
: AEUNIVERSITET VI-SEN

københavns  univers itet

Universitetsavisen
18 0116 29.10

Muslimske studerende på Københavns
Universitet har siden terrorangrebet på
USA været hyppige stemmer i politik
og presse. Universitetsavisen har mødt
to af de studerende som repræsente-
rer nogle af de danske muslimers store
indbyrdes forskelligheder kulturelt, 
religiøst og politisk 
LÆS INTERVIEWS SIDE 8-9

Palaver på Panum
Tonen var skarp ved det første valgmøde
mellem de tre kandidater til dekanposten på
Sundhedsvidenskab. Alt imens den afgående
dekan bliver kritiseret for at tilsidesætte 
personalepolitikken for rydde op i butikken
før lukketid.  LÆS SIDE 4-5

Gundelachs for-
nemmelse for magt
Som sociolog har 54-årige Peter Gundelach
et professionelt forhold til organisations-
forandring – og det er en stor fordel når man
ønsker at være rektor, mener han.  
LÆS PORTRÆT SIDE 6-7

Muslimske stemmer
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Endnu en finanslov 
med forringelser

At universitetsåret indeholder sin egen
faste og tilbagevendende rytme, overra-
sker nok de færreste. Studiestarten lig-

ger i september, eksamensperioderne hovedsa-
geligt i januar og juni og så videre. Men at uni-
versiteterne igen i år skulle modtage et forslag
til finanslov hvorom man kan sige at det ligner
det fra sidste år og fra året før igen, overrasker
mig. Under forhandlingerne om den endelige
finanslov sidste år blev der som bekendt ind-
gået en flerårsaftale som tilførte universiteter-
ne forøgede midler. Der blev dengang visse
steder ikke sparet på de store ord da de fleste
var enige om at aftalen ville sikre stabile vilkår
for universiteterne i årene fremover. 

Så meget desto mere nedslående var det at
slå op i forslaget til finanslov for 2002 blot

for at konstatere at der for næste år er udsigt til
at universiteternes bevillinger igen udhules
kraftigt. Flerårsaftalen ser nu ud til at være re-
duceret til et lille bump på vejen i en lang ræk-
ke af forringelser for uddannelses- og forsk-
ningsmulighederne ved de danske universite-
ter. Det eneste økonomisk stabile synes at være
ustabiliteten, og ustabilitet og bevillingsreduk-
tioner fremmer bestemt ikke universiteternes
kommende udfordringer og langsigtede plan-
lægningsbehov. 

Universiteterne er på forslag til finanslov for
2002 stillet i udsigt at bevillingerne til

forskning samlet reduceres kraftigt til næste
år. Det er både universiteternes basisforsk-
ningsbevillinger og bevillingerne til forsk-
ningsrådene som reduceres. For Københavns
Universitet alene udgør reduktionen af basis-
forskningsbevillingerne omkring 25 millioner
kroner. Hertil kommer så universitetets andel
af nedgangen i bevillingerne fra forskningsrå-
dene med videre. Med en samlet nedgang på
150 millioner kroner i bevillingerne til forsk-
ningsrådene med videre hvoraf universitetet
normalt får omkring 25 procent af de samlede
bevillinger, vil nedgangen kunne mærkes kraf-
tigt også her. 

Men også på uddannelsessiden er bevillin-
gerne reduceret. I 2002 er der ikke fore-

taget en pris- og lønregulering af uddannelses-
taksterne. Dette betyder at uddannelsesbevil-
lingen på Københavns Universitet udhules med
godt 20 millioner kroner. Samlet set er der
altså udsigt til en udhuling af universitetets or-
dinære virksomhed på cirka 45 millioner kro-
ner i forhold til situationen her i 2001. Hertil
kommer så effekten af nedgangen i forsknings-
rådenes bevillinger.

Universiteternes situation er nu så stram at
det næppe er muligt at løfte alle de opga-

ver og udfordringer som ligger forude. Det
drejer sig i første omgang om at forøge og kon-
solidere den gode position som dansk forsk-
ning har i forhold til udlandet. Vi kan ikke
være førende på alle områder, men vi skal lig-
ge i front på udvalgte områder mens vi på øvri-
ge områder skal have et højt forskningsniveau
hvis vi skal klare os i den stadig hårdere inter-
nationale konkurrence. På samme måde er vo-
res universitetsuddannelser under pres fra den
stigende internationalisering. Udbuddet og
indholdet af vores uddannelser skal tilpasses
så de lever op til de krav om mobilitet og flek-
sibilitet som de studerende i dag berettiget for-
udsætter. Det må være et vigtigt mål at vi ud-
danner kandidater som evner at se problem-
stillinger og løsninger fra såvel en dansk syns-
vinkel som i international kontekst. 

Planlægningsudvalget vælger dog at sætte
sin lid til at bevillingsreduktionerne ikke

glemmes i forhandlingerne om den endelige 
finanslov. Der er flere forhold som kan give an-
ledning til en svag optimisme. For det første
bør universiteterne få en fornuftig andel af den
ene milliard som regeringen planlægger at ud-
mønte i fællesskab med de partier som ønsker
at indgå en finanslovsaftale. Dette vil være 
naturligt set i forlængelse af principaftalen om
fremtiden for forskningen som blev indgået i
maj sidste år. 

For det andet bør det nylige salg at UMTS
mobiltelefonlicenserne medføre forøgede

midler til forskningen. Det er nemlig en stor
forskningsindsats som har tilvejebragt grund-
laget for den teknologi som nu viser sig så at-
traktiv for de private investorer på mobiltelefo-
niområdet. For det tredje anbefaler Forsk-
ningskommissionen – i betænkningen fra sep-
tember om de fremtidige vilkår for dansk
forskning – et betragteligt løft i de midler som
afsættes til den offentligt finansierede forsk-
ning. 

Der er således både grundlag og behov for
en reel, langsigtet aftale om forbedrede

vilkår for universiteterne i årene fremover.
Selvfølgelig skal man ikke være blind for at et
folketingsvalg venter lige om hjørnet og at
forskning og uddannelse i den sammenhæng
måske ikke har den allerstørste folkelige be-
vågenhed. Men vi er sikre på at massive lang-
sigtede investeringer i forskning og uddannel-
se kommer flerfold retur i form af gode afkast
til gavn for dansk vækst og udvikling. ■

Universitetsavisen

KU NOTER ▼  

Universitetet trækker i festtøjet

Å R S F E ST: Hvert år i november måned inviterer universitetet sine ansatte og
studerende samt særligt indbudte gæster til fest. Årsfesten markerer at endnu
et år er gået. Der gøres status og gives bud på hvad de næste år vil bringe.
Kåring af årets underviser samt promovering af nye doktorer og æresdoktorer
finder også sted ved årsfesten der i år holdes torsdag den 15. november i uni-
versitetets festsal. Festlighederne fortsætter om aftenen med en opførelse af
operaen Carmen for årsfestens gæster i Det Kgl. Teater. Deltagelse i begiven-
hederne i festsalen er gratis mens teaterbilletterne kan købes til nedsat pris.
Billetter og adgangskort sælges og udleveres fra torsdag den 8. november
2001 ved fremmøde hos Forenede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. Ledelses-
sekretariatet kan desværre ikke modtage bestillinger.

Anmeld dit kandidatur

VA LG : Sidste frist for at opstille som kandidat til efterårsvalget nærmer sig.
Kandidatanmeldelse foretages på særlige blanketter der fås på institutter, fa-
kultetskontorer samt i Valgsekretariatet. Anmeldelsen skal være Valgsekreta-
riatet i hænde senest den 29. oktober kl. 15. Kandidaternes navne offentlig-
gøres den 1. november 2001. For at opstille som kandidat er det et krav at
man er optaget på valgliste. Valglisten er fremlagt på institutter, fakultetskon-
torer samt i Valgsekretariatet i øjeblikket. Fristen for klager over optagelse på
valglisten er den 18. oktober, men egentlige fejl og mangler rettes så længe
det er praktisk muligt. 
Få flere oplysninger om valget på www.ku.dk/led/valg/ hvorfra det også er muligt

at udskrive alle blanketter.

Ekstra rejseforsikring

ST U D I E T U R : En gruppe studerende fra Københavns Universitet drager i
næste uge af sted på studietur til Istanbul med en sikkerhed som selv ikke den
bedste rejseforsikring ville kunne give dem. Den græsk-ortodokse kirkes over-
hoved - hans hellighed Patriark Bartholomaios – har nemlig personligt velsig-
net studieturen. De 30 studerende fra Moderne Græsk og Tyrkisk skal under
besøget i Istanbul i audiens hos patriarken der hylder de studerendes “be-
stræbelse for at fremme gensidig forståelse mellem det græske og tyrkiske
folk”. Grækenland og Tyrkiet har i næsten 200 år været fjendtligt indstillet
over for hinanden derfor er tiltag for at fremme forståelsen mellem de to lan-
de en sjældenhed. Istanbul er Tyrkiets største by og samtidig centrum for den
græsk-ortodokse kirke. Op til turen har de to studier på Københavns Universi-
tet arbejdet sammen om fælles undervisning og forelæsninger om regionen
de skal besøge.

Historiske æbler

N E W TO N : En direkte efterkommer til det æbletræ som inspirerede Newton
til ideen om tyngdeloven, er blevet plantet i Universitetsparken på Østerbro.
Nogle podekviste blev hentet i Woolthorpe, England, og Den Kongelige Vete-
rinær- og Landbohøjskole (KVL) podede dem på en grundstamme. Efter kyn-
dig pleje på KVL er træet nu blevet plantet ud så fremtidens biologer, kemi-
kere, fysikere, matematikere og andre der arbejder med naturens væsen, dag-
ligt kan lade sig inspirere på samme måde som Newton gjorde det.
Hør mere om æbletræet og Newton på P1 lørdag den 27. oktober kl. 15.

Af planlægningsudvalget

Indavl og nepotisme
“Ny bekendtgørelse skal ændres fordi den kvalitetsmæssige udvikling på universiteterne modarbejdes.

Men det haster! Foreløbig er 30 nye professorater under besættelse efter retningslinier som opfordrer

til ansættelse af interne ansøgere. Resultatet er indavl og nepotisme.”

Læserbrev af Hans Ulrik Riisgaard og Roy E. Weber, henholdsvis lektor, dr. scient., 

Syddansk Universitet og professor, dr. phil, Århus Universitet i Politiken den 4. oktober 2001
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STUDIER I  UDLANDET ▼  

Svær internationalisering
“Det er mere vanskeligt for danske studerende at rejse fordi de er ældre end udviklings-

studenter fra andre lande, de har måske arbejde og lejlighed. Desuden er studerende i

dag meget mere seriøse. De har ikke tid til at spilde tiden.”

Anne-Grethe Routley fra Internationalt kontor på RUC i Aktuelt 29. august 2000

samfundsvidenskabelige fag
stedet at opholde sig.

På Jura får hver studerende
der læser i udlandet på et god-
kendt jurakursus 5.000 kroner
med i hånden. De studerende
på de samfundsvidenskabelige
uddannelser har også større
chancer for at få støtte til studie-
opholdet. Siden sidste år har 
fakultetet nemlig valgt selv at
poste ekstra penge i stipendier
til deres studerende. 

– Universitetet giver ikke
penge nok til stipendier i for-
hold til hvor mange studerende
fra samfundsvidenskaberne der
søger. Før så vi at alt for mange
af vores dygtige studerende
måtte blive hjemme, siger de-
kan på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet, Tage Bild.

Af Lise K. Lauridsen

Ordet internationalise-
ring er populært når der
skal skrives udviklings-

kontrakter, festtaler eller politi-
ske aftaler om universiteterne.
Men virkeligheden for Køben-
havns Universitets godt 35.000
studerende er knap så florom-
vunden. De fleste studerende
får nemlig sværere og sværere
ved at komme til udlandet og
læse fordi støtten til udlandsop-
hold på Københavns Universitet
svinder ind. 

Det betyder blandt andet at
antallet af studerende fra
Københavns Universitet i ud-
landet er godt 10 procent lavere
end antallet af udenlandske
studerende der læser på KU. 

– Det er lidt bagvendt at vi er
bedst til at tage os af udenland-
ske studerende. Men succesra-
ten er simpelthen blevet for lille
for de danske studerende der
vil til udlandet. Stadig flere
søger om at få del i den samme
sum penge. Problemet er at sti-
pendiebeløbet ikke har ændret
sig siden 1992 da internationa-
liseringspuljen kom på univer-
sitetets budget, siger John E.
Andersen, leder af Det Interna-
tionale Kontor på Københavns
Universitet. 

At de studerende skulle være
for sløve til at rejse ud, mener
John E. Andersen ikke er rig-
tigt. Interessen for at komme til
udlandet på studieophold er
støt stigende. Men selv om der
er stigende interesse fra de stu-
derendes side og et større sam-

fundsmæssigt krav om gøre alle
uddannelser mere internatio-
nale, så er der stadig langt fra
ønsker og ord til handling. 

Social slagside
Selv om studerende på udvek-
sling normalt får SU’en med til
udlandet og får dækket under-
visningsafgifterne, så er der for
langt de fleste studerende sta-
dig betydelige udgifter ved at
tage til udlandet og læse. Der-
for er et tilskud fra stipendie-
puljen et afgørende lod i afvej-
ningen af om den studerende
kan tage af sted til udlandet for
at læse eller ej.

Formand for rektors interna-
tionale udvalg, prorektor Joan
Conrad, er ked af at der heller
ikke sidste år da der kom ekstra
penge til universiteterne, blev
råd til at forbedre muligheden
for at komme til udlandet og
læse. 

– Det er rigtigt at det er et
problem at vi tager flere ind på
universitetet end der rejser ud.
Manglen på stipendiemidler
skaber en social skævhed
blandt de studerende som kan
komme til udlandet fordi det
bliver et spørgsmål om støtte
fra forældre eller andre, siger
Joan Conrad.

Men selv om alle er enige i
vigtigheden af at give så mange
studerende som muligt en
chance for at læse i udlandet, så
blev en portal på Københavns
Universitet i sidste ende priori-
teret højere.

Hvis man ikke er heldig eller
velbeslået, men tørster efter
udlandet, så er Jura eller de

De ekstra stipendiemidler til
studieophold i udlandet har i år
betydet en pæn stigning i antal-
let af samfundsvidenskabelige
studerende der kommer til ud-
landet.

International herhjemme
Og alle har ambitioner om at
universitetsuddannelserne skal
være mere internationale. Men
John E. Andersen tror dog langt
fra at alle de studerende der
ønsker at rejse til udlandet vil
få mulighed for et udvekslings-
ophold. 

– Der er meget langt igen.
Hvis bare halvdelen af de stu-
derende skal have et internatio-
nalt element i deres uddannel-
se, så må vi se os om efter an-
dre måder at gøre universitets-

uddannelserne mere internatio-
nale på end ved fysisk at flytte
studierne til udlandet. Det in-
ternationale element kunne
måske også foregå ved at tage
et kursus over nettet, deltage i
nogle af universitetets 200 en-
gelsksprogede kurser eller gå til
udenlandske gæsteforelæseres
undervisning, foreslår John E.
Andersen.

Og Københavns Universitet
er godt med når det drejer sig
om at tiltrække studerende fra
udlandet og udbyde engelsk-
sprogede kurser. 

Men konkurrencen fra store
internationale virksomheder og
koncerner om at dække verdens
uddannelsesbehov har Køben-
havns Universitet endnu ikke
fået at mærke. 

For få studerende på
Københavns Universitet

har mulighed for at læse 
i udlandet fordi univer-

sitetet ikke har øget
mængden af stipendier

de seneste knap ti år

Ulige udveksling
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BOLIGADVOKATER
- et sikkert køb

www.vilsoe.dk    Tlf. 70 27 17 07    Åben søndag 11.00 - 16.00

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

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

7.500 kr. - enfamilieshuse

6.500 kr. - ejerlejligheder

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

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

FORÆLDREKØB
KØB EN STUDIEBOLIG TIL 
DIT BARN

Vi sørger for:

• Køberrådgivning og fuld berigtigelse

• Udarbejdelse af lejekontrakt

• Ansøgning om boligsikring

• Information om skatteforhold

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

UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING
TIL PRIVATE

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

Telefon 70 27 17 07 • Fax 70 27 17 08
Åbningstider: Man-fre 9.00 - 18.00 

Søn 11.00 - 16.00

Lederen af Det Internationa-
le Kontor er bange for at andre
måske mindre seriøse uddan-
nelsesudbydere løber med
mange potentielle studerende
hvis der ikke bliver satset mere
på netundervisning og interna-
tionale uddannelser end tilfæl-
det er i dag.

– Københavns Universitet ri-
sikerer at tabe den store gruppe
af studerende som har et udæk-
ket behov for at få en interna-
tional grad eller eksamen til de
mange franchisetagere af dyre
varemærker som Harvard eller
Cambridge der tilbyder billige
standardkurser til de studeren-
de, siger John E. Andersen. ■
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Af Lars Lønstrup

Efter otte år som chef for se-
kretariatet på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakul-

tet er Ebbe Trærup Andersen
med kort varsel blevet bedt om
at rydde sit kontor og overlade
pladsen til en anden.

Det er fakultetets øverste le-
delse med dekan Hans Hult-
born i spidsen som har truffet
beslutningen, og det sker få
måneder før dekanatet går af
for at overlade tøjlerne til en
nyvalgt ledelse per 1. februar
2002.

Dekanen der har arbejdet
sammen med Ebbe Trærup i
fem et halvt år, begrunder be-
slutningen med ‘samarbejds-
vanskeligheder’. Men såvel for-
klaringen som tidspunktet for
Trærups tvungne exit samt den
måde hvorpå dekanatet har an-
sat en ny sekretariatschef i
Trærups sted, møder kritik in-
ternt på fakultetet.

– Uanset hvem der vælges til
at efterfølge det nuværende de-
kanat, så er det mildt sagt et
meget uheldigt tidspunkt at fo-
retage sådan et skridt. Det er jo
ikke nogen lille forretning det
her, og derfor er der en stor
mængde administrativ
knowhow som det nye dekanat

er nødt til at få fra administra-
tionen, siger Mogens Spang-
Thomsen.

Han er medlem af Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultets-
råd og opstiller til det kommen-
de dekanvalg sammen med to
andre kandidater.

Den officielle meddelelse om
Ebbe Trærups afgang blev ud-
sendt den 8. oktober til medar-
bejdere og ledere på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet og
Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet. Af meddelelsen frem-
går også at den nuværende se-
kretariatschef på Samfundsvi-
denskab, Bente Hagelund, har
takket ja til at efterfølge Trærup
som chef for sekretariatet på
Sundhedsvidenskab med start
den 5. november.

Ebbe Trærup har i stedet sagt
ja til at fortsætte i en stilling i
Fællesadministrationen, oply-
ser universitetsdirektør Else
Sommer.  

Fremgangsmåden omkring
chefrokaden har vakt forvirring
og frustration. Universitetsavi-
sen har talt med flere af delta-
gerne ved efterfølgende møder
for institutledere og fakultets-
råd, og de fortæller samstem-
mende at Hans Hultborn –
trods flere opfordringer – ikke
fortalte stort mere end de alle-

rede havde kunnet læse sig til i
en skriftlig, og efter deres me-
ning mangelfuld, meddelelse
om chefskiftet. 

Manglende information
Under fakultetsrådsmødet var
Mogens Spang-Thomsen en af
de deltagere som bad om en
mere præcis forklaring, og han
godtager ikke Hans Hultborns
begrundelse af den sparsomme
information med at der er tale
om en personsag.

– Som fakultetsrådsmedlem-
mer er vi vant til at behandle
personsager, og grundlæggen-
de er vi ansvarlige i forhold til
fakultetet og dets forhold. Der-
for finder jeg det naturligt at vi
i det mindste fik så meget at vi-
de at vi kunne gå ud til vores
bagland og fortælle om vi fin-
der dekanatets handlemåde
retfærdig. 

Bjørn Quistorff der også er
kandidat til dekanposten ved
det nært forestående valg, si-
ger:

– Man bliver nødt til at skel-
ne mellem selve afskedigelsen
eller forflyttelsen og omstæn-
dighederne omkring den. Selve
afskedigelsen og dens årsager
ved jeg meget lidt om, og det
har jeg derfor ingen kommen-
tar til. Men jeg finder informa-
tionen omkring afskedigelsen
utilstrækkelig, og tidspunktet
er meget uheldigt.

Den tredje kandidat til de-
kanvalget på Sundhedsviden-
skab, Ralf Hemmingsen, be-
tragter rokaden som en forvalt-
ningsopgave der ligger i hæn-
derne på det til enhver tid sid-
dende dekanat.  

– Hvis de har besluttet at
gøre sådan, har jeg ingen be-
mærkninger til det, siger Ralf
Hemmingsen.

Uro blandt medarbejdere
Blandt de cirka 40 administrati-
ve medarbejdere i fakultetsse-
kretariatet på Sundhedsviden-
skab har Ebbe Trærups drama-
tiske afgang skabt en usikker
stemning. Derfor bad medar-
bejderne dekanatet om et møde
som blev afholdt torsdag den
11. oktober.

Medarbejderne blev assiste-
ret af deres tillidsrepræsentan-
ter Ingrid Kryhlmand (HK)og
Jan Andersen (AC) mens Hans
Hultborn mødte op sammen

med universitetsdirektør Else
Sommer.

– Else Sommer sagde under
mødet at Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultetssekretariat
er det dårligst fungerende på
KU set fra Fællesadministratio-
nen. Der er lidt for ofte proble-
mer med at overholde tidsfri-
sterne, og kvaliteten af det ind-
sendte materiale er for dårlig.
Medarbejdernes spontane kom-
mentar var: Hvorfor har vi ikke
fået det at vide for længe siden?
Det er urimeligt at det først
sker nu og på denne måde, for-
tæller Ingrid Kryhlman som
medarbejderne har bedt om at
udtale sig på deres vegne. 

De mener at tre-fire fyringer i
sekretariatet for ni måneder si-
den har betydet at det er blevet
sværere at leve op til ledelsens
krav.

På mødet fremkom også kri-
tik af at ånden i KU’s personale-
politik er blevet omgået ved
lynansættelsen af Bente Hage-
lund.

– Jeg mener at man i KU’s
øverste ledelse skalter og valter
med den personalepolitik man
ellers er så stolt af, og som rek-
tor skriver ledere om i Universi-
tetsavisen, siger Ingrid Kryhl-
mand.

Hun henviser til at der under
afsnit fire i universitetets perso-
nalepolitik klart står at ansæt-
telse af nye teknisk-administra-

tive medarbejdere forudsætter
at mindst én medarbejderre-
præsentant “medvirker under
hele ansættelsesforløbet”. På
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetssekretariat har ingen
været taget med på råd i forbin-
delse med chefrokaden.

– Dette her er personalepoli-
tisk set meget uskønt, medgiver
universitetsdirektør Else Som-
mer over for Universitetsavisen. 

– Jeg lægger stor vægt på
universitetets personalepolitik
og mener selvfølgelig at ledel-
sen bør efterleve den. Men der
kan opstå situationer hvor der
er brug for krisemanagement 
i stedet. Sådanne situationer
burde ikke opstå, men det er
altså sket her, siger Else Som-
mer.

Forkerte beregninger
Dekan Hans Hultborn mener
han har været så konkret det
var ham muligt i sin informati-
on om sagen.

– Jeg sagde til medarbejder-
ne at der er en række funktio-
ner i forhold til vore brugere
som vi ikke har opfyldt godt
nok. Det gælder fx forholdet til
de studerende og hospitalsvæs-
enet. Og at noget så centralt
som vores økonomistyring ikke
har været god nok. Det er alvor-
ligt, siger Hans Hultborn.

Han henviser til at fakultets-
sekretariatets skøn over forbru-

PERSONALEPOLIT IK ▼  

Panik før lukketid
Dekanatet på Sundhedsvidenskab kritiseres for 
tilsidesættelse af universitetets personalepolitik og
manglende information i forbindelse med at fakulte-
tets sekretariatschef er blevet fjernet fra sin post

get på Sundhedsvidenskab for
år 2000 slog fejl med et tocifret
millionbeløb samt at progno-
serne vedrørende den fremtidi-
ge undervisningsbevilling har
vist sig at være meget usikre.

– KU afkræves temmelig
præcise beregninger fra myn-
dighedernes side af forbruget
på universitetet som helhed, og
derfor har universitetsdirek-
tøren og universitetets økono-
miske administration brug for
rimeligt gode tilbagemeldinger
fra fakulteternes side. Vores til-
bagemeldinger har ikke været
rimeligt gode. Derfor har der
været udvekslet en hel del kor-
respondance og været afholdt
en del møder mellem os og
Frue Plads, siger Hans Hult-
born.

