs-
fornemmelser

Københavns Universitet har det bedre end i mange år, 

viser den nye virksomhedsberetning. Et truende underskud er

vendt til et overskud, og universitetsdirektøren sprudler 

af selvtillid på institutionens vegne. – Hvem sagde manglende 

omstillingsevne, spørger hun 
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med over 5000 nye studerende
er fastholdt, STÅ-produktionen
er steget med 4,4 procent, og
antallet af kandidater med over
seks procent fra 1999 til 2000. 

– Selv om driftsudgifterne til
den ordinære virksomhed er
blevet beskåret med fem pro-
cent, vedbliver uddannelsesak-
tiviteten altså at stige. Den reel-
le reduktion i økonomien er
derfor også betydelig større
end det umiddelbart fremgår af
regnskabstallene. Således er
driftsudgifterne per bestået ek-
samen (antal VIP per 100 STÅ)
faldet med hele ni procent på
kun et år fra 1999 til 2000,
fastslår Else Sommer.

Tilfreds direktør
Om den stigende produktivitet
også er udtryk for reelle effek-
tiviseringer, er dog langt fra gi-
vet.

– Væksten kan også være sket
ved en yderligere belastning af
VIP’ernes arbejdstid eller på be-
kostning af forskningsaktivite-
terne eller ved et fald i kvalite-
ten. Kun de kommende år kan
vise om opbremsningen har
været for hård og om den mar-
kante produktivitetsudvikling
kan opretholdes, siger Else
Sommer.

Generelt er hun dog  ovenud
tilfreds med årets resultat.

– År 2000 må betegnes som
et år hvor udfordringerne er ta-
get op og hvor der er opnået
mange positive resultater. Sam-
tidig med den store fokus på
besparelser og økonomistyring
er det også lykkedes som det
første universitet at leve op til
Folketingets ønske om at for-
mulere mål og planer på ud-
valgte områder i et tillæg til ud-
viklingskontrakten. Alt i alt har
resultaterne i år 2000 været
med til at slå et kæmpehul i my-
ten om at Københavns Universi-
tet mangler evne til styre og
omstille sig. ■

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI
(cand.pæd.soc.)

PÆDAGOGISK FILOSOFI
(cand.pæd.phil.)

DIDAKTIK: DANSK og MATEMATIK
(cand.pæd.didak.)

Uddannelserne tilbydes studerende med en relevant bachelor-
grad eller tilsvarende mellemlang videregående uddannelse
kombineret med en suppleringsuddannelse.

De færdige kandidater kan blandt andet søge beskæftigelse som
lærere på seminarier og de nye CVU’er. Uddannelserne giver og-
så mulighed for at arbejde med uddannelsesplanlægning, skole-
udvikling og lignende.

Yderligere oplysninger: www. dpu.dk 

Danmarks Pædagogiske Universitet 
Studiekontoret, T: 3969 6633
2400 København NV

3 nye
kandidat uddannelser

Handelshøjskolen  i  København

Handelshøjskolen
i København er
med ca. 14.000
studerende og
700 fuldtids-
ansatte en af
Danmarks største
læreanstalter.
Handelshøjskolen
driver forskning
og udbyder en
række videre-
gående uddan-
nelser inden for
erhvervsøkonomi
og erhvervssprog. 

Oplysninger om
Handelshøjskolen
findes på 
Internettet på
adressen
www.cbs.dk

6 ph.d.-stipendier
Ved Det erh v e rv s s p roglige Fakultets forskeru d-
dannelse er 6 ph.d. stipendier inden for følgende
t re studiepro g r a m m e r :

1 . F re m m e d s p rog, lingvistik og oversættelse
2 . D a t a l i n g v i s t i k
3 . I n t e r k u l t u rel kommunikations-, kultur- og

samfundsanalyse 
ledige til besættelse pr. 1. oktober 2001.

Der er særlig interesse for projektforslag inden for
f o r s k n i n g s o m r å d e r, der re l a t e rer sig til fakultetets
f o r s k n i n g s p rofil, som bl.a. omfatter

• lingvistik (herunder tekst- og fagspro g s l i n g v i-
stik), oversættelse og tolkning, fre m m e d -
s p ro g s p æ d a g o g i k ,

• d a t a l i n g v i s t i k

• kommunikation (herunder sproglige aspekter
af virksomheds- og markedskommunikation),
s p rogpolitik og sociokulturelle forhold (heru n-
der re t s k u l t u rer), i spro g o m r å d e rn e ,

og for pro j e k t o m r å d e r, der re l a t e rer sig til fakulte-
tets nye tværfaglige uddannelser inden for kom-
munikation, IT/engelsk og europæiske og ameri-
kanske studier.

A n s æ t t e l s e sker i henhold til aftale mellem
Finansministeriet og AC.

S t i p e n d i e rne skal søges på baggrund af det f u l d e
stipendieopslag og a n s ø g n i n g s s k e m a / a n s ø g e rv e j-
ledning, se: www.cbs.dk henholdsvis “aktuelt” og
“forskning” eller kontakt Vivi Rønne, tlf. 3815
3274, e-mail: vr. s p f a k @ c b s . d k

Ansøgningsfristen er den 1. august 2001, kl. 12.00.

Lysere udsigter
Årets økonomiske resultat viser at det er lykkedes at bremse op, og sammenholdt med sig-

nalerne i flerårsaftalen har universitetet tiltro til at de nu mere positive økonomiske per-

spektiver kan opretholdes.

Københavns Universitets Virksomhedsregnskab 2000
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PÅ RET KURS – Universitets-

direktør Else Sommer er godt 

tilfreds med at KUs økonomi

trods dystre udsigter er endt med

et pænt plus på bundlinien.



Af Ulla Kiel Hansen

Sommeren står for døren.
Eksamener vinker forude
og bagved anes en lang

sommerferie og måske nogle
uger eller måneder hvor studie-
jobbet bliver fuldtids. Servering
af skummende fadøl og sprøde
sandwiches på en cafe er en po-
pulær måde at supplere SU’en
på. 

Tanken om at organisere sig i
en fagforening ligger de stude-
rende fjernt. De arbejder nor-
malt kun på deltid og synes at
kontingentet til fagforeningen
er dyrt. 

Set fra RestaurationsBran-
chens Forbund, RBF, er det et
problem fordi andelen af stude-
rende i faget er meget stor, og
faget slet ikke kan eksistere

uden deltidsjobbernes – det vil
sige de studerendes – arbejds-
kraft. Men de studerende
kræver ikke nok i løn og er lige-
glade med arbejdsmiljøet.

I RBF river man sig i håret i
frustration. Den uddannede tje-
ner Rasmussen som arbejder på
fuld tid må arbejde endnu hår-
dere fordi mange studerende
der kun er i jobbet i kort tid
lægger et niveau af knokleri.

– Udover at de studerende la-
der hånt om overenskomsten,
er deres tilgang til faget helt an-
derledes end hos dem der ar-
bejder på fuld tid. Når man kun
er på besøg i et fag, oplever
man det ikke så tyngende som
hvis man skal være i faget re-
sten af livet, for man kender ik-
ke konsekvensen af det slid
man bliver udsat for. Dem der
har valgt et liv med servering,

bliver slidt ned for hurtigt hvis
man skal følge det arbejdstem-
po som nogle studerende sæt-
ter, siger Dorte Garmund som
er næstformand i Københavns
Amts Tjenerforening under
RBF.

Længe leve 
individualismen
På fagforeningskontoret undrer
man sig over at de ellers så op-
lyste studerende åbenbart er li-
geglade med at blive underbe-
talt.  

– Mange tror at lønnen ligger
på de 85 kroner. De affinder sig
med det fordi de slet ikke er
klar over at de ifølge overens-
komsten burde have cirka 130 i
timen. Nogle synes måske at
det er dyrt at være med i en fag-
forening, men vi har faktisk en
model der er skræddersyet til

dem der arbejder som løs ar-
bejdskraft under 15 timer om
ugen. Den koster kun 123 kro-
ner om måneden hvilket ikke er
særlig meget for at være med i
et fællesskab til sikring af an-
stændige løn- og arbejdsvilkår,
siger Dorte Garmund.

Problemet er blot at det ikke
længere er in at være medlem
af en fagforening. De unge er
trætte af røde faner og kamp-
gejst. Ordet solidaritet forbin-
des med 70’er-nostalgi, mens
de før så forbudte ord som indi-
vidualisme og profit nu er ble-
vet legitime plusord, mener
Dorte Garmund. 

Andre værdier
At der er noget om snakken, be-
kræfter forsker på RUC’s Center
for Ungdomsforskning, Jens
Christian Nielsen, der blandt

andet har undersøgt fagbe-
vægelsens ungdomsstrategi:

– De seneste år har der været
en svag nedadgående tendens i
de unges tilgang til fagbevægel-
sen. Det skyldes mange ting,
blandt andet det man kalder in-
dividualiseringen. De unge er
generelt mere skeptiske over
for fagforeningen og har en an-
den værdiorientering. Særligt i
restaurationsbranchen har fag-
bevægelsen været meget ude
for at få de studerende med,
men mange af de ordninger
fagbevægelsen har, sigter mod
at man er i samme branche hele
livet. De sikrer en mod at blive
fyret og sørger for gode pen-
sionsordninger, og at man kan
blive medlem af en a-kasse.
Men det er andre typer service
man har brug for som studeren-
de, siger Jens Christian Nielsen. 

Han understreger dog at der
faktisk ikke, så vidt han ved, er
lavet nogen større undersøgel-
ser omkring studerende og de-
res studiejob.

– Men pengene spiller en stor
rolle. De unge arbejder jo i et
fag hvor drikkepenge og andre
frynsegoder betragtes som et
ureguleret område som fagbe-
vægelsen – og skattevæsenet –
helst ikke skal blandes ind i.
Hertil kommer at hvis ens livs-
perspektiv er at blive akademi-
ker, så orienterer man sig mod
DJØF eller Magisterforeningen
frem for LO-forbundene, siger
Jens Christian Nielsen.

Dobbeltorganisering 
en god idé
Dorte Garmund er godt klar
over at medlemsskab af en fag-
forening også handler om iden-
titet og at det derfor er svært
for RBF at få fat i de studeren-
de. Skal man bare tjene nogle
ekstra penge, opfattes medlem-
skab af to fagforeninger som en
overflødig og dyr udgift.

– Men derfor forsøger vi også
at være så synlige som muligt
og gøre opmærksom på de for-
dele der er. Folk skal gerne se
os som den  fleksible organisa-
tion vi er. Vi tilgodeser de indi-
viduelle behov som vores med-
lemmer har, siger Dorte Gar-
mund.

Formanden for Dansk Magi-
sterforenings studentersektion,
Thorleif Rytz Gotved, fortæller
at DM ikke har en officiel hold-
ning til om de studerende skal
dobbeltorganisere sig.

– Min egen personlige hold-
ning er at det er en overordent-
lig god idé for folks egen skyld
at være medlem af de respekti-
ve fagforeninger der dækker
det område de arbejder inden
for. Vi har en del henvendelser
fra studerende som er kommet i
klemme i deres studenterjob,
men som vi desværre ikke kan
hjælpe, fortæller han.

Fra DJØF er meldingen den
samme. 

– Vi har ikke ekspertisen til at
hjælpe folk i ikke-DJØF relate-
rede jobs, siger Jakob Brandt
der er formand for Stud.Samf.
Foreningen.

Ingen grund til at 
organisere sig
Menige arbejdsgivere inden for
hotel- og restaurationsbran-
chen har kun overbærende
skuldertræk tilovers for fagbe-
vægelsens problemer.

– Der er ingen problemer i at
være uorganiseret når man har
et serveringsjob. Man har det
mindst lige så godt som de or-
ganiserede, mener for eksem-
pel barchefen på en københav-
nercafé i indre by. Det er dog ik-
ke en holdning han vil citeres
for ved navn. 

– Jeg ved ikke om jeg ville
ansætte folk der var i fagfore-
ning. Det ville jeg nok, men det
ville være fuldstændig ligegyl-
digt, for de ville få den samme
løn alligevel. De arbejder jo
hverken hurtigere, flottere eller
bedre af den grund, siger han. 

Han mener at de studerende
bør være glade for et caféjob
fordi arbejdstiderne passer per-
fekt til studierne. Hvad de an-
satte på cafeen får i løn, vil han
ikke oplyse, men han påpeger
at han ikke synes betalingen er
så lav da de sorte drikkepenge
er et godt tilskud til timebeta-
lingen. Desuden er der frynse-
goder: 

– De ansatte kan spise på ca-
feen til personalepriser og kom-
me her og drikke gratis kaffe.
Jeg har et godt forhold til mine
ansatte, så de behøver ikke no-
gen fagforening, konkluderer
han.

På Vega, som har overens-
komst med RBF, har personale-
chefen Simon også et tilbage-
lænet forhold til fagforeningens
rolle på arbejdspladsen.

– Vi har altid ligget ret godt
med lønnen herinde, også før vi
indgik overenskomst med RBF.
Selvfølgelig har de forhandlet
nogle lønstigninger igennem til
de ansatte undervejs. Måske
var man ikke havnet på præcis
det samme beløb, men lønstig-
ningen ville nok have ligget på
nogenlunde det samme, siger
han.

Vis lidt samfundssind
På arbejdsgivernes side af bor-
det sidder HORESTA, Hotel-,
Restaurant- og Turisterhvervets
Arbejdsgiverforening, som re-
præsenterer arbejdsgivere der
står for 50 procent af omsæt-
ningen i restaurationsbran-
chen. Fra personalechefen, Ka-
tia Østergaard, er meldingen
klar.

– Vi anser det for naturligt at
alle virksomheder melder sig
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Uorganiseret 
underbetaling

Mange studerende arbejder på restauranter og cafeer hvor løn og 

arbejdsforhold er under al kritik. Men de studerende accepterer 

vilkårene og har svært ved at se hvad de skal bruge fagbevægelsen til
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Ien amerikansk look-a-like diner i hjertet af Nørrebro
er Marie mødt på arbejde søndag eftermiddag. Med
uniform og håret sat op er Marie og hendes makker

ved at gøre klar til aftenens ryk ind. Marie er som mange
andre studerende med serveringsjob ikke medlem af
RBF, men blot studentermedlem i Magisterforeningen.
Hun mangler kun specialet før hun kan kalde sig
cand.mag i dansk og Moderne Kultur. 

Betalingen på cafeen er 95 kroner i timen uanset om
hun arbejder til hverdag eller i weekenden, og sygedag-
penge kan hun godt skyde en hvid pil efter. Møder hun
ikke til en vagt, er der ingen penge. 

Jobbet på caféen fik Marie for et halvt år siden da hun
kom hjem fra et studieophold i udlandet og bare skulle
tjene nogle hurtige penge.

– Jeg får cirka 10 kroner ekstra i timen i drikkepenge.
Til gengæld er der ingen faste pauser når man er på vagt,
men man må gerne bruge fem minutter i baglokalet på at
spise noget gratis mad hvis der er tid, fortæller hun.

Fart på
I cafeen er der hektisk aktivitet bag disken for der er kom-
met mange spisende gæster.

– I weekenden er vi normalt to om aftenen og tre om
dagen, og det er fint nok hvis der så bare er orden i tinge-
ne, siger hun inden hun løber ud af døren for at købe de
manglende ting og overlader tjansen til sin makker.