Han forklarer at konsekven-
serne på bundlinien har været
små fordi de alt for positive og
alt for negative skøn har udlig-
net hinanden. 

– Men vejen frem har været
lidt hård, siger dekanen.

Ifølge Hans Hultborn er pro-
blemerne omkring de økonomi-
ske prognoser kun en lille del af
forklaringen på at det har været
nødvendigt for ledelsen at ud-
skifte Ebbe Trærup med Bente
Hagelund.

– Det grundlæggende pro-
blem har været at vi i dekanatet
ikke har mødt forståelse i admi-
nistrationen for vores alvorlige
bekymringer. Sekretariatsche-
fen er vores kontaktperson i ad-
ministrationen, og han har ikke
taget fat på tingene som vi sy-
nes han skulle. Derfor svarede
jeg også beroligende da perso-
nalet spurgte hvem der bliver
den næste der skal fyres når det
åbenbart går så dårligt. Der bli-
ver ikke nogen næste, fastslår
Hans Hultborn.

Hvad ville du svare hvis nogen
kaldte denne rokade for panik
før lukketid – altså dit forsøg på
at rydde op i butikken i sidste
øjeblik før du skal aflevere den?

– Jeg kan godt forstå den re-
aktion. Men jeg føler at det
trods alt er den rigtige beslut-
ning der er taget. Hvis jeg kun-
ne rulle filmen tilbage, så hav-
de jeg måske kunnet gøre det
tidligere og på en mindre dra-
matisk måde. Men det er for
sent nu, siger Hans Hultborn. ■
Lars Lønstrup er 
freelancejournalist 

KORTSLUTNING – Dekan på Sundhedsviden-

skab Hans Hultborn har skabt uro blandt medarbej-

dere på grund af en chefrokade lige før han lukker

og slukker efter fem et halvt år som dekan.
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Demokratiets indadvendte logik 
“Den valgte ledelse har ingen tilskyndelse til offensiv tænkning. Det er snarere sådan at

det hold af kandidater som måtte stille op til valg på et offensivt program, på forhånd er

dømt til at tabe. For medarbejderdemokratiets logik er indadvendt. (...)selv om der er

stærke indicier for at det ikke er det mest effektive værn for universitetet(...).”

Læserbrev af professor på Aarhus Universitet 

Jørgen Grønnegaard Christensen i Politiken 22. september 2001
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Af Lars Lønstrup

Som det eneste af Køben-
havns Universitets fakulte-
ter kan Sundhedsviden-

skab præsentere et kampvalg til
dekanatet efter knap seks år
med den nuværende ledelse.

Kandidaterne er Bjørn Quis-
torff og Mogens Spang-Thom-
sen som er tilknyttet hver deres
institut ved fakultetet, samt
Ralf Hemmingsen fra Bispe-
bjerg Hospital. De tre kandida-
ter holdt for nylig deres første
valgmøde i Teilum Bygningen
på Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet.

Her fremgik det at alle kandi-
daterne lægger stor vægt på at
give fakultetets forskere opti-
male arbejdsforhold. At holde
Københavns Universitet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet fri af moderne manage-
menttanker og -planer og blive
ved med at lade aktive forskere

styre universitetets og fakulte-
ternes økonomi og planlæg-
ning, er en anden af de tre kan-
didaters valgparoler.

Ligeledes var der enighed om
at fakultetet må blive bedre til
at synliggøre sine mange frem-
ragende forskningsresultater
og hvor mange kandidater det
producerer.

Mogens Spang-Thomsen slut-
tede talerækken af med at kon-
statere at det sikkert kunne
være svært for tilhørerne at
høre den store forskel på kandi-
daternes mål og visioner for
fremtiden. Men når han efter
sin egen opfattelse selv er den
rette kandidat til posten som
dekan, så skyldes det at ‘jeg har
forstand på det’, som han sag-
de.

– I modsætning til de to an-
dre kandidater er der ikke man-
ge af fakultetets faglige organer
som jeg ikke har været aktiv i.
Der er ingen administrative og

økonomiske poster som jeg ikke
kender til på forhånd. Og der-
for vil der ikke blive en ind-
køringsfase med mig som de-
kan, sagde Mogens Spang-
Thomsen.

Han mente at en vis ind-
køringsfase ellers er obligato-
risk for uerfarne dekaner. Her
præsenteres den nye dekan for
en lang række forslag til hvor-
dan fakultetets økonomiske
midler bedst kan anvendes. Og
ifølge Spang-Thomsen er det ik-
ke ualmindeligt at den nye de-
kan bliver ‘snydt i starten’.

Vil ikke snydes
Bjørn Quistorff svarede: 

– Jeg kender mit fakultet gan-
ske godt og forventer bestemt
ikke at blive snydt. Jeg tror hel-
ler ikke det spiller den store rol-
le om man er kliniker eller teo-
retiker som kandidat til dekan-
posten. Det afgørende er hvem
der kan mønstre den fornødne

Tonen var skarp ved det
første valgmøde mellem
de tre kandidater til 
dekanposten på 
Sundhedsvidenskab

Bjørn Quistorff, 57 år. Professor dr.med. Leder

af Panums NMR Center, Institut for Medicinsk 

Biokemi & Genetik. Medlem af fakultetsrådet.

Ralf Hemmingsen, 51 år. Professor i Psykiatri.

Adm. overlæge ved Bispebjerg Hospital. Medlem 

af fakultetets forskningsudvalg og suppleant i 

fakultetsrådet. Universitetets guldmedalje i 1976. 

Mogens Spang-Thomsen, 56 år. Konstitueret

professor ved Institut for Molekylær Patologi. 

Formand for fakultetets forskningsudvalg. Medlem

af institutbestyrelse, fakultetsråd og konsistorium.
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personlighed og gennemslags-
kraft.

Bjørn Quistorff sagde også at
når Spang-Thomsen nu selv
havde fortalt om et 10 år gam-
melt forslag til informationspo-
litik som næsten uden videre
kan implementeres med store
forbedringer til følge, så kunne
man måske sætte spørgsmåls-
tegn ved hvor effektivt Mogens
Spang-Thomsen egentlig selv
har arbejdet i de faglige orga-
ner hvor han hidtil har haft sæ-
de.

Hertil svarede Mogens
Spang-Thomsen: 

– Jeg har tre gange anmodet
det nuværende dekanat om at
forslaget til ny informations-
politik tages i anvendelse.

Ralf Hemmingsen sagde at
hvis han bliver valgt til dekan,
vil han rådspørge nøgleperso-
ner.

– Det vil gå dem ilde, hvis de
snyder mig, sagde han.

Ralf Hemmingsen gjorde op-
mærksom på at han har været
aktiv igennem 15 år i et andet
politisk klima – nemlig det der
eksisterer i Hovedstadens Syge-
husfællesskab – og at den bal-
last også vil komme ham til go-
de hvis han bliver dekan. 

Dernæst udpegede han sine
to største forcer: at han godt
kan lide basal forskning, og at
han tror han er bedre til at få
penge ud af sygehusene til fri-
køb i forskningsøjemed end de
to øvrige kandidater. ■

Hvilke to prodekaner den kom-
mende dekan kommer til at sam-
arbejde med, offentliggøres først
sidst i januar – dvs. halvanden
måned efter valget af dekan den
14. december. Det nye dekanat
starter 1. februar.

Hvem skal være ny dekan?
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Af Richard Bisgaard

Klokken er præcis 10.15
da Peter Gundelach træ-
der ind i det store audi-

torium på Sociologisk Institut
hvor omkring 70 studerende på
tredje semester allerede sidder
bænket på de umagelige stole. 

Akkurat de samme stole stod
der da Peter Gundelach i 1966
som 19-årig blev indskrevet på
studiet. Nu står han oppe på
podiet som professor og skal
undervise en ny generation af
studerende i det emne der
måske har bidraget til flest
fraktionsdannelser i instituttets
historie, nemlig klasseteori, om
end det nu præsenteres under
overskriften ‘Social differentie-
ring’.

Gundelach gennemgår og
perspektiverer de udleverede
tekster, lægger op til diskussion
og opsummerer til sidst de vig-
tigste pointer i den to timer lan-
ge forelæsning: 

– Klasseteori i marxistisk ud-
formning er fantastisk til at for-
klare samfundsudviklingen i en
bestemt historisk periode, men
teorien dur ikke på det nu-
værende samfund. Her er Ma-
nuel Castells teori om net-
værkssamfundets fremvækst
mere interessant. Ifølge Castells
har sociale netværk afløst tidli-
gere tiders hierarkier. Derfor
gælder det heller ikke længere
om at sidde i toppen af syste-
met, men om at placere sig cen-
tralt i knuder af netværk. 

Timen er forbi, og de stude-
rende pakker de overskrevne
notesblokke ned i tasken. Flere
ærgrer sig højlydt over at det er
sidste time med Gundelach der
blot har fungeret som vikar for
en yngre kollega på barselsor-
lov.

Også Deres udsendte har
nydt forelæsningen og undrer
sig over hvorfor Gundelach sat-
ser på at blive rektor på Køben-
havns Universitet frem for at
vedblive at forske og undervise

i alle de spændende sociologi-
ske problemstillinger som træn-
ger sig på.

Rektor-overvejelser
– Ja, det er et godt spørgsmål
som jeg selv har brugt meget
tid på at overveje, indrømmer
Peter Gundelach da vi kort tid
efter sidder på hans ryddelige
kontor på tredje sal i Sociolo-
gisk Instituts hovedbygning i
Linnésgade 22.

– På den ene side kan man jo
ikke forestille sig noget mere
livgivende end at forske og un-
dervise – og så bliver man til-
med klogere af det. På den an-
den side kan jeg også godt lide
det politiske spil. Jeg har jo ef-
terhånden beskæftiget mig med
universitetspolitik i mange år
blandt andet som institutleder
og formand for Forskningsrå-
det, og jeg har en oplevelse af
at det faktisk er gået temmelig
godt. Jeg synes det både er
spændende og givende at lave
noget der har betydning for an-

dre. Jeg føler mig som en fisk i
vandet i de sammenhænge og
kan godt lide at lave netværk og
få folk til at spille sammen.

Det er to forskellige proces-
ser. Forskning og undervisning
er det lange seje træk, mens po-
litiske processer lægger op til
hurtige og direkte handlinger. 

– Hertil kommer at jeg under
alle omstændigheder er i et va-
dested idet mine forskningspro-
jekter er ved at være tilende-
bragt ligesom jeg har været in-
de i et netop afsluttet politisk
forløb som formand for Det
Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd. Især det sidste har gi-
vet mig en masse værdifulde er-
faringer. At være rådsformand
er en meget politisk opgave
hvor man dels skal sørge for at
repræsentere og skaffe midler
til forskningsrådet, dels skabe
gode forbindelser til de andre
forskningsråd samt til ministe-
rier og interesseorganisationer.
Samtidig skal man internt sikre
at 15 individualistiske forskere

kan arbejde sammen om at for-
mulere ideer og sætte nye pro-
jekter i gang. Alt sammen noget
der minder meget om de funk-
tioner man har som rektor.

Et engageret universitet
Står det til Peter Gundelach og
hans prorektorkandidat, docent
dr.scient. Nanna Noe-Nygaard
fra Geologisk Institut, skal
Københavns Universitet marke-
re sig klarere og være langt me-
re synlig i offentligheden, frem-
går det af udkastet til deres
valggrundlag.

– En af universiteternes klas-
siske roller er at sætte dagsor-
denen for samfundsdebatten.
Derfor bør vi også tage initiati-
ver hvor det forekommer natur-
ligt og hvor der er ekspertise på
universitetet, hedder det blandt
andet.

Men gør universitetet ikke al-
lerede det?

– Nej. Tværtimod oplever vi
alt for ofte at det er ministerier
og andre aktører der sætter

dagsordenen for universitetets
forhold. Derfor skal vi også bli-
ve bedre til at markere os i for-
hold til både forskning og ud-
dannelse.

Hvad tænker du mere konkret
på?

– Der er mange aktuelle em-
ner, fx mere retfærdige taxame-
tre og flere rigtige professora-
ter. Der er også behov for at ta-
ge nogle bredere forsknings- og
uddannelsesmæssige initiati-
ver, fx med henblik på at foran-
dre den tilsyneladende dalende
interesse for naturvidenskab.
Hertil kommer alle de initiati-
ver om universitetsforhold som
kommer i en lind strøm fra poli-
tikere og interesseorganisatio-
ner og som strider åbenlyst
mod universitetets værdier. Her
bør universitetet opbygge et
stærkt beredskab så vi straks
kan rykke ud med velbegrun-
dede alternative forslag.

Men er det ikke lige nøjagtigt
hvad Konsistorium har gjort ved
at udarbejde den såkaldte KU-

Kandidatinterviews
Som led i dækningen af valget til de styrende organer på Københavns

Universitet bringer Universitetsavisen et interview med hver af de tre

kandidater til rektorposten. I næste nummer går vi tæt på Kirsten 

Hastrup og i nummer 18 på Kjeld Møllgård. 

VISIONÆR MYTEMAGER
– Rektor skal begejstre og for-

tælle myten om helten der går i

krig og vinder. Romeo og Julie-

myten om at uanset hvad vi gør,

så dør vi, kan ikke bruges til 

noget, mener Peter Gundelach

Gundelachs fornemmelse for magt
Som sociolog har 54-årige Peter Gundelach et professionelt 
forhold til organisationsforandringer – og det er en stor fordel
når man ønsker at være rektor, mener han
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plan som svar på Forsknings-
kommissionens rapport?

– Jo, og den støtter jeg fuldt
ud. Jeg undrer mig bare over at
den ikke blev udformet for lang
tid siden, siger Gundelach.

En visionær mytemager 
Peter Gundelach har gjort sig
mange overvejelser over hvad
det vil sige at være leder, ja han
har faktisk skrevet en hel bog
om det under titlen “Organisa-
tionskultur og ledelse i det of-
fentlige”.

Heraf fremgår blandt andet
at ledere af moderne kultursty-
rede organisationer ikke så me-
get er effektive administratorer
som visionære historiefortolke-
re der udtrykker værdier og for-
mulerer engagerende myter.

Er det også sådan du opfatter
rektorrollen?

– Ja, i allerhøjeste grad. At
være rektor er efter min opfat-
telse primært en politisk funkti-
on. Rektor skal være et forbille-
de der gennem egne handlinger
og aktiviteter signalerer hvad
der er vigtigt i organisationen.
Derfor er det også vigtigt at
man som rektor bevarer en nær
tilknytning til forskning og ud-
dannelse. Ellers tolkes man ba-
re som bureaukrat. Samtidig er
det vigtigt at rektor udtaler sig i
forskningsmæssige sammen-
hænge og at han skaber sam-
menhold ved at fortælle om det
vi er gode til. Vi har brug for
myten om helten der går i krig
og vinder – og ikke flere variati-
oner over Romeo og Julie-my-
ten om at uanset hvad vi gør, så
dør vi. Den skaber ikke optimis-
me indadtil, men tapper tværti-
mod organisationen for energi
og livsmod, mener Gundelach.

Tingene skal være i orden
Ud over at være en god ‘histo-
riefortæller’ skal man også kun-
ne lede en stor arbejdsplads
med mange forskellige typer

ansatte, understreger Gunde-
lach.

– Som rektor er man forplig-
tet til at arbejde for at vi har en
velfungerende arbejdsplads
hvor alle ansatte oplever at de
har gode og udviklende ar-
bejdsforhold. Der skal være go-
de samarbejdsrelationer på de
enkelte institutter og på univer-
sitetet som helhed. Tingene
skal fungere, og man skal følge
op på om beslutninger bliver
ført ud i livet. 

En del af håndværket som
rektor er endvidere at være en
god mødeleder.

– I alle de sammenhænge jeg
kommer i, møder jeg eksempler
på uprofessionel mødeledelse.
Der bliver ikke fokuseret på
dagsordenen, synspunkter bli-
ver overhørt mens andre får lov
til at dominere alt for meget,
tidsplanen overskrides og så vi-
dere. Mens møder for forskere
er af det onde, er det for ledere
en form for arbejde. Det er det
man bruger det meste af sin tid
på. Derfor skal møderne også
være ordentligt organiseret –
og det synes jeg er en sjov opga-
ve, siger Gundelach.

Det lyder som om du går me-
get op i effektivitet?

– Synes du det? Jeg vil snare-
re kalde det kvalitet. Det støder
mig faktisk at du bruger ordet
effektivitet – det leder tankerne
hen på en traditionel rationali-
tet hvor tingene bare skal gøres
så hurtigt som muligt. Det er ik-
ke min stil. Jeg lægger tværti-
mod vægt på at beslutningerne
ikke træffes hen over hovedet
på nogen. Men det er da nok
rigtigt at jeg kan blive lidt utål-
modig hvis tingene flyder og
folk bruger enormt meget tid
på noget de ikke behøver at la-
ve. Det irriterer mig.

Magt med kærlighed
Har du haft mange konflikter
som leder?

– Nej, det synes jeg ikke. De
værste konflikter har været i
forbindelse med bedømmelse,
for eksempel af afhandlinger.
Grundlaget kan være nok så
sagligt og fagligt, men det ænd-
rer ikke ved at jeg har skullet
tildele eller undlade at tildele
folk et privilegium. Konsekven-
serne for dem det går ud over,
kan være drastiske og opleves i
alle tilfælde som meget ned-
værdigende. Man er jo ledvog-
ter – og der er altid nogen som
ikke kommer gennem leddet.
Det udløser let bitterhed og op-
leves som meget ydmygende
for dem det går ud over.

Kan du godt lide at have
magt?

– Nej, jeg er ikke interesseret
i magt for magtens egen skyld,
men jeg kan godt lide at være
med til at skabe forandringer.
At jeg overhovedet bruger
magtbegrebet, ligger i min ud-
dannelse. Der vil altid være
konflikter og folk i modsatte si-
tuationer. Det betyder ikke at
der skal være enevælde, men
man skal gøre sig klart at man
faktisk har magt. Man skal
handle med omtanke og kærlig-
hed og undgå at ydmyge folk.
Det er nu engang bedst hvis
man kan forandre ting gennem
fælles indsats. Den mest effekti-
ve magt er den der består i at
sætte dagsordenen ved at pla-
cere universitetet centralt i den
offentlige bevidsthed og i de
forskellige netværk af samar-
bejdspartnere. ■

Andres mening 
om Peter Gundelach

Nils Mortensen, lektor i sociologi på Institut for 
Statskundskab i Århus:
– Jeg har kendt Peter siden studietiden i København og arbejdet tæt sammen
med ham som kollega på Aarhus Universitet. Jeg opfatter ham som en meget
dygtig og effektiv person. Han er meget målrettet og får tingene fra hånden
til tiden hvor mange andre måske har tendens til at fortabe sig i detaljer.
Bagsiden af hans målrettethed kan være en vis utålmodighed med folk der
ikke holder aftaler omkring deadlines og lignende. Det irriterer ham hvilket
jeg selv har oplevet et par gange. Heldigvis er han også en meget rar person
der sagtens kan skelne mellem det fagligt professionelle og det personligt ven-
skabelige. Han er ikke en kold formel leder der bare kører sit eget igennem. 

Finn Hansson, sociolog, forskningslektor på Institut for 
Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København: 
– Jeg kommer selv fra det miljø på det gamle Sociologisk Institut som Peter
nok vil karakterisere som rabiat marxistisk. Mit indtryk af Peter er at han
ikke er den ‘vilde’ kritiske sociolog der kommer med de store sprælske ideer,
men er meget empirisk i sit arbejde. For faget sociologi ville det være lidt
dræbende hvis alle var sådan. Jeg kender ham ikke særligt godt som person,
men en af de ting der står klart i erindringen om Peter, er fra perioden om-
kring lukningen af Sociologisk Institut hvor han som formand for Sociologi-
foreningen anbefalede at flytte sociologiuddannelsen til Århus. Det gav an-
ledning til nogle meget ophidsede møder og blev af de københavnske sociolo-
ger opfattet som snigløb mod Sociologisk Institut som jo befandt sig i en over-
levelseskamp. Det kan godt være at det objektivt set var en god løsning at
flytte sociologi til Århus, men at fremsætte så drastiske forslag kræver nu en-
gang også en fornemmelse af hvordan de kan gennemføres. Som rektor skal
man have meget mere fingerspidsfølelse, og man kan da kun håbe at Peter
Gundelach har lært noget af den sag.

Allan Madsen, lektor på Sociologisk Institut
– Jeg lærte Peter at kende da vi i forbindelse med reorganiseringen af Socio-
logisk Institut skulle lave ny studieordning. Han er en meget dynamisk per-
son som er i stand til at gå til benet i forskellige situationer. Han engagerer
sig i stort og småt, uddelegerer tingene og rådfører sig altid med de forsam-
linger som sagerne vedrører. Han tager det ikke som et nederlag hvis han 
ikke får sine synspunkter igennem, men styrer udelukkende efter de bedste
argumenter. Det er også forklaringen på at vi så hurtigt har fået det nye in-
stitut på benene. Jeg kunne måske nogle gange frygte at han ville for meget
på en gang – være formand for SSF, institutbestyrer og samtidig tage sig af
store og små ting. Men Peter var jo ikke fraværende på noget tidspunkt. Hans
energi er temmelig eksemplarisk, og at han har kunnet tage sig af studenter-
vejledning og lignende samtidig med han har passet alle sine eksterne poster,
er ganske enkelt imponerende. Han har på intet tidspunkt neddroslet sit 
engagement på instituttet.

Ann Westenholz, forskningsprofessor, HHK, forhenværende
næstformand i Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd:
– Jeg kender primært Peter fra samarbejdet i Det Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd hvor han var formand fra 1997 til 2000. Ud over forsknings-
politisk rådgivning har Rådet til opgave at uddele frie forskningsmidler til
projektansøgere inden for det samfundsvidenskabelige område. 15 professo-
rer og seniorforskere fra forskellige fagområder og egne i Danmark skal blive
enige om at prioritere mellem 100 og 120 ansøgninger i hver runde, og det er
altså sin sag når der er alt for få penge at gøre godt med. Samtidig har der
været meget turbulens på området i de senere år fordi ministerier har for-
holdt sig meget varieret til forskningsrådenes virke. Men det har Peter hånd-
teret utroligt godt ved hele tiden at komme med konstruktive forslag. Han er
god til at lytte og lave kompromisser så folk ikke føler sig trådt over tæerne.
Og så har han en god humor hvilket er en vigtig egenskab at have som for-
mand for sådan et selskab. Alt i alt synes jeg han har været en rigtig god for-
mand. 

Vita Christiansen, institutsekretær på Sociologisk Institut:
– Jeg har været meget glad for at have Peter som institutleder. Han er en be-
hagelig og rar person. Han har humor og er meget tålmodig overfor sine
medarbejdere. Han er jordnær og taler lige godt med alle hvad enten de er
forskere, TAP’ere eller rengøringsassistenter, og han er altid parat med en
frisk bemærkning. Man skal dog ikke tage fejl. Han forventer også at vi
præsterer noget, og da han selv er meget flittig, ser han helst at det ikke tager
for lang tid at få løst de opgaver vi bliver pålagt.

Gundelachs valgløfter
– En mere synlig ledelse

– Stærkere visioner på universitetet

– En god arbejdsplads for alle

– Central placering af universitetet i alle relevante netværk

Blå bog
Peter Gundelach, 54 år, blev magister i socio-

logi ved Københavns Universitet i 1972. Efter i

en årrække at have fungeret som lektor på

Institut for Statskundskab i Århus, indtog han

i 1994 det ene af de to professorater der blev

opslået i forbindelse med genetableringen af

Sociologisk Institut som var blev lukket af mi-

nisteriet i 1986 med henvisning til internt ka-

os. Samtidig blev han institutleder og var fra

1997-2000 tillige formand for Statens

Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd. Han

har været medlem af et stort antal offentlige

udvalg, været formand for Nordisk Sociolog-

forbund med videre. Peter Gundelachs pri-

mære forskningsområder er sociale forandrin-

ger, værdier og identitet, politisk sociologi

samt komparativ sociologi. Han har skrevet

mange videnskabelige publikationer, herun-

der lærebøger, er en flittig foredragsholder

og optræder jævnligt i pressen.
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REKTORKANDIDAT – Peter Gundelach, 

professor ved Sociologisk Institut. 
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Af Lise K. Lauridsen

Kritik og selvkritik er nøg-
leordene. Men det første
indtryk af den smukke

pige med det hoftelange, mørke
hår er ikke billedet af en hård
kritiker, snarere er det en blid
og åben universitetsstuderende
der venligt kommer en i møde. 

Halvt finsk, halvt syrisk, men
opvokset i Danmark. Trods en
temmelig verdslig opvækst er
Sherin Khankan i dag udøven-
de muslim med hvad dertil
hører af bønner, faste og andre
religiøse pligter. Men samtidig
er hun også en kontroversiel fi-
gur i religiøse muslimske kred-
se fordi hun som formand for
den nystiftede forening Forum
for Kritiske Muslimer repræsen-
terer holdninger som er svære
at sluge for en del muslimer i
Danmark. 

– Intolerancen hersker begge
steder, siger hun.

– De sidste tre år har jeg
holdt foredrag for at nedbryde
nogle af de indgroede fordom-

me danskere har om islam, men
det er også nødvendigt at mus-
limer ser kritisk på sig selv. I Fo-
rum for Kritiske Muslimer ar-
bejder vi blandt andet for at
synliggøre og få anerkendt den
religiøse mangfoldighed inden
for islam. Ikke kun i Danmark,
men overalt hvor islam bliver
praktiseret, er det svært at blive
tolereret hvis man har en anden
holdning til islam. Men hvor-
dan skal vi kunne leve i det
danske samfund hvis vi ikke
åbner op for en mere tolerant
holdning? Og hvad nytter det at
vores imamer går i dialog med
ikke-muslimer hvis de ikke in-
ternt blandt deres egne kan ac-
ceptere alternative måder at
praktisere islam på, spørger
Sherin Khankan.

Terror skaber skyldfølelse
Stemningen efter terrorangre-
bet i USA den 11. september
præger samtalen. Det er ikke til
at komme udenom for Sherin
Khankan at noget er forandret. 

– Det er paradoksalt at politi-

kere i samme sætning som de
siger at dette ikke er en religi-
onskrig, beder muslimer om at
tage afstand fra terrorangrebet
den 11. september. Det gør de
fleste muslimer i Danmark ube-
vidst føler sig ansvarlige. Lige-
som når der bliver skrevet om
voldtægt, så håber jeg og beder
til at det ikke er arabere der har
gjort det selv om det intet har
med mig at gøre, siger hun.

Den 26-årige Khankan har si-
den verden gik af lave i septem-
ber haft endnu mere travlt end
ellers med at informere og de-
battere. Et møde med statsmi-
nisteren og forskellige etniske
grupper i Danmark udviklede
sig fra en medmenneskelig ge-
stus til en ubehagelig diskus-
sion af hvem der er fundamen-
talister og hvem der ikke er.

For Sherin var der dog et po-
sitivt element ved mødet at det
blev udvidet til at omfatte en
bredere vifte af danske indvan-
drerforeninger og ikke kun
muslimske organisationer.

– Vi er fælles om kampen
mod diskrimination. Det absur-
de ved den dæmonisering af
islam som har fundet sted især
efter terrorangrebet i USA, er at
man jo ikke kan se hvem der er
muslim. Derfor går dæmonise-
ringen også ud over fx kristne
palæstinensere, siger hun.

Sherin Khankan selv mærker
ikke dæmoniseringen. Det er
mest kvinder med tørklæder el-
ler andre der ‘ligner’ muslimer
der er udsatte, forklarer hun.
For Sherin Khankan er hele di-
skussionen om fundamentali-
ster i Danmark på gale veje.

– Der er kun ganske få rabia-
te muslimer i Danmark. Derfor
synes jeg det var forkert at slet-
te nogle organisationer fra li-
sten til statsministerens møde
og derved så tvivl om deres om-
dømme. Selv om jeg er uenig
med mange af de muslimer, så
mener jeg det er vigtigt at gå i
dialog med alle fordi de også
repræsenterer en del af den
danske virkelighed, og det er
ekstra vigtigt at føre dialog

med dem man er uenig med, si-
ger Sherin Khankan.

Kritisk kvinde
For Sherin Khankan er der intet
modstridende i at være troende
muslim og gå ind for adskillelse
af stat og religion. Heller ikke
forskellene mellem mænd og
kvinder er for den moderne
muslim en del af islam, mener
Sherin Khankan.

– Kvindeundertrykkelsen i fx
Afghanistan og Saudiarabien
har mere at gøre med tradition
end med religion. I Koranen
står at mænd og kvinder er lige:
Dyd er det der adskiller menne-
sker fra hinanden. Koranen op-
fordrer både mænd og kvinder
til at arbejde aktivt, forholde
sig kritisk og søge viden.

Hele debatten om tørklæder
handler også om at det er un-
dertrykkende at gå dækket til,
men for en del kvinder er tørk-
lædet et symbol på høj status.  

– Det er misforstået loyalitet
at have ondt af kvinder der
bærer tørklæde. Det er for de
fleste et valg der indebærer me-
gen refleksion. Integration
handler ikke om tørklæder.
Dansk identitet kan sagtens
rumme forskellige værdier og
holdninger og mindst af alt
forskellige forklædninger, siger
Sherin Khankan.

Hun bliver synligt irriteret
ved tanken om hvordan mange
opfatter muslimske kvinder. 

– Jeg holdt foredrag for en
gruppe feminister hvor en af
kvinderne bagefter kom hen og
sagde at problemet med at for-
stå muslimske kvinder hang
sammen med at danske kvinder
havde været der hvor de mus-
limske kvinder var nu. Altså al-
ene med ungerne og opvasken i
den to-værelses. Det oplevede
jeg som meget arrogant. Hvem
siger at muslimske kvinder le-
ver sådan? Og hvem siger at
man ikke er frigjort hvis man
har valgt at være hjemmegåen-
de? Det er en meget firkantet
holdning at der kun er en måde
at være frigjort på, siger Sherin

Khankan undrende og under-
streger at der selvfølgelig er
muslimske kvinder i Danmark
der ikke selv har haft valget.
Men grundlaget for at bygge en
alliance til fordel for kvinde-
kampen på tværs af religion og
kultur, er at udvide opfattelsen
af hvad det vil sige at være en
fri og ligestillet kvinde.

Her og der
En opdeling af stat og kirke kan
ikke få nogen op af stolen  i det
sækulariserede Danmark, men
de fleste muslimer, også i Dan-
mark, er vokset op med en sam-
let forståelse af religion og poli-
tik. 

– Derfor er det kontroversielt
blandt muslimer ikke at tro på
islam som lovreligion. Og det er
jo et paradoks især for musli-
mer der er vokset op i Dan-
mark. En islamisk stat i Dan-
mark er jo en hypotetisk diskus-
sion for de fleste muslimer her-
hjemme. Men jeg tror det er
vigtigt at vise at vi er mange
muslimer som ikke ønsker en
islamisk stat i Danmark eller
noget andet sted i verden fordi
emnet er ladet med så utroligt
meget paranoia. Det har meget
stor betydning for integratio-
nen at ikke-muslimer faktisk
ved at de muslimske danskere
også ser løsningen på nutidens
udfordringer i demokratiet, si-
ger Sherin Khankan.

Hun mener stadig at der skal
være dialog mellem religion og
politik, men der er forskel på
dialog og diktat som hun siger.
Og shariahen (islamisk lov) ud-
gør for Sherin Khankan at se
kun en mindre del af Koranen. 

Selv om opdelingen mellem
stat og religion officielt er gen-
nemført i en række muslimske
lande, så er disse stater stadig
gennemsyret af religion, mener
Sherin Khankan og trækker på
sine erfaringer fra halvandet
års ophold i faderens hjemland
Syrien og et halvt år i Egypten.
I Syrien har hun lavet feltarbej-
de til sit speciale, og opholdet
har sat sit præg på Sherin

INTERVIEWS ▼  

Skil skidt fra kanel
“Islam er sårbar overfor politisk udnyttelse og fanatisme fordi religion og politik er sam-

menkoblede. Hvis man opgiver den sammenkobling og går tilbage til Koranens oprindeli-

ge budskab om tro, spiritualitet og næstekærlighed, så kan religionen få lov at være reli-

gion og politikken politik. Vi må bare indse at Koranen ikke er lavet til at styre et land.”

Interview med Sherin Khankan i Berlingske Tidende den 6. oktober 2001 

MUSLIMSK PROVO? –
Sherin Khankans holdninger til

islam er kontroversielle inden for

visse muslimske kredse i Danmark.

Alligevel bruger den 26-årige 

religionssociologistuderende me-

get af sin tid på at udbrede bud-

skabet om mangfoldighed og 

tolerance både mellem og inden

for religionerne

En blid kritiker
Sherin Khankan er troende muslim og læser religions-
sociologi. Samtidig er hun en kontroversiel figur
blandt rettroende muslimer i Danmark fordi hun går
ind for adskillelse af religion og politik
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Khankan. Sammen med fordy-
belsen i de religionssociologi-
ske studier har det intensiveret
hendes tro. 

– Syrien er mit hjem. Da jeg
kom til Syrien, følte jeg for
første gang i mit liv at jeg hørte
til her. Jeg føler mig meget me-
re knyttet til Syrien end til Dan-
mark selvom det er her jeg er
vokset op og selvom min fami-
lie og jeg først har kunnet op-
holde os i Syrien de sidste fem-
seks år, siger hun.

Religionskrig
Sherin Khankans synspunkter
og person har været genstand
for meget presseomtale, speci-
elt efter terrorangrebet i USA.
Hendes holdninger og ord i læs-
erbreve og stort opsatte inter-
views i dagspressen får dagligt
flere til at skrive til hende eller
kontakte hende for at melde sig
ind foreningen, komme med
ros eller skælde ud. 

Denne morgen er det en
jødisk avislæsers kommentar til
en kronik hun har skrevet der
dumper ind af brevsprækken.

Hvordan reagerer andre mus-
limer på dine holdninger?

– Det vil jeg helst ikke svare
på. Det er bare ikke godt. Det er
svært lige nu at forene musli-
mer fordi mange muslimer fø-
ler sig under mistanke. I en
sådan situation er det svært at
forholde sig kritisk til sine eg-
ne. Mit projekt er ikke at kriti-
sere andre muslimer. Jeg tror at
vores projekt i Forum for Kriti-
ske Muslimer er stærkt nok i sig
selv. Jeg vil ikke angribe andre,
siger Sherin Khankan.

Det vigtigste for den blide
kritiker af islam er at fastholde
at islam har mange ansigter og
vil gå forskellige veje. 

– Men ved at afpolitisere reli-
gionen undgår vi at folk mis-
bruger religionen i politikkens
navn. Religionen kan så få lov
til at være det den virkelig
handler om: nemlig tro, spiri-
tualitet og næstekærlighed. ■

Af Allan Helleskov Kleiner

Ibegyndelsen taler Fatih
Alev langsomt og sidder ro-
ligt med foldede hænder.

Men efterhånden som inter-
viewet skrider frem, bliver han
mere entusiastisk og sidder
uroligt på stolen. Han rejser sig
flere gange for at hente bøger
og tegner beskrivende med
hænderne i luften. I øjeblikket
overskygger terroraktionen i
USA og bombningen af Afgha-
nistan alt hvad han laver.

– Siden den 11. september
har jeg haft meget travlt. Der
har altid været fokus på islam,
men lige nu er det helt vanvit-
tigt. Sådan har det aldrig været
før. Tonen er også blevet hårde-
re. De internationale begiven-
heder har gjort at der er kom-
met følelser med i debatten
herhjemme, og de har gjort me-
ningerne mere markante, siger
han på et accentfrit dansk.

Fatih Alev er formand for
Foreningen af Studerende Mus-
limer (FASM) og studerer ara-
bisk på Københavns Universi-

tet. Det er dog ikke på universi-
tetet at tonen er blevet for-
værret, men især internt i det
muslimske miljø er beskyldnin-
gerne blevet hårdere.

– Jeg er i Berlingske Tidende
blevet klandret for at stå i led-
tog med den ekstremistiske or-
ganisation Hizb-ut-Tahrir, men
det har intet på sig. Nogle vil
gerne have folk til at tro at jeg
er yderliggående, siger han.

Fatih Alev mener at beskyld-
ningerne kan have medført at
statsministeren i første omgang
aflyste et møde med ham og 14
andre muslimske ledere. Det
var meningen at mødet skulle
skabe en dialog mellem musli-
mer og ikke-muslimer efter ter-
rorangrebet i USA. Flere kilder
udtalte til Ritzau i forbindelse
med aflysningen at der var for
få moderate muslimer på den
liste Fatih Alev havde afleveret
til statsministeren – og som
altså inkluderede Alev selv.

Mødet blev dog afholdt sene-
re og da var flere organisatio-
ner blevet strøget af deltagerli-
sten som samtidig var blevet

udvidet med et bredere udsnit
af indvandrergrupper.

– Aflysningen af det første
møde har fået den konsekvens
at de organisationer der blev
sorteret fra ikke mere anses for
at være stuerene i den danske
offentlighed, siger Fatih Alev.

Islam er alt
Religionen er det centrale hol-
depunkt i Fatih Alevs liv. Alt
hvad han gør sker i overens-
stemmelse med Koranen og
dens bud.

– Det er et kald at være mus-
lim. For mig handler det ikke
kun om at bede fem gange om
dagen. Islam er for mig en etisk
rettesnor. Hvis jeg følger den,
så er risikoen for at jeg kommer
til at begå fejl mindre, siger
han.

Fatih Alev lever strengt efter
Koranen og har ikke meget til
overs for den mere moderate
tolkning af Koranen som enkel-
te muslimske organisationer
står for.

– De prøver at verdsliggøre
islam, men hvis ikke man er
indforstået med Koranens bud,
er man ikke rettroende, og så er
man ikke muslim. Det står i
Koranen, siger han med fast.

Han mener at alle muslimer
bør overholde Koranens bud.
Det betyder at der er en række
regler og påbud som både
mænd og kvinder skal overhol-
de.

– Det står i Koranen at de tro-
ende ikke må drikke alkohol og
at både mænd og kvinder skal
være tækkeligt klædt. Det bety-
der at kvinderne skal dække de-
res hår. Der er slet ingen tvivl.
Flere og flere muslimske kvin-
der går efterhånden også med
tørklæde, siger han.

Det er blevet diskuteret flere
gange i den oppiskede medie-
debat om de 170.000 muslimer
i Danmark ønsker at gøre Dan-
mark til en islamisk stat. Den
diskussion mener Fatih Alev er
irrelevant.

– Der er ingen der siger at po-
litik og islam skal hænge sam-

men som de gør i nogle mus-
limske lande. Det giver ingen
mening at tale om en islamisk
stat i Danmark og om indførel-
se af shariahen (islamisk lov,
red.). Det er kun i lande hvor
befolkningen er muslimsk at
shariahen har relevans. Derfor
er hele dødsstrafdiskussionen
også ligegyldig i Danmark hvor
befolkningen er kristen og
grundloven vigtigst.

I medierne bliver Fatih Alev
ofte omtalt som imam. Det er
dog ikke en betegnelse han selv
lægger den store vægt på selv
om det er en betydningsfuld
position i det muslimske sam-
fund.

– Jeg leder af og til fredags-
bønnen. At være imam er ikke
noget man selv vælger. Man bli-
ver spurgt om man vil lede bøn-
nen, og det gør jeg sommetider.
Imam betyder på arabisk den
der står foran og leder bønnen.
Det er ikke noget man bliver
uddannet til. Men man skal vi-
de en del om islam for at kunne
lede bønnen, og det gør jeg i
kraft af min viden om Koranen,
fortæller han. 

Studieskift
Fatih Alevs forældre kom til
Danmark fra Tyrkiet i 70’erne.
Han blev født og boede de før-
ste fem år af sit liv på Østerbro
hvorefter familien flyttede til
Ishøj. Efter seks år i den danske
folkeskole, gik han fire år på en
islamisk privatskole. I dag stu-
derer han arabisk, men han har
tidligere læst datalogi og stats-
kundskab. Han håber dog at
fuldføre arabisk som han netop
er begyndt på.

– Jeg er måske lidt for gam-
mel til begynde på et nyt stu-
die, men det var naturligt for
mig at begynde på arabisk. Jeg
brugte i forvejen meget af min
tid på islam i alle mulige for-
skellige sammenhænge. Så jeg
mente at det var en god ide og-
så at få papir på nogle af de
kundskaber jeg har. Jeg havde
ikke rigtigt hjertet med da jeg
læste statskundskab og datalo-

gi. Jeg troede at jeg havde in-
teressen for at programmere og
var interesseret i international
politik, men jeg blev hurtigt
træt af det, siger han. Interes-
sen ligger mere i det lokale
muslimske miljø, tilføjer den
28-årige Fatih Alev.

Foruden at være både lands-
formand for Foreningen af Stu-
derende Muslimer, imam og 
bestyrelsesmedlem i Islamisk-
Kristent Studiecenter, er Fatih
Alev også en af redaktørerne af
hjemmesiden islam.dk og ord-
styrer på Danmarks Forenede
Cybermuslimers mailingliste.

Studenterpolitik
Foreningen af Studerende Mus-
limer er som landsorganisation
blot tre år gammel, og tilslut-
ningen er da heller ikke over-
vældende. Den har 120 med-
lemmer på landsplan og 15 af
dem går på Københavns Uni-
versitet fordelt på alle fakulte-
ter undtagen Teologi. Forenin-
gens medlemmer er alle stude-
rende med dansk-muslimsk
baggrund. Der har tidligere
været både debatmøder og un-
dervisning, men det ligger stille
i øjeblikket.

– Jeg må indrømme at jeg li-
ge for tiden ikke laver særligt
meget i foreningen. Hele mit fo-
kus er rettet mod hvad der sker
i samfundet. Det er vigtigt at
jeg deltager i samfundsdebat-
ten og oplyser om islam, men
det gør at jeg ikke har tid til at
være så aktiv i foreningen.

Det er meningen at FASM i
løbet af de næste par år skal
være at finde i alle større dan-
ske byer og på den måde blive
mere synlig på de forskellige
uddannelsesinstitutioner.

– Jeg tror ikke at tiden er mo-
den til at deltage i studenterpo-
litik på Københavns Universitet.
Vi skal blive bedre til organisa-
tionsarbejdet på samme måde
som de danske studenterorga-
nisationer er. Det er helt klart
hensigten at vi skal ud på sko-
lerne og universiteterne, siger
landsformanden. ■

Fredelig verden
“Vi bør alle, uanset religiøst ståsted, arbejde for en mere fredelig verden og modvirke

al form for terrorisme som udføres af både enkeltpersoner og forskellige grupper hvor

de end kommer fra og hvilke motiver de end har.”

Pressemeddelelse fra Foreningen af Studerende Muslimer 

om terroraktionen i New York.

UDØVENDE MUSLIM – Fatih Alev er 

aktiv i det muslimske miljø og bruger det meste 

af sin tid på islam.

Den rettroende
Kun folk der lever strengt efter Koranens bud kan kalde sig muslimer, 
mener Fatih Alev der er imam og formand for Foreningen af Studerende Muslimer

MUSLIMSKE STEMMER Muslimske studerende på Københavns Universitet 
har siden terrorangrebet på USA i september været i ilden hos politikere og medier.
Universitetsavisen har mødt to af de studerende som hver for sig repræsenterer de
danske muslimers store indbyrdes forskelligheder kulturelt, religiøst og politisk
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Af Allan Helleskov Kleiner

Den længe ventede doku-
mentation for at lederne
på universiteterne er in-

effektive, mangler stadig. 
Forskningskommissionen

havde ellers mulighed for at
fremlægge dokumentationen
på konferencen “Uafhængige
Universiteter?” som blev af-
holdt i sidste uge. Men For-
mand for Forskningskommissi-
onen, Ninna Würtzen, måtte
opgivende slå ud med armene
og konstatere: 

– Det er rigtigt at vi ikke har
nogen dokumentation i gængs
forstand. Vi ville gerne være
kommet med en grundig doku-
mentation, men vi nåede ikke
at få det med da tidsplanen
blev fremskyndet på grund af
finanslovsforhandlingerne, sag-
de hun.

I betænkningen som udkom i
sidste måned skriver Forsk-
ningskommissionen at “en
valgt ledelse kan have vanskeli-
gere ved at træffe ubehagelige
strategiske beslutninger” og at
“handlekraften skal øges”, men
selv om kommissionen ikke
havde nogen form for doku-

mentation, er afsnittet alligevel
kommet med i betænkningen.

– Hvis vi ikke havde taget det
med, så havde folk efterlyst det.
Vi valgte altså at tage det med,
sagde Ninna Würtzen til de om-
kring 170 fremmødte.

Forskningskommissionen fo-
reslår i sin betænkning om de
fremtidige vilkår for dansk
forskning at rektor og dekaner
ansættes på åremål af bestyrel-
sen efter eksterne opslag. Kon-
sistorium skal desuden omdan-
nes til en bestyrelse hvor med-
arbejdere og studerende er re-
præsenteret, men det skal have
eksternt flertal.

Konferencen var arrangeret
af universitetslærerorganisatio-
nerne og havde ledelse, økono-
mi, universiteternes problemer
og samfundets styring af uni-
versiteterne på dagsordenen.
Konferencen foregik i Lands-
tingssalen på Christiansborg og
den første taler efterlyste netop
den dokumentation Forsk-
ningskommissionens formand
ikke kunne levere.

– Politikerne har besluttet at
universiteternes styrelse skal
laves om. De gør det uden at
dokumentere hvorfor. Jeg fryg-

ter at løbet er kørt. Man er i
gang med at nedlægge universi-
tetet, sagde professor Mogens
Niss fra Roskilde Universitets-
center. 

Politisk enighed
Dekan Tage Bild fra Køben-
havns Universitet mente at uni-
versiteterne befinder sig i ‘en
Catch 22-situation’.

– Politikernes og ministeriets
politik er fuld af modsætninger.
Man kræver flere kandidater
for færre penge. Og politiker-
nes eneste svar på det problem
er: Ny ledelse. Det er det eneste
man kan blive enige om, sagde
den samfundsvidenskabelige
dekan.

Politikerne som sad i panelet
under debatten om, “Universi-
teternes tre største proble-
mer?”, mente at universiteterne
skulle slå koldt vand i blodet.

– Universiteterne bør gøre sin
situation op og komme med et
forslag til en bedre ledelse. Der
skal dog være eksterne med-
lemmer af bestyrelsen, sagde
Hanne Severinsen fra Venstre.

Det var også holdningen i
den anden side af folketingssa-
len hvor Aage Frandsen (SF) og

Hans Peter Baadsgaard (S) var
kommet for at deltage i konfe-
rencen: 

– Lad os se nogle bud på en
bedre ledelse, og så vil vi tage
det med i vores overvejelser,
sagde de.

Den manglende dokumenta-
tion af universiteternes ineffek-
tive ledelse, fandt Hans Peter
Baadsgaard kun var et mindre
problem.

– Dokumentere og dokumen-
tere. I politik kan man jo heller
ikke dokumentere at regeringen
er god eller ej. Det kommer an
på politisk ståsted, mente han.

Allerede stærke ledere
Institutleder Peter Lotz fra Han-
delshøjskolen i København har
været med til at lave en under-
søgelse af forskellige styrefor-
mer på universiteter. Han pege-
de på at universiteterne i virke-
ligheden ikke har brug for en
særlig styreform og sammenlig-
nede universiteternes styre-
form med den som man har i
partnerejede virksomheder
som advokatfirmaer, revisions-
firmaer og reklamebureauer
hvor de ansatte selv vælger en
chef.

– Der er reelt intet alternativ
til en styreform hvor de leden-
de medarbejdere har bestem-
mende indflydelse. Men indfly-
delsen kan antage mange for-
mer. Den valgte ledelse er én
måde at få hørt de medarbejde-
re der alligevel vil tegne butik-
ken, sagde han.

Peter Lotz tilføjede at Univer-
sitetsloven fra 1993 flyttede
magten til de valgte ledere fra
de styrende organer. Den unik-
ke, danske model opererer altså
med stærke ledere som for at
bevare tilliden hos medarbej-
derne er valgte.

– Systemet ér ret smart. Det
er simpelt og ressourcebespa-

rende, og det er muligt at give
lederne store beføjelser fordi de
er valgte. Der er kommet mere
forskningsledelse. Det går lang-
somt, men forskningen er jo
langsom. Demokrati sikrer kon-
tinuiteten, sagde Peter Lotz.

Han mente til gengæld at det
er et problem at konsistorium
er domineret af den valgte le-
delse. Det betyder reelt at ledel-
sen kun har sig selv som spar-
ringspartner.

– En ny form for bestyrelse
vil sikkert være en god ide, sag-
de Peter Lotz. ■

STYREFORM ▼

Troværdig og uafhængig
“Universiteterne skal være med til at sikre at den offentlige debat er kritisk, fri og levende

og bidrage til samfundets demokratisering. De skal levere troværdig og uafhængig eks-

pertise og danne modvægt til politiske, mediemæssige og økonomiske magthavere.”