Marie og hendes kolleger er aldrig sikret et fast time-
tal. Hvis der ikke er noget at lave en aften, skal den ene
gå hjem tidligere. 

– Man ved aldrig om man skal være på arbejde fire el-
ler seks timer, så jeg ved i reglen ikke hvornår jeg får fri.
Man kan kalde det fleksibelt, men på en eller anden må-
de, så roder det bare, fortæller hun.

– Det er jo ikke nødvendigvis sjovt at servicere andre
mennesker, men når musikken kører, og man står og la-
ver kaffe, så kan man alligevel  godt få et lille adrenalin-
kick ud af det – eller også er det bare et kaffechok, siger
Marie med et smil. 

Ordnede forhold eller sorte penge
Hun tror ikke at den manglende organisering på hendes
arbejdsplads skyldes ond vilje eller at hendes arbejdsgi-
vere gerne vil spare penge.

– Grunden til at der ikke bliver snakket fagforening er
ikke at det er tys-tys. Det er bare slet ikke en del af cafeen
eller af miljøet. Det virker ikke kalkuleret, men virker
snarere som en romantisk forestilling om at vi alle sam-
men skal have det godt, fortæller Marie i forbifarten. Et
hold gæster skal have menukort og anvist et bord. 

På cafeen har lønnen aldrig været til diskussion.
– Selv om man ikke synes at lønnen er i orden, så er

der alligevel en lidt halvslatten accept af den. Man ved jo
godt når man søger arbejde på en café, at sådan er det.
Ellers kan man jo bare søge et andet job, siger hun.

Marie arbejdede på et tidspunkt i en baggårdsrestau-
rant hvor lønnen var 50 kroner i timen sort. Hun kalder
forholdene på det sted for kritisable. Blandt andet skulle
de slæbe tunge ting på en meget smal trappe hvor man
let kunne snuble. Men på den anden side gav det vildt 
gode drikkepenge. 

– Det ved jeg at der er mange der har gjort når de er på
SU. Så har de bare arbejdet sort. Men hvis jeg fandt et
studierelevant job som jeg kunne lide, så ville jeg da stop-
pe her, siger Marie. ■                                                ukh

Lørdag aften lidt i tolv er
køen foran indgangen til
natklubben Vega ved at

vokse. Indenfor er Brynhild ved
at få styr på de sidste ting før
dørene åbnes for aftenens
første gæster. 

Hendes job er at sørge for at
musik, bar, garderobe, billet-
salg og indgang fungerer på en
gå i byen-aften på Vega. 

Uniformen er en grå Vega T-
shirt og et stort nøglebundt om
halsen og så selvfølgelig det
uundværlige head set der hol-
der hende i kontakt med hvad
der sker rundt omkring i huset.

Når man arbejder på Vega,
skal man være medlem af fag-
foreningen RBF. Den har nem-
lig en såkaldt ekslusiv-overens-
komst med Vega. Det afspejler
sig i lønnen.

– Som bartender får man 118

kroner i timen og efter klokken
tolv 124 kroner i timen, fortæl-
ler Brynhild der indtil for et
halvt år siden selv arbejdede
bag baren.

Som deltidsansat betaler hun
cirka 230 kroner om måneden i
fagforeningskontingent, hvilket
hun synes er dyrt. Men det har
også sine fordele, erkender
hun:

– For eksempel er du beretti-
get til sygedagpenge hvis du er
på fast deltidsvagt, og det er
selvfølgelig et resultat af samar-
bejdet med fagforeningen.
Mange forstår i begyndelsen ik-
ke hvorfor de skal være med-
lem af RBF, men det gør de så
snart de hører at lønnen er ret
god herinde, fortæller hun in-
den hun går op i baren på første
sal for at se på en genstridig
Dankortmaskine.

Ret til pauser
Overenskomsten giver også ret
til ulønnede pauser, men ar-
bejdsgiveren må bestemme
hvornår pausen skal ligge. 

– Her går det ikke at man
midt i en vagt på seks-syv timer
går til pause i tyve minutter. Så
pausen ligger før eller efter ens
vagt. Derfor betyder det ikke så
meget for os at fagforeningen
har forhandlet ret til pauser,
fortæller Brynhild.

Mange af de ansatte er stude-
rende.

– Det er folk der er i samme
situation som du selv er, så det
er et sjovt team at være med på,
og der er mange rigtig fede mu-
sikoplevelser forbundet med at
arbejde her. Det betragter jeg
som et frynsegode i forhold til
at stå i hvilken som helst anden
bar, siger hun.

God løn på natklubben
Det er ok at arbejde hårdt, så længe det også er sjovt, og man får 

en ordentlig løn, synes Brynhild der er førstemand på Vega.

Et okay 
skodjob
Selv om lønnen ikke er optimal, 

er Marie glad for sit cafejob, men hun

drømmer alligevel om et arbejde 

med større studierelevans og en lidt

bedre hyre

BAG BAREN –

Stemningen er

høj, klokken 

er to og der er

lang tid til 

fyraften

Til daglig er hun i gang med
sit tredje semester på overbyg-
ningen hvor hun læser Moder-
ne Kultur og Kulturformidling. 

– Jeg har da kunnet bruge
fagforeningen til noget i de for-
skellige jobs jeg har haft før jeg
begyndte at læse, men det har
ikke været så relevant for mig
mens jeg har været studerende,
siger hun.

Hun kunne sagtens finde på
at arbejde et sted hvor der ikke
var overenskomst. Til gengæld
kunne hun ikke finde på at ar-
bejde for 80 kroner i timen. 

– Aldrig nogensinde. Jeg vil
ikke arbejde under overens-
komstens minimumstarif, siger
hun. ■

ukh

ind i arbejdsgiverorganisatio-
ner og indgår overenskomster.
Som arbejdsgiver står man
stærkere politisk, både over for
fagforening og Folketing, når
man er i et branchefælleskab
end når man er alene. For jo
flere man taler for, jo bedre, si-
ger hun. 

HORESTA efterlyser samti-
dig mere bevidste forbrugere.

– Hvis en restaurant har HO-
RESTA-mærket siddende, er det

jo et signal om kvalitet fordi
HORESTA’s medlemmer skal
overholde et branche-etisk pro-
gram og har tegnet kollektiv
overenskomst, siger Katia
Østergaard. Det bør man tænke
over når man går ud og spiser,
mener hun. 

Men en restauratør kan jo
godt give en overenskomstmæs-
sig løn uden at være medlem af
HORESTA?

– Ja, det er rigtigt, men spørg

så lige om de giver feriepenge,
om der er løn under sygdom og
barsel og om der er oprettet
pensionsordninger. Som ar-
bejdsgiver er man med til at vi-
se samfundssind og ansvar når
man tegner overenskomst, fast-
slår Katia Østergaard. ■

F
O

T
O

:
J

O
A

C
H

IM
R

O
D

E

Uvidenhed blandt unge
Ifølge analyseinstituttet Vilstrup ved lidt under halvdelen af de danske unge mellem 15-24 år ikke hvorfor

man fejrer 1. maj. Formanden for LO, Hans Jensen, er ikke overrasket, men slår fast at det er fagbevægelsens

opgave at få de unge til at forstå at de gode vilkår på arbejdspladserne i dag ikke er kommet af sig selv 



Af Bjarke Møller

Det er ikke alle steder i
Europa at der er yt-
rings- og tankefrihed. I

Baskerlandet er ikke-nationali-
stiske politikere, journalister og
intellektuelle truet på livet af
den baskiske terrororganisation
ETA. Og frygten har bredt sig.

– Jeg, som rektor for det ba-
skiske universitet, er bange.
Bange for at tankefrihedens un-
dertrykkelse fuldbyrdes, at vi
bukker under for terrorens tru-
sler. Jeg er bange for at det her
er forværelset til demokratiets
afvikling i Baskerlandet, for de-
mokratiet er i alvorlig fare, sag-
de den 46-årige rektor for Uni-
versidad del Pais Vasco, Manuel
Montero, i midten af februar. 

51 rektorer fra hele Spanien
var taget til Bilbao for at høre

Monteros bekendelse – og un-
derskrive en solidaritetserklæ-
ring ‘imod den terroristiske un-
dertrykkelse’.Det skete i køl-
vandet på en stribe ETA-angreb
mod universitetsverdenen.

Sidste år dræbte ETA blandt
andet den tidligere socialistiske
undervisningsminister i Basker-
landet, Fernando Buesa, et
medlem af universitetets socia-
le råd, José Luis López de la
Calle, og den katalanske uni-
versitetsprofessor og eks-mini-
ster, Ernest Lluch. Og en eks-
tern lærer, socialisten José Ra-
món Recalde, overlevede på
mirakuløs vis en kugle igennem
kæben. 

Lluch og Recalde har været
fortalere for et tættere samar-
bejde mellem det regerende ba-
skiske nationalistparti, PNV, og
socialistpartiet, men det opfat-

ter ETA som en trussel mod
strategien om at spalte det ba-
skiske samfund i to antagonisti-
ske blokke: baskiske nationali-
ster og separatister imod spani-
ere og tilhængere af det span-
ske forfatningsdemokrati.

Værre end nynazisterne
En mandag formiddag i decem-
ber kunne det være endt i en
tragedie hvis ikke fjernbetjenin-
gen var svigtet på en bombe
med 3,5 kilo dynamit som ETA
havde placeret i en elevator på
det journalistiske fakultet i Bil-
bao. 400 studerende og lærere
befandt sig i bygningen da en af
lærernes sikkerhedsvagter op-
dagede bomben i elevatoren og
fik den deaktiveret.

Edurne Uriarte, der er pro-
fessor i statskundskab, og som
befandt sig i bygningen under

attentatforsøget, siger at resul-
tatet af disse attentatforsøg er
at der breder sig en opfattelse
blandt intellektuelle og journa-
lister om at alle er truet. Men
dette forsøg på at socialisere li-
delsen og frygten har den stik
modsatte effekt af hvad ETA
forventer. I stedet for at dukke
hovedet er de intellektuelle be-
gyndt at engagere sig i de civile
bevægelser imod ETA, siger
Uriarte.

– Vi er gået på gaden og har
ladet vor røst høre fordi vi er
overbevist om at borgerne ikke
kan søge tilflugt i deres anony-
mitet når demokratiet er truet,
sagde filosoffen Fernando Sa-
vater da han på vegne af bor-
gerbevægelsen Basta Ya mod-
tog Europaparlamentets Sa-
kharov-pris for forsvaret af
menneskerettigheder og frihed. 
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Frygten hersker på 
baskisk universitet
Flere lærere er gået i eksil, andre kaldes forræddere og udsættes for 

attentater. ETA’s terror er trængt ind på de baskiske universiteter
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Universiteternes euro

F R A N K R I G - Uddannelsesområdet skal have sin
egen Maastricht-aftale, og ECTS-systemet skal ses
som ‘universiteternes euro’, mener Frankrigs uddan-
nelsesminister Jack Lang der gerne ser en europæisk
ensretning på området for højere uddannelse. Jack
Lang foreslår at de franske højere videregående ud-
dannelser inden for de nærmeste tre år indfører et
meritsystem og i det hele taget arbejder for en øget
europæisk bevægelighed og konkurrencekraft. 

Endvidere har Jack Lang omtalt det europæiske
studentermøde i Göteborg som et udtryk for den unge
generations ønske om at være med til at opbygge ‘det
europæiske område for højere uddannelse’.
Læs mere på: 

www.education.gouv.fr/discours/2001/orientsup.htm.

Sexet studiejob

STO R B R I T TA N I E N – Tusinder af studerende i
England har studiejob i sexindustrien for at dække
udgifterne til college, skriver det amerikanske uddan-
nelsesmagasin The Chronicle. De engelske studeren-
de arbejder som prostituerede, strippere, escorts og
medvirker i pornofilm. Forskere mener at 75 procent
af de studerende har økonomiske problemer, og at tre
til fire procent af de gældsramte studerende tjener ek-
stra penge i sexindustrien.

Studerende med store 
lommesmerter

STO R B R I T TA N I E N – Ti procent af de studerende
ved University of West England i Storbritannien skyl-
der deres universitet penge. Gælden varierer fra nogle
få hundrede kroner til den samlede studieafgift på
omkring 15.000 kroner. 2.400 rykkerbreve er sendt
ud, og de som ikke betaler til tiden risikerer at blive
udelukket fra undervisningen.

Også andre universiteter i Storbritannien har pro-
blemer med studerende der ikke kan betale deres af-
gifter.

Situationen har atter sat gang i debatten om studie-
afgifter. De studerende selv taler om ‘finansiel hard-
ship’ mens regeringen svarer at afgifterne er sat på
baggrund af familieindkomsten.

Ifølge statistikken er 45 procent af de studerende
helt fri for afgifter, 20 procent betaler nedsatte beløb,
og 35 procent betaler fuld studieafgift.
Læs mere på: http://news.bbc.co.uk/hi/english/education/

newsid_1308000/1308961.stm.

400 millioner dollars til Stanford

U SA : Stanford University i USA har modtaget den
største enkelte donation som nogensinde er givet til et
amerikansk universitet.

‘The William and Flora Hewlett Foundation’ har
meddelt at de skænker 400 millioner dollar til det
universitet hvor den nyligt afdøde William Hewlett
studerede teknik i begyndelsen af 1930’erne. Han
blev siden en succesrig forretningsmand og en af
grundlæggerne af virksomheden Hewlett-Packard.

Af de 400 millioner dollars skal de 300 millioner gå
til Stanfords ‘School of Humanities and Sciences’,
mens de sidste 100 skal gå til universitetets ‘Campa-
ign for Undergraduate Education’.

Sønnen Walter Hewlett, som tidligere har siddet i
det rådgivende organ ved Stanford, har i forbindelse
med overrækkelsen udtrykt bekymring over
nedskæringerne på humaniora og naturvidenskab.
Læs mere på: www.stanford.edu/dept/news/report/

news/may9/gift-59.html.
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En af Basta Ya’s ledende kræf-
ter, filosoffen Carlos Martinez
Gorriarán, siger det på en an-
den måde: 

– Vi befinder os i en historisk
krise i Baskerlandet fordi der er
et socialt oprør mod terroris-
men i alle dens former, siger
han.

Der er i hvert fald skabt sti-
gende international opmærk-
somhed om Baskerlandet. For-
leden sagde den tyske inden-
rigsminister Otto Schily at »tru-
slen fra ETA er meget større
end den som de unge ny-
nazister udgør« i Tyskland.

Den europæiske kommissær
for menneskerettigheder, Alva-
ró Gil-Robles, har i en rapport
fastslået at der »mangler en til-
strækkelig og effektiv beskyttel-
se af borgernes fundamentale
rettigheder« i Baskerlandet. De
43 medlemslande af Europarå-
det har ensstemmigt valgt at
bakke op om Gil-Robles.

Den baskiske nationalistrege-
ring, der beskyldes for at have
været alt for passiv i bekæmpel-
sen af gadevolden og terroren,
lægger afstand til rapporten
som et ‘politisk bestillingsarbej-
de’. I januar indledte nationa-
listregeringen en storstilet men-
neskerettighedskampagne –
men kampagnen undlader at
forholde sig direkte til ETA og
terrorismen i det baskiske sam-
fund. Meningsmålinger viser at
befolkningen i Baskerlandet er
bekymret. 80 procent mener at
borgerne kun har lidt eller in-
gen sikkerhed, og 70 procent af
de baskiske borgere føler frygt
for at deltage i politiske aktivi-
teter.

Det afgørende valg
Den 13. maj er der regionalvalg
i Baskerlandet, og menings-
målinger tyder på at blokken af
ikke-nationalistiske partier –
socialisterne og de konservati-
ve som har indgået en anti-ter-
rorpagt – er tæt på at kunne
vinde et flertal efter at Basker-
landet i 21 år har været regeret
af det store baskiske nationa-
listparti, PNV. 

Socialisterne fører valgkamp

under parolen ‘Europa imod fa-
scismen’ fordi de mener at yt-
ringsfriheden er truet i Basker-
landet. Efter ETA’s mord på en
stribe lokalpolitikere har socia-
listerne – i øvrigt som de kon-
servative – set sig nødsaget til
at kræve at alle partiets byråds-
medlemmer udstyres med en
bevæbnet sikkerhedsvagt.

Ni lokalpolitikere der ikke
ønsker at leve med en sikker-
hedsvagt som permanent skyg-
ge, har forladt baskiske byråd i
den seneste måned.

I dag må 800 baskere leve
med sikkerhedsvagt, heriblandt
en række universitetslærere. En
af dem er Gotxone Mora der i
25 år har været lærer på det ba-
skiske universitet. Hun står på
ETA’s dødsliste, og de baskiske
myndigheder har opfordret
hende til at forlade Baskerlan-
det. Men hun ønsker ikke at gå i
eksil. 

– Hvis vi rejser væk, så tror
de at dette land er deres, men
det er også vores land, og jeg
ønsker at fortsætte med at leve
her, siger hun. 

Hendes livvagt venter uden-
for døren når hun underviser.

Udrensninger
Flere kendte universitetslærere
har dog valgt at gå i eksil i ud-
landet – sidste år var det Txema
Portillo og Mikel Azurmendi,
der begge har været aktive i
borgerbevægelserne Foro de
Ermua og Basta Ya. 

Antropologiprofessor Mikel
Azurmendi har siden midten af
halvfemserne været udsat for
gentagne trusler fra ETA og de-
res sympatisører, som bl.a. har
hængt skydeskiver op på døren
til hans kontor. Azurmendi, der
i tresserne var aktiv i ETA’s
kamp mod general Francos dik-
tatur og siden tog sin doktor-
grad på baskisk, er af ETA ble-
vet stemplet som en ‘forrædder’
fordi han i adskillige bøger og
artikler har forsvaret demokra-
tiet. Sidste sommer forlod han
Baskerlandet efter et bombeat-
tentat mod hans hjem:

– Jeg ønsker ikke at leve i et
land hvor demokratiet er fra-

værende. Vi lever under en na-
tionalisme der søger den etni-
ske udrensning. Hver eneste
dag må jeg kigge efter bomber
under bilen og tage mine for-
holdsregler, men nu er det nok,
sagde han og drog sammenlig-
ninger med Hitlers Tyskland
hvor kritiske professorer blev
anklaget for at være jøder. 

– Det er det samme vi oplever
i dag i Baskerlandet, udtalte
han.

Txema Portillo er som Azur-
mendi gået i eksil i USA. 

– Jeg er rejst for ikke at blive
myrdet af de baskiske fascister,
siger han i dag. Han har boet i
USA i det sidste halve år.

Andre har valgt at tage risi-
koen og blive i Baskerlandet.
Mandag den 9. april fik socio-
logiprofessor på Deusto-univer-
sitetet, Javier Elzo, et advar-
selssignal fra ETA. 

Hans hjem blev udsat for at-
tentat da en brandbombe blev
antændt uden for hans hjem i
San Sebastian. Men Elzo har ik-
ke tænkt sig at bøje nakken. 

– De skal ikke få mig til at
ændre mine holdninger, siger
han.

Demokratisk mobilisering
Det er ikke kun fremtrædende
universitetslærere og intellek-
tuelle der terroriseres. Et med-
lem af studenterrådet på jura-
fakultetet i San Sebastian fik
for nogle måneder siden
brændt sin bil af – som en hil-
sen fra militante sympatisører
med ETA.

Den slags aktioner er led i en
strategi der går ud på at få kriti-
kerne til at lukke munden i
angst. Professor i retsvidenskab
på Universidad del Pais Vasco,
Adela Asua Batarrita, der er ak-
tiv i en baskisk menneskerets-
gruppe, mener at man ikke skal
undervurdere effekten af trus-
selskampagnen.

– Der har været adskillige
graffiti og skydeskiver på uni-
versitetets vægge der udpeger
navngivne lærere, og når du
har set det, så tænker du dig
om en ekstra gang før du skri-
ver noget offentligt, siger hun.

– Hvis du engagerer dig poli-
tisk, så risikerer du at de ringer
hjem til dig eller forsøger at
ramme dig fysisk.

Carlos Martínez Gorriaran
har dog ikke tænkt sig at opgive
sit engagement i borgerbe-
vægelsen Basta Ya selv om han
står på ETA’s dødsliste, og graf-
fitimalende ETA-sympatisører
udhænger ham som en ‘fascist’: 

– Løsningen er hverken let el-
ler bekvem, men realistisk: Det
gælder om at opmuntre et vok-
sende antal borgere i Basker-
landet til at deltage i et aktivt
forsvar for demokratiet imod
den totalitære nationalisme.
Når det sker, så bliver det umu-
ligt at forsvare ETA offentligt,
og så er den baskiske terroris-
mes dage talte, siger den 40-
årige filosof. ■

LIKVIDERING – José Luis López de la Calle, tidligere medlem af det 

sociale råd på Universidad del Pais Vasco og tidligere ansat ved den

spanske avis El Mundo, blev dræbt af skud uden for sit hjem i maj 

sidste år. Politiet mistænker ETA for at stå bag attentatet.

Fyrre studerende dræbt
Efter demonstrationer for større medindflydelse på universitetet i Addis Abeba sendte den etiopiske regering

i forrige uge politiet ud for at stoppe de studerendes protester. Politiet slog så voldsomt ned på de studeren-

de at godt fyrre studerende blev dræbt og 250 blev kvæstet. Samtidig blev 2500 studerende og gymnasiaster

arresteret og tilbageholdt i en uges tid. 

Læs mere på http://www.lemonde.fr/rech_art/0,5987,174692,00.html eller 

http://AddisTribune.EthiopiaOnline.Net/



Af Henrik Marstal & Henriette Moos

Den elektroniske musiks udvikling de se-
neste 100 år er ikke bare en del af musik-
historien. Den er også fortællingen om

hvordan de strømførende teknologier har spillet
en afgørende rolle i den vestlige verdens udvik-
ling fra industrisamfund til kommunikations-
samfund. 

Opfindelsen af det såkaldte telharmonium – et
slags elektrisk kæmpeorgel – omkring år 1900 er
et godt eksempel. I en bygning på Manhattan i
New York bliver det 200 tons tunge monstrum af
et telharmonium installeret med det formål at
transmittere taffelmusik til New Yorks restauran-
ter, barer og private hjem, alt sammen via tele-
fonnettet og med hjemmelavede paptragter der
forstærker telefonrørets lyd ud til lytterne. 

Naturligvis går det galt næsten lige med det
samme: Musiktransmissionerne forstyrrer sam-
talerne på resten af nettet, og byens telefonsel-
skab opsiger derfor øjeblikkeligt kontrakten med
den stakkels, nu ruinerede ophavsmand, Thad-
deus Cahill. 

Til trods for telharmoniumets tragiske endeligt
foregriber tankegangen bag instrumentet flere
centrale udviklinger i 1900-tallets musiklytning. 

Usynlig musik
Allerede i 1930’erne er muzakken – dvs. den be-
vidst organiserede baggrundsmusik – på hurtig
fremmarch. Overalt i det offentlige rum strøm-
mer underholdningsmusikken ud fra radioer,
grammofoner og jukebokse hvor den fx på re-
stauranter absorberer alle forstyrrende lyde, lige
fra gadestøj til tallerkenernes klirren og småsnak
fra nabobordene. 

Denne måde at frembringe musik på kunne ik-

ke være sket uden de revolutionerende teknolo-
gier der på meget kort tid gør det muligt at trans-
mittere, optage, gemme og afspille musik. 

Med disse teknologier bliver det for første
gang muligt at adskille den klingende musik i tid
og rum fra de udøvende musikere og lade den
‘usynlige’, transmitterede musik komme til lytte-
ren. Muligheden for på denne måde at gemme og
transmittere musik revolutionerer vores omgang
med musik. På den ene side styrker det lytterens
egen selvbestemmelse over hvad der høres hvor-
når inden for hjemmets fire vægge. På den anden
side bliver musik også en mere udbredt og uund-
gåelig del af lydtapetet som man bliver påtvunget
så snart man bevæger sig ud i det offentlige rum. 

Elektriciteten som grundvilkår 
Historien om telharmoniumet viser at elektricitet
i 1900-tallets begyndelse er blevet et grundvilkår
i den vestlige verden, og det giver derfor mening
at tale om en elektrificeret virkelighed, også i for-
hold til musik. Når man først har accepteret den-
ne grundtanke, kan det lade sig gøre at skrive en
anderledes musikhistorie hvor den røde tråd er
lyden af elektroniske musikteknologier i 1900-
tallets vestlige musik. 

Når man på denne måde fokuserer på teknolo-
gien som ‘musikinstrument’ inddrages automa-
tisk en række vidt forskellige musikgenrer og 
-traditioner der i andre fremstillinger som regel
ikke sættes i nævneværdig forbindelse med hin-
anden. Det bliver derved også mere oplagt at be-
tone de relationer der rent faktisk eksisterer mel-
lem to hovedspor i 1900-tallets musik – avantgar-
de- og populærmusikken – frem for at fokusere
på de åbenlyse forskelle der også findes. 

Flere af de centrale teknologier og teknikker til
lydmanipulation som anvendes i avantgarden af

komponister, som fx Karl Heinz Stockhausen, in-
spirerer således i 1960erne og 1970erne adskilli-
ge rockmusikere og producere, deriblandt The
Beatles, til på lignende måder at eksperimentere
med spolebåndoptagere og lydeffekter i deres
langt mere iørefaldende og lettilgængelige beat-
musik.

Amatørernes musik
Et andet forhold der karakteriserer brugen af
elektroniske teknologier og instrumenter er at
det ofte har været amatørerne der først har taget
dem til sig. Selve lyddannelsen med elektroniske
lydgivere forudsætter nemlig ikke længere tradi-
tionel musikalsk skoling eller spilleteknisk kun-
nen. Det er derfor ofte radioamatører, lydtekni-
kere eller bare folk med kreative opfattelser af
hvad teknologien kan bruges til der sætter dags-
ordenen for de musikalske nybrud i 1900-tallets
avantgardemusik. Det samme gør sig gældende
inden for populærmusikken. 

Sidst i 1970erne, omtrent 70 år efter Cahills
telharmonium, begynder de sorte hip hop-dj’s i
New Yorks ghettoer at bruge deres pladespillere
og grammofonplader på nye måder og tilføjer
derved ekstra lydlag til den afspillede plademu-
sik.

Det sker fx i form af scratch hvor dj’en med
hånden kører den ene plade rytmisk frem og til-
bage så der opstår rytmiske støjlyde fra plade-
spillerens pick-up og hurtige gentagelser af musi-
kalske brudstykker som blander sig med musik-
ken fra den anden pladespiller. Denne måde at
lave musik på bringer en helt ny problemstilling
på banen. For når dj’en spiller, hvem er det så
egentlig der spiller – dj’en selv eller hans plade-
spillere?

Spørgsmålet er ikke så enkelt at besvare. Tek-
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Filtreret musik – filtreret forskning?
Megen humanistisk forskning

foregår i stigende grad uden 

for universitetet. To forholdsvist

nyudklækkede kandidater fra

musikvidenskab har for egen

regning og risiko netop udgivet

fagbogen ‘Filtreringer – elektro-

nisk musik fra tonegeneratorer

til samplere 1898-2001’. I denne

udgave af Videnskabet lægger

de to forfattere op til debat ved

at diskutere humanistisk forsk-

ning når det skal foregå på 

kommercielle vilkår – uden for

universitetets trygge bevillings-

rammer.

MusikVidenskabet

REMIX –

Hvem spiller,

DJ’en eller pla-

despilleren?

Den amerikan-

ske DJ Derrick

May i Store Ve-

ga, Køben-

havn, maj

2000. 
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nologier som båndoptageren og
pladespilleren har gjort det sta-
digt lettere og billigere at opta-
ge, gemme og afspille alverdens
musik igen og igen. Dj’ens mu-
sik er derfor resultatet af origi-
nale sammensætninger og sam-
menblandinger af allerede eksi-
sterende lyde fra grammofon-
pladerne, snarere end af origi-
nalt frembragte musikalske ly-
de fra musikinstrumenter.

Dette viser sammen med an-
dre tiltag en stigende tendens i
1900-tallet til det man i dag vil-
le kalde en sampling-tanke-
gang. Collagen bliver altså i sti-
gende grad det grundprincip
som den musikalske kreativitet
udfolder sig inden for.

I dj-miljøerne bliver den mu-
sik der i forvejen findes i den
omgivende verden således op-
fattet som en slags brutto-
mængde af lyd hvorfra man
kan låne eller sample de lydud-
snit man finder anvendelige til
sin egen musik. Det originale
eller kreative moment ligger i
udvælgelsen af bestemte musi-
kalske passager, i integrationen
af dem i nye og uvante sam-
menhænge og i sammenstillin-
gen af udvalgte passager.

Set i det perspektiv er det
selvfølgelig helt og holdent
dj’en der spiller, ikke hans to
pladespillere.

At remixe musikhistorien
Som det fremgår af disse be-
tragtninger, er bogen ‘Filtrerin-
ger’ ikke blot en musikhistorie,
men i lige så høj grad en kultur-
historie hvor der inddrages cen-
trale sociale og politiske begi-
venheder og teknologiske ud-
viklinger. Desuden er der indar-
bejdet en række refleksioner
over tværgående emner som
‘lyden af det grimme samfund’,
myten om ‘den sorte mand fra
det ydre rum’ og sammenhæn-
gen mellem hverdagslyde og
musikalske lyde.

Man kan altså sige at vi lige-
som dj’en også arbejder på at
remixe 1900-tallets musikhisto-
rie. Det skal forstås på den må-
de at vi ikke afdækker hidtil
skjulte kilder eller viden om
hidtil ubeskrevne begivenhe-
der, men i stedet udvælger, in-
tegrerer og sammenstiller nog-
le af de allermest centrale og
interessante udviklinger i
århundredet på en ny måde. 

Ligesom dj’en er vi derfor og-
så at forstå som en slags ama-
tører der lægger afgørende

vægt på de subjektive valg og
fravalg der er foretaget under-
vejs.

‘Filtreringer’ er derfor på fle-
re måder en musikfaglig og
akademisk debatbog. 

Akademiske amatører
Vores manglende formelle kva-
lifikationer som forfattere til
akademiske publikationer kan
være en af de oplagte kilder til
debat. Selvom vi begge er uni-
versitetsuddannede, er vores
baggrund næppe fyldestgøren-
de i forhold til de normer som
Københavns Universitet stiller
som minimumskrav til unge
forskere – dvs. et afsluttet eller
igangværende ph.d.-studium.