Socialdemokratiets debatoplæg, juni 2001

Formand erkender mangel
Tidspres var skyld i at Forskningskommissionens betænkningen
er mangelfuld, siger kommissionens formand 

Af Lise K. Lauridsen

Universitetet har ikke styr
nok på hvad bevillinger
på 2,6 milliarder kroner

egentlig bliver brugt til. I en ny
beretning om styringen af øko-
nomien på Københavns og Aar-
hus Universitet stiller Rigsrevi-
sionen skarpt på landets to stør-
ste uddannelsesinstitutioner. 

Beretningen kommer efter
Rigsrevisionens rapport der sid-
ste år stærkt kritiserede univer-
sitetets håndtering af de mange
eksterne midler til forskning.
Denne gang er det dog hele
universitetets håndtering af

pengesager der har været under
revisorernes lup. 

Universitetets største pro-
blem er ifølge rapporten mang-
len på sammenkædning af pen-
ge og aktiviteter i regnskabet.
Altså forholdet mellem de pen-
ge der kommer ind fra statskas-
sen og fra eksterne midler og
det som undervisere, forskere
og det øvrige personale på
Københavns Universitet bestil-
ler for pengene. Manglen på
sammenhæng mellem finanser
og aktiviteter betyder ifølge be-
retningen at universiteterne ik-
ke kan dokumentere at penge-
ne bliver brugt bedst muligt. 

Forældet kritik?
Det er især pengene fra private
fonde og firmaer øremærket til
bestemte forskningsaktiviteter
der er i fokus. Og universitetets
økonomiske ledelse er enig i at
budgettet fremover skal inde-
holde bedre information om
brugen af de eksterne forsk-
ningsmidler. 

Universitetsdirektør Else
Sommer mener dog at Køben-
havns Universitet har godt styr
på økonomien. Sidste år havde
universitetet et overskud på
10,8 millioner kroner trods et
endnu ikke afviklet million-
underskud på Humaniora og 
Naturvidenskab. 

– Helt frem til det tidlige ef-
terår 2000 regnede vi med et
stort underskud, men vi fik alli-
gevel vendt årets resultat til et
overskud. Noget sådant kan
kun lykkes hvis der er effektive
advarselsmekanismer i økono-
mistyringen. Det synes jeg Rigs-
revisionen burde have noteret
sig, siger Else Sommer.

Indimellem stiller Undervis-
ningsministeriet ret urimelige
vilkår til budgettet, mener Else
Sommer. Alligevel har universi-

tetet allerede nu rettet op på
flere af Rigsrevisionens klage-
punkter. Andre kritikpunkter
kan der ikke gøres noget ved,
mener universitetsdirektøren.

– Jeg opfatter kritikken som
om den er blevet sat lidt på au-
tomatpilot i stedet for at man
har set på hvad vi faktisk har
gjort og opnået, siger Else Som-
mer.

For langsom reaktion
Formand for statsrevisorerne,
Peder Larsen, mener dog også
at universiteterne skal passe på
med at sætte selvforsvaret på
automatpilot. Mange af kritik-
punkterne kan der faktisk godt
gøres noget ved. For eksempel
mener Peder Larsen at der går
for lang tid fra man opdager et
økonomisk problem på univer-
sitetet til der bliver gjort noget
ved det.

– Jeg ved godt at Københavns
Universitets størrelse og decen-
trale styre ikke gør det nemme-
re, men der burde trods alt også
være desto flere ansatte til at
håndtere problemerne på et
stort universitet. Universitetets
ledelse skal blive bedre til at

kommunikere og sørge for at de
enkelte enheder får bedre for-
retningsgange, siger Peder Lar-
sen.

Universitetsdirektør Else
Sommer mener at den månedli-
ge kommunikation fra fakulte-
terne til den centrale admini-
stration omkring Frue Plads i
udgangspunktet er god nok,
men nok kan gøres endnu bed-
re. 

– Det Rigsrevisionen efter-
spørger er en mere udførlig op-
gørelse over hvorvidt en lektor
bruger sin tid til forskning, ud-
dannelse eller formidling.
Sådan en bogholderimæssig
fremgangsmåde er bare ikke
meningsfuld på universitetet.
Hvordan fører man regnskab
over hvad der er sket af nyt i et
specifikt forskningsprojekt
måned for måned?, spørger El-
se Sommer.

Ledere – ikke økonomer
Peder Larsen mener at det kol-
legiale styre betyder en del når
det drejer sig om universiteter-
nes økonomistyring. 

– Lederne er jo ikke først og
fremmest valgt fordi de er gode

til at holde styr på økonomien,
derfor må man i endnu højere
grad sørge for at de ansatte er i
stand til at styre butikken, siger
Peder Larsen.

Han erkender dog at en stor
del af ansvaret for universite-
ternes økonomi også ligger i
hænderne på Undervisningsmi-
nisteriet. 

- Universiteterne kan ikke ba-
re sige: Det ikke kan lade sig
gøre at lave om, så risikerer
økonomien at blive endnu
værre. Men selvfølgelig må mi-
nisteriet også gøre sig nogle
overvejelser. Måske skal der
stilles andre krav til Naturvi-
denskab og Humaniora, siger
han.

Til det melder Else Sommer
hus forbi, og tilføjer at de to fa-
kulteter har tilpasset aktiviteter
og økonomi så de ved udgan-
gen af i år skulle komme deres
millionunderskud til livs.

Rigsrevisionen lægger des-
uden op til at Undervisningsmi-
nisteriet skal spille en større
rolle i universiteternes styring
af økonomien. ■

ØKONOMI ▼

Styr på pengene
Københavns Universitet får kritik 
af Rigsrevisionen for ikke at have
godt nok tjek på økonomien. Uni-
versitetsdirektøren mener at flere af
klagepunkterne er forældede
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Formand for
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Af Kirsten Haagensen

Hvad kan kunsten bruge
videnskaben til? Med
det spørgsmål åbner

ph.d.-stipendiat på Musikvi-
denskabeligt Institut på Køben-
havns Universitet Nila Parly et
weekendseminar om operaen
Carmen.

Formålet er at udforske
spændingsfeltet mellem teori
og praksis i forbindelse med op-
førelsen af et konkret stykke
musikdrama. Og det lykkes.

Engagementet og diskussio-
nerne spreder sig allerede fra
den teoretiske morgenstund
som ringe i vandet. Deltagerne
er klar til at indtage scenen –
både den teoretiske og den
kunstneriske. 

Seminaret er et overbyg-
ningskursus primært henvendt
til studerende på Musikviden-
skab og Teatervidenskab.
Første del består af teoretiske
oplæg og diskussioner om bru-
gen af den videnskabelige ana-
lyse i kunsten. I anden del skal
operachef ved Det Kongelige
Teater, Kasper Holten, iscene-
sætte en udvalgt scene fra den
berømte opera Carmen. Tredje
del består af en diskussion om
anmeldelser og anmelderrollen
som krydsfelt mellem videnska-
ben og kunsten.

Forelæsning med flygel
Rent fysisk befinder vi os i audi-
torium 112 på Musikvidenska-
beligt Institut. Udgangspunktet
er ikke bare Bizets opera Car-
men fra 1875, det er også den
amerikanske musikforsker
Susan McClarys feministiske
analyse af operaen.

Basser og tenorer ler brum-
mende da Nila Parly indled-
ningsvis taler om kvindehadsk
opera og Carmens rytmiske
kropslighed. Hendes ord giver
formentlig bedre genklang hos
de fremmødte sopraner.

Da latteren er stilnet af, giver
Nila Parly ved hjælp af auditori-
ets flygel et eksempel på en
musikdramaturgisk fortolk-
ning.

– Hvordan kan vi overføre re-
sultaterne i den musikalske
analyse til et aflæseligt udtryk
på scenen? spørger Nila Parly. 

Sådanne problemstillinger
skal deltagerne arbejde med se-
nere på dagen under iscenesæt-

telsen af den udvalgte scene
‘Habaneraen’ fra operaens
første akt.

– Kærlighedens uforudsige-
lighed ligger i brugen af den
tomme kvint mellem tonerne D
og A. Kærligheden bliver først
sikker idet vi hører tonekønnet
som satellittone, forklarer Nila
Parly og demonstrerer sin ana-
lyse på flyglet.

Efter arrangørens indleden-
de oplæg og en pause, selvføl-
gelig akkompagneret af musik
fra Carmen, taler adjunkt Mi-
chael Eigtved fra Institut for
Kunsthistorie og Teaterviden-
skab om forestillingsanalyse
som er en videnskabelig disci-
plin på Teatervidenskab.

Han sætter kritikerens for-
tolkning og anmeldelse i fokus.

– En kritiker skal opleve på
samme måde som publikum og
først derefter bruge sin viden
om partituret til at sætte den
konkrete forestilling ind i en
større sammenhæng. Det er ik-
ke et forsvar for den uvidende
kritiker, men for den åbne til-
gang til værket uden kanonise-
rede og videnskabeligt begrun-
dede meninger, siger Michael
Eigtved.

Her må musikvidenskaben
protestere: Viden om partituret
kan aldrig skade. Den giver en
uvurderlig indsigt i den aktuel-
le forestilling i forhold til det
oprindelige klassiske værk, ly-
der det fra stolerækkerne.

– For meget viden om værket
kan også blokere, mener opera-
chef Kasper Holten og sørger
for at den udøvende kunstneri-
ske side kommer til orde her i
seminarets første diskussion.

Videnskabens scene
Michael Eigtveds oplæg viser
sig hurtigt at blive samlings-
punkt for de mange gnister i se-
minarets spændingsfelt. Viden-
skaben og kunsten er allerede
tørnet sammen, men det virker
givtigt og lægger op til efter-
middagens workshop. 

Her skal deltagerne selv være
dirigenter, dramaturger, sange-
re og i det hele taget udfylde
rollelisten for en operaopsæt-
ning. Fem timers musikprøve
skal munde ud i en intern op-
førelse. Scenen varer kun 10
minutter, men kræver en rum
tid at forberede såvel på viden-
skabens scene som på kunstens. 

Samme aften skal deltagerne
skrive hver deres anmeldelse af
forestillingen, og til det formål
ryster Michael Eigtved en ræk-
ke redskaber ud af ærmet.

De studerende skal se på
hvad det er for en opførelse af
Carmen de har været vidne til,
og så skal de prøve at glemme
den tilblivelsesproces som de
selv har deltaget i. Anmeldel-
serne skal danne grundlag for
næste dags diskussion om an-
melderi og anmelderroller, og
dermed sluttes ringen om semi-
narets arbejde med fortolkning
af musik og iscenesættelse.

Mere musikdramaturgi
Carmen-seminaret er blevet til
ved et tværfagligt samarbejde
mellem Musikvidenskabeligt
Institut, Institut for Kunsthisto-

rie og Teatervidenskab og Den
Kongelige Opera.

Ph.d.-stipendiat Nila Parly er
hovedkraften. Hun er initiativ-
tager og arrangør af seminaret.
Men samarbejdet startede for
halvandet år siden da Kasper
Holten blev operachef på Det
Kongelige Teater og ønskede 
at udvikle et tæt samarbejde
mellem kunsten og videnska-
ben. 

– Jeg synes generelt at der er
alt for lidt samarbejde mellem
de udøvende kunstnere og den
akademiske verden. Derfor
kontaktede jeg universitetet, si-
ger Kasper Holten.

Det blev begyndelsen til et
frodigt samarbejde mellem in-
stitutionerne. I forårssemestret
udbød Musikvidenskab et over-
bygningskursus i Musikdrama-

tik, og seminaret er en direkte
fortsættelse af det arbejde.

Musikdramaturgi handler
blandt andet om samarbejdet
mellem den videnskabelige og
kunstneriske lejr og deres ind-
sigt i opbygningen af et stykke
musikdramatik. Og netop her
bliver kursets centrale problem-
stilling om videnskabens og
kunstens brug af hinanden ak-
tuel. 

– Danmark er langt bagud
med hensyn til musikdramatur-
gi. Vi har alt for lidt fokus på
den musikdramaturgiske ud-
dannelse, og det er ærgerligt,
siger Kasper Holten.

Han håber sammen med de
øvrige deltagere at seminaret
kan føre flere faste undervis-
ningstilbud af samme slags
med sig. ■

Institute Administrator
Lene Aa Hansen

H:S Institute of 
Preventive Medicine

Kommunehospitalet 
DK-1399 Copenhagen K

Denmark.

Scientific co-coordinator
of the EU-project

'NUGENOB'

An academic position as scien-
tific co-coordinator is available
at the Institute of Preventive
Medicine, from October 1,
2001. The successful candidate
will be involved in the project
'Nutrient-gene interactions in
human obesity: implications
for dietary guidelines' which is
based in 12 European research
departments and is funded by
the European Commission on
the basis of a contract running
from March 1, 2001 through
February 28, 2004.

The co-coordinator will be part
of a local coordinating team
and will be involved in all pha-
ses of the project. The co-ordi-
nator is expected to take active
part in the continued scientific
building up of the project and
the exploitation of the data
produced by the project,
including writing and co-aut-
horing research papers from the
project. Together with a senior
statistician, the co-coordinator
will have as a key responsibility
the scientific aspects of design,
building up, maintenance and
utilization the project database
as well as reporting on the
progress on this process.

The co-coordinator is expected
to be skilled in basic general
research methods in the areas of
the project, to be fluent in both
written and spoken English, to
be willing to travel to meetings
held at all the units in Europe.

More information about the
project and the position may be
obtained on the projects websi-
te:www.nugenob.com.The
institute has the website
www.ipm.hosp.dk 

To apply, please send:

• 3 copies of Curriculum Vitae
• Publication list
• Reprints of up to five rele-

vant publications 
• and covering letter to:

Carmen som brobygger 
Et tværfagligt opera-seminar om
Carmen åbnede sluserne for en

dialog mellem kunsten og viden-
skaben og gav deltagerne indsigt i

processen: at iscenesætte en opera
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FEMNISTISK – På et nyligt afholdt Carmen-seminar lykkedes det for operachef Kasper

Holten og de studerende at overføre overraskende mange komponenter fra en feministisk

analyse til selve opførelsen. Her er det Mette Østergaard som Carmen og Anders Lundh

som Don José i Den Jyske Operas opsætning i 1999 af den fyrige opera.
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Af Kirsten Stendevad

Den 11. september 2001
begyndte som en helt al-
mindelig solrig tirsdag

for Ted Zeiter, universitetspro-
fessor i teaterhistorie fra New
York University. Ved nitiden om
morgenen spadserede han som
sædvanlig ned mod sin arbejds-
plads på en af USA’s mest pre-
stigefyldte institutioner på det
nedre Manhattan. Men under-
vejs standsede han i chok: Der
hvor udsigten plejer at afsløre
de prægtige tvillingetårne,
World Trade Center, var der nu
buldrende røgskyer.

– Jeg troede at der var tale
om et uheld og for ind på mit
kontor for at tænde for radioen.
De sagde at først det ene tårn
var styrtet sammen og derefter
det andet, erindrer han med et
træt ansigtsudtryk. 

– Derefter var alt kaos. Jeg
vidste ikke om jeg skulle gen-
nemføre undervisningen som
planlagt eller ej. Men der kom
kun seks elever ud af 50 til min
forelæsning, så det gav sig selv.
Vi gik alle sammen ned på ga-
den, og her så vi horder af men-
nesker komme flygtende op fra
finansdistriktet. Folks tøj var
dækket af aske og kvinderne
havde smidt deres højhælede
sko på gaden så de bedre kunne
løbe. Det så komplet surreali-
stisk ud. Klokken halv tolv blev
undervisningen på universitetet
officielt aflyst, men det var
næsten værre ikke at have no-
get at lave, fortsætter han.

– Vi stod bare i klynger på ga-
den rundt om biler som havde
radioen tændt og udenfor kio-
sker med tv. Det var som om in-
gen havde lyst til at gå hjem.
Også om aftenen virkede det
som om enhver new yorker var
på gaden. Folk satte ligefrem
forlængerledning i deres tv for
at kunne slæbe det udenfor og
se nyheder sammen med vildt-
fremmede på gaden, husker
Ted Zeiter.

Septembers terrorangreb på
New York og Pentagon foran-
drede ikke alene New York,
USA og verdensordenen, men
også tilværelsen på amerikan-
ske universiteter. Også her er
det umuligt at vende tilbage til
hvad der nu ligner ‘uskylden før
11. september’. 

For masser af studerende har
begivenheden sat spor som
måske vil præge dem for livet.
Mange er enten blevet fredsak-
tivister eller har meldt sig ved
fronten. Politik og internationa-
le affærer har afløst handel og
økonomi som det nye, hotte
fagområde. Nogle steder har
muslimske studerende meldt
sig ud af universitetet, og selv
for danske studerende kan ter-
roraktionen i USA få direkte
konsekvenser. Fra nu af vil det
nemlig blive sværere at få visa,
og der vil blive en nøjere over-
vågning af udenlandske stude-
rendes forskning. 

Millennium-generationen
– I øjeblikket iagttager vi om
denne stemning af større sam-
fundsengagement ganske en-
kelt vil definere millenium-ge-
nerationen, beretter demogra-
fen Neil Howe, medforfatter til
bogen Millenials Rising. Han
fortsætter opmuntrende: 

– Hvis landet er på vej over i
et andet gear, er disse unge i
hvert fald virkeligt godt rustet
til det, siger han.

Sandt nok har amerikanske
universitetsstuderende allerede
oplevet lidt af hvert. De er en
generation der er vokset op
med vold på film og tv. Det er
dem der har oplevet almindeli-
ge gymnasiekammerater for-
vandle sig til massemordere
som under Columbine-massak-
ren og de øvrige teenagemord
der vænnede nye årgange til at
gå gennem våbendetektorer for
at komme i skole. 

De beskyldes ganske vist for
at være en generation der er
forkælet af deres babyboomer-
forældre. Men de er samtidig
de bedste til at gennemskue
den ny teknologi, de falder ikke
for billige reklamebudskaber,
og de har det mest åbensindede
forhold til de mange racer og
nationaliteter som befolker
USA. 

Alligevel kom den 11. sep-
tember som et chok mange
endnu ikke er kommet sig over. 

– Jeg vil tro at vi er et af de
universiteter som har mærket
mest til katastrofen fordi vi lig-
ger så tæt på, siger Richard 
Siegler der er førsteårsstude-
rende på New York University. 

– I begyndelsen var der bare

sorg, sorg, sorg, tilføjer Preethi
Swama som læser Offentlig
Forvaltning samme sted. 

– Vi følte os så uovervinde-
lige, særligt her i New York hvor
tårnene vidnede om at alt kan
lade sig gøre. Vi kunne ikke tro
at der kunne ske noget sådant.
Selv nu hvor livet er ved at ven-
de tilbage til det normale for de
studerende der ikke har mistet
en pårørende, bliver jeg dyster
hver gang jeg tænker på det,
fortsætter Preethi Swama.

Fire af New York Universitys
kollegier der lå tæt på World
Trade Center, blev evakueret
som en følge af terroren, og de
studerende – som måtte over-
natte hos venner eller i univer-
sitetets sportsbygning – er først
for nylig vendt tilbage til deres
værelser. 

Undervisningen der var af-
lyst hele ugen fra den 11. sep-
tember og frem er genoptaget,
og de jura- og økonomistude-
rende hvis kammerater var an-
sat som praktikanter i finansdi-
striktet, har enten fundet deres
venner eller opgivet at lede
længere.

Selv bombetruslerne som der
var mange af i de første dage ef-
ter angrebet, er foreløbig stilnet
af. 

Klenodier fra 
Vietnamkrigen 
De studerende på andre univer-
siteter nationen over har været
igennem lignende ture. George-
town University i Washington
D.C. er langt fra det eneste uni-
versitet hvor krisehjælp til de
studerende pludselig blev en
prioritet. 

– Umiddelbart efter angrebe-
ne stillede universitetet psyko-
logisk rådgivning gratis til
rådighed, fortæller Brian Walsh
som er formand for studenter-
rådet. 

– Desuden holdt vi masser af
gudstjenester hvor vi bad og se-
ne aftendiskussioner med eks-
perter i internationale affærer
og terrorisme, siger Brian
Walsh.

Nogle universiteter begyndte
endda at arrangere Teach-Ins
som dem de studerendes foræl-
dre kender fra Vietnamkrigen.
Teach-Ins er fora hvor professo-
rer og andre eksperter formid-
ler viden om et aktuelt emne. I

Kontrol af studerende
U SA : I USA fortsætter diskussionen om at indføre skærpet kontrol af stu-
derende fra andre lande. Efter hård kritik fra alle ledende akademiske or-
ganisationer har den demokratiske senator Dianne Feinstein fra Californi-
en trukket sit forslag om et halvt års pause i bevilling af visum til uden-
landske studerende tilbage. 

I stedet forhandler American Council on Education og immigrations-
myndighederne nu nye former for rapportering fra de videregående ud-
dannelser. Det er blandt andet blevet foreslået at indføre en database over
de udenlandske studerende. Databasen skal finansieres ved betaling af 
en årsafgift på 95 dollars for hver udenlandske studerende. Systemet vil
komme til at fungere om et par år. Universiteterne har generelt modsat sig
øgede sikkerhedsforanstaltninger, men på grund af det meget store pres
de har været under siden den 11. september, er flere institutioner begyndt
at give sig. De udenlandske studerende står kun for 1,8 procent af alle op-
holdstilladelser de amerikanske myndigheder udsteder.
Læs mere på:

http://chronicle.com/free/2001/10/2001100801n.htm.

Kritiske undervisere 

U SA : Rektor og ledelse for City University of New York har reageret
stærkt på udtalelser fra en psykologiprofessor og en underviser i matema-
tik der udtrykte meget stærk kritik af den amerikanske udenrigspolitik.

Underviserne angav USA’s skiftende alliancer som forklaring på hænd-
elserne i New York og Washington. I en pressemeddelelse understreger
universitetets rektor at det er vigtigt med fri meningsudveksling, men at
han ikke sympatiserer med dem der forsøger at retfærdiggøre angrebene.
Læs mere på:

http://chronicle.com/free/2001/10/2001100502n.htm.

Værn om den fri bevægelighed

T YS K L A N D : På en konference for tyske universitetsrektorer og rektorer
ved de højere videregående uddannelser i Tyskland, HRK, advarede rekto-
rerne i en udtalelse mod at indskrænke det akademiske miljøs bevægelig-
hed over landegrænser som følge af den seneste tids konflikter. Ifølge rek-
torerne har man stor forståelse for de sikkerhedspolitiske overvejelser,
men terrorangrebet mod USA og USA’s modangreb må ikke gå ud over de
studerendes og forskernes mulighed for fri bevægelse over grænserne,
mener rektorerne. HRK peger på at netop universitetet og de højere vide-
regående uddannelser er et miljø hvor man kan føre en saglig og nuance-
ret diskussion omkring de internationale konflikter.
Læs mere på:

www.hrk.de - klik: Nachrichten.

Mere kontrol af studerende

T YS K L A N D : Som følge af den skærpede kontrol med udenlandske stu-
derende i Tyskland har det tyske sikkerhedspoliti bedt universiteterne ud-
levere oplysninger om institutionernes udenlandske studerende. Techni-
sche Universität og Humboldt-universitetet i Berlin afslog i begyndelsen
idet man hævdede at politiets begæring savnede et lovligt grundlag. Efter
en retslig undersøgelse har universitetet dog måttet give sig. 

Øget samarbejde med muslimske lande

T YS K L A N D : Repræsentanter for det internationale akademiske samar-
bejde i Tyskland har sat spørgsmål ved om man ikke har ofret den muslim-
ske del af verden alt for lidt interesse. Ordførende i Alexander-von-Hum-
boldt-Stiftung, professor Wolfgang Frühwald, skriver i en stor artikel i
Süddeutsche Zeitung at den bedste måde at forebygge terror på er at dan-
ne et fredsnetværk blandt andet gennem uddannelse og forskning. Her
bør man ikke mindst lægge mærke til de lande og områder som ligger ved
siden af de allerede optrampede stier, mener Wolfgang Frühwald. “Kultur-
politik er den bedste prævention mod krig”, skriver han i sit indlæg.
Læs mere på:

http://szonnet.diz-muenchen.de/REGIS_A113092920.

UDLAND ▼  

Fra asken i ilden
Livet går langtfra sin vante gang på amerikanske 
universiteter og colleges efter terrorangrebet på 
USA i september. Alt fra dagligdagen til fremtids-
perspektiverne har forandret sig

INTERNATIONALT NYT ▼  
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1960’erne var de et forsøg fra
fakulteternes side på at oplyse
befolkningen om hvad der fore-
gik i Sydøstasien og afværge en
accelererende racisme. 