Vi er med andre ord akade-
miske amatører. I for-
hold til vores bog er
enhver ph.d.-relation i
øvrigt formelt umulig-
gjort. Bogens grundi-
dé forudsætter nemlig
et så stort kendskab til
vidt forskellige traditi-
oner og tankegange i
1900-tallets musik- og
kulturhistorie at den
efter vores opfattelse
ikke kunne være skrevet af en
enkelt forfatter eller forsker.

Emnet lægger i stedet op til
et samarbejde mellem to (eller
flere) forskelligt fagprofilerede
forfattere i stadig dialog med
hinanden. Derved er et viden-
skabeligt projekt som ‘Filtrerin-
ger’ udelukket fra et strengt
akademisk uddannelses- og
publikationssystem af den enk-
le årsag at det i øjeblikket ikke
er muligt på at søge et kollek-
tivt ph.d.-stipendium på huma-
niora på Københavns Universi-
tet. 

Bogen er nu i mellemtiden
blevet realiseret på langt mere
kommercielle præmisser end de
der gælder for strengt viden-
skabelige publikationer, dvs.
med forlagskontrakt, systemati-
ske markedsføringsstrategier
og et omkostningskrævende
layout. 

Kommerciel forskning
Det kommercielle aspekt har li-
ge fra bogens tidligste fase
ændret betingelserne for dens
tilblivelse. Først og fremmest
har det betydet et øget fokus på
formidlingen af indholdet og de
grundlæggende idéer og poin-
ter som bogen er baseret på. 

En kommercielt orienteret
bogudgivelse er kun i sjældne

tilfælde forenelig med normer-
ne for danske, akademiske
fremstillingsformer med brug
af noteapparat, præcise henvis-
ninger og eksplicitte redegørel-
ser for det teoretiske funda-
ment. 

Det formidlingsmæssige hen-
syn har derfor gjort det nød-
vendigt for os at fastholde en
sproglig enkelhed og klarhed i
fremstillingen, og vores fokus
har rettet sig mod at fortælle en
engageret og vedkommende hi-
storie som kan læses af enhver
motiveret læser – med eller
uden (musik)videnskabelige
forudsætninger.

Set i bakspejlet har denne
proces, dvs. at skabe en kom-
mercielt præget akademisk

fremstilling der kan læses af
mange, flere gange givet anled-
ning til at diskutere forholdet
mellem bogens form og ind-
hold: Går man på kompromis
med indholdet ved at gøre no-
get ud af formen og formidlin-
gen? 

Omvendt har vi undervejs
også fundet anledning til at
spørge os selv: Har humanistisk
forskning overhovedet tilstræk-
kelig værdi hvis den ikke bliver
formidlet i en form der kan
læses, forstås og debatteres
uden for en snæver fagkreds? 

Det sidste spørgsmål er kon-
troversielt i forhold til den em-
nemæssige og metodiske frihed
som dansk humanistisk forsk-
ning traditionelt er båret af. I
dag er der imidlertid langt flere
meningsdannere og videnspro-
ducenter som kræver ørenlyd
og taletid uden for universitetet
end da denne frie forsknings-
tradition i sin tid blev grund-
lagt.

Den formidlingsmæssige di-
skussion som ovenstående
spørgsmål rejser, er derfor ble-
vet en af de allervigtigste dis-
kussioner i enhver humanistisk
forskningsproces i dag – spe-
cielt hvis man vil gøre sig gæl-
dende som toneangivende for-
sker.

Forvaltning frem for 
fornyelse
Inden for vores eget felt, musik-
videnskaben, er der en iøjefal-
dende tendens til at de fleste
væsentlige og nyskabende fag-
bøger skrives og udgives uden
for musikvidenskabelige uni-
versitetskredse i Danmark.

Kultursociologen Lars Kjerulf
Petersen har fx netop udgivet
bogen ‘Technokultur – musik-
ken, fællesskabet, samfundet’,
og teologen Jørgen I. Jensen
har inden for de seneste ti år
skrevet nogle af de mest tone-
angivende bøger om komponi-
sterne Carl Nielsen og Per
Nørgård. Flere andre eksempler
kunne nævnes. 

Der tegner sig et billede af en
musikvidenskab – og måske
endda et helt humanistisk felt –
som i sin forskningsprofil væg-
ter traditionsforvaltning højere
end traditionsfornyelse. Der er
sikkert gode forklaringer på at
mange humanistiske adjunkter,
lektorer og professorer er pres-
sede med hensyn til deres
forskning på grund af de øgede
administrations-, vejlednings-
og undervisningsforpligtelser.
Alligevel er det for både stude-
rende og nyligt udklækkede
kandidater som os selv rent ud
sagt dybt forstemmende at så
relativt få væsentlige fagbøger
om musik ikke udgår fra de tre
danske musikvidenskabelige in-
stitutter. 

Som rollemodeller for den
næste generation bør det være
universitetets forskere der fører
an i produktionen af fagbøger
og gennem deres undervisning
og vejledning giver de stude-
rende indblik i hele den forsk-
ningsproces der går forud for
en akademisk publikation af
høj kvalitet.

Sat lidt på spidsen kan man
sige at dansk musikvidenskab –
og sikkert også andre humani-
stiske videnskaber – alt for læn-
ge har spillet norsk fodbold: 
Ti mand nede i eget straffe-
sparksfelt det meste af kampen
med slutresultatet 0-0 som 
eneste ønske. Hvornår mon
holdet rykker længere frem på
banen? ■

Henrik Marstal er mag.art. i mu-
sikvidenskab og ekstern lektor
på Københavns Universitet. Hen-
riette Moos er cand.mag. i musik
fra Københavns Universitet.

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.  

Med de elektroniske teknologier bliver det for første gang muligt at adskille 

den klingende musik i tid og rum fra de udøvende musikere og lade den ‘usynlige’,

transmitterede musik komme til lytteren. Muligheden for på denne måde 

at gemme og transmittere musik revolutionerer vores omgang med musik.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Konfereringer

Torben Maack Bisgaard

– er den 6. december 2000 kon-

fereret den naturvidenskabeli-

ge doktorgrad uden forsvar

ved Det Naturvidenskabelige

Fakultet. Afhandlingen kan

købes til en pris af kr. 60 ved

henvendelse til e-mail: 

torben.bisgaard@get2net.dk.

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan fås ved henvendelse

til Det Naturvidenskabelige 

Fakultet, tlf. 3532 4256, e-mail:

gin@adm.ku.dk.

gin@adm.ku.dk.Boliger

▼ Boliger søges

København og omegn

Periode: Fra 15/7 - 25/8-01.

Størrelse: Værelser. 

Udstyr: Møblerede m. adgang til

køkken/bad.

Beboere: Udenlandske studeren-

de v. Øresunds Sommeruniver-

sitet. 

Husleje: Maks. kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 2863, e-mail:

sga@adm.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Senest pr. 1/6-01 og for

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung M ukrainsk gæste-

forsker, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.700 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Pro-

teinlaboratoriet, tlf. 3532 7300,

e-mail: brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Senest pr. 1/9-01 og for

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: Ung M ukrainsk gæste-

forsker, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Pro-

teinlaboratoriet, tlf. 3532 7300,

e-mail: brandi@plab.ku.dk.

Københavnsområdet

Periode: Fra ca. 1/9-01 for ml. 6

og 24 md.

Størrelse: Lejligheder.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Nordiske stipendiater

og udenlandske gæsteforske-

re.

Husleje: Kr. 3.000-7.000 pr. md.

Kontakt: Jette Nielsen, NORDITA,

e-mail: nielsen@nordita.dk, 

tlf. 3532 5229.

Central Copenhagen

Period: From September 2001.

Size: Apartment

Tenant: Two guest researchers

and baby son.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Tel: 3532 9193/3333

9222 or e-mail:

oudyk@hum.ku.dk.

Københavnsområdet

Periode: Juli-august/september

2001, evt. bytte m. bolig i 

Reykjavík maj-oktober. Husets

kat følger med.

Beboer: Islandsk professor.

Kontakt: Gunnar Karlsson, 

e-mail: gunnark@hi.is, 

tlf. (+ 354) 581 3542 el. (+ 354)

525 4414.

Greater Copenhagen

Period: From May, June or July

2001 until April 2002.

Size: 2 rooms or more.

Tenant: German guest researcher,

wife and baby child.

Contact: Elmar Saathoff, tel.

7732 7706/3583 1213, e-mail:

saa@bilharziasis.dk.

København og omegn

Periode: Ult. august-ult. decem-

ber 2001.

Størrelse: Ca. 2 vær. (gerne kolle-

gium).

Udstyr: Fuldt møbleret.

Køkken/bad.

Beboer: Gæsteprofessor fra USA.

Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Lotte Elkjær, tlf. 3532

3645, e-mail: loe@teol.ku.dk.

Copenhagen or surrounding 

districts

Period: Six months, preferably

longer, from Juli 2001.

Size: 3 rooms or more.

Tenant: Guest scientist with wife.

Rent: Max. kr. 7.000 per month

all incl.

Contact: Klaus Klass, tel. 

3532 1105/3811 1221, e-mail:

kdklass@zmuc.ku.dk.

Nordsjælland/Hørsholm

Periode:  Fra  1/8-01 for et år.

Størrelse: Parcelhus, rækkehus m.

have el. stor lejlighed.

Beboer: Gæsteforsker m. ægte-

fælle og 2 børn.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784,

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

København

Periode: Pr. 1/6 el. 1/7-01 helst for

1 år.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Beboer: K.

Husleje: Maks. kr. 2.200 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

mette@moscowmail.com.

Copenhagen west, Hvidovre 

or Lyngby 

Period: 3 years or longer 

beginning 1/8-01.

Size: Apartment, preferably 

2 rooms.

Equipment: Kitchen and bath-

room.

Tenant: German ph.D.-student

with wife and child.

Price: Max. kr. 4.000 per month.

Contact: Steffen Podlech, tel.

0049 361 412928, e-mail: 

spodlech@gmx.de.

København

Periode: Pr. 1/8-01 for 3-5 md.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret,

køkken/bad.

Beboer: Yngre svensk gæstefor-

skerpar.

Husleje: Efter aftale.

Kontakt: Inge Holm, CMRC, tlf.

3545 7621, e-mail: cmrc@rh.dk.

Central Copenhagen

Period: As soon as possible.

Size: Medium sized room.

Tenant: F postdoc.

Contact: Tel. 3814 2251, e-mail:

piazolo@mail.uni-mainz.de.

▼ Boliger udlejes

Amager

Period: From May 2001 for 

4 months.

Size: Large room.

Equipment: Furnished, share

bath, kitchen and livingroom.

Tenant: F guest lecturer, non-

smoker.

Rent: Kr. 3.000 per month all incl.

Contact: Tel. 3532 8829/

2427 2522.

Udvekslings-
pladser ved 
California 
Institute of 
Technology,
CALTECH,
2001/2002

Københavns Universitet har for nyligt indgået en samarbejdsaf-

tale med CALTECH m.h.p. udveksling af studerende. Det inter-

nationale Kontor indkalder hermed interessetilkendegivelse for

udvekslingsplader 2001/2002 fra studerende ved KU. Studeren-

de på 3 el. 4 studieår kan komme i betragtning til studier på

undergraduate niveau ved CALTECH inden for flg. fagområder:

Naturvidenskab: matematik, fysik, astrofysik, biologi, kemi, 

datalogi, geologi og idræt. Samfundsvidenskaberne: Økonomi,

statskundskab og sociologi.

Interessetilkendegivelse med dokumentation for studier ved

KU skal være Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K i hænde senest 18/5-01, kl. 12.00. Spørgsmål

kan rettes til tlf. 3532 2918, e-mail elk@adm.ku.dk.

Kommentar til ‘Tap’ert talt’ af Ingrid Kryhl-
mand, Universitetsavisen nummer 7: 

Apropos personalepolitik
Og daglig dialektik
Er det ikke logik
Med vores alles etik?

Pludselig er man alvorlig syg
Ledelsen har den bredeste ryg
Hvordan kan vi gøre dig tryg
Og give støtte og ly?  

Væk er den evindelige polemik
Kolleger byder på kaffemik
Med Nørregades bolsjeslik
I et meget mørkt øjeblik.

Nu viser psykologi sig værdig
Er både næstekærlig
og meget ærlig
slet ikke besværlig...

Fakultetet er humanist
Og ikke moralist
I den daglige list
Det er ganske vist...

Tusind tak til alle

Bente Toft (korrespondent – EsF), 
Institut for Psykologi.

En journalist overværede
for nyligt et halvdagsmø-
de ved Københavns Uni-

versitet. Det kurerede ham for
den slags lyster for lang tid.
Hvorfor er videnskabelige mø-
der så uendeligt kedelige og
søvndyssende? Det er fordi de
mangler fokus. 

Fra en lang liste over mødets
indlæg er det undertiden mu-
ligt at vælge et foredrag ud som
er af interesse. Det er svært for-
di programmet kun giver titler
på de enkelte foredrag. Titler-
nes fagsprog er ikke forståeligt
for andre end forskerne selv. 

Hvis der er emner der ligger
tilhørerens speciale nær, så er
de til gengæld ikke ret interes-
sante for andre. De fleste ind-
læg tjener hovedsageligt til at
pudse foredragsholderens glo-
rie. Det kan være interessant,
men kun hvis taleren har en
rigtig god teknik og et meget
tværfagligt emne. 

To simple råd
Så punkt et: indkald til mødet
på forståelig måde og beskriv

så godt som muligt fokus og de
enkelte foredrags indhold.

Formidlingsmæssigt er man-
ge møder katastrofer. De bliver
tilrettelagt ved at arrangøren
inviterer en række forskere til
at give foredrag uden at præci-
sere det overordnede tema eller
det nærmere indhold. Resulta-
tet bliver alt for tit en række fo-
redrag uden den store sammen-
hæng og uden fokus. 

Det kan være forståeligt og
perspektivrigt for garvede vi-
denskabsfolk der kender hele
baggrunden, og de vil derfor
vurdere mødet som vellykket.
Men hvad med inviterede del-
tagere som for eksempel jour-
nalister? 

Vi er som universitetsansatte
interesserede i at vore aktivite-
ter omtales i medierne, og vi er
ofte frustrerede over at det
sjældent sker. Der er flere mu-
ligheder for at påkalde medier-
nes opmærksomhed, men en
god indgang kunne være mø-
der som fokuserede på og gik i
dybden med et enkelt aspekt af
et emne. 

Det er kun de allermest hård-
hudede pressefolk der orker, gi-
der eller har tid til at bruge en
halv eller hel dag på at høre fo-
redrag der handler om talernes
kæpheste. 

Derfor punkt to: rediger ind-
læggene sådan at dem med
størst almen interesse kommer
samlet, enten først eller sidst. 

På denne måde giver man
deltagere lejlighed til at få et
udbytte af mødet uden at kræve
uafbrudt tilstedeværelse. ■

Carsten Christophersen, Kemisk
Institut, Medlem af formidlings-
udvalget ved Det Naturvidenska-
belige Fakultet.