Men efterhånden som krigen
blev længere og flere tropper
gik tabt, overtog de studerende
konceptet. 

– I slutningen af 1960’erne
var der mere politisk demon-
stration imod USA og mindre
undervisning, husker Eric
Newhall der er professor i Ame-
rikanske Studier ved Occiden-
tal College. Denne gang er det
blot ikke kommunisme, men
terrorisme der er emnet. 

– Før i tiden spurgte de stu-
derende: Hvor skal vi spise? el-
ler Hvad skal vi have på? Nu vil
de gerne vide hvordan og hvor-
for angrebene kunne ske, og
hvordan de kan have været så
uvidende om terroristerne, for-
tæller professor Steven Larry
der er formand for University of
Californias fakultet for interna-
tionale relationer. 

– De studerende har en ende-
løs række af spørgsmål: Hvilken
slags krig kan vi forvente?
Hvorfor har terroristerne ikke
taget ansvar for angrebene?
Burde vi begrænse mediedæk-
ningen fordi det måske er en
del af deres plan? Vil man blive
indkaldt til hæren? Er vi i sik-
kerhed?, fortæller Steven Larry.

Politik er in
I det hele taget har politik over-
taget handelsskolernes og øko-
nomifagenes førerpositition
som hot studieområde lige nu. 

– Før angrebet havde de stu-

derende nul politisk interesse,
siger Welena Pozharsky der er
bachelorstuderende på New
York University. 

– Nu starter enhver time med
en diskussion af det der fore-
går, siger hun og fortæller at
der konstant er tændt for CNN
og at de studerende taler om
ting de ikke ville have drømt
om at beskæftige sig med før
den 11. september. 

Politisk kampånd og masse-
protester a la 1960’erne er el-
lers et fænomen der mere er
blevet studeret end praktiseret
på amerikanske universiteter
de seneste årtier. Men nu har
selv de som ikke troede de no-
gensinde skulle arrangere en
fredsdemonstration været i ak-
tion.

Det gælder for eksempel Tom
Graham fra University of New
Mexico der efter et par dages
snøften foran fjernsynet beslut-
tede at holde en stearinlysde-
monstration for fred og fik 500
mennesker til at møde op. På
Emerson College i Boston arbej-
dede Elisabeth Colabraro på et
fredsbanner dag og nat. 

– Politisk græsrodsaktivisme
er meget forandret nu. Vi kun-
ne få krig i morgen, så man kan
ikke holde et minuts pause. Det
er blevet et 24 timers job, syv
dage om ugen, fortsætter Elisa-
beth Colabraro.

Patriotismen er også blusset
op for første gang i årevis –
måske som et udtryk for at
mange nu føler sig som del af
noget større. Unge der er vant
til at have et kynisk forhold til
staten, holder nu pludselig hin-

anden i hånden og synger God
Bless America eller har decide-
ret meldt sig ved fronten.

– Jeg er fra Indien, og det er
første gang jeg har følt en
sådan identifikation med dette
land, siger Babita Thamkappan
som studerer på Berkeley Uni-
versitetet i Californien. Hun har
før oplevet terrorisme, og går
ind for gengældelse. 

– Hvis nogle kan standse bin
Laden og den globale terroris-
me han skaber, er det Amerika,
mener Babita Thamkappan.
Det nye samfundsengagement
er muligvis et passerende fæno-
men. Men nogle mener at det
sagtens kan vare ved.

– Jeg tror ikke at folk var så
bevidste om deres ansvar som
borgere før, siger Deepinder
Mayell fra Boston University
der deltog i projekt Global Justi-
ce hvor 150 universiteter de-
monstrerede for en fredfyldt re-
aktion på angrebet. 

– Meget godt kan man sige
om individualisme og om at le-
ve i en lukket boble som på de
fleste campuses. Men sådan no-
get her gør folk mere bevidste
om deres rolle i staten og vor
stats rolle i verden, siger Dee-
pinder Mayell.

Ubehageligt at være 
muslim 
Mange steder har de studeren-
de været enige om at bakke op
om deres muslimske venner. Så
snart nyheden om angrebet
havde spredt sig, væltede det
ind med rapporter om overfald
på muslimer og dem der ligner.
En enkelt studerende på Arizo-

na State University blev endda
slået, sparket og kastet æg på.  

– Det vi ser i øjeblikket er me-
get angstfremkaldende, siger
Numan Waheed der er medlem
af MIT’s Muslimske Studenter-
forening. Men han er også op-
muntret af at mange studeren-
de har kontaktet ham for at
lære om islam og arbejde med
racerelationer. Han er endda
blevet opsøgt af The Asian Chri-
stian Fellowship som arbejder
på at den amerikanske behand-
ling af japanere under Anden
Verdenskrig aldrig skal genta-
ges. 

– Amerikanerne indser nu at
vi ikke længere kan ignorere re-
sten af verden, mener Numan
Waheed. 

Ikke desto mindre har relati-
onerne muslimer og jøder imel-
lem været anspændt mange ste-
der, og hele 27 arabiske stude-
rende har meldt sig definitivt
ud af amerikanske universiteter
eller aflyst deres studieplads.

Doktor Død
Ikke mindst efter USA’s angreb
på Afghanistan som har gjort
alle amerikanere endnu mere
utrygge, har både staten og
universiteterne indført nye sik-
kerhedsforanstaltninger. Uni-
versity of Pennsylvania har for
eksempel installeret betjente og
sikkerhedspatruljer på universi-
tetsområdet og tillader nu kun
motortrafik langs én overvåget
vej på campus. Desuden er alle
studerende og professorer ble-
vet bedt om at bære identifika-
tionsskilte. 

Bush-administrationen har

desuden foreslået at det skal
blive muligt for staten at få ad-
gang til alle studerendes uni-
versitetsgeneralieblad samt til
private e-mails og telefonsam-
taler. Mange er imod det for-
slag fordi det krænker den en-
keltes privatliv og frihed. 

Statens forslag kommer imid-
lertid efter den chokerende er-
kendelse af at flere af terrori-
sterne bag terrorangrebet op-
holdt sig i USA på et studenter-
visum ligesom cirka en halv
million andre udenlandske stu-
derende om året. Så fra nu af
vil det også blive vanskeligere
at opnå studentervisa selv om
det endnu ikke er klart hvordan
reglerne vil blive strammet.

Staten vil desuden forbehol-
de sig ret til at overvåge uden-
landske studerendes forskning
især hvis de studerende er rejst
til USA for at få adgang til vi-
den der kan føre til fremstilling
af biologiske og kemiske våben,
samt atomvåben. 

At terroristerne var trænet på
amerikansk grund, har mindet
universiteterne om at Saddam
Hussein i 1970’erne og 1980’er-
ne konsekvent sendte viden-
skabsfolk til universiteter i Vest-
europa og USA for at studere
kemi, biologi, dyre- og plante-
lære. En af dem, Rehab Taha
der havde studeret i England,
blev senere direktør for Iraks
biologiske våbenprogram hvor
han gik under tilnavnet ‘Doktor
Død’ og havde mange uden-
landsk trænede ansatte under
sig.

– Universiteter har en forplig-
telse til at være åbne institutio-

ner for kreativitet og vidensde-
ling, men vi har også en forplig-
telse til aldrig at foretage os no-
get der udsætter os selv eller
andre for risici, siger John Hud-
zik der er rektor for internatio-
nale programmer på Michigan
Universitet.

Efter det første angreb på
World Trade Center i 1993, bad
staten om en måde at kunne
spore udenlandske studerende
og deres studier på. Dette sy-
stem bliver færdigt i 2003, og i
mellemtiden har Dianne Fein-
stein, demokratisk senator fra
Californien, foreslået seks
måneders karantæne for udste-
delse af nye studentervisa.

Usikker fremtid
Fremtidsperspektiverne for
amerikanske studerende er og-
så forandret. Efter 12 år med
fantastisk økonomisk frem-
gang, frygter mange nu at de
ikke kan få jobs når de bliver
færdige. Dels fordi der generelt
er dårlige økonomiske konjunk-
turer i USA, dels fordi terroran-
grebet har kastet nationen ind i
en decideret recession hvor tu-
sindvis af mennesker fyres hver
dag. 

– Økonomien står også højt
på folks prioriteringsliste, siger
Patrick Harker fra Wharton,
University of Pennsylvanias
handelsskole. 

– Før var de studerende pani-
ske på egne vegne. Nu er de be-
kymrede for kulturen som
sådan. Vi har ganske enkelt in-
gen anelse om hvor slemt det
vil blive, fortsætter han. 

Brian Walsh fra Georgetown
Universitys studenterråd har
dog bevaret optimismen. 

– Jeg tror dog at en af de po-
sitive aspekter af det der er
sket, er at de studerende virke-
lig har fundet sammen, siger
han. 

– Fremover vil vi for alvor at
være opmærksomme på risiko-
en for at uvidenhed og vrede
kan føre til vold, afslutter Brian
Walsh. ■

Kirsten Stendevad er freelance
journalist og bosat i New York.
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Ingen panik blandt amerikanske studerende
“Kun få amerikanske udvekslingsstuderende dropper planerne om at tage af sted til ud-

landet. Et par amerikanske studerende på vej til Pakistan, Indonesien, Tadjikistan og 

Yemen er dog blevet tvunget til at ændre planer på grund af det amerikanske militærs 

angreb på Afghanistan. Men de fleste amerikanske studerende i udlandet bliver hvor de

er, dog med øget opmærksomhed på sikkerhed.”

Oversat fra The Chronicle of Higher Education, 11. oktober 2001

TABT USKYLD – Også på de

amerikanske universiteter er det

umuligt at vende tilbage til hvad

der nu ligner ‘uskylden før 11.

september’. For masser af stude-

rende har begivenheden sat spor

som måske vil præge dem for li-
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økonomi som de nye, hotte fag-

områder.



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

Af Ib Damgaard Petersen

Er konflikternes verden lovbestemt? Spørgs-
målet er dristigt stillet og udfordrer bevidst
den herskende videnskab. Alligevel tror jeg

at kunne svare: ja! Ikke kun i én men i flere di-
mensioner. Det er muligt at vise at verdens kon-
flikter i visse perioder har fulgt bestemte lov-
mæssigheder, men det er også muligt at vise at
disse lovmæssigheder danner et bestemt mønster
som gentager sig, og som derfor viser en overord-
net lovmæssighed i konflikternes forløb.

Der er imidlertid meget tilbage at observere og
tolke før vi for eksempel fuldt ud har udredt for-
holdene omkring internationale konflikter. Der
er brug for mange års arbejde og store ressourcer
før vi er trængt til bunds i disse forhold.

I det følgende vil jeg beskrive og analysere ud-
brud af internationale krige over en periode på
170 år.

Videnskabelige love
Vi er fra naturvidenskaberne bekendt med alme-
ne, deterministiske love der gælder overalt inden
for vor normale erfaringsverden. 

Sådanne love eksisterer ikke i samfundsviden-
skaberne. Som det allerede blev fastslået for
mange år siden af blandt andet filosoffen Mo-
gens Blegvad, er de love som vi kan forvente at
finde inden for samfundsvidenskaberne, betinge-
de lovmæssigheder og lovmæssigheder baseret
på sandsynligheder.

Forskellen ligger i at forskningsgenstandene
inden for samfundsvidenskaberne er højt udvik-
lede, ekstremt ustabile og komplicerede enheder,
såsom politiske systemer, organisationer eller ba-
re menneskelig adfærd – ikke planeter hvis baner
kan forudberegnes med stor sikkerhed mange år
ud i fremtiden ud fra Newtons love. Politiske sy-
stemer, organisationer og menneskelig handlen
kan ændres, omstruktureres og kobles med an-
dre systemer på utallige nye måder hvis nye be-
tingelser for deres overlevelse gør sig gældende.

Sandsynlighedslove
Udgangspunktet for at beskrive disse betingede
lovmæssigheder er i de studier jeg har foretaget,
observationer af den tid der forløber mellem be-
givenheder af en bestemt type, i dette tilfælde
udbrud af internationale krige. 

Eftersom det vi måler er tid, er der tale om en
måling på det mest avancerede niveau vi kender,
ratio-skalaen. Det betyder at vi kan arbejde med
stor nøjagtighed, noget som ellers kun er meget
sjældent inden for samfundsvidenskaberne.

Sådanne observationer af konfliktadfærd har
vist sig at følge en sandsynlighedsfordeling, en
såkaldt ventetidsfordeling, der foruden at fastslå
intensiteten i adfærden også tillader slutninger
omkring karakteren af den observerede proces. 

Karakteren af den fundne fordeling kan afsløre

om der i et forløb er en stadigt stigende sandsyn-
lighed for ny konfliktadfærd, jo længere tid der
går siden den sidst observerede konfliktadfærd,
eller den kan afsløre at der modsat er en falden-
de sandsynlighed for ny konfliktadfærd jo mere
tid der går siden den sidst observerede konflikt-
adfærd fandt sted.

I det første tilfælde er det klart at der i syste-
met i den pågældende periode er indbygget en
lovmæssighed der peger på øget spænding, mens
der i det sidste tilfælde er tale om afspænding i
konfliktforholdene. 

Endelig kan ventetidsfordelingen vise sig at
have en sådan karakter at der blot er en konstant
sandsynlighed for at der forekommer konfliktad-
færd.

Det der er interessant, er at det er muligt at føl-
ge disse udviklingsprocesser i systemerne, be-
skrive de lovmæssigheder der knytter sig til dem
og sammenligne dem fra system til system, fra
periode til periode på nøjagtig vis. Sådanne be-
skrivelser af politiske systemers udviklingslove
og en sådan nøjagtighed i sammenligningen har
vi ikke kendt tidligere.

Dermed er betydningen af de beskrevne lov-
mæssigheder imidlertid langt fra udtømt.

Normale statistiske analyser der alene bygger
på hyppigheden af forekomsten af visse fænome-
ner, kan ikke afsløre om der er tale om stigende
eller faldende spænding. Sådanne analyser kan
kun sige at der i en periode var mere konfliktad-
færd end i en anden periode. Processens karakter
kan ikke afsløres med en normal statistisk meto-
de. Det er en vigtig iagttagelse når vi for eksem-
pel skal tolke samspillet imellem de to supermag-
ter under den kolde krig som jeg har gjort i The
World War Pattern, 1999.

Verdenskrigssyndromet
Den periode som jeg har analyseret, er tidsrum-
met fra Napoleonskrigenes ophør til Berlinmu-
rens fald i 1989 for herigennem at komme på
sporet af hvad jeg har kaldt verdenskrigssyndro-
met.

Ventetiderne mellem krigsudbrud igennem pe-
rioden kan opdeles i 15 lovbundne faser hvor
brugen af vold imellem stater i det internationale
system har enten en voksende eller aftagende
sandsynlighed.

På basis af vor kortlægning af de enkelte faser
kan vi derefter undersøge hvorledes mønsteret i
disse processer tegner sig op til begge verdenskri-
ge og med forsigtighed udpege et ensartet udvik-
lingsmønster i processerne. Dette mønster kan vi
derefter prøve at benytte til at analysere de øvri-
ge faser i de 170 år som undersøgelsen dækker
for at se om der til andre tider har været noget
der minder om disse mønstre. 

Det er vigtigt at understrege at verdenskrigene
i denne analyse viser sig som en meget hurtig og
koncentreret mængde af krigsudbrud efterhånd-
en som alle stormagter og en mængde mindre

stater inden for et kort tidsrum involveres i krigs-
handlingerne.

Vi ser således at Koreakrigen i virkeligheden
var en meget intensiv proces i form af en serie af
krigsudbrud idet mange stater gik ind i krigen for
at støtte FN-aktionen og dermed blev deltagere i
krigen. Dermed blev perioden 1950-51 hvor de
fleste af de egentlige krigshandlinger fandt sted,
til en slags kortvarig verdenskrig idet de fleste af
datidens stormagter; USA, England, Frankrig, Ki-
na og mange andre lande var deltagere mens
Sovjetunionen var repræsenteret ved en stedfor-
træder i form af Nordkorea.

Et mønster af verdenskrige
Mønsteret for de to verdenskrige ser således ud:
Først er der tale om en længere afspændingsperi-
ode (1866-94, 1917-29) hvori en ny magtstruk-
tur konsoliderer sig. 

Derefter følger en periode hvor der er en tilta-
gende spænding i det internationale system, en
periode hvor systemet langsomt disintegrerer
(1894-1912, 1929-39). 

I tredie fase eksploderer spændingen i en me-
get hurtigt eskalerende serie af krige hvori det
eksisterende internationale system disintegrerer,
og en ny magtstruktur danner sig (1914-17,
1939-41). Denne fase hvor verdenskrigene ud-
spiller sig, afløses derefter af en ny integrativ pe-
riode hvor den nye magtstruktur konsoliderer sig
(1917-29, 1941-50).

Dette mønster finder vi gentaget før og efter
begge verdenskrige, men interessant nok også
omkring Koreakrigen, selv om data er for få til at
vise indledningen til Den Kolde Krig 1947-50
hvori forholdet mellem øst og vest blev anspændt
efter krigstidens samarbejde. Den fornyede
spænding kan imidlertid aflæses af andre tidsse-
rier som ikke er omtalt her.

I perioden efter Koreakrigen fra 1951 til 1965
fremstår USA som den dominerende magt der
udøver et verdensomspændende hegemoni
(overherredømme,red.).

Denne periode er en afspændingsperiode hvori
det internationale system integreres, og USA’s
magtposition konsolideres.

Denne situation ændres i den efterfølgende pe-
riode fra 1965 til 1982. Her finder vi igen den
langsomme disintegrative proces i det internatio-
nale system som vi tidligere har set lede frem til
verdenskrigene. En periode hvor spændingen i
det internationale system vokser.

Det er en periode hvor USA’s hegemoni går
tabt i forbindelse med Vietnamkrigen, Bretton
Woods systemet bryder sammen og Sovjet opnår
ligeværdighed med USA på det atomare område.
USA’s andel af verdensøkonomien svinder til 23
procent. Sovjetunionen intervenerer i Afrika,
delvist ved hjælp af cubanske lejetropper, og i Af-
ghanistan i 1979. Det øger spændingen imellem
USA og Sovjetunionen til et punkt hvor Carter-
administrationen opgiver forståelsen med Sovjet-

unionen og i stedet påbegynder en enorm op-
rustning for at genvinde kontrollen med det in-
ternationale system på det militære område.

Den Anden Kolde Krig
Vi skulle nu vente en tredie fase efter 1982 hvor
spændingen vokser og eksploderer i en koncen-
tration af krige, en Tredje Verdenskrig, hvis det
tidligere påviste mønster  fortsat har gyldighed
inden for de seneste årtier.  

Denne Tredje Verdenskrig ville da – i overens-
stemmelse med mønsteret – på ny ændre det in-
ternationale systems magtstruktur, og en ny inte-
grativ periode ville indfinde sig hvori denne
magtstruktur konsoliderede sig.

Det sker imidlertid ikke, men der sker noget
andet som bringer os så tæt på en Tredje Ver-
denskrig som det er muligt.

I 1983 var Sovjets ledere overbeviste om at NA-
TO forberedte et overraskelsesangreb på Sovjetu-
nionen i forbindelse med opstillingen af Pershing
II raketterne der ladet med atomvåben på 8 mi-
nutter ville kunne ødelægge Sovjetunionens
kommandocentre i Moskva i et overraskelsesan-
greb. Sovjetrussiske jagerbombere med atom-
våben ombord stod parat på østtyske flyveplad-
ser klar til at udslette Pershing II raketterne hvis
deres mistanke viste sig endeligt bekræftet.

Hvad der blev afgørende for at de præventive
angreb ikke fandt sted – angreb der formentlig
ville have udløst en atomkrig – var at den østty-
ske efterretningstjeneste, der havde en højt pla-
ceret spion i NATO, i sidste øjeblik kunne medde-
le at der ikke var tegn på at NATO ville gennem-
føre et sådant overraskelsesangreb.

Vi undgik med nød og næppe at en Tredje Ver-
denskrig blev udløst i 1983 af frygt blandt de sov-
jetiske ledere for et amerikansk overraskelsesan-
greb. En frygt der bevidst var blevet fremmet af
Reagan-administrationen gennem simulerede
angreb med fly og flåde på Sovjetunionen godt
skjult for offentligheden.

Virtuel krig
I stedet for Den Tredje Verdenskrig udkæmpedes
der i perioden i tavshed et virtuelt magtspil der
sluttede med USA’s ‘sejr’ hvorved magtforholde-
ne i det internationale system ændredes på ny,
symboliseret ved Sovjetunionens sammenbrud i
1991.

Den virtuelle krig var baseret på begge parters
overbevisning om at den der besad flest atom-
våben også var den stærkeste. Den kritiske fase
var årene 1982-85 hvor Sovjet ville have haft
overtaget i en atomkrig. Derefter ændrede den
amerikanske oprustning magtforholdet til USA’s
fordel. Sovjet var ikke i stand til at tage udfor-
dringen op og starte en tilsvarende gigantisk op-
rustning. Gorbatjovs forsøg på at indskrænke
Sovjetunionens internationale forpligtelser, ska-
be afspænding og modernisere Sovjet gennem en
tilknytning til det globale økonomiske system

VIDENSKABET
STATSKUNDSKAB

Kriges lovmæssighed
Eksisterer der et verdenskrigssyndrom, og er 
terrorhandlingerne i USA og interventionen 
i Afghanistan en del af et sådant mønster?
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slog fejl, delvist fordi Vesten ikke støttede ham. I
1991 brød Sovjetunionen sammen.

Nutidens sandsynlighed for krig
Fra 1991 til 2001 har vi oplevet en periode med
afspænding, fred og fremgang som vi skulle for-
vente det i takt med at den nye magtstruktur, do-
mineret af en koalition af magter med USA i spid-
sen, konsolideredes.

Fra Bush-administrationens overtagelse af
magten i 2001 vil det imidlertid være rimeligt at
antage at den foregående afspændingsperiode
med integration af det internationale system er
ved at komme til en afslutning. 

Ejendommeligt nok er det den dominerende
magt selv der i første omgang giver anledning til
denne formodning, idet Bush-administrationen
på en lang række områder har trukket sig ud af
det internationale samarbejde der bandt USA
sammen med de førende stater i den vestligt ori-
enterede verden.

Hertil kommer den helt nylige udvikling efter
muslimske fundamentalisters ødelæggelse af
World Trade Center i New York og Pentagonbyg-

ningen i Washington. 
Skal vi dykke lidt mere ned i terroristdebatten,

så er der ingen tvivl om at vi nu ser en reaktionær
bevægelse på mange fronter som følge af den
globalisering og internationalisering der er fore-
gået siden 1960’erne. 

Vi finder også denne reaktion i USA selv. Inter-
nationaliseringen og globaliseringen har frem-
kaldt stærke reaktioner af ideologisk og religiøs
karakter.

De løsgående finansielle kræfter er måske det
ypperste kendetegn for globaliseringen. Med kort
varsel har de bragt hele befolkninger til tigger-
staven, skabt internationale kriser, beriget eller
ruineret investorer, men samtidigt pisket moder-
niseringsprocessen frem i verdenssamfundet.
Den globale økonomiske udvikling med de multi-
nationale selskaber som spydspids har erobret
markeder, skabt nye virksomheder med stor kon-
kurrenceevne og trængt de mindre og også min-
dre effektive virksomheder i defensiven. Større
produktivitet og ny teknologi er en nødvendig-
hed hvis verdens fattige lande skal skabe sig en
tidssvarende levestandard. 

Fornyelses- eller moderniseringsprocessen er
imidlertid ofte meget brutal over for de grupper
der står uden uddannelse, der bygger på utids-
svarende teknologi eller som ingen investerings-
midler råder over. Resultatet er at der i selv de
avancerede lande er sket en forøgelse af kløften
mellem rig og fattig.

Reaktion på ulighed
Denne forøgelse af uligheden i samfundet skaber
naturligvis en reaktion, på samme måde som fat-
tigdommen og udnyttelsen af industriarbejderne
i forrige århundrede skabte modbevægelser over
for kapitalismen i form af socialistiske bevægel-
ser.

Her finder vi lidt af baggrunden for ATTAC-be-
vægelsen og genoplivelsen af den hendøende
venstrefløj.

Disse bevægelser er imidlertid reaktionære i
mere end en forstand. De ønsker at føre udviklin-
gen tilbage til tiden før globaliseringen satte ind.
De vender sig imod integrationen af det interna-
tionale samfund uden smålige hensyn til om det
gælder EU, NATO, G7-topmøder, IMF, Verdens-
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banken eller andre former for internationalt
samarbejde.