D E BAT ▼

■ FO R M I D L I NG

Foredrag med
klart fokus, tak

■ PERSONALEPOLITIK

Apropos modus vivendi 

FILTRERINGER
Elektronisk musik fra

tonegeneratorer til samplere
1898-2001

”(…) et sjældent godt filtrat af
et enormt musikområde,

som stadig er i sin vorden.
Vil man vide mere, er det stedet

at gå hen.”
Information d. 23. april 2001

Af Henrik Marstal og Henriette Moos
347 sider, kr. 399,-

Bogen er udkommet på Høst & Søns Forlag
og kan købes hos din boghandler.
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Østerbro/Universitetsparken

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 50

kvm samt 12 kvm. altan.

Udstyr: Fuldt møbleret, fjernsyn/

video, elevator, vaske- og par-

keringskælder.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md. inkl.

varme/el, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 4.500.

Kontakt: Tom Teasdale, tlf. 

3532 8715, e-mail:

teasdale@psy.ku.dk.

Tårbæk ved havnen

Periode: Fra 15/9-01 til 1/5-02.

Størrelse: 67 kvm, 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til have.

Husleje: Kr. 9.500 pr. md. inkl.

varme, vand og el.

Depositum: Kr. 19.000.

Beboer: 1-3 ikke-ryger(e) gerne

med barn.

Kontakt: E-mail: christian.

boehm@anthro.ku.dk el. 

boehmlarsen@mail-online.dk,

tlf. 3532 3481/3963 2531.

Frederiksberg/Fuglebakken

Periode: Fra 20/5 til 1/9-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70

kvm.

Udstyr: Møbleret, m. vaskemaski-

ne, adgang til aflukket gård.

Beboer: Ikke-ryger(e), børn vel-

komne, ingen husdyr.

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

gas og vand, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Bent Roldgaard, tlf.

3888 5525/4028 7525, e-mail:

bentrold@worldonline.dk.

København Ø

Periode: Fra 1/7 el. 1/8 til 1/12-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken

og bad.

Husleje: Kr. 4.000 (+ plantevan-

ding) pr. md. inkl. varme/el,

ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 8.000.

Kontakt: Anette, tlf. 3543 3656,

e-mail:

anetteballin@hotmail.com.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 1/12-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md. inkl.

varme/vand. El/gas kr. 600 pr.

md.

Depositum: Kr. 13.500.

Kontakt: Tlf. 3537 0851, e-mail:

sigridnonsgjogv@hotmail.com.

Copenhagen/Nyboder

Period: From 1 July 2001

onwards.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: Furnished. Access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Rent: Kr. 2.400 per month. 

Deposit: Kr. 2.400.

Contact: E-mail: tfm@adr.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/7-01 til 1/1-02 m.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. i 

5-pers. kollektiv.

Udstyr: Evt. møbleret. Fælles køk-

ken, stue og bad.

Beboer: K stud. med lyst til at

indgå aktivt i kollektivet.

Husleje: Kr. 2.700 pr. md. inkl.

tlf., ADSL, avis, licens, kabel. 

Kr. 600 pr. md. til madordning.

Depositum: Kr. 2.700.

Kontakt: Kollektivet 5 paa 5, 

tlf. 3585 8717.     

Charlottenlund

Periode: Pr. 1/6-01.

Størrelse: Kontorfællesskab. 

Specialeplads, forskningskon-

tor, freelancekontor, el.lign.

Udstyr: ADSL, aviser, kopimaski-

ne, køkken, bad, mødelokale.

Vi er en journalist, en forfatter

og en skrivende præst.

Kontakt: E-mail:

wenneberg@knowmore.dk.

Charlottenlund 

Størrelse: Stort værelse.

Udstyr: Egen indgang, fri ADSL,

kabel-tv, køkken og bad på 

delebasis.

Husleje: Fri mod studentermed-

hjælp i kontor, hjælp i hus og

have, oprydning, børnehent-

ning, evt. i bil.

Kontakt: E-mail: dj@e-sense.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/6 til 1/11-01.

Størrelse: Værelse, 23 kvm, i bo-

fællesskab.

Beboer: M stud.

Husleje: Kr. 2.170 pr. md.

Depositum: Kr. 6.000.

Kontakt: Tlf. 3379 4045.

Indre by ved søerne

Periode: Snarest og frem til 

8/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, spisekøk-

ken m. tørretumbler, op- og

vaskemaskine; brusebade-

værelse. 

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 7.900 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 3393 2048 (aften)

el. e-mail: 

dylander@post11.tele.dk.

Nordsjælland/Allerød

Periode: Snarest og frem til efter-

året.

Størrelse: Rækkehus, 4 vær., 

167 kvm. i 3 plan.

Udstyr: Fuldt møbleret med have,

terrasse, balkon, sauna og alle

moderne faciliteter.

Husleje: Kr. 8.750 pr. md. ekskl.

varme og tællerudgifter.

Kontakt: Niels, tlf. 4817 6434.

Kollegier

P. Carl Petersens 
Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU

eller HHK der har bestået an-

det år af deres studium.

Periode: I løbet af sommeren bli-

ver nogle værelser ledige.

Størrelse: Værelserne er ml. 

8-18 kvm.

Udstyr: Værelserne er umøblere-

de bortset fra et klædeskab.

Der er fælles bad/toilet. 

Husleje: Kr. 1.079-1.729 pr. md.

afhængig af værelsesstørrel-

sen. 

Ansøgning: Før du ansøger om

en plads på kollegiet bør du

besøge stedet for at få et ind-

tryk af det. Du vil blive vist

rundt på kollegiet af en kolle-

gianer. Efterfølgende kan du

søge vores bestyrelse om opta-

gelse ved at sende en ansøg-

ning i 5 eks.

Sendes til: P. Carl Petersens Kolle-

gium, Sekretariatet, Vesterbro-

gade 10, 2., 1620 Kbh. V.

Yderligere oplysninger: P. Carl

Petersens Kollegium, Strandve-

jen 263, 2920 Charlottenlund,

www.pcarlp.dk, tlf. 3964 0187

lok. 102 el. 116. 

Stillinger

▼ Teologi

Ekstern lektor 
– vikariat
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi

I under Åben Uddannelse. 

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 3 timer/uge i 13 uger.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Eksterne lektorer
– vikariater
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Billedkunst og arkitek-

tur under det kirkehistoriske

fag ‘Kunst og Kristendom’. 

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor 
– vikariat/
undervisningsassistent
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Dogmatik med Økume-

nisk Teologi I.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold I: Øvelse over centralt

dogmatisk tema el. central

dogmatisk tekst a 2 timer/uge i

13 uger. 

Indhold II: Øvelse over centralt

etisk tema el. central etisk

tekst a 2 timer/uge i 13 uger. 

Indhold III: Etik og Religionsfilo-

sofi I a 2 timer/uge i 13 uger.

Indhold IV: Kursus i ‘Introduction

to Kierkegaard’ a 2 timer/uge i 

8 uger.

Omfang: 4 stillinger. Timeantal

afhænger af fag.

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold I: Hebraisk I: 1. semesters

undervisning i hebraisk filologi

a 4 timer/uge i 13 uger.

Indhold II: Hebraisk II: 2. seme-

sters undervisning i hebraisk fi-

lologi a 4 timer/uge i 13 uger.

Indhold III: GT II: 2. semesters un-

dervisning i gammeltestament-

lig eksegese a 3 timer/uge i 

13 uger. 

Indhold IV: Tekstgennemgang af

Profetlitteratur a 2 timer/uge i

13 uger. 

Indhold V: Øvelse over Pentateu-

ken a 2 timer/uge i 13 uger.

Omfang: 5 stillinger. Timeantal

afhænger af fag.

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

Amanuensis
Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold og omfang: Bistand i én

måned (januar 2002) ved un-

dervisning og efterfølgende

opgaveretning ved kompakt-

kursus om ‘Missionary Social

Antropology’ ved prof. dr. Paul

Hiebert. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.teol.ku.dk/stillinger/.

▼ Jura

Undervisningsassistenter
(manuduktører)
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på  3. års-

prøve i faget Ejendomsret.

Ansøgning: Skema findes på

www.jur.ku.dk/ansoegnings-

skema.

Ansøgningsfrist: 31/5-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger.

▼ Samfundsvidenskab

Hjælpelærere
– fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling 

Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet.

Hjælpelærere på Økonomi-

studiet

Indhold: 1. årsprøve: Undervis-

ning og øvelser i Nationaløko-

nomi og Erhvervsøkonomi. 

For studerende under COPRISS-

programmet vil der blive op-

rettet ét hold i Nationaløkono-

mi hvor undervisningen skal

foregå på engelsk. Ved besæt-

telsen vil der således blive lagt

vægt på gode sproglige kvali-

fikationer. Herudover vil der

være 1 hjælpelærerstilling til

holdundervisning i National-

økonomi for geografer (2 hold

a 2 timer/uge).

2.årsprøve: Mikroøkonomi, øvel-

ser.

3.årsprøve: Operationsanalyse,

øvelser.

Undervisningsassistentstillinger

Indhold: Økonomistudiets 1. års-

prøve: Samfundsbekrivelse;

Matematik. Ansøgere med

gymnasieerfaring el. erfaring i

undervisning af økonomer

foretrækkes.

2.årsprøve: Makro; Teoretisk sta-

tististik; Økonomisk historie.

3.årsprøve: BA-projektvejledning.

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves da ansøgere uden

hovedstilling vil blive foretruk-

ket. Evt. ansættelse/ansøgning

om ansættelse ved et andet

studienævn på KU skal oplyses.

Bilæg oplysninger om faglige

og pædagogiske kvalifikatio-

ner.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Under-

visningsassistent Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Eksterne lektorer 
– fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Et antal lektorater i fa-

get Metode: kvalitative og

kvantitative metoder samt vi-

denskabsteori. Kurset indehol-

der et antal skriveøvelser og

afsluttes med en mundtlig ek-

samen.  

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen samt yderligere

kvalifikationer der kan dreje

sig om særlige specialer og

kundskaber, særlig praksiserfa-

ring el. andre særlige kvalifika-

tioner på højt niveau. Under-

visningsmæssige kvalifikatio-

ner indgår i bedømmelses-

grundlaget.

Til besættelse: 1/2-02.

Omfang: Undervisningen omfat-

ter 4 timer/uge i både forårs-

og efterårssemestret.

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling 

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må

kun indrykkes én gang.

Københavns Universitets Almene Fond
Indkaldelser til ansøgninger

Formål: Fondens formål er at fremme Københavns Universitets

virke inden for forskning og uddannelse og som kulturinstitu-

tion i bred forstand.

Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til formål og

projekter der falder ind under fondens formålsbestemmelse.

Der kan fx ydes støtte til forskning i ind- og udland, studie-

rejser og -ophold, udvekslingsrejser, kunst og kultur.

Ansøgerkreds: Fonden kan søges af alle studerende og ansatte

ved universitetet.

Ansøgningsskema: Der skal ved ansøgningen anvendes et skema

der rekvireres i Budget- og Planlægningsafdelingen, Kvikser-

vice, tlf. 3532 2755 el. 3532 2747.

Principper ved uddeling: Hovedprincippet er at støtte virksom-

hed med et bredere sigte, i mindre grad enkeltpersoner. Fon-

den skal fremme aktiviteter for grupper eller hele universite-

tet. Bestyrelsen lægger vægt på at støtte fx projekter der er

fælles for to eller flere fakulteter og sociale eller kulturelle

aktiviteter der kan blive til glæde for større dele af universi-

tetets studerende og ansatte.

Der kan søges om støtte til kunstneriske/dekorative formål

hvis disse når ud til en større kreds på universitetet.

Ansøgninger om støtte til studierejser og -ophold kan søges

af såvel videnskabelige som administrative medarbejdere. Af

økonomiske årsager vil studerendes ansøgning om tilskud til

individuelle studierejser normalt ikke kunne imødekommes.

Bestyrelsen vil ved vurderingen af ansøgningerne prioritere

de aktiviteter højest der ikke kan støttes af universitetets tra-

ditionelle driftsmidler og som er nye og ikke har modtaget

støtte før.

Støtte til dækning af egentlige driftsudgifter ydes kun i særli-

ge tilfælde.

Fondens uddelinger finder sted én gang årligt, i 2001 i maj/

juni måned, og kun i specielle tilfælde vil ansøgninger, der er

kommer i løbet af året, blive imødekommet.

Ansøgningsfrist: 17/5-01: Ansøgninger indsendes til: Københavns

Universitet, Budget- og Planlægningsafdelingen, Nørregade

10, Postboks 2177, 1017 Kbh. K 
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

ling haves da ansøgere uden

hovedstilling vil blive foretruk-

ket. Evt. ansættelse/ansøgning

om ansættelse ved et andet

studienævn på KU skal oplyses.

Bilagt publikationsliste over vi-

denskabelig produktion og op-

lysn. om tidligere undervis-

ningsvirksomhed. Stiles til rek-

tor.

Sendes til: Studielederen, Institut

for Statskundskab, Rosenborg-

gade 15, 1130 København K.

Ansøgningsfrist: 25/5-01, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: 

Lektor Merete Watt Boolsen,

tlf. 3532 3430.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: 1. sem.: Regional etno-

grafi; Generel antropologi: so-

cio-kulturelle aspekter. 3. sem.:

Udvikling; Kompleksitet. 5.-7.

sem.: Regionalkurser: Scandi-

navia – kursus på engelsk un-

der COPRISS-programmet. Kur-

serne inkluderer vejledning og

opgaveretning i begrænset

omfang.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2001.

Ansøgning: Vedlagt CV og oplys-

ning om evt. hovedstilling. 

Sendes til Institut for Antropolo-

gi, att.: Studielederen, Frede-

riksholms Kanal 4, 1220 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 25/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Bente Jensen,

tlf. 3532 3467 el. studieleder

Inger Sjørslev, tlf. 3532 3494.

Instruktorstillinger
Sted: Studienævnet for Stats-

kundskab.

Indhold: Et antal instruktorer til

Politologisk grundkursus: 4 ti-

mers undervisning i 13 uger i

et semester. Den enkelte in-

struktor varetager i samarbej-

de med en lærer undervisnin-

gen af et hold. Der er desuden

tradition for et godt samarbej-

de mellem samtlige undervise-

re på PG.

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Jens Hoff, Rosenborggade 15,

1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Fag-

koordinator Tim Knudsen, tlf.

3532 3411.

▼ Sundhedsvidenskab

Eksterne lektorater 
sundhedspsykologi
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedspsykologi. 

Indhold: Selvstændig tilrettelæg-

gelse og afvikling af undervis-

ning i sundhedspsykologi for

læge- og tandlægestuderende

herunder tilrettelæggelse af

eksaminer og andre evaluerin-

ger. Deltagelse i forskning og

udviklingsarbejde inden for

området.

Omfang: Arbejdsforpligtelsen

omfatter et timetal på min.

100 og maks. 500 timer/under-

visningsår. Timetallet fastlæg-

ges forud for hvert semesters

påbegyndelse. 

Ansøgningsfrist: 12/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Fortrinsvis til øvelser i

biofysik og fysiologi.

Ansøgning sendes til: Studiese-

kretariatet for fysiologi, Pa-

num Instituttet, bygn. 12.6.8.,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh N.

Ansøgningsfrist: 21/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Undervisningskoordinator, 

lektor dr. med Jesper Brahm

tlf. 3532 7568. 