Den fuldstændigt ukritiske krig imod organise-
ringen af det internationale samfund er i mine
øjne dødsensfarlig fordi den rokker ved selve
fundamentet for verdensfreden og dermed truer
med at udsætte utalte millioner af mennesker for
vilkårlighed, fordrivelse, død og økonomisk ruin. 

I mange muslimske lande i Mellemøsten er
moderniseringsprocessen aldrig rigtigt lykkedes
hvilket har gjort at regimerne ikke kan legitimere
sig ved en øget velstand i befolkningen.

Den manglende evne til at gennemføre moder-
niseringsprocessen og skabe velstand for masser-
ne har ført til en reaktion der falder tilbage på en
religiøs mobilisering der i høj grad næres af sau-
diarabiske penge. Disse finansieringsmuligheder
tillader de forskellige fundamentalistiske grup-
per at åbne moskeer, hospitaler og klinikker for
de fattige og mobilisere dem politisk for indførel-
sen af en middelalderlig retsorden som vi kender
den fra Saudiarabien, Sudan, Iran og Afghani-
stan. Disse religiøse retninger ser den globale,
økonomiske og kulturelle liberalisme som ren
ugudelighed og Vestens tilstedeværelse og vestli-
ge værdier som noget der skal bekæmpes med al-
le midler både defensivt og offensivt.

Osama bin Laden og hans organisation er kun
et enkelt udtryk for en reaktionær religiøs fana-
tisme som vi karakteristisk nok også ser afspejlet
inden for mange andre trosretninger; jødedom,
hinduisme og kristendom. Der er i dag tale om
en frontal konfrontation mellem den globale,
økonomiske og kulturelle liberalisme og ældre
traditionelle livsformer der medfører en række
akutte konflikter imellem og inden for stater over
hele verden.

Den ny uorden
Altsammen peger det på at vi har forladt den sik-
re grund i en periode af afspænding, og at den
nye verdensorden nu udfordres af mange kræfter
i og imellem staterne.

På denne baggrund er der al grund til at tro at
vi nu er gået ind i en periode med opbrud i det
internationale system som vil blive alt andet end
behagelig. Om denne periode om nogle år vil af-
løses af en ny verdenskrig, vil tiden vise.  

Hvis det bliver tilfældet, er spørgsmålet om
modstanderne til den tid vil være lige så rationel-
le som da USA og Sovjetunionen udkæmpede en
virtuel krig bag kulisserne uden at affyre et ene-
ste missil. ■

Ib Damgaard Petersen er docent, dr.phil. i stats-
kundskab. Hør mere om lovmæssigheder i konflik-
ternes verden ved forfatterens afskedsforelæsning
på Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15,
torsdag den 25. oktober kl. 14.15-15, auditorium
9, 3. sal.
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KRIGSCYKLUS – I tidsrummet fra Napoleons-

krigenes ophør til Berlinmurens fald i 1989 har med

en vis lovmæssighed været krige i gang et eller 

andet sted på jorden som har involveret talrige kon-

tinenter og dermed skabt ideen om et verdenskrigs-

syndrom. Her er det USA’s præsident Richard M. 

Nixon der trykker hånd med en soldat under Viet-

namkrigen i 1969. 
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Universitetsavisen nr. 14,
2001 bragte en artikel
om hvem der består po-

litstudiet og hvorfor. Et inter-
view med studielederen på
Økonomi, Peter Erling Nielsen,
afslørede at hvis man gennem-
fører første år på politstudiet,
er man så godt som sikker på at
gennemføre hele studiet og op-
nå graden cand.polit.

Hvem der består politstudiet,
er vigtigt for ledelsen på studiet
at fokusere på for som Peter Er-
ling Nielsen udtaler i samme in-
terview, dumper over halvdelen
af alle optagne. Årsagen er at
de studerende frygter eksa-
mensbyrden på første år. Det
har fået studienævnet til at
ændre studieordning således at
eksaminerne på første år nu
skal tages over to semestre, til
gengæld skal de studerende op
til en eksamen mere.

At politstudiet er meget
hårdt, er studieleder Peter Er-
ling Nielsen klar over og som
han står citeret for i en artikel i
DJØF-bladet den 14. septem-
ber, er sværhedsgraden af stu-
diet netop studiets styrke.

Irrelevant pensum 
Forfatteren til dette indlæg læ-
ser økonomi på femte år, og
kan bekræfte at politter er ef-
tertragtede på arbejdsmarke-
det. Det er naturligvis godt for
dem som gennemfører studiet,
men hvorfor er der alligevel
nogle som ikke bliver færdige?
Det har jeg en forklaring på.

For det første kan jeg sige at
cirka 30 procent af dem som
bestod 1. årsprøven fra mit op-
rindelige hold er droppet ud.
Dem jeg har talt med om det,
forklarer at de var i stand til at
gennemføre prøven rent fag-
ligt, men at relevansen af pen-
sum var svær at relatere til an-
det end arbejdet som forsker!

De fleste prøver er fire timers
skriftlige eksaminer uden hjæl-
pemidler. Selv eksamen i viden-
skabsteori (filosofi) er af denne
type. Man skal for at bestå det
filosofiske fag ikke bevise at
man har forstået noget af det,
men bevise at man har lært
pensum udenad.

De fleste andre eksaminer på
årsprøverne indeholder adskil-
lige matematiske beviser hvis
relevans afhænger fuldstændig
af forudsætningerne. Det vil si-
ge at man bruger år på at me-
morere beviser som ikke kan
bruges til noget som helst uden
for forskermiljøet.

Stædig, ikke ukvalificeret
Årsagen til at jeg jævnligt over-
vejer at stoppe på politstudiet
illustreres udmærket ved den
tidligere nævnte gennemførelse
af en ny studieordning. Ifølge
den skal politstuderende tage
et fag mindre ved 3. årsprøven
og et mere på kandidatdelen.
På nær altså de der står fanget i
midten og skal tage et fag mere
ved tredjeårsprøven end alle ef-
terfølgende studerende samt et
fag mere end alle deres forgæn-
gere på kandidatdelen.

Flere studerende har natur-
ligvis søgt dispensation og
brokket sig over det urimelige
forhold blot for at få afslag med
en forklaring om at den nye
studieordning er gennemført
for at styrke det samlede polit-
studie, og det betyder for disse
årgange en øget arbejdsmæng-
de.

Min forklaring på det høje
frafald på politstudiet er altså
ikke at de optagne ikke er kvali-
ficerede, men at pensum for det
meste er irrelevant og at ledel-
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■ ØKONOMISTUDIET

Selvbedraget hersker i 
studieledelsen

■ ØKONOMISTUDIET –  SVAR

Så galt
er det vel ikke 

■ STYREFORM

Universitetet bliver ødelagt 

Det Konservative Folke-
partis uddannelsespoliti-
ske ordfører, Brian Mik-

kelsens (BM) udtalelser til Uni-
versitetsavisen (nr. 15, 2001) er
interessante. BM fokuserer på
interne magtkampe på Køben-
havns Universitet (KU), men
han sætter det ikke ind i en
større sammenhæng. På retro-
spektiv vis drømmer BM sig til-
bage til dengang hvor der var få
der bestemte, og hvor alle an-
tog at en professortitel var ga-
rant for viden om alt mellem
himmel og jord og for nogles
vedkommende endog på et
højere niveau end himlen.

Københavns Universitet er en
højere skole, altså historisk set
oprindeligt en højskole. Senere
en elite-socialiserende instituti-
on som opfinder og formidler.
Men Københavns Universitets
selvstyre skal der ikke laves om

på ved at tale om “de tre største
partier” således som BM gør.
Skulle det blive Venstre, Social-
demokratiet og Dansk Folke-
parti der i givet fald skulle styre
universiteterne fremover, her-
under Den Kgl. Veterinære
Landbohøjskole samt Dan-
marks Tekniske Universitet og
Handelshøjskolen i København
og i Århus?

Autoritær styreform 
Der er to industripartier og ud-
over BM’s parti har det andet –
Socialdemokratiet – spillet ud
med ændringsforslag til styrel-
sesloven. De der kender mine
forelæsninger i strategi & ledel-
se samt organisationsteori på
Handelshøjskolen i København,
vil vide at hierarkisering, bu-
reaukrati og autoritær styre-
form ikke bruges i de mest
fremsynede, succesfyldte, soli-

Morten von Buchwald er
godt vred på økonomi-
studiet, men render 

ikke af pladsen til fordel for
Handelshøjskolen (CBS). Han
holder ud selvom det er så fryg-
telig slemt.

Det er faktisk uklogt. Hvis
man mener at noget andet pas-
ser bedre for egne evner og for-
udsætninger, så skal man vælge
dette. Cand.merc-uddannelsen
er også fremragende – mere
praktisk orienteret end vores
hvorfor der ofte kan iagttages
en arbejdsdeling mellem kandi-
dater med de to uddannelser.
Vores folk tager det teoretisk-
analytisk hårde og krævende
mens CBS-folkene tager resten.
Vi har et udmærket samarbejde
med CBS og med Yngre Civi-
løkonomer der netop har bedt
os om at blive deltager i deres
jobbørs fordi de gerne vil give
virksomhederne mulighed for
at vælge mellem forskellige
økonom-profiler. “Virksomhe-
derne vil jo gerne have jeres
folk, det må vi indrømme”, var
slutreplikken. 

At en vis bevægelse fra os til
CBS måske kunne være meget
passende – vi har taget en del af
deres i dette semester – er en
anden sag.

Passer ikke
Hvis Morten von Buchwalds be-
regning over frafaldet skal for-

stås sådan at det skulle være 50
procent der falder fra på første
år og cirka 30 procent efterføl-
gende – jeg er dog ikke sikker
på hans definitioner – så passer
det ikke med de officielle tal for
studiestartere og færdige kan-
didater. 

Vi er helt bevidste om at fra-
faldet skal ned og optaget i vej-
ret. Det første er godt på vej –
en analyse af 1999-optaget pe-
ger på at frafaldet er kraftigt
faldende. Det andet arbejdes
der meget hårdt på.

Morten mener at kende vores
største svaghed. De alt for bar-
ske, traditionelle og skriftlige
‘gymnastiksalseksamener’ der
kræver teoretisk kompetence og
gode matematiske færdigheder.
Vi vil til enhver tid fastholde at
vores studerende skal lære og
skal kunne moderne økono-
misk teori – og det kan udmær-
ket være svært. Den netop gen-
nemførte studiereform inde-
bærer en større variation i eksa-
mensformerne og anvendelse
af arbejdsformer der bedre
matcher den måde økonomer
arbejder på efter studierne,
men disse ændringer indføres
ikke for at svække kvaliteten.
Det er meningsløst at hævde at
man ikke skal lære tingene til
bunds. 

At det specielt er faget viden-
skabsteori der rammes af Mor-
ten von Buchwalds vrede, er

paradoksalt. Det er så bredt,
umatematisk og horisont-udvi-
dende som noget. At Morten ik-
ke har det godt med økonomisk
videnskabsteori fremgår så i
øvrigt af hans betragtninger om
teori og anvendelse. Hvis øko-
nomisk teori ikke havde prakti-
ske anvendelser – hvis kandida-
terne ikke kunne bruges til no-
get praktisk – så ville der slet ik-
ke være grund til at have faget
på universitetet! Forskning
uden mulig anvendelse er totalt
meningsløst. Hvis han mener at
pensum er irrelevant, så skulle
han lade være med at læse fa-
get. Men han tegner selvfølge-
lig et forkert billede – jobmar-
kedet har aldrig været så godt
som nu, økonomisk teori bru-
ges til mere og mere, og flere
og flere arbejdsgivere vil have
vores folk. Vi konkurrerer med
udenlandske universiteter der
ser på verden som vi gør, og vo-
res studerende klarer sig flot
når de som led i deres uddan-
nelse rejser ud et semester eller
to.

Enigt studienævn
Vores kritiker bringer endelig
en helt lokal sag frem. Den om-
talte studiereform – der er ved-
taget nye ordninger for både
bachelor- og kandidatuddan-
nelserne – medfører en margi-
nal reduktion af fagrækken på
BA og en tilsvarende marginal

sen på studiet har mistet kon-
takten til de studerende og de-
res ønsker for studiet. 

Dem jeg kender som dropper
ud, gør det til fordel for et mere
aktuelt pensum på Handelshøj-
skolen hvor der generelt her-
sker bedre forhold for de stude-
rende. Ligesom de fleste gen-
nemfører en uddannelse på fem
år som er fuldt konkurrence-
dygtig med universitetets utids-
svarende polituddannelse.

Hvis forfatteren af dette ind-
læg flere gange har overvejet at
droppe ud og ser meget nega-
tivt på studiet og dets ledelse,
hvorfor dropper han så ikke
ud? Det gør han ikke fordi han
har det med politstudiets ledel-
se som med terrorister. Hvis
han bliver bange, har de vun-
det!

De der gennemfører politstu-
diet, er således stædige menne-
sker som er i tvivl om hvad de
ellers skulle lave og ikke bare
mennesker der er i stand til at
bestå en førsteårsprøve. ■

Morten von Buchwald, 
stud.polit.

de og velhavende virksomheder
i det private erhvervsliv. 

En pyramidemodel repræ-
senterer kun 23 procent af de
måder hvorpå virksomheder 
ledes i dag. De bedste – Novo,
LEGO, Mærsk, TDC, Oticon
med flere bruger ikke den mo-
del de konservative og social-
demokraterne vil indføre.  

Velfærdsgevinster for det om-
givende samfund fra KU’s ak-
tiviteter tager tid. Det ved alle
succesrige organisationer hvad
enten det er private virksom-
heder eller offentlige institutio-
ner.  

Samfundet har brug for dy-
namiske undervisere og uaf-
hængige forskere der hverken
er prostitueret af staten eller
profitten. Gode forskere er go-
de undervisere, og den lang-
sigtede effekt af deres arbejde
over fem, ti eller femten år er at

velfærden i samfundet stiger.

Den humane kapital 
Nogle påstår at humankapita-
len er 13 gange større end den
tingslige kapital. De menneske-
lige ressourcer betyder selvføl-
gelig meget, og vurderingen
deraf afhænger i beregnings-
modellerne af hvor tæt huma-
nistisk og samfundsvidenskalig
metode er integreret i opgørel-
sen. 

Andre er nået frem til at ud-
dannelse kun bidrager med 15
procent af den løbende vækst.
Da den løbende vækst i Dan-
mark p.t. er under 2 procent, så
er det ikke meget. Og da den
vestlige verdensøkonomi har
været på vej mod recession si-
den februar måned 2001, kan
man konkludere at uddannelse
generelt i vores del af verden er
inde i en vækstpause. BM’s og

ligesindede MF’eres ideer kan
gøre denne vækstpause uhyg-
geligt langvarig. 

Hvornår og hvorfor er det
blevet konservativ politik at la-
de ukyndige styre de højere ud-
dannelsesinstitutioner? Er det
også hvad Venstre og Dansk
Folkeparti har af planer for de
videregående uddannelser: At
lade LO og DA samt et par pri-
vate venner sikre kvaliteten af
fremtidens akademiske ar-
bejdskraft? 

De gode gamle dage 
Undervisning er vigtig fordi
den sikrer at det ikke går helt
galt for alt for mange. Alle de
ulykker svagt begavede og
dårligt uddannede kan lave til-
sammen, kan blive ekstremt
dyrt for samfundet hvis der er
for mange af den slags ‘umuli-
usser’. 
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● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Helge Abildhauge Thomsen

– forskningsleder på Danmarks

Fiskeriundersøgelser er tiltrådt

som adjungeret professor på

Botanisk Institut for en femårig

periode. Helge A. Thomsen er

som taxonomisk ekspert af

højeste internationale klasse,

og på verdensplan anses han

for den førende ekspert inden

for de vigtige kraveflagellater i

havet. I kraft af sin store viden

inviteres Helge A. Thomsen of-

te med på udenlandske forsk-

ningstogter og som foredrags-

holder ved internationale kon-

gresser og symposier. 

Stipendie-
modtagere ▼

Chevening Scholars fra 

Københavns Universitet 

Chevening Scholarships til briti-

ske universiteter tildeles dygti-

ge studerende med klart defi-

nerede mål for deres fremtidi-

ge karriere. Udvalget har ledt

efter kandidater som bliver

fremtidens beslutningstagere

og opinionsdannere. Fra

Københavns Universitet gæl-

der det i år: Thomas Hovmand

(Cambridge); Maria Aasøe

Johansen (University of Lon-

don); Casper Sylvest (Clare Hall

University of Cambridge) og

Barbara Taudorf (London

School of Economics and Politi-

cal Science).

Prisvindere ▼

Professor Paul Nurse 

– æresdoktor

ved Køben-

havns Uni-

versitet i

2000 og ge-

neraldirektør

ved Imperial

Cancer Re-

search Fund, London har vun-

det årets Nobelpris i fysiologi

eller medicin. Han tildeles pri-

sen for sine biokemiske opda-

gelser over hvordan celledelin-

gen sættes i gang – stort set på

samme måde i alle de højere

udviklede organismer hvis gen-

materiale er samlet i celleker-

ner. Paul Nurse har tætte forsk-

ningsmæssige relationer til

Molekylærbiologisk Institut.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

København, nær Det kgl.

Bibliotek

Periode: Januar-februar 2002.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Poul Houe, e-mail: 

houeex001@tc.umn.edu el. Pia

Houe, tlf. 4826 8796.

København

Størrelse: Lokale til specialekon-

tor; 2 specialepladser. 

Husleje: Maks. kr. 1.200 pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Tlf. 3918 3064, e-mail:

kirstinet@hotmail.com.

Indre København

Periode: Fra 1/3 til 30/6-01.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, køkken, vaskema-

skine. 

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. kr. 6.000 inkl.

vand, varme/el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Københavnsområdet 

Periode: Fra 1/12-01 til 31/5-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 - 2 1/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet og køkken.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

inkl. vand, varme/el. 

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Copenhagen North 

Period: As soon as possible and

for no less than 6 months. 

Size: Room in shared apartment

or the like.

Tenant: Irish student. 

Rent: Max kr. 3.000 per month all

incl.

Contact: Steven Bourne, tel. 2747

1112, e-mail: stichbourke@

yahoo.com.

København

Periode: Pr. 1/12-01, 1/1 el. 1/2-02

for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: K stud., ikke-ryger. 

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

alt. inkl. 

Kontakt: E-mail:

riejul@mdb.ku.dk.

Indre by/Broerne/Frederiks-

berg/Nord-Amager

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Beboer: Ekstern lektor på KU.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Stefan Baums, tlf. 2714

2419, e-mail:

baums@hum.ku.dk.

Central Copenhagen or 

surroundings

Period: From 1 November 2001

onwards.

Size: Room.

Tenant: M Japanese guest resear-

cher, non-smoker. 

Rent: Max kr. 2.500 per month. 

Contact: Tel. 2062 7379, e-mail:

ozawaminoru@hotmail.com.

København

Periode: Pr. 1/11-01 til foråret

2002.

Størrelse: Værelse el. lille lejlig-

hed.

Beboer: M gæsteforsker på KU.

Husleje: Ca. kr. 100 pr. kvm. pr.

md.

Kontakt: Jesper Dybvad Olesen,

tlf. 2066 4567.

København

Periode: For et år.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K ikke-ryger. 

Kontakt: Tlf. 2294 0958, e-mail:

eadkins@mfi.ku.dk.

København og omegn

Periode: Pr. 1/11-01.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. el.

værelse.

Udstyr: Fuldt el. delvist møbleret.

Beboere: M hollandsk ph.d.-stu-

derende, ikke-ryger.

Kontakt: Mischa Dijkstra, tlf.

3532 1318, e-mail:

MDijkstra@zi.ku.dk

Vesterbro/Østerbro/Nørrebro

Periode: Fra januar 2002 for min.

9 md. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: M Norsk ph.d.-stipendiat.

Kontakt: Tlf. 2243 7962/+47 9203

2407, e-mail: cms@dupi.dk.

København

Periode: Pr. 1/1 el. 1/2-02 for 6

md.

Størrelse: Lejlighed.

Beboere: Islandsk gæsteforsker-

par, ikke-rygere.

Kontakt: Tlf. 00 354 5528 404, e-

mail:

sigrun.steingrimsdottir@tmd.is.

Copenhagen and surroundings

Period: For 1-2 years, starting as

soon as possible.

Size: Apartment, at least 3 

rooms, 65-80 sqm.

Tenant: German guest researcher

with wife and daughter, non-

smokers.

Contact: Harald, tel. 3525

7347/3525 7435, e-mail:

har@cancer.dk.

Boliger udlejes ▼

Copenhagen City

Period: 1 January to 30 June

2002.

Size: Apartment, 58 sqm.

Tenant: Guest professor or the 

like. 

Rent: Kr. 7.500 per month. 

Contact: E-mail: 

rasmus_pedersen@yahoo.com.

Copenhagen/Frederiksberg

Period: 10 January - 1 May 2002.

Size: House, 5 rooms, 120 sqm.

Equipment: Garden. Fully furnis-

hed, piano, TV, dishwasher,

washing facilities in basement.

Rent: Kr. 7.000 per month excl.

heating, telephone, el, gas,

water.  

Deposit: Kr. 14.000.

Contact: Tel. 3810 9518 or e-mail:

als@fys.ku.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/11-01 til 1/2-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 84

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad/toilet, vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el. -stude-

rende.

Husleje: Kr. 4.900 pr. md. inkl.

varme/el.

Depositum: Kr.4.900.

Kontakt: Fredrik og Marie, tlf.

3585 4828.

Nørrebro

Periode: Pr. 1/11-01.

Størrelse: Vær. (15 kvm.) i dele-

lejlighed. 

Udstyr: Køkken, bad og delestue.

Umøbleret. Kabel tv og vaske-

maskine.

Beboer: K stud.

Husleje: Kr. 2.800 pr. md. inkl.

varme/el.

Depositum: Kr. 5.600.

Kontakt: Anne. tlf. 3581 8322, 

e-mail: anla@odont.ku.dk.

Frederiksberg/City

Periode: Pr. 1/11 el. 1/12-01.

Størrelse: Vær., 22 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og vaskemaskine. ISDN-abon-

nement m. tlf. app. for kr. 80

pr. md. 

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje Kr. 3.000 pr. md.

Depositum: Kr. 6.000.

Kontakt: E-mail: annegrohh@

hotmail.com.

Østerbro

Periode:  Fra 1/11-01 til 1/1-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 58

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let/køkken.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 4.800 pr. md. alt inkl.

Depositum: Kr. 4.800.

Kontakt: Mikkel Rasmussen, tlf.

2190 6784, e-mail: pmr@dr.dk.

Blågårdsgade/Nørrebro

Periode: Primo januar til ult. juni

2002.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 100

kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken/bad.

Beboer: Kun gæsteprofessor/

-forelæser.

Husleje: Kr. 6.500 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el/gas. 

Kontakt: Mikkel, tlf. 3535 2435.

Rødovre

Periode: Pr. 1/11-01.

Størrelse: 2 vær., 35 kvm., i villa,

1. sal.

Udstyr: Umøbleret. Adgang til

køkken, toilet/bad.

Kontakt: Lisbeth Zimmermann,

tlf. 3672 2116 (kl. 15-21)

Kollegier ▼

Valkendorfs Kollegium
Målgruppe: En studerende fra

Det Naturvidenskabelige Fa-

kultet der har bestået to års

normeret studietid.

Periode: Ledigt værelse pr. 1/1-

02. 

Kollegiet: Ligger i et gammelt

hus på Sankt Peders Stræde og

har en stor have. Kollegiet har

selvstyre, derfor er ansvarsbe-

vidsthed og socialt engage-

ment blandt beboerne vigtigt

for husets trivsel.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Stipendiekontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K. Bilægges

dokumentation for to års be-

stået studietid samt levnedsbe-

skrivelse. Afleveres samme

sted.

Ansøgningsfrist: 2/11-01.

Udvælgelse: Udfra ansøgninger-

ne udvælges et antal ansøgere

som vil blive indkaldt til en

samtale på kollegiet med efor-

en og tre beboere ult. novem-

ber.

● STILLINGER

Teologi ▼

Lektorat i Praktisk Teologi
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Systematisk 

Teologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i Praktisk Teologi. Stillin-

gen indebærer således faglig

udvikling herunder deltagelse i

den videnskabelige udvikling

af fagområdet, forskeruddan-

nelse, pædagogisk vejledning

og supervision af adjunkter,

bedømmelsesarbejde samt for-

beredelse og deltagelse i eksa-

men. Lektoren kan pålægges

undervisningsopgaver inden

for de øvrige systematisk-teo-

logiske fag. Derudover kan lek-

toren varetage opgaver inden

for institutionens formål.

Til besættelse: 1/8-02.

Ansøgningsfrist: 1/2-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kirsten Busch Nielsen, tlf.

3532 3679, e-mail:

kbn@teol.ku.dk.

Jura ▼

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Civilproces.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj grad af original videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau herunder videre-

udvikling fagområdet samt ev-

ner og mulighed for fortsat at

videreudvikle fagområdet. Ev-

ne til at varetage forskningsle-

delse og andre ledelsesfunktio-

ner vil desuden indgå i vurde-

ringen tillige med undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Ved den samlede vurdering

lægges vægt på en særlig ind-

sats og nyudvikling på det un-

dervisningsmæssige område.

Se i øvrigt stillingsstrukturcir-

kulæret. 

Ansøgningsfrist: 29/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se 

www.jur.ku.dk/stillinger/.
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forøgelse af antallet af fag på
kandidatuddannelsen. Begge
studieordninger trådte i kraft
per 1. september i år. 

Det betyder at studerende
der nu har afsluttet det ‘gamle’
BA for at fortsætte på det ‘nye’
kandidatstudium i deres samle-
de forløb skal gennemføre ét
eneste kursus mere end deres
forgængere og deres efterfølge-
re. Det er han og en håndfuld
andre studerende sure over.
Men vores motiv har været hur-
tigt at imødekomme de mange
der gerne vil lære mere på kan-
didatuddannelsen fordi vi har
haft dårlige erfaringer med
langsom indførelse af reformer.
Det er besværligt og forvirren-
de når mange studieordninger
er i kraft samtidig. Morten og et
par andre studerende har været
utilfredse med denne midlerti-
dige ekstrabelastning, men det
store flertal er begejstrede – og
et enigt studienævn havde set
mindretallets kritik i øjnene 
da studiereformen blev vedta-
get. ■

Peter Erling Nielsen, studieleder
på Institut for Økonomi

Der var engang hvor de kon-
servative var mere ædruelige,
ærlige og principfaste. Dengang
en professor ved Københavns
Universitet, Deuntzer, blev kon-
seilpræsident, og systemskiftet
til parlamentarisme blev gen-
nemført på en meget dygtig og
kvalificeret måde i 1901. Det
var før Højre blev til et folke-
parti i 1915, og selvom jeg er
socialliberal kulturradikal og
medlem af Hovedstadens Ho-
vedbestyrelse i Det Radikale
Venstre, så kunne jeg næsten
ønske mig tilbage til Deuntzers
og Georg Brandes tid, lige før
Viggo Hørup døde, da der var
respekt om både saglighed og
folkelighed på én gang. ■

Boye Jøhnck Haure, cand.polit.
og stud.psych.



Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Strafferet.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsv., se

stillingsstrukturcirkulæret.

Omfang: Tidsbegrænset i 3 år.

Ansøgningsfrist: 14/12-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Ekstern lektor 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i faget

Retslære. 

Ansøgningsfrist: 9/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

European Union Law in a Pro-

cedural Perspective, Corporate

Governance, Law and Econo-

mics, Bioret og Bioetik, EU-

Konkurrenceret, Civilproces,

Forbrugerret, Immaterialret,

Konflikthåndtering,

Mægling/Mediation, Praktisk

behandling af retssager, Sel-

skabsret, Virksomhedens an-

svar i retlig belysning.

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 9/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Eksternt lektorat i Sociologi 
Sted: Institut for Økonomi.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer i Sociologi på Økono-

mistudiets kandidatdel.

Kvalifikationer: Ud over relevant

kandidateksamen kræves yder-

ligere kvalifikationer i form af

videnskabelige kvalifikationer i

almindelighed, praktisk er-

hvervserfaring og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Til besættelse: 1/2-02.

Omfang: 3 år. Min. 100 og maks.

780 timer/undervisningsår.

Ansøgning: Stiles til rektor. Bilæg

oplysninger om tidligere un-

dervisningsvirksomhed samt

publikationsliste over viden-

skabelig produktion. Med * -

markering på publikations-

listen angives hvilke arbejder

ansøgeren ønsker at påberåbe

sig m.h.p. bedømmelsen af vi-

denskabelige kvalifikationer. 

* - markeringen udelukker 

ikke at yderligere materiale

kan inddrages under bedøm-

melsen; ansøgeren vil i givet

fald blive kontaktet herom.

Produktionen sendes i 2 eks.

Sendes til: Studieleder Peter 

Erling Nielsen, Økonomisk 

Institut, Studiestræde 6, 1455

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 9/11-01, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Kontakt

Hanne Bengtsson, Økonomisk

studienævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf. 

3532 3008.

Ekstern lektorvikar
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: 5.-7. semesters Regio-

nalkursus: Østasien. Inkl. vej-

ledning og opgaveretning i et

begrænset omfang.

Til besættelse: Forårssemesteret

2002.

Omfang: 1 stilling a 35 konfron-

tationstimer.

Ansøgning: Bilægges CV. Evt. 

hovedstilling skal oplyses. 

Sendes til: Instituttet, att. til 

studielederen.

Ansøgningsfrist: 1/11-01, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Ulla Andersen,

tlf. 3532 3441 el. studieleder

Inger Sjørslev, tlf. 3532 3494.

Sundhedsvidenskab ▼

Forskningsbiokemiker 
(postdoc)
Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling,

Glostrup Hospital og Køben-

havns Universitet.

Indhold: Studier af protein kina-

se kaskader i signal transdukti-

on fra receptorer for vækstfak-

torer og hormoner. Forsknin-

gen fokuserer på struktur, bio-

kemi og funktion af protein ki-

naser og fosfataser.

Kvalifikationer: Ph.d.-grad og

forskningserfaring inden for

molekylær cellebiologi, pro-

teinkemi eller bioinformatik. 

Til besættelse: 1/2-02. 

Ansøgning: Bilagt CV, beskrivelse

af forskningsinteresser, samt

navn, e-mail og tlf. på to refe-

rencepersoner.

Sendes til: Prof., dr.med. Steen

Gammeltoft, Klinisk Biokemisk

Afdeling, Glostrup Hospital,

2600 Glostrup, e-mail: 

sg@dcb-glostrup.dk.

Ansøgningsfrist: Gennemgang af

ansøgningerne påbegyndes

15/11-01. Ansøgninger modta-

ges indtil stillingen er besat. 

Yderligere oplysninger: Se

www.dcb-glostrup.dk el. kon-

takt prof. Steen Gammeltoft

tlf. 4323 2455/4068 2130, e-

mail: sg@dcb-glostrup.dk.

Naturvidenskab ▼

Professor
Place of employment: The De-

partment of Chemistry, The Fa-

culty of Science.

Contents/Qualifications: The ap-

plicant should be an experi-

mental scientist with a particu-

lar experience in the area of

synthetic organic chemistry. By

definition, a position at the

professor level will be awarded

to a well-established investiga-

tor with an internationally re-

cognized program. Scientists

whose programs interface with

currently active research areas

within the Department are

particularly encouraged to ap-

ply.

Period of employment: To be ap-

pointed by 1 May 2002, or as

soon as possible thereafter.

Deadline for applications: 3 Janu-

ary 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk,

www.ku.dk/led/generel/ - ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Associate Professor
Place of employment: The 

Department of Chemistry, The

Faculty of Science. 

Contents/Qualifications: The ap-

plicant should be an experi-

mental scientist with particular

experience in the area of at-

mospheric chemistry and spe-

ctroscopy. Scientists whose re-

search interfaces with currently

active research areas within

the Department will be prefer-

red. Applicants must document

scientific research at a high in-

ternational level. The success-

ful applicant is expected to

participate in departmental te-

aching in particular in spectros-

copy and environmental che-

mistry with emphasis on the

atmosphere.

Period of employment: To be ap-

pointed by 1 February 2002, or

as soon as possible thereafter.

Deadline for applications: 6 No-

vember 2001 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.kiku.dk or

www.ku.dk/led/generel/ - ledi-

ge stillinger or contact the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Associate professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents/Qualifications: The 

ideal applicant shall contribute

to teaching and research activi-

ties relating to development

geography. The applicant must

have proven competence in

the social geography of devel-

oping countries and documen-

ted scientific production at an

international level. Experience

of both theoretical and empiri-

cal work including field work

in developing countries and

competence in a range of me-

thodologies are required. 

Research must be a part of the

institutionally rooted research

area focused on agro-industrial

restructuring, migration and

urbanization in the developing

countries and is expected to

contribute new impulses to

this research.

Period of employment: 1 Febru-

ary 2002 or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 15 No-

vember 2001 at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel – ledi-

ge stillinger or ask for it at the

Personnel Office, tel. 

3532 2645.

Associate Professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents/Qualifications: The 

ideal applicant shall contribute

to teaching and research activi-

ties relating to Arctic geomor-

phology and GIS. The applicant

must have proven competence

in glacial and/or periglacial ge-

omorphology including the in-

terrelationship between clima-

te and landscape, and be an

experienced user of Geograp-

hical Information Systems. The

successful applicant shall teach

- including fieldwork courses -

in both physical geography

and GIS at undergraduate level

as well as more specialised tea-

ching at a higher level docu-

mented scientific production at

an international level. Re-

search must be a part of the in-

stitutionally rooted research

area focused on climate and

landscape interaction in the

North Atlantic, among these

arctic geomorphology and

arctic environmental problems

and is expected to contribute

new impulses to this research.

Period of employment: 1 Februa-

ry 2002 or as soon as possible

thereafter.

Deadline for applications: 15 No-

vember 2001 at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel - ledi-

ge stillinger or ask for it at the

Personnel Office, tel. 3532

2645.

Post-doctoral position in
single-molecule biophysics
Place of employment: Biophysics

group at the Niels Bohr Institu-

te, University of Copenhagen.

Contents: The successful appli-

cant will work with one or mo-

re of the following topics: sing-

le molecule protein folding, 

functional dynamics of single

membrane proteins or single

molecule redox biochemistry.

Qualifications: A PhD. in experi-

mental physics or biophysics.

Period of employment: One year

from 1 January 2002, or as so-

on as possible thereafter.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2001, at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

● TAP-STILLINGER

Overassistent
Sted: Institut for Antropologi. 

Indhold: Journalisering (Scan-

Jour); skrankeekspedition af

studerende, lærere og gæster

samt telefonpasning; IT-opga-

ver: ansvar for opdatering af

instituttets hjemmeside; frem-

stilling af undervisningskom-

pendier ved semesterstart;

kontantkasseregnskab; infor-

mationsformidling på institut-

tet ved ajourføring af kartote-

ker og opslagstavler.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 1/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Overassistent
Sted: Kemisk Institut, Kemisk 

Laboratorium IV.

Indhold: Korrespondance på

dansk og engelsk, journalise-

ring, regnskabsføring, hjælp

ved udarbejdelse af artikler og

undervisningsmateriale, ind-

køb, m.m.

Kvalifikationer: Kendskab til en-

gelsk såvel skriftligt som

mundtligt og erfaring i anven-

delsen af Windows.

Ansøgningsfrist: 22/10-01, kl.

12.00.

Kontorfuldmægtig/
overassistent
Sted: Studievejledningen, Studie-

administrationen.

Indhold: Journalisering, udvalgs-

betjening, Specialpædagogisk

Støtte til studerende, studen-

terøkonomivejledning samt

besvarelse af henv. fra kom-

mende studerende.

Kvalifikationer: Fortrolig med in-

formationsteknologi. Kend-

skab til Microsoft Windows

2000 samt Scanjour er en for-

del. Kendskab til fremmed-

sprog er en forudsætning.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Evt. deltid.

Ansøgningsfrist: 30/10-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Merethe

Markvard, tlf. 3532 2889 el.

Anette Suhr, tlf. 3532 2876.

AC-fuldmægtig
– Barselsvikariat
Sted: Det naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: Ansvar for de overord-

nede retningslinier for afvik-

ling af studier, eksamens- og

indskrivningsadm. og for im-

plementering og udvikling af

Fønix, KU’s nye studieadmini-

strative EDB-systemer.

Kvalifikationer: Kandidat m. na-

turvidenskabelig, samfundsvi-

denskabelig el. anden relevant

uddannelse. Kendskab til stu-

dieadministration er en fordel.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Mrk. “AC-fuldmæg-

tig”.

Sendes til: Det naturvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat, Øster

Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/11-01, 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: Studiead-

ministrator Karen Rønnow, 

tlf. 3532 4258, 

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

IT-medarbejdere
Sted: Datalogisk Institut, IT-afde-

lingen.

Indhold: Installation og vedlige-

holdelse af materiel og pro-

grammel, brugerstøtte, rådgiv-

ning af studerende og ansatte

samt i mindre omfang udvik-

ling af programmel.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 29/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Kim H. Søemose-

gaard, tlf. 3532 1367.

Studievejledere
Sted: Studievejledningen ved

Økonomisk Institut.

Kvalifikationer: Gode mundtlige

og skriftlige formidlingsevner,

kendskab til studiet/studie-

strukturen, gode IT-kundska-

ber. Studerende der har be-

stået 2. år på økonomi vil blive

fortrukket.

Til besættelse: 1/2-02 og 1/3-02.

Omfang: Tre stillinger a 20 ti-

mer/uge.

Ansøgningen sendes til: Studie-

vejledningen ved Økonomi,

Studiestræde 6, porten tv.,

1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/11-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.econ.ku.dk/polit/nyheder.

Studentermedhjælp 
Sted: DSO’en i Budget- og Plan-

lægningsafdelingen.

Indhold: Arbejde med KU’s øko-

nomisystemer, bl.a. vejledning

af brugere, udarbejdelse af sy-

stemdokumentation samt del-

tagelse i div. ad hoc opgaver.

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

Etnisk studie-
gruppe for kvinder

Vi har i foråret startet en

studiegruppe der henven-

der sig til danske såvel som

etniske kvindelige stude-

rende. Formålet er at skabe

et forum hvor kvindelige

studerende kan mødes på

tværs af etniske grænser

og diskutere hvad det vil 

sige at være studerende.

Fordelen er at vi mødes

tværfagligt og derfor kan

give hinanden et indblik i

andre studiemiljøer. På nu-

værende tidspunkt tæller

gruppen tre: en psykologi-

studerende, en spansk/an-

tropologistuderende og en

studerende fra handelssko-

len. Der er ikke andre krav

end at man skal være stu-

derende for at komme og

være med når vi mødes.

Det gør vi den første tors-

dag i hver måned kl. 16-18

i Broens lokaler. Vores etni-

ske baggrunde er dansk og

pakistansk, men vi vil me-

get gerne møde andre pi-

ger med andre etniske bag-

grunde. Du kan kontakte

os på e-mail:

tturandott@yahoo.dk.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Kvalifikationer: Interesse for IT,

evt. kendskab til MS-Office

pakken.

Ansøgning sendes til: Budget- og

Planlægningsafdelingen, 

DSO’en, Københavns Universi-

tet, Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 23/10-01, kl.

12.00.

Studentermedhjælp
Sted: Videnskabsbutikken ved

det Samfundsvidenskabelige

Fakultet og Det Juridiske Fa-

kultet. 

Indhold: Opsøgning af potentiel-

le projektstillere og formidling

af information til studerende,

undervisere og studievejledere

på forskellige institutter; sags-

behandling af udbudte projek-

ter og kontakt til organisatio-

ner og studerende samt alme-

ne kontorfunktioner og data-

behandling.

Kvalifikationer: Erfaring med

Word og Microsoft Office.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Ca. 10 timer/uge. Mø-

detid uden for Videnskabsbu-

tikkens normale åbningstid må

påregnes.  

Ansøgning: Skriftlig inkl. CV, kopi

af eksamenspapirer og udtalel-

ser fra tidligere arbejdsgivere.

Mrk. “Ansøgning”.

Sendes til: Videnskabsbutikken,

Nørregade 34, 4., 1165 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/11-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.samf.ku.dk/vb el. kontakt

tlf. 3532 3099 el. e-mail:

vb@samf.ku.dk. 

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendier 
i Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Forskeruddannelsen fo-

regår i nær sammenhæng med

forskningen inden for hoved-

områderne: komparativ politik,

international politik og forvalt-

ning. Forskningsplanerne for

de kommende år har særligt

fokus på koncentrationsområ-

derne: a) Stat, demokrati og

identitet, b) Europæisk sikker-

hed og integration samt c) Den

offentlige sektor i opbrud.

Denne profilering betyder at

instituttet på forskeruddannel-

sen optager stipendiater med

projekter inden for de tre poli-

tologiske hovedområder gerne

med vægt på koncentrations-

områderne.

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen.

Til besættelse: Pr. 1/1-02 el. efter

nærmere aftale. 

Omfang: To stipendier a 3 år. 

Ansøgningsfrist: 22/11-01,

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Sundhedsvidenskab ▼

Ph.d-stipendier og kliniske
assistenter
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet. 

Indhold/Kvalifikationer: Arbejds-

opgaver, aflønning, ansættel-

sesprocedure mv. er beskrevet i

det fulde stillingsopslag.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

derefter.

Omfang: 15 stipendier og 8 assi-

stentstillinger. 

Ansøgning: Skema, se det fulde

opslag.

Ansøgningsfrist: 9/11-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Ph.d.-studerende 
Sted: Pædiatrisk afdeling L og

Klinisk Biokemisk Afdeling,

Amtssygehuset i Glostrup og

Københavns Universitet. 

Indhold: Molekylær-genetisk

projekt inden for børne- og

ungdomsdiabetes. Undersøgel-

se af sammenhængen mellem

remission af type 1 diabetes

hos børn og unge og variation

i gener der kontrollerer udvik-

lingen af beta-cellerne herun-

der identifikation af kandidat-

gener; genetiske analyser (mu-

tations- og sekvensanalyser) på

børn og unge med nydiagno-

sticeret type 1 diabetes; stati-

stiske analyser af genetiske og

kliniske data. Den videnskabe-

lige medarbejder indskrives

som ph.d.-studerende ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, Københavns Universitet. 

Kvalifikationer: Cand.scient. (bio-

kemi, biologi el. humanbiolo-

gi), cand.polyt. (biokemi) el.

cand.med. Erfaring med mole-

kylær biologi og genetiske

analyser er en fordel, men in-

gen betingelse.

Til besættelse: Tiltrædelse efter

aftale i 2002. 

Ansøgning sendes til: Overlæge,

dr.med.  Henrik B. Mortensen,

Børneafdelingen, Amtssygehu-

set i Glostrup, 2600 Glostrup,

e-mail: hbmo@glostruphosp.

kbhamt.dk. 

Ansøgningsfrist: Gennemgang af

ansøgningerne påbegyndes

15/11-01. Ansøgninger modta-

ges indtil stillingen er besat.

Yderligere oplysninger: Over-

læge, dr.med. Henrik B. Mor-

tensen, Børneafdelingen, tlf.

4323 2967, e-mail: hbmo@

glostruphosp.kbhamt.dk el.

prof. Steen Gammeltoft tlf.

4323 2455/4068 2130, e-mail:

sg@dcb-glostrup.dk.

● STIPENDIER

Flemming og Judy 
Heilmann`s stipendium 
Målgruppe: Økonomistuderende

der senest sommeren 2002 af-

slutter bachelor-uddannelsen.

Støtte: Til et års videregående

studier i økonomi ved Cornell

University, Ithaca, New York.

Stipendiet er på USD 12.000 til

reduktion af undervisningsaf-

gifterne på Cornell.

Periode: 2002-2003.

Ansøgning: Bilagt anbefalinger

fra 2-3 af instituttets lærere,

evt. arbejdsgiver, karakterud-

skrift og beskrivelse af faglige

interesser og formål med stu-

dieopholdet. Alt bør være på

engelsk.

Sendes til: Niels Thygesen, Øko-

nomisk Institut.

Ansøgningsfrist: 19/11-01.

Yderligere oplysninger: Henv. til 

Niels Thygesen, Økonomisk 

Institut, tlf. 3532 3006, e-mail:

Niels.Christoffer.Thygesen@

econ.ku.dk. 

Mikael Kristiansen Prisen 
Målgruppe: Økonimistuderende

der senest sommeren 2002 af-

slutter bacheloruddannelsen.

Støtte: Til et års videregående

studier i økonomi ved et uni-

versitet i Storbritannien. Der vil

under forudsætning af kvalifi-

cerede ansøgere kunne tildeles

to stipendier a op til kr. 75.000.

Studerende der vil specialisere

sig inden for makroøkonomisk

teori og politik herunder inter-

national økonomi med henblik

på en specialeopgave, vil blive

foretrukket. Prisen kan dog

også anvendes til at følge et

M.Sc. program i økonomi.

Periode: 2002-2003.

Ansøgning: Bilagt anbefalinger

fra to/tre af instituttets lærere

samt evt. arbejdsgiver, karak-

terudskrift og beskrivelse af

faglige interesser og formål

med studieopholdet. Alt indle-

veret materiale bør være på

engelsk.

Sendes til: Niels Thygesen, Øko-

nomisk Institut.

Ansøgningsfrist: 19/11-01.

Yderligere oplysninger: Henv. til

Peter Erling Nielsen, tlf. 3532

3008, e-mail: Peter.Erling.

Nielsen@econ.ku.dk el. Peter

Birch Sørensen, tlf. 3532 3015,

e-mail: Peter.Birch.Sørensen@

econ.ku.dk.

Euroclear stipendier 
Målgruppe: Økonomistuderende

der senest sommeren 2002 har

afsluttet deres bacheloruddan-

nelse.

Støtte: Til et års videregående

studier i finansiel el. monetær

økonomi ved et universitet i et

andet europæisk land el. USA.

Der vil under forudsætning af

kvalificerede ansøgere kunne

tildeles et el. to stipendier a op

til kr. 75.000.

Periode: 2002-2003.

Ansøgning: Bilagt anbefalinger

fra 2-3 af instituttets lærere

samt evt. arbejdsgiver, karak-

terudskrift og beskrivelse af

faglige interesser og formål

med studieopholdet. Alt indle-

veret materiale bør være på

engelsk.

Sendes til: Niels Thygesen, Øko-

nomisk Institut.

Ansøgningsfrist: 19/11-01.

Yderligere oplysninger: Interesse-

rede bedes henvende sig til 

Peter Erling Nielsen, tlf. 3532

3008, e-mail: Peter.Erling.

Nielsen@econ.ku.dk el. Peter

Birch Sørensen, tlf. 3532 3015, 

e-mail: Peter.Birch.Sørensen@

econ.ku.dk el. Christian 

Schultz, tlf. 3532 3039, e-mail:

Christian.Schultz@econ.ku.dk.

Amelia Earhart Fellowship
Awards for Women
Grant: Graduate study in aero-

space-related sciences and 

aerospace-related engineering.

Period: The Academic Year 2002-

2003.

Deadline for applications: 15 No-

vember 2001.

Additional information:

www.zonta.org or e-mail: 

augides@zonta.org.

Det Arnamagnæanske 
Stipendium
Målgruppe: Studerende og kan-

didater, der har godtgjort en

sådan indsigt i norrønt eller is-

landsk sprog, historie eller lit-

teratur, at det kan forventes at

de vil præstere noget mere

end almindeligt i disse fag eller

et af dem.

Indhold: Norrønt el. islandsk

sprog, historie el. litteratur.

Støtte: Stipendiet uddeles som

en samlet portion el. i flere

mindre portioner.

Ansøgning: Bilagt CV, en kortfat-

tet projektredegørelse og evt.

anbefalinger samt oplysninger

om aflønningsforhold på Is-

land under opholdet i Køben-

havn. Ønsker en ansøger også

at komme i betragtning til Sti-

pendium til håndskriftsstudier i

København, bedes dette anført

i ansøgningen. Stiles til Den

Arnamagnæanske Kommis-

sion, v/sekretæren, prof.,

dr.phil. Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: Overassistent John 

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade 76,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-01, kl. 12.

Stipendium til håndskrifts-
studier i København
Målgruppe: Islandske statsborge-

re m.h.p. håndskriftsstudier

ved Det Arnamagnæanske In-

stitut i København. Stipendiet

kan søges af islandske forske-

re.

Indhold: Håndskriftstudier ved

Det Arnamagnæanske Institut i

København.

Støtte: Stipendiet udgør foruden

rejseomkostninger ca. kr.

18.500 pr. md. Støtte kan ydes i

op til 12 md., normalt dog kun

i 1-3 md.

Periode: 2002.  

Ansøgning: Bilagt CV, en kortfat-

tet projektredegørelse og evt.

anbefalinger samt oplysninger

om aflønningsforhold på Is-

land under opholdet i Køben-

havn. Ønsker en ansøger også

at komme i betragtning til Det

Arnamagnæanske Stipendium,

bedes dette anført i ansøgnin-

gen. Stiles til Den Arnamag-

næanske Kommission, v/sekre-

tæren, prof., dr.phil. Jonna 

Louis-Jensen. 