Instruktorer
Sted: Medicinsk-anatomisk 

Institut.

Indhold: Timelønnede instrukto-

rer i fagene Anatomi, Dissek-

tion, Cellebiologi og Grundkur-

sus i basal humanbiologi.

Til besættelse: Efterårssemesteret

2001.

Ansøgning: Skema og stillings-

beskrivelse fås ved henv. til

Anatomisk Institut på tlf. 

3532 7213.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen.

Panuminstituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 

kl. 12.00.

▼ Humaniora

Eksternt lektorat
Under forudsætning af fornøden

bevilling 

Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgning sendes til: Institut for

Film- og Medievidenskab, att.:

Studielederen, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Inger

Mahler, Institut for Film- 

og Medievidenskab, tlf. 

3532 8125.

Eksterne lektorer
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: 1 ekstern lektor til ja-

pansk 3; 1 ekstern lektor til

Introduktion til Kinas historie

og kulturhistorie.

Ansøgning sendes til: Asien-insti-

tuttet, att.: Studieleder Marie

Roesgaard, Leifsgade 33, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet ved Asien-instituttet,

tlf. 3532 8834.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Litteraturhistorie I og II.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Undervisning i 3 timer/

uge i 14 uger/semester. Ansæt-

telse i 3 år med mulighed for

forlængelse.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nordisk.dk.

Yderligere oplysninger: 

Studienævnet for Dansk, tlf.

3532 8316 el. 3532 8314.

Adjunktur i 
Medievidenskab
Sted: Institut for Film og Medie-

videnskab

Kvalifikationer: Ph.d.-niveau in-

den for områderne: mediehi-

storie, medieteori el. medie-

analyse. Særlig vægt lægges

på ansøgere med mediesocio-

logisk kompetence fx institu-

tionsanalyse el. receptionsana-

lyse. Desuden dokumentation

af pædagogiske kvalifikationer

til varetagelse af BA-undervis-

ning og undervisning og spe-

cialevejledning. 

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 

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.

Ekstern lektor/
undervisningsassistent
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik & Retorik. 

Indhold: Undervisning på til-

valgsstudiet i retorikfaget:

Skriftlig formidling.

Ansøgningsfrist: 7/6-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

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

tlf. 3532 8862.

Instruktorer til 
litteratursøgning og 
informationshåndtering
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Undervisning i benyttel-

se af biblioteker og arkiver

samt benyttelse af informa-

tions- og kommunikationstek-

nologi.

Kvalifikationer: Historiestuderen-

de med min. et par års fuldfør-

te studier; sikker edb-bruger;

biblioteksbruger med overblik,

sikker i det formelle arbejde

omkring arbejdsbibliografier

og elementær fodnotologi.

Omfang: 8 instruktorer. Der er 14

undervisningsgange fra medio

september-februar 2002, tors-

dage kl. 15-17. Der er ca. 100

timers arbejde i et instruktor-

job.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Studienævnet for Historie,

Njalsgade 102, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 21/5-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Institut

for Historie, tlf. 3532 8242.

Undervisningsassistenter
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: 1 undervisningsassistent

i klassisk koreansk, 1 undervis-

ningsassistent i japansk 2; 1 un-

dervisningsassistent i hindi.

Ansøgning sendes til: Asien-insti-

tuttet, att.: Studieleder Marie

Roesgaard, Leifsgade 33, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet ved Asien-instituttet,

tlf. 3532 8834.

Undervisningsassist
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: Asien-instituttet.

Indhold: Japansk propædeutik,

konversation.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Undervisning 4 timer/

uge i 14 uger i hhv. efterårs-

semestret 2001 og forårsseme-

stret 2002.

Ansøgning sendes til: Asien-insti-

tuttet, att.: Studieleder Marie

Roesgaard, Leifsgade 33, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00,

Yderligere oplysninger: 

Studienævnet, tlf. 3532 8834.

Instruktorer
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: 2 instruktorer i japansk

propædeutik; 1 instruktor i ko-

reansk propædeutik; 1 instruk-

tor i kinesisk propædeutik.

Ansøgning sendes til: Asien-insti-

tuttet, att.: Studieleder Marie

Roesgaard, Leifsgade 33, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet ved Asien-instituttet,

tlf. 3532 8834.

▼ Naturvidenskab

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Teoretisk og praktisk

undervisning i biokemi, celle-

biologi, kemi el. genetik

Ansøgning: Skema fås på

www.imbg.ku.dk, ‘undervis-

ning’ el. på Instituttets Studie-

sekretariat, lok. 6.1.6, tlf. 3532

7175, e-mail aan@imbg.ku.dk.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Institut for Medicinsk Biokemi

og Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N. Førstegangs-

ansøgere skal vedlægge CV.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 

kl. 12.00. 

Instruktorer
Sted: Kemisk institut.

Kvalifikationer: Beståede kurser

svarende til min. 3 års kemi-

studium.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Et antal stillinger a 100

timer.

Ansøgning: Skema fås på Kemi-

studienævnets kontor, H.C.

Ørsted Instituttet, lok. B204 og

afleveres i postkassen samme

sted.

Ansøgningsfrist: 1/8-01, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Axel Hunding, tlf. 3532 0223,

e-mail: axhun@osc.kiku.dk.

Instruktorater
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Instruktorater til labora-

torieøvelser i Biologi 2, Biologi

3, Dyrefysiologi, Cellebiologi,

Proteiner, Struktur og Funk-

tion.

Kvalifikationer: Instruktoratets

fag el. lign. skal være bestået. 

Omfang: Efterårssemestret 2001.

Ansøgning sendes til: August

Krogh Instituttet, att.: Lise Riis,

Universitetsparken 13, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 6/6-01, kl 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Instruktorer
Sted: Studienævn for Matemati-

ske fag

Indhold: Instruktorer ved kurser-

ne: FM 0-L, FM 1, FM 2, Mat

DL1, 2AN, 2KF, 3AL, NA, 3GT,

F1, Mat. f/Bio. Mat. f/Geo, Stat

0A, 1MS, 1B, 2B, Datalogi A,

Dyn. Økonomi, Mat 2OK, Mat.

finansiering, Makroøkonomi 2,

Mikroøkonomi, Tidsrække

Økonometri.

Ansøgning: Skema og suppleren-

de oplysninger fås hos studie-

nævnets sekretærer, Universi-

tetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Sendes til: Ovenstående adresse.

Ansøgningsfrist: 22/5-01, 

kl. 12.00. 

. 

TAP-stillinger

AC’er til 
internetportal-projekt 
Sted: Fællesadministrationen,

Portalværkstedet.

Indhold: Skabelse en internetba-

seret ramme om universitetets

edb-systemer samt personlig

on-line dialog og nyhedsfor-

midling. Planlægning, kravspe-

cifikation, web-udvikling, mø-

deafvikling og informations-

formidling.

Kvalifikationer: Videregående

uddannelse på kandidatni-

veau, stor erfaring med inter-

nettet, kendskab til database-

systemer, erfaring med model-

ler, strukturer og sammenhæn-

ge på IT-området.

Til besættelse: 6/8-01 el. snarest

derefter.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale-

kontoret, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K, mrk. ‘Por-

talprojektet’ el. per e-mail til

cld@adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 6/5-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Claus 

Damgaard, e-mail: cld@adm.

ku.dk el. www.ku.dk/portal.

Overassistenter
Sted: SU-kontoret, Studieadmini-

strationen.

Indhold: Besvarelse af telefoniske

og personlige henvendelser fra

studerende om SU-regler, se-

kretariatsarbejde vedr. legater

og kollegier, behandling af

ansøgninger om SU, arkivering

og andet forefaldende kontor-

arbejde.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau er en fordel.

Vi har røgfrit miljø.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 2 stillinger.

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

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

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

re 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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Ansøgningsfrist: 22/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Anne

Marie Thorsen, tlf. 3532 2896

el. Lizzie Jensen, tlf. 3532 8666.

Kontorassistent 
Sted: Datalogisk Institut. 

Indhold: Administration af un-

dervisning, kontakt til undervi-

sere og studerende, vedlige-

holdelse af database, salg af

kursusbøger m.m.

Kvalifikationer: Relevant kontor-

uddannelse og erfaring. Gerne

KU-elev der bliver færdig i

sommeren 2001.

Til besættelse: Efter aftale.

Omfang: 12 måneder. Der er mu-

lighed for at stillingen kan bli-

ve fast. 

Ansøgningsfrist: 17/5-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institu-

tadministrator Flemming de

Linde, tlf. 3532 1440.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afdeling for Social Medicin

og Psykosocial Sundhed, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Studieadministration i

f.m. Master of Public Health-

uddannelsen (MPH) herunder

bl.a. ansvar for uddannelsens

regnskab, ansvar for udgivelse

af MPH-afhandlinger, studie-

sekretær for uddannelsens 

2. år.

Kvalifikationer: Erfaren, kontor-

uddannet sekretær med godt

kendskab til officepakken og

rutineret bruger af enten WP

el. Word med gode dansk-

kundskaber.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 18,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 17/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Studie-

sekretær Anita Andersen, 

tlf. 3532 7990 el. på

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
– barselsvikariat
Sted: Afdeling for Sundheds-

psykologi, Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Indhold: Studie- og forsknings-

administration. 

Kvalifikationer: Kendskab til

Word og/el. WordPerfect samt

Excel. 

Til besættelse: 1/6-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Min 15 timer/uge. Der

er mulighed for forlængelse. 

Ansøgningsfrist: 17/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Overassistent Pernille Hansen,

tlf. 3532 7837 el. på

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Molekylærbiologisk 

Institut.

Indhold: Hjælp til budget og

regnskab.

Kvalifikationer: Flair for tal samt

interesse og/el. kendskab til

regnskab og Excel.

Omfang: 10-15 timer/uge el. 

efter aftale.

Ansøgning sendes til: Moleky-

lærbiologisk Institut, Øster 

Farimagsgade 2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/5-01, 

kl. 12.00.  

Yderligere oplysninger: 

Lis Dalgaard, tlf. 3532 2000.

Laborant/bioanalytiker
Sted: Institut for Molekylær 

Patologi.

Indhold: Cancerbiologi med vægt

på molekylærbiologiske tek-

nikker.  

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Stipendier

OTICON-stipendier
Målgruppe: Naturvidenskabelige

specialestuderende.

Støtte: 2 stipendier a 100.000

kroner.

Periode: 1 år med start mellem 

1. august og 1. oktober 2001.

Emne: Naturvidenskabelige spe-

cialer i samarbejde med ekster-

ne partnere, fortrinsvis private.

Eventuelt med en delvis udsta-

tionering hos den eksterne

partner.

Ansøgning: Skema fås på

www.nat.ku.dk, ‘Generelt om

Fakultetet’ el. ved henv. til

Susan Thomsen, tlf. 3532 4235,

e-mail, sth@adm.ku.dk. Bilæg-

ges: eksamensudskrift(er), pro-

jektbeskrivelse og interessetil-

kendegivelse fra eksterne part-

nere.

Sendes til: Det naturvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, att:

Susan Thomsen, Øster Vold-

gade 3, 1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Det Humanistiske 
Fakultet
Indhold: 23 Ph.d.-stipendier.  

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

forventet kandidatgrad senest

1/2-02, evt. tilsv. niveau. 

Til besættelse: 1/2-02 el. senere.

Omfang: En studieperiode på

indtil 3 år.

Ansøgning: Skema og Ph.d.-be-

kendtgørelsen mm. findes på

www.hum.ku.dk/phd. Bilægges

specialeudtalelse, ansøgere fra

psykologi kan bilægge vejle-

derudtalelse. Sendes i 6 eks.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300, Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 15/8-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.hum.ku.dk/studieinfor-

mation under Humanistiske

Studier 2001.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.hum.

ku.dk/phd el. kontakt Lene

Svanholt, tlf. 3532 8054, 

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

el. Mette Christensen, tlf. 

3532 8087, e-mail:

mec@fak.hum.ku.dk.

Legater

Accenture Rejselegat 
Målgruppe: Kandidatstuderende

der forventer at afslutte deres

uddannelse inden for to år, har

demonstreret stærk akademisk

formåen samt praktisk erfaring

og som er optaget på et uden-

landsk universitet som en del

af deres uddannelse. 

Støtte: Legatportioner a kr.

10.000 i f.m. studieophold i ud-

landet.

Ansøgning: Skema fås på

www.accenturejob.dk.

Sendes til: Accenture, att. Maj-

Britt Maltesen, Oslo Plads 2,

P.O.B. 2677, 2100 Kbh. Ø. 

Mrk. kuverten ‘Rejselegat’.

Ansøgningsfrist: 1/6-01.

Uddeling: Svar medio juni.

Familien Regels 
Uddannelses- og 
Erhvervsstøttefond
Målgruppe: Unge med en uddan-

nelse fra en handelsskole der i

f.m. påbegyndt kandidatud-

dannelse ønsker at videreud-

danne sig inden for økonomi,

handel el. administration. Un-

ge fra Hjørring og omegn ved

begyndelsen af deres erhvervs-

karriere har fortrinsret.

Støtte: Rejse- og studiestøttele-

gat til ophold på uddannelses-

institutioner o.l. i udlandet.

Ansøgning: Skema fås hos

nedenstående.

Sendes til: Advokat Erik Bo

Sørensen, Amtmandstoften 3,

9800 Hjørring.

Ansøgningsfrist: 21/5-01.

UBVA-legat 2001
Målgruppe: a) Forfattere der har

forsvaret en doktor- el. ph.d.-

afhandling trykt i bogform,

men som fx pga. bevillingsfor-

udsætninger ikke har opnået

sædvanligt forfatterhonorar;

b) forfattere der har offentlig-

gjort et videnskabeligt arbejde

som litterært værk i bogform

med sigte på erhvervelse af en

akademisk grad uden sædvan-

lig forfatterhonorering herfor

(herunder lærebøger der an-

vendes på universitetsniveau);

c) personer der pga. et dansk

forlags konkurs ikke har mod-

taget det skr. aftalte forfatter-

honorar.

Støtte: Portioner a kr. 5.000-

25.000.

Ansøgning: Hver kategori har sit

eget ansøgningsskema der fås

på www.ac.dk/loen_og_arbej-

de el. fra AC’s sekretariat, tlf.

3369 4066. Bilæg relevant for-

lagskontrakt.

Sendes til: Akademikernes 

Centralorganisation, Nørre

Voldgade 29, P.O.B. 2192, 

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/8-01.

Uddannelse

▼ Humaniora

Studerende søges til 
evaluering af Koncert-
Karavanen
Indhold: Skal du i gang med spe-

cialet, og har du endnu ikke

fundet et emne? Interesserer

du dig for musik- og koncert-

formidling til børn og for ny-

komponeret musik/cross-over?

Har du erfaring med under-

søgelser af publikumsreception

og evt. også med kvalitative

metoder? Så tilbyder vi en

spændende ramme for dit spe-

ciale i kontakt med musikver-

denen uden for universitetet.

Yderligere oplysninger: Bjørn

Hernes, tlf. 3879 0114, e-mail:

e-mail: b.hernes@mail.tele.dk.

Kurser

Kursus i tumorbiologi 
og klinisk onkologi
Indhold: En teoretisk gennem-

gang af tumorbiologien inkl.

de hyppigst anvendte metoder,

rationalet for de forskellige ty-

per cancerbehandling, gen-

nemgang af de vigtigste can-

cersygdomme og deres be-

handling samt planlægning af

kliniske forsøg inden for onko-

logien. Undervisningen vil dels

være problem-orienteret og

dels foregå som fore- og efter-

læsninger. Detaljeret program

vil blive annonceret senere.

Kurset godkendes som 2 ugers

VKO.

Pris: Kr. 4.000 for deltagere uden

tilknytning til det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet. Stude-

rende ved et andet fakultet

bør henvende sig til eget fa-

kultet mht. betalingen. 

Tid: 13 - 24/8-01.

Tilmelding: Indsendelse af særligt

skema som kan afhentes i

VKO-sekretariatet, Panum In-

stituttet, bygn. 9, 1. sal, rum

41, Blegdamsvej 3. Vedlægges

en kort motivering.

Sendes til: Overlæge, dr. med.

Nils Brünner, Finsenlaborato-

riet, Rigshospitalet, Strand-

boulevarden 49, opg. 7.1, 

2100 Kbh. Ø, tlf. 3545 5606.

Tilmeldingsfrist: 15/5-01.

Yderligere oplysninger: Medde-

lelse om optagelse på kursus

vil blive udsendt ultimo maj.

Møder

Møder i Polymorfien
Emne I: Reaktive ledsymptomer

efter gastrointestinal infektion

ved Henning Locht, Autoim-

mun-afdelingen, SSI.

Tid: 15/5-01, kl. 15.00.

Emne II: Hodgkins sygdom – fore-

komst og sammenhæng med

mononukleose ved Henrik

Hjalgrim et al, Afd. for Epide-

miologisk Forskning, SSI.

Tid: 22/5-01, kl. 15.00.

Emne III: DNA typning af resi-

stente pneumokokker i DK ved

Margit Kaltoft et al., ALMOS,

SSI.

Tid: 29/5-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Dansk Funktionel 
Grammatik
Møder

Indhold I: Indirekte Objekt i

spansk, grammatikalisering og

konguens ved Silvia Becerra

Bascunan, KU. Variational ty-

pology of Contemporary 

Danish ved Ole Nedergaard

Thomsen, KU.

Tid: 16/5-01, kl. 14-16.

Indhold II: Productivity, Linguistic

Layering and Potential Compo-

sitionality ved Michael Fortes-

cue, KU. Koglekirtlen – eller

hvordan skabes forbindelsen

mellem udtryk og indhold ved

Ole Togeby, AU.

Tid: 23/5-01, kl. 14-16.

Sted: KUA, lok. 13.1.57.

Arrangør: FG-kredsen, Lisbeth

Falster Jakobsen, Inst. for Tysk

og Nederlandsk, tlf. 3532 8170.

Informationsmøde 
for kommende speciale-
studerende 
Målgruppe: Studerende med in-

teresse inden for Genteknologi

og Molekylærbiologi.

Indhold: Forskere fra forskellige

forskningsinstitutter informe-

rer om deres forskning og om

mulige specialeprojekter de re-

spektive steder.

Tid: 17/5-01, kl. 18.00-21.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Tilmelding: Jens-Ole Bock, tlf.

2714 1904, e-mail:

JBock@biostud.ku.dk.

Tilmeldingsfrist: 15/5-01. 

Arrangør: GENTEKnet.

Sprogpsykologisk 
Temaaften 
Indhold: Prof. Frans Gregersen,

Institut for Nordisk Filologi, 

KU taler om Sprogforståelse

som sprogpsykologisk og

sprogsociologisk problem med

udgangspunkt i en undersøgel-

se af hvordan danskere forstår

svensk og omvendt.

Tid: 17/5-01, kl. 19.00.

Sted: KUA, lok. 7.3.114.

Arrangør: Fagligt Forum for

Sprogpsykologi.

Science og Technology
Foresight
Øresundssymposium

Indhold: Med udgangspunkt i

Medicon Valley Academys, IT

Øresunds, Øresund Food Net-

works og Øresund Environ-

ments (Öresund Science Re-

gion) faglige krydsfelter øn-

skes et bud på Øresundsregio-

nens kommende udfordringer.

Herefter paneldebat: Øresund

Science Region og fremtiden.

Efterfølgende frokost.

Oplægsholdere fra: Medicon 

Valley Academy: Bioteknologi;

Øresund Food Network: Lev-

nedsmiddelforskning; Øresund

Environment: Miljø; IT Øre-

sund: Informations- och kom-

munikationteknologi.

Tid: 21/5-01, kl. 10-13.

Sted: Handelshøjskolen i Køben-

havn, Solbjerg Plads 3 .

Yderligere oplysninger: For til-

melding og endeligt program

kontakt Ulla Kockum,

Øresundsuniversitetet, e-mail:

ulla.kockum@oresund.lu.se,

tlf.: +46 46 222 09 68. 

Kina Forum for 
Menneskerettighederne
Panel-diskussion

Indhold: Udviklingen i Kina i dag

i forhold til mulighederne for

beskyttelse af menneskerettig-

hederne. 

Panel: Morten Kjærum, DCMR;

Jens Bertelsen, Dansk Industri;

Clemens Stubbe-Østergaard,

Øst-Asien Områdestudie, Aar-

hus Universitet; Hatla Thelle,

Kina-forsker, DCMR, m.fl.

Tid: 23/5-01, kl. 14.00-16.30.

Sted: Det Danske Center for

Menneskerettigheder, Wilders

Plads 8H, 3., Kantinen.

Arrangør: Det Danske Center for

Menneskerettigheder.

Yderligere oplysninger: Hatla

Thelle el. Anne-Marie Træholt,

tlf. 3269 8849, e-mail: 

amt@humanrights.dk.

Et naturvidenskabeligt 
filosofikum – hvordan?
Debat og indledende møde

Indhold: Deltag i opbygningen af

et dansk netværk (under NSU,

http://nsuweb.net) der bl.a.

skal støtte indførelse af et na-

turvidenskabeligt filosofikum.

Tid: 25/6-01, kl. 10-16.

Sted: Danmarks Erhvervspæda-

gogiske Læreruddannelser,

Thomas B Thriges Gade 48,

5000 Odense C.

Pris: Kr. 100 inkl. kaffe og fro-

kost, studerende dog kr. 50.

Tilmelding: Til nedenstående.

Tilmedingsfrist: 1/6-01.

Yderligere oplysninger: Steen

Hvid, DEL, Rosenørns Allé 31,

Frederiksberg C, e-mail:

steen.hvid@delud.dk.

Effects of Climate 
Change on Ecosystem
Processes and 
Biodiversity
Temamøde

Oplæg: 7 internationale gæste-

forelæsere.

Tid: 28/5-01, kl. 13.00-17.00.

Sted: GeoCenter, Øster Voldgade

10, Aud. B.

Arrangør: COGCI, Københavns

Universitet, www.COGCI.dk.

Kunstneriske akademikere
På Kunsthistorie nøjes de studerende ikke med at snakke og læse om kunsten, de prøver også selv kræfter med den. På Københavns Universitet

Amager kan man i øjeblikket opleve den sidste af i alt fire installationer lavet af studerende på kunsthistorie som en del af et kursus på over-

bygningen. Temaet er korsfæstelse, omskæring og de andre ar og sår mennesket påfører sig for at sætte spor i tilværelsen.

The crucifixion of the image: Scars, Wounds and Signatures, Glasburet, trappe 8, Københavns 

Universitet Amager, Njalsgade 80. Udstiller fra den 8. - 31. maj 2001
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Seminarer og 
workshops

Rethinking poverty – 
environment relations
Heldagsseminar

Indhold: Seminaret berører tidli-

gere forståelser af sammen-

hængen mellem fattigdom og

miljø og de antagelser de byg-

ger på, men vil lægge mest

vægt på den nyere forsknings

forståelse af forholdet mellem

fattigdom og miljø. Koncepter

som social økologi, institutio-

ner og ‘entitlements’ vil blive

diskuteret.

Oplægsholdere: Melissa Leach,

IDS, Sussex; David Reed, WWF,

USA; Phil Franks, CARE, DK;

Thorkil Casse, RUC; Quentin

Gausset, KU. 

Sprog: Engelsk. 

Pris: Kr. 100 inkl. frokost.

Tilmelding: Hanne Agersnap, 

CARE Danmark, tlf. 3536 8858,

e-mail: hanne@care.dk.

Tid: 23/5-01, kl. 8.30-17.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. B. 

Arrangør: Miljø- & Udviklingsnet-

værket, www.ed-net.dk.

Africa Seminar
Contents: Bad Death and the 

Blood of Christ: Vodhun and

Christian faith in a Ghanaian

town.

Lecturer: Dr. Nadia Isabella 

Lovell, Dept. of Social Anthro-

pology, University of Kent at

Canterbury.

Time: 22 May 2001 at 13.15-15.00

Place: Center for Afrikastudier,

Købmagergade 46, Seminar

room 456.

Organizer: Center for Afrikastu-

dier, tlf. 3532 2585, e-mail:

CAS@teol.ku.dk, www.teol.

ku.dk/cas/seminar.htm.

Is there a future for 
the nation in Northern
Europe?
Symposium

Contents: How was ‘nation’ con-

structed in Northern Europe;

How do the concepts of ‘na-

tion’ differ in the five Scandi-

navian countries?; Why is ‘na-

tion’ still relevant in contem-

porary Europe?; How will the

Northern European nations 

develop in the future?

Form: Lectures, discussions and

workshops.

Language: German and English.

Time: 21 June 2001, 9.00-18.00.

Place: Nordeuropa-Institut,

Schützenstrasse 21, 101, Berlin,

Germany.

Organizer: http://got.to/nordic-

nations-symposium.

Additional information: E-mail:

nordic.nations@berlin.dk.

Samvær og sport

KU’s vuggestue fylder 
25 år
For 25 år siden startede en grup-

pe studerende en vuggestue

ved KU. Det skal fejres. Alle

gamle og nuværende børn og

forældre inviteres til at møde

gamle legekammerater og kol-

legaer. Vuggestuen serverer

lidt mad og lagkage, og der vil

være mulighed for at købe

drikkevarer.

Tid: 19/5-01 fra kl. 13.00.

Sted: Studenterrådets vuggestue,

Krystalgade 14-16, 1172 Kbh. K.

Studentermenighedernes
sommerfest
Tid: 1/6-01, kl. 18.00.

Sted: Sankt Andreas Kirke,

Gothersgade 148, gården.

Pris: Kr. 50.

Tilmelding: Carl Fuglsang-

Damgaard, tlf. 3393 0183.

Udflugt til Ven
På Ven er der lejet cykler til alle,

og med guidens hjælp vil man

opleve øens seværdigheder.

Medbring mad og drikkevarer

som vi nyder i naturen.

Tid: 10/6-01, kl. 10.00. Afgang

mod Ven kl. 10.20. Vi sejler fra

Ven igen kl. 17.10.

Mødested: Flyvebådene, Havne-

gade 49, Kbh. K.

Pris: Medlemmer af NAKU inkl.

cykel og guide kr. 80, ikke-

medlemmer inkl. cykel og gui-

de kr. 155.

Tilmeldingsfrist: 23/5-01 til 

e-mail: truddi@get2net.dk.

Arrangør: NAKU,

www.nat.ku.dk/alumne/.

Sommeridræt
USG’s sommerprogram

Der er stadig ledige pladser på

mange hold fx svømning, vol-

ley, aerobic, dans, vægt-

træning og badminton.

Tilmelding: USG’s kontor, Nørre

Allé 53, tlf. 3537 6198.

Yderlige oplysninger:

www.usg.ifi.ku.dk.

Disputatsforsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Overlæge Finn E. Nielsen

Titel: Erhvervsprognosen efter

akut myokardieinfarkt.

Tid: 1/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Herlev Amtssygehus, Herlev

Ringvej, 2730 Herlev, Lille aud.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Jens Rokkedal Nielsen

og overlæge, dr.med. Kari 

Saunamäki.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. Hans

Ibsen, medicinsk afdeling M,

Amtssygehuset i Glostrup, tlf.

4323 3215 før forsvarshandlin-

gen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Kildebakken 50, 8800

Viborg, tlf. 8725 8032, e-mail:

fenielsen@vip.cybercity.dk. Be-

dømmelsesudvalgets indstilling

kan købes ved skr. henv. til 

Fakultetssekretariatet.

Afdelingslæge 

Lars Vedel Kessing

Titel: Course and cognitive out-

come in major affective dis-

order.

Tid: 7/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Auditoriet, afsnit 6102, 

Psykiatrisk Klinik, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Per Bech og seniorfor-

sker, dr.med. Sjudur F. Olsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, ledende overlæge Helle

Aggernæs, Amager Hospital,

Øster Farimagsgade 5, 1399

Kbh. K, tlf. 3338 3930 før for-

svarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Tavlekærsvej 81, 

2650 Hvidovre. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes

ved skr. henv. til Fakultets-

sekretariatet.

▼ Naturvidenskab

Anders Hay-Schmidt

Titel: Det serotonerge nervesy-

stems evolution.

Tid: 22/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Zoologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, Auditorium A.

Officielle opponenter: Dr. Claus

Nielsen og prof. Michael C.

Thorndyke.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig hos forsvarslederen

inden forsvarets begyndelse.

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar af disputatsen kan erhver-

ves ved skr. henv. til Anders

Hay-Schmidt, MAI-B, Panum In-

stituttet, 18.2. Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N, e-mail:

a.hay@mai.ku.dk. Bedømmel-

sesudvalgets indstilling kan fås

ved henv. til Det Naturviden-

skabelige Fakultet, tlf. 3532

4256, e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

▼ Samfundsvidenskab

MA Washington Onyango-Ouma

Titel: Children and Health Com-

munication: Learning about

health in everyday relation-

ships among the Luo of

western Kenya.

Tid: 16/5-01, kl. 14.00. 

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.,

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henv. til

Institut for Antropologi, tlf.

3532 3468.

Mag.scient. i antropologi 

Gitte Engholm

Titel: Den lille modstand: konti-

nuitet og forandring i bosniske

flygtninges selvforståelse og

hverdag i Danmark under

særlovene 1992-1997.

Tid: 14/6-01, kl. 14.00. 

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2.,

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henv. til

Institut for Antropologi, tlf.

3532 3468. 

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Charlotte Nyvold

Titel: Detection and Quantifica-

tion of Minimal Residual 

Disease in Childhook Acute

Lymphoblastic Leukaemia.

Tid: 21/5-01, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, mini

Aud. 2, lok. 29.1.32.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, e-mail,

charlotn@biobase.dk.

▼ Naturvidenskab

Fridolin Okkels

Titel: Creation and Interaction of

Self-organised Structures in

Turbulence.

Tid: 17/5-01, kl. 13.15.

Sted: NBI, Blegdamsvej 17, 

Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås på

www.nbi.dk/~okkels/.

Cand.scient. Peter Sunde

Titel: Ecological constraints and

behavioural adaptations of

raptors in nothern environ-

ments with special emphasis

on the Tawny Owl (Strix aluco).

Tid: 18/5-01, kl. 13.

Sted: Universitetsparken 15,

bygn. 12, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan får ved henv. til af-

delingssekretær Lone Jönsson,

tlf. 3532 1313 el. Peter Sunde,

tlf. 3532 1257.

Lene Møller Madsen

Titel: Location of woodlands –

the Danish afforestation pro-

gramme for field afforestation.

Tid: 29/5-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Auditorium B.

Cand.scient. Jacob Nielsen

Titel: Identification and characte-

risation of a family of RNA-bin-

ding proteins and their role in

translational and mRNA locali-

sation.

Tid: 21/6-01, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: En kopi

af afhandlingen kan gennem-

ses hos Mette Bie, Molekylær-

biologisk Institut, Ø, Farimags-

gade 2A.
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Kritiken av Staten
Prof. Jens Bartelson, KU

Tid: 16/5 kl. 19.30

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

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

Ab initio Prediction of Protein Structure
Harold A. Scheraga, Cornell University, Ithaca, New York, USA

Tid: 16/5 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, Søren Brunak, tlf. 4525 2477

Christian IV’s historieskrivere 
Forskningsbibliotekar Karen Skovgaard-Petersen

Tid: 17/5 kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Forum for Renæssancestudier, pade@hum.ku.dk

In search of Vinland  
Prof. emeritus, Haraldur Bessason, University of Manitoba

& Akureyri Universitet

Tid: 17/5 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr. Isländska kollokviet för historia och samhälle, Oldnordisk Forum og Det Arnamagnæanske In-

stitut, tlf. 3532 8467

Labour Migration and Structural Change: Taiwan in Focus 
Prof. Ching-lung Tsay, Institute of Economics, Academia Sinica, Taipei

Tid: 17/5 kl. 15.15-17.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, erik@nias.ku.dk

Raptors with radios: from behavior studies 
to models for conservation
Dr. Robert Kenward, Centre for Ecology and Hydrology, UK

Tid: 17/5 kl. 15.30

Sted: Zoologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr.: Zoologisk Institut, Afd. for Populationsøkologi, tlf. 3532 1260

Appreciating a New World Artifact in an Old World Setting: 
Guaman Poma’s Illustrated Chronicle
Prof. Rolena Adorno, Yale University, USA

Tid: 17/5 kl. 16-17

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

Arr.: Inst for Religionshistorie, Afd. for Indianske Sprog og Kulturer og Det Kongelige Bibliotek, 

tlf. 3963 2882

NATO, Rusland og CFE traktatens fremtid
Orlogskaptajn Klaus Bolving

Tid: 17/5 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Taksonomiske forviklinger i finlandshvalsfamilien 
med særlig henblik på Nordatlanten og brydeshval-
sejlhval-artskomplekset
Lektor Carl Christian Kinze, Zoologisk Museum

Tid: 17/5 kl. 19.30

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/
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Fieldwork in Ignalina nuclear power plant community: 
discussing primary results and analytical perspectives
MA Kristina Sliavaite, Vilnius University

Tid: 10/5 kl. 13-15

Sted: Frederiksholms Kanal 4, 3., lok. 308

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464

Changing Dynamics of Turkish Politics
Dr. Jeremy Salt

Tid: 10/5 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Sprogstörda barn ut ett processbegränsningsperspektiv
Docent Birgitta Sahlén, Lunds Universitet

Tid: 14/5 kl. 13-15

Sted: KUA, IAAS, lok. 7.3.114

Arr.: IAAS, Birgit Hutters, tlf. 3532 8641

Europe as a Security Actor
Editor-in-Chief Thøger Seidenfaden, Politiken

Tid: 16/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Diasporic Cultures: Contemporary Transnational Migration
from the Hispanic Caribbean to the United States
Prof. Jorge Duany, University of Puerto Rico, Río Piedras

Tid: 16/5 kl. 11-13

Sted: Frederiksholms Kanal 4, lok. 308  

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3467

Table Top Experiments for Testing the Short Distance 
Properties of Gravitation
Prof. A. Kapitulnik, Stanford University

Tid: 16/5 kl. 15.15 (coffee/tea at 14.45)

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 3

Arr.: Niels Bohr Lectures

Political Demography of Nation-State Building in Indonesia
Dr. Riwanto Tirtosudarmo, Indonesian Institute of Sciences, Djakarta

Tid: 16/5 kl. 15.15-17.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, erik@nias.ku.dk

Renewing Research on the 
Andes: New Discoveries in 
the Case of Guaman Poma and 
New Challenges in the Age of 
the Internet
Prof. Rolena Adorno, Yale University, USA

Tid: 16/5 kl. 16-18

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant,

Blixen-salen

Arr.: Inst for Religionshistorie, Afd. for Indianske

Sprog og Kulturer og Det Kongelige Bibliotek, 

tlf. 3963 2882

Rolena Adorno udgav i 1979 den første nøjagtige be-

skrivelse af Det Kongelige Biblioteks berømte illustere-

de ‘Inkahåndskrift’ fra 1615, og er medudgiver af den

moderne kritiske udgave (1980 og senere). Hun genud-

sendte sidste år sin banebrydende bog om københav-

nerhåndskriftet: ‘Guaman Poma. Writing and Resistan-

ce in Colonial Peru’ (1986). Nu gæster hun København

fordi hun har været faglig konsulent ved Det Kongeli-

ge Biblioteks totale digitalisering og web-publicering af håndskriftet. Sitet www.kb.dk/elib/mss/

poma åbner 15/5 samtidig med at Adorno udgiver en ny bog: ‘Guaman Poma and His Illustrated

Chronicle from Colonial Peru’ (Museum Tusculanums Forlag).

Guaman Poma overdrager sin krønike

til kong Filip III af Spanien
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Kødets opstandelse 
– kroppens forfald
Cand.theol. Mogens Linhardt

Tid: 17/5 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen,

www.stud.hum.ku.dk/

Studenterkredsen

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20

‘Vi tror på Kødets Opstandelse’ 

lyder trosbekendelsen. Men hvor-

dan forholder nyere dansk prædi-

kentradition sig til denne beken-

delse? Forholder den sig overhove-

det til bekendelsens irrationelle 

udsagn? Kan man sige at forkyn-

delsen af kødets opstandelse er i en

fortolkningskrise? Foredraget vil

forsøge at afdække opstandelses-

læren i den danske prædiken i dag.

Victor Klemperer og historieteleologien
Oversætter Henning Vangsgaard

Tid: 18/5 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

Hvad vil de frivillige organisationer?
Lektor Lars Torpe, Aalborg Universitetscenter og Lena Lindgren, CEFOS, Göteborg

Tid: 18/5 kl. 13.00.

Sted: Landemærket 9A, lok. 11

Arr.: COS, www.cos.dk

Vad bestämmer nyhetsjournalistiken? 
Om 75 års aktualiteter i svensk radio och TV
Prof. Lennart Weibull, Göteborgs Universitet

Tid: 18/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

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

Er frivillige organisationer til besvær eller gavn 
for det offentlige?
Prof. Per Selle, Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring; cand.scient.pol. 

Nanna Høygaard, KU; lektor Lars Torpe, AAU og vice-direktør Benny Blak, Ungdoms- og Uddannelses-

forvaltningen i Københavns Kommune

Tid: 21/5 kl. 13.00-16.30

Sted: Landemærket 9, lok. 11

Arr.: COS, www.cos.dk. Tilmelding til cg@ifs.ku.dk mrk. ‘Tilmelding npm’ 

Borneo under the Japanese 
Prof. Robert Reece, Murdoch University, Western Australia

Tid: 22/5 kl. 13.15-15.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, erik@nias.ku.dk

Changing perspectives on Forests: people, ecology 
and science-policy processes in West Africa
Ph.D, Professorial Fellow Melissa Leach, Institute of Development Studies, University of Sussex, UK 

Tid: 22/5 kl. 15.15

Sted: Frederiksholms Kanal 4, Aud., lok. 206

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3467

Intelligens og adfærd
Prof. i børne- og udviklingspsykologi 

Helmuth Nyborg, Århus Universitet

Tid: 22/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, 

Universitetsparken 15, Aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening,

tlf. 3332 6999, e-mail: rsr@nepa.ku.dk

Det fremføres ofte i diskussioner at 1)

man ikke kan måle intelligens særlig

præcist, 2) der er mange former for intelligens og 3) intelligens måske siger noget om hvordan

man klarer sig i skolen, men ikke i livet. Disse opfattelser har stor udbredelse i offentligheden

og blandt pædagoger og lærere. Selv en del fagfolk er af samme mening. Foredraget har til for-

mål at påvise at alle tre udsagn er lodret forkerte. Denne hypotese er ikke ny – den blev fremsat

af Spearman allerede i 1904.

The Pleasures of Japanese Literature 
Prof. Donald Keene, Columbia University, New York

Tid: 23/5 kl. 13.15-15.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, erik@nias.ku.dk

Taming Light with Cold Atoms: 
Light at the Bicycly Speed – and slower yet!
Prof. L. Vestergaard Hau, Harvard University

Tid: 23/5 kl. 14.15 (coffee/tea at 13.45)

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Aud. 1

Arr.: Niels Bohr Lectures
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På Elisabeth Teissiers hjemmeside kan man for cirka
2,5 danske kroner i minuttet få svar på astrale
spørgsmål. Man kan selvfølgelig også bare læse sit

stjernetegns horoskop eller se hvad stjernerne siger om
forurening og problemerne på den politiske scene – hvis
man ellers kan forstå fransk.

Det særlige ved indehaveren af hjemmesiden er at hun
har fået de akademiske sind i kog i Frankrig. Hun er nem-
lig netop blevet udnævnt til doktor ved det fornemme pa-
risiske universitet Sorbonne på en afhandling der handler
om noget så uvidenskabeligt som astrologi. Og det er år-
sagen til at blandt andet astronomer og sociologer fra Sor-
bonne er fløjet op af sæderne og har råbt vagt i gevær. 

Selvom doktorgraden blev tildelt hende for en afhand-
ling om astrologi som sociologisk fænomen, så raser to af
hendes nye fagfæller, som er sociologiprofessorer, på for-

siden af Le Monde over at en afhandling af så underlødig
karakter er blevet anerkendt som videnskabeligt arbejde.

Den upartiskhed der formodes at præge en doktoraf-
handling kan Teissier tilsynelandende ikke bryste sig af.
Hun er en ivrig fortaler for at Sorbonne skal have en lære-
stol i astrologi, og hun er en kendt dame i Frankrig fordi
præsident Mitterand brugte hendes kontakt med stjerner-
ne når han skulle lancere nye politiske indgreb.

Ved sit doktorforsvar kunne hun da heller ikke dy sig
for at udtrykke sin glæde over at astrologien nu var vendt
tilbage til Sorbonne hvor den ellers har været lyst i band i
omkring 350 år.

Måske var der ingen der havde fortalt hende at det var
en doktorgrad i sociologi hun havde erhvervet sig? ■

ukh

Sociologiens franske stjerne
Hvor bliver videnskabeligheden af når en spåkone med 

speciale i det astrale blive doktor på en afhandling om 

yndlingsemnet astrologi? Det skændes man om i Frankrig

Af Ulla Kiel Hansen

Inde i maven på kolossen
ved Nørre Allé og Bleg-
damsvej ligger frokosteta-

blissementet for medicinere og
andet godtfolk – Panums kanti-
ne. Ved første øjekast fristes
man til at tro at kantinen stræk-
ker sig i hele Panums længde.
Lokalet er langstrakt og der er
halvmørkt under de lilla sæn-
kede lofter, så man mister hur-
tigt overblikket. Nogle store
vinduer i den ene side sender
dog et behjælpeligt lys ind til
kantinens besøgende. 

Tre store, grønne bure i mid-
ten af lokalet fungerer som små
enklaver hvor læsegruppens
frokost eller veninde-sladderen
kan konsumeres. Lokalets en-

deløse vidder er afbrudt af 
orange skillevægge, og imellem
dem er røde, blå og orange
træstole stimlet sammen om
små borde hvor de studerende
kan flade ud med den med-
bragte eller erobringerne fra
kantinen. 

Mange af stolene er besat
denne onsdag omkring frokost,
men det store rykind kommer
lige efter deres udsendtes an-
komst og viser med tydelighed
at stedet har mange tilfredse
kunder.

En fornemmelse af hygge
breder sig trods inventarets in-
stitutionspræg.

Syltede chilier og 
fiskefrikadeller
Omkring 1600 studerende og

ansatte bliver bespist hver dag,
men her møder man ikke kede-
lig samlebåndsmad. Et stort ap-
petitvækkende udvalg ligger og
byder sig til i diskens plastic-
montrer. 

Her er alt fra nysmurte sand-
wiches, højt belagt smørrebrød
til dagens fedtfattige, lune og
varme retter som er et fast pro-
grampunkt hver dag. En salat-
bar med to færdigblandede
salater og bland selv-ingredien-
ser som majs, agurk, oliven, sol-
tørrede tomater, syltede chilier
og solsikkekerner fuldender
indtrykket af høj standard og
overskud til at gøre noget ek-
stra.

Valgmuligheder var der altså
nok af, men der skulle jo træf-
fes et valg. Min ledsager slog

ned på dagens ret, fiskefrika-
deller med kartofler og remou-
lade. Det viste sig at være solidt
håndværk selvom der ikke var
eksperimenteret så meget med
udtrykket hverken syns- eller
smagsmæssigt.

En hjemmerørt tunsalat lagt
ind i et flute, direkte leveret fra
bageren til den rimelige pris af
20 kroner, var af høj kvalitet og
mættende. Måske kunne man
have ønsket sig et mere spicy
touch.

Kvalitet i top, pris i bund
Jeg ville prøve en laksetærte,
men på grund af den lidt man-
gelfulde skiltning fik jeg i stedet
en maskeret grøntsagspie med
ned til vores bord. Pien var la-
vet efter kantinemutters egen

hjemmekomponerede opskrift
og var guf for smagsløgene, så
sammen med det tilhørende
kalkunbryst kom den undersee-
dede “laksetærte” alligevel til
ære og værdighed. 

Kantinen gav valuta for pen-
gene. Som studerende har man
dog næppe råd til at spise da-
gens ret her hver dag, men kan
man nøjes med dagens lune el-
ler en stor salat er man nede i et
prisleje på 10-15 kroner. Billi-
gere kan det vel næsten ikke
gøres.

Nogle dage kan man gå om-
bord i en tag-selv smørrebrøds-
ø. Til en pris af 25 kroner er der
frit valg i smørrebrødshimlen.
Ifølge vores medicinske kilde er
det populært og velsmagende.

På vej ud fangede en flot ka-
geopsats vores opmærksom-
hed. Den indbød i høj grad til
smovseri – kun otte kroner for
en lækker muffin eller skæreka-
ge – men vores maver havde al-
lerede meldt pas, og vi nøjedes
med den lange spadseretur ud
mod dagslyset. ■

Der gives fra én til fem tunger, hvor én er fremragende 

og fem uspiseligt.

Kantinen på Panum
Blegdamsvej 3A, 2200 København N

Åbningstider: Mandag til fredag 8.30-14.30, 

for den varme mad 11-14

Stordrift med 
sans for detaljer
Det store udvalg, de rimelige priser og det smilende

personale glædede Universitetsavisens udsendte 

da de aflagde Panums kantine et besøg.

FROKOSTHYGGE – Kantinen på Panum er forståeligt 

nok et populært sted når klokken slår tolv.