Sendes til: Overassistent John 

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade 76,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-01, kl. 12.

Dansk-Israelsk Studiefond
til minde om Josef og Regi-
ne Nachmensohn
Målgruppe: Danske og israelske

studerende el. forskere. 

Støtte: Til forskning på et uden-

landsk universitet el. højere

læreanstalt. For danskere i Is-

rael, for israelere i Danmark.

Periode: Følgende studieår efter

ansøgningsfristen.

Ansøgning: Bilagt CV, redegørel-

se for studieplaner og projek-

ter, dokumentation for tilknyt-

ning til den ønskede lærean-

stalt, referencer samt doku-

mentation i form af afslutten-

de studier.

Sendes til: Advokat Carsten R.

Christiansen, Frederiksborgga-

de 1, 1360 Kbh. K. Sendes i 5

eks. 

Ansøgningsfrist: 1/1-02.

Yderligere oplysninger: Advokat

Carsten R. Christiansen, tlf.

3313 8788.

● LEGATER

Cecilius Lyngby Larsens 
legat
Målgruppe: Medicinstuderende

ved Københavns, Århus og

Odense Universitet.

Støtte: Kr. 56.000 i flere legatpor-

tioner.

Periode: 2001.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan enten fås på SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K el.

på www.ku.dk/sa/su-kontor/le-

gat/Ansøgning%.20Un021-

508(pdf).pdf.

Sendes til: SU-kontoret. 

Ansøgningsfrist: 25/10-01.

Stud.med. Karsten Hansens
mindelegat
Målgruppe: Til medicinstuderen-

de ved Københavns Universi-

tet.

Støtte: 1 legatportion a kr.

26.000.

Periode: 2001.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K el. på

www.ku.dk/sa/su-kontor/le-

gat/Ansøgning%20Un021-

508(pdf).pdf.

Sendes til: SU-kontoret.

Ansøgningsfrist: 25/10-01.

Frøken Henriette Vorsaa’s
legat
Målgruppe: Ubemidlede kvinde-

lige studenter fra Aalborg Ka-

tedralskole der studerer ved

Københavns el. Århus Universi-

tet og som har udvist sådan ev-

ne og flid at de må formodes

at kunne gennemføre et studi-

um ved et af de nævnte uni-

versiteter.

Ansøgning: Bilagt seneste årsop-

gørelse, studentereksamensbe-

vis og dokumentation for nuv.

studie og evt. færdige eksami-

ner.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens Ga-

de 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 12/11-01.

Yderligere oplysninger: Aalborg

Katedralskole, tlf. 9813 5766.

Lektor Aage Schousgaards
Mindelegat
Målgruppe: En mindrebemidlet

mandlig student fra Aalborg

Katedralskole der studerer til

skoleembedseksamen el. tilsv.

eksamen med et el. flere af fa-

gene dansk, fransk, engelsk el.

tysk.

Ansøgning: Bilagt seneste årsop-

gørelse, studentereksamensbe-

vis og dokumentation for nuv.

studie og evt. færdige eksami-

ner.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, Sct. Jørgens Ga-

de 5, 9000 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 12/11-01.

Yderligere oplysninger: Aalborg

Katedralskole, tlf. 9813 5766.

Frk. Tonny A. Kaarsbergs 
legat
Målgruppe: Kvindelige medicin-

ske studerede som er studenter

fra Aalborg Katedralskole og

har bestået 1. del af medicinsk

embedseksamen ved universi-

teterne i København el. Århus.

Ansøgning: Skema fås fra Aal-

borg Katedralskole, Sct. Jør-

gens Gade 5, 9000 Aalborg, 

tlf. 9813 5766.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, se ovennævnte

adresse.

Ansøgningsfrist: 12/11-01.

Læge Dorff Kjeldsen og
Hustrus legat
Målgruppe: Medicinske stude-

rende som er studenter fra

Aalborg Katedralskole og som

har bestået 1. del af medicinsk

embedseksamen.

Støtte: Der er flere ledige legat-

portioner til uddeling.

Ansøgning: Skema fås fra Aal-

borg Katedralskole, Sct. Jør-

gens Gade 5, 9000 Aalborg, tlf.

9813 5766.

Sendes til: Rektor for Aalborg

Katedralskole, se ovennævnte

adresse.

Ansøgningsfrist: 12/11-01.

Otto R. Henriques, Elisa
Henriques og Cordt Traps
Fond
Målgruppe: Studerende der har

bestået 2. årsprøve ved det na-

tionaløkonomiske (statsviden-

skabelige) studium på KU. Der

tages hensyn til såvel dygtig-

hed som trang. Tillige rejsele-

gater til fastansatte lærere,
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Husk Industriens Dag på Panum 2001 
Den 23. oktober afholdes Industriens Dag med fokus på kontakten

mellem erhvervslivet og universitetet. For yderligere information

og registrering se http://plab.ku.dk/tcbh/Idag2001.htm.



kandidater el. evt. studerende

ved det statsvidenskabelige

studium på KU.

Støtte: Til fremme af det natio-

naløkonomiske studium ved

KU. Der uddeles portioner på

op til kr. 3.000.

Periode: Legatet uddeles for ét

år og må, om det ønskes forny-

et, søges på ny. Den samme

modtager kan oppebære en

ydelse i indtil 3 år. 

Ansøgning: Bilagt fuldstændige

oplysninger om alle beståede

prøver og om egne og forsør-

gers økonomiske forhold. Skri-

ves på universitetets almindeli-

ge ansøgningsblanketter som

fås på stipendiekontoret. Til

rejselegatet anvendes ingen

specielle  blanketter. Der må

indsendes et budget for de for-

ventede rejseomkostninger og

oplyses om der modtages støt-

te fra anden side. Begge

ansøgninger mærkes: “Hen-

riques og Cordt Traps Fond”.  

Sendes til: Edda Geil, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 1455

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 9/11-01. Modta-

gere af legatet vil få skriftlig

besked.

Thomas Corneliussens 
Mindelegat
Målgruppe: Studerende på KU el.

KVL der vil opnå universitets-

grad el. afgangseksamen.

Ansøgere i det tidligere Svend-

borg Amt skal foretrækkes.

Støtte: Der er ca. kr. 3.000 til ud-

deling i december 2001.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Fyns Amtsråd, Legat-

udvalget, Amtsgården,

Ørbækvej 100, 5220 Odense

SØ.

Ansøgningsfrist: 15/11-01.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Einar Hansens 
Forskningsfond
Stöd: Främme af vetenskapligt

samarbete och institutinskon-

takter mellan de humanistiska

disciplinerna vid Köpenhamns

och Lunds universitet genom

symposier, exkursioner och 

gästbesök.

Ansökan: Blankett finns på

www.eken.lu.se/stipendier.

Sändas till: Prof. Sten Åke Nils-

son, Institutionen för konst-

och musikvetenskap, Biskops-

gatan 5, 223 62 Lund, Sverige. 

Ansökningstid: 1/11-01.

Eva og Robert Voss Hansens
Fond
Målgruppe: Forskningsprojekter

fra en afdeling på KU har for-

trinsret.

Støtte: Der uddeles 5 portioner a

kr. 20.000 til basal og klinisk

forskning inden for området

medikamentel behandling af

hjerte-, kredsløbs- og nyresyg-

domme.

Ansøgning: Bilagt CV med publi-

kationsliste, projektbeskrivelse

(maks. 5 s.) og budget for det

ansøgte beløb. Sendes i tre

eks.

Sendes til: Formand for fondsbe-

styrelsen, prof., dr.pharm. Sten

Christensen, Farmakologisk In-

stitut, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: Poststemplet se-

nest 15/11-01. Uddeling i de-

cember. 

● EKSAMEN

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding 
på Sociologi
Termin: Vinteren 2001-2002.

Tilmelding: Til eksaminer på ba-

chelor- og kandidatuddannel-

sen kan kun finde sted på in-

ternettet: www.ku.dk/selvbe-

tjening. Det gælder faste stu-

derende samt meritstuderende

fra andre fakulteter på KU.

Periode: 22/10 - 5/11-01.

Meritstuderende fra andre ud-

dannelser skal tilmelde sig i pe-

rioden 22 - 26/10-01 ved udfyl-

delse af blanket som fås i eks-

peditionen, Linnésgade 22, 1.

ml. kl. 9.30 og 13.15.

Yderligere oplysninger: Eksa-

mensadministrationen, 

tlf. 3532 3287. 

Eksamenstilmelding på 
Antropologi
Termin: Vintereksamen 2001-

2001.

Tilmelding: Via internettet i uge

44-46: 29/10 - 16/11. På papir-

blanketter (kun for merit- og

gæstestuderende) i uge 46: 12-

16/11.

Tilmeldingsblanketter til neden-

nævnte eksaminer afhentes og

afleveres til Det samfundsvi-

denskabelige Fakultetskontor,

St. Kannikestræde 13, 1169

Kbh. K.

Grunduddannelsen, 1. semesters

essay (1998-ordn.): Essayemner

udleveres på Institut for Antro-

pologi den 3/1-02, og opgaver-

ne indleveres på Sekretariatet

på Institut for Antropologi se-

nest den 16/1-02, kl. 14 i 4 eks.

Grunduddannelsen, 3. semesters

essay (1998-ordn.): Eksamen

omfatter en 14-dages indivi-

duel opgave som udleveres på

Institut for Antropologi 2/1-02

og indleveres på Sekretariatet

på Institut for Antropologi se-

nest 16/1-02 kl. 14 i 4 eks.

Grunduddannelsen, Bachelor es-

say (1993-ordn.): Opgaven ind-

leveres på Sekretariatet på In-

stitut for Antropologi senest

15/1-02 kl. 14 i 3 eks., 4 hvis op-

gaven må udlånes fra bibliote-

ket.

Grunduddannelsen, Bachelor es-

say (1998-ordn.): Opgaven ind-

leveres på Sekretariatet på In-

stitut for Antropologi senest

8/1-02 kl. 14 i 4 eks., 5 hvis op-

gaven må udlånes fra bibliote-

ket.

Mundtlig eksamen: 23-24/1-02.

Overbygningsuddannelsen, Kur-

sus/7. semesters essay (2000 og

1993 ordningen + meritstude-

rende): Opgaven indleveres på

Sekretariatet på Institut for

Antropologi 10/1-02 kl. 14 i 2

eks.

Afmeldingsfrist: 2/1-02. Afmel-

dingsblanketter afhentes og

afleveres på Det samfundsvi-

denskabelige Fakultetskontor.

● KURSER

Åndedræt, Vand, Lyd 
Oplevelseskursus for studerende

Indhold: Her kan du opleve hvor-

dan forskellige åndedræts- og

meditationsteknikker forløser

stress, balancerer følelser og

styrker fokuseringsevnen. Kur-

set giver indsigt i hvordan

mentaltræning kan støtte os i

at nå vore mål. 

Tid: 22-23-24 samt 30/10-01, kl.

19-21. 

Sted: Nørrebro Medborgerhus,

Kapelvej 44.

Tilmelding: Thorbjørn Andersen,

tlf. 3585 5050. 

Arrangør: Art of Living (NGO).

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 23/10-01, kl. 14-17. Kurset er

på engelsk. 

Sted: Fiolstræde.

Tid: 29/10-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tid: 31/10-01, kl. 14-17.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 22/10-01, kl. 14-17. 

Sted: KUA.

Tid: 30/10-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til emnesøg-

ning ud fra de ressourcer der

tilbydes på Det Kongelige Bib-

lioteks hjemmesider.

Tid: 24/10-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

● MØDER
Litterær Café 141 
Oplæsningsaften 

Indhold: Oplæsning med en bred

præsentation af tværnordiske,

litterære græsrødder – alle un-

der Basilisks B16 udgivelser.

Programmet består af: Mikkel

Thykier, Ola Julén, Ingvar Nis-

tad, Pejk Malinovski og Peter

Højrup. Oplæsningerne spæn-

der vidt fra både det rent lyri-

ske til genrehybrider og pasti-

cher. 

Tid: 18/10-01, kl. 20.00.

Sted: Huset i Magstræde, Musik-

caféen.

Arrangør: Litterær Café 141. 

Det flerkulturelle og 
fremtiden
Gå-hjem foredragsrække på 

Sociologisk Institut

Emne: Ligestillingspolitikkens di-

lemmaer ved ph.d.-stud. Kir-

sten Hvenegaard Lassen. 

Tid: 22/10-01, kl. 16.15-17.30.

Emne: Interkulturel kommunika-

tion ved kultursociolog, ph.d.

Iben Jensen.

Tid: 1/11-01, kl. 16.15-17.30.

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen.

Arrangør: Yvonne Mørck, e-mail:

yvonne.morck@sociology.ku.

dk, tlf. 3532 3249 og Flemming

Røgilds, e-mail: flemming.

rogilds@sociology.ku.dk, 

tlf. 3532 3138.

Møde i Polymorfien
Indhold: Mannose-bindende lek-

tin (MBL) og infektionsrisiko

hos syge og raske ved Anders

Koch, Afd. for Epidemiologisk

Forskning og Claus Koch, Im-

munologisk Udviklingsafde-

ling, SSI.

Tid: 23/10-01, kl. 15.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokost-

stuen.

Arrangør: Polymorfien. 

Buddhisme og kristendom
Indhold: Er buddhisme og kri-

stendom i grunden det sam-

me? Valgmenighedspræsten

fra Vartorv Torben Damsholt

prædiker, og redaktør og poli-

tisk kommentator Erik Meier-

Carlsen fortæller hvad det er i

Torben Damsholts forkyndelse

han som tibetansk buddhist

må sige ja og amen til. 

Tid: 23/10-01, kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Half-

dansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma. 

Orienteringsmøde på Idræt
Målgruppe: Idrætsstuderende på

andet år.

Indhold: Præsentation af 4. se-

mester på Idræt - Kompetence-

pakke, hvad er det? - valg og

fravalg.

Tid: 24/10-01, kl. 15.15.

Sted: Det Store Auditorium, Insti-

tut for Idræt.

Arrangør: Den naturvidenskabe-

lige Studievejledning,

www.nat.ku.dk/nat-nsv/.

Thulesagen
Forelæsningsrække

Indhold: Foredrag om Thulesa-

gens forløb ved lektor Jens

Brøsted, Institut for Statskund-

skab.

Tid: Onsdage fra 24/10 til 28/11-

01, kl. 16.15-18.15.

Sted: Grønlændernes Hus,

Løvstræde 6, 1152 Kbh. K.

Tilmelding: Tlf. 3391 1212. 

Arrangør: Grønlændernes Hus,

www.greenland-info.dk.

Kanafanis børn
Dokumentarfilm

Indhold: En film om Ghassan Ka-

nafanis Kulturfonds børneha-

ver i flygtningelejrene i Liba-

non. 

Oplægsholder: Henning Kosack.

Tid: 24/10-01, kl. 19.30.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

Snorresgade 17-19, 1., lok. U 3.

Arrangør: Palæstina-gruppen v/

Carsten Niebuhr Instituttet.

Det optimale ægteskab 
Hertoft-eftermiddag 

Indhold: Med udgangspunkt i

økonomisk teoridannelse har

Michael Svarer foretaget en re-

gisterundersøgelse af mere

end 7.000 danske ægteskaber

indgået i perioden 1980-95.

Han vil i sit oplæg præsentere

analysen og diskutere hvilke

faktorer som i særlig grad kan

siges at stabilisere hhv. destabi-

lisere et ægteskabeligt for-

hold. 

Tid: 25/10-01, kl. 16-18.

Sted: Borgm. Jensens Allé 55,

opg. 61a, Psykiatrisk afd. O’s

auditorium.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

Humanist – og hva’ så?
Indhold: Cand.hvad arrange-

ment.

Oplægsholdere: En cand.phil. i

Æstetik og Kultur der har gjort

karriere inden for internatio-

nalt udviklingsarbejde i Mel-

lemfolkeligt Samvirke og en

cand.mag. i Filosofi der arbej-

der som fuldmægtig i Finans-

ministeriet. 

Tid: 25/10-01, kl. 19.00.

Sted: Dansk Magisterforening,

Peter Bangsvej 22, 2000 Frede-

riksberg.

Tilmelding: Mia Schöneck, email:

kbh/RUC@magister.dk.

Arrangør: Studentersektionen,

Dansk Magisterforening. 

Oplæsningsaften med 
Pablo Henrik Llambias
Indhold: Oplæsningen ledsages

af ost og rødvin.

Tid: 26/10-01, kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.studenterkredsen.dk.

Naja Marie Aidt: 
Lyrikkoncert
Indhold: Omgivet af orgelmusik

og salmer hun selv har valgt,

læser Naja Marie Aidt digte fra

Rejse for en fremmed (1999).

Derefter er der samtale med

forfatteren i foredragssalen.

Tid: 30/10-01, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, Half-

dansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

Østeuropainstituttets
Forskningsmøder
Indhold: Er Joseph Brodsky en

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

Symfoniorkester på Københavns Universitet
På initiativ af en gruppe friske MI’ere har universitetet nu fået et symfoniorkester. I efteråret arbejdes

der med Beethovens Corolian-Ouverture, Schuberts ufuldendte samt Marcellos obokoncert med henblik

på koncert i december. Der øves onsdage kl. 18-21 i Klerkegade 2, lok. 112. For tilmelding el. yderligere

information kontakt Christian Lisdorf, tlf. 4082 3679.

SU i 2001 

Ansøgningsfrist for oktober 2001

SU-kontoret skal have din ansøgning senest den 31. oktober

2001 hvis du skal søge støtte eller søge støtten ændret med

virkning fra oktober 2001. 

Ansøgningsfrist for november/december 2001

Sidste frist for at søge om støtte for november og/eller decem-

ber 2001 er torsdag den 1. november 2001. Ansøgninger der er

poststemplet den 1. november eller modtages på SU-kontoret

med morgenposten den 2. november 2001, anses dog for retti-

dige.

Enkelte studerende kan søge støtten ændret efter 1. november

2001. Det drejer sig om studerende der får støtte som hjemme-

boende og bliver udeboende den 1. november 2001 eller sene-

re. Ansøgningsfristen gælder heller ikke for studerende der får

barn den 1. november 2001 eller senere og som ønsker at søge

om udbetaling af fødselsklip for november og/eller december

2001. Ansøgninger om støtte/ændring af støtte for november

skal være SU-kontoret i hænde senest den 30. november,  mens

ansøgninger for december 2001 skal være SU-kontoret i hænde

senest den 31. december 2001. 

Frist for fravalg af støtte

Sidste frist for fravalg (både stipendium og studielån) er den 15.

i måneden før den første måned fravalget omfatter. Ansøgning

om fravalg af støtte for december 2001 er den 15. november

2001. Send et brev eller benyt evt. SU-kontorets fax 3532 2888

hvis du er sent ude. Skriv dit personnummer og den/de måne-

der du vil fravælge. Husk at underskrive brevet/telefaxen. 

Studielån

Hvis du har fået tilbudt studielån i 2001 og endnu ikke har be-

nyttet lånetilbuddet, gør SU-kontoret opmærksom på at SUsty-

relsen skal have dit gældsbrev i underskrevet stand senest den

20. december 2001 hvis du vil udnytte lånetilbuddet. 

Ansøgningsmateriale for 2002

Fra ca. 1. november 2001 kan du på SU-kontoret hente ansøg-

ningsmateriale for 2002. Du kan også skrive skemaer ud fra

www.su.dk. 

Yderligere oplysninger: SU-kontorets adresse er Fiolstræde 22,

1171  Kbh. K, tlf.  3314 1536. Daglig ekspeditionstid 10-15.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

god digter? ved ph.d.-stipendi-

at Jon Kyst.

Tid: 31/10-01, kl. 11-13.

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

368.

Arrangør: Østeuropainstituttets

forskningsudvalg.

Fra krise til konflikt. Inter-
nationale organisationers
rolle i krisehåndtering. 
Balkan som case 
Debatmøde 

Deltagere: Lektor Peter Viggo Ja-

kobsen, KU og oberst Lars Møl-

ler.

Tid: 8/11-01, kl. 15-17.

Sted: Fiolstræde 6, 1., Metro 8.

Arrangør: Atlantsammenslutnin-

gen FN - Forbundet YES.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Le Grand Macabre
Seminar om Ligeti

Indhold: I anledning af Det Kon-

gelige Teaters opsætning af

György Ligetis opera Le Grand

Macabre afholdes seminar på

Musikvidenskabeligt Institut. 

Oplægsholdere: Iscenesætter og

operachef Kasper Holten samt

Svend Hvidtfelt Nielsen, Jens

Hesselager, Søren Hallundbæk

Schauser, MI.

Ordstyrer: Søren Møller Søren-

sen.

Tid: 20/10-01, kl. 13-17.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, lok. 112. 

Arrangør: Musikvidenskabeligt

Institut.

Highly Impure and Hot to
Handle: The Challenge of
Communicating the Objects
of Contemporary Bioscience
Indhold: Formålet er at under-

søge og perspektivere de pro-

blemstillinger der opstår i mø-

det mellem videnskabsformid-

lere og den nyeste bioteknolo-

gi og biovidenskab. 

Talere: Jon Turney, University Col-

lege London; Robert Bud, Sci-

ence Museum, London; Bengt

Olle Bengtsson, Lunds Universi-

tet; José van Dijck, University

of Amsterdam; Mark Elam, KU.

Tid: 26/10-01, kl. 8.45-17.45.

Sted: Afdeling for Medicinhisto-

rie, Medicinsk-Historisk Mu-

seum, KU.

Tilmelding: Adam Bencard, Insti-

tut for Medicinhistorie, Medi-

cinsk-Historisk Museum, e-mail:

adb@mhm.ku.dk, tlf. 3532

3803.

Arrangør: Institut for Medicinhi-

storie, Medicinsk-Historisk

Museum.

Seminar om dans
Indhold: Der indledes med beret-

ning om Dansk Dansehistorisk

Arkivs aktiviteter og igang-

værende projekter. Herefter

præsenteres en række eksem-

pler fra dansearkivets egne vi-

deoproduktioner. Dansearkivet

har dokumenteret dans på vi-

deo siden 1980, og emnerne

omfatter såvel scenisk dans

som selskabsdans - herunder

danseskoler og folkelig dans.

Af tidsmæssige grunde vil der

kun blive vist brudstykker fra

udvalgte optagelser. 

Tid: 28/10-01, kl. 14-17.

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

Arrangør: Dansk Dansehistorisk

Arkiv, Musikvidenskabeligt In-

stitut.

The New Understanding 
of Catholicity with its 
Significance for Theological
Education and Research 
Seminar 

Oplægsholder: Prof. Robert J.

Schreiter, dekan ved The Ca-

tholic Theological Union, Chi-

cago.

Tid: 29/10-01, kl. 13.15-15.00.

Sted: Institut for Systematisk Teo-

logi, Købmagergade 46, 3.,

vær. 321.

Tilmelding: Institut for Systema-

tisk Teologi, tlf. 3532 3675/76.

Tilmeldte modtager oplæg en

uge forud for seminaret 

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi, ist@teol.ku.dk.

HIV/AIDS og kvinder
Seminar 

Indhold: Seminaret sætter med

udgangspunkt i Kofi Annans

citat fra FN` konference om

HIV/AIDS i juni 2001: Girl 

power is Africa`s own vaccine

against HIV. Grunden til kvind-

ernes problemer er at det i høj

grad er de kulturelle værdier

og traditioner der forhindrer

kvinderne i at sige nej til uøn-

sket og ubeskyttet sex, og det

bevirker smittens høje tempo.

Tid: 17/11-01, kl. 10-16.

Sted: FN-Bygningen, The Briefing

Room, UNIC, Midtermolen 3,

2100 Kbh. Ø.

Arrangør: UNIFEM Danmark.

Kontakt Silje Eikemo Sande,

tlf. 3538 5570, e-mail:

silje1@sande.as.

Visual Cognition and 
Neuroscience
Symposium 

Contents: The purpose is to illu-

strate how visual cognition is

implemented in the human

brain drawing on knowledge

from the interdisciplinary field

of cognitive neuroscience. The

speakers are leading young sci-

entists from England, USA and

Denmark.

Language: English.

Time: 30/11-01, kl. 9.00-16.30.

Place: Nørregade 10, 1., Udvalgs-

værelse nr. 3.

Registration: At

www.psy.ku.dk/cvc.

Organizer: Institut for Psykologi,

Søren Kyllingsbæk, tel. 3532

8737, e-mail:  sk@psy.ku.dk.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Per Cayé-Thomasen

Titel: Histopathology of Experi-

mental Acute Otitis Caused by

various Bacteria. An investiga-

tion on goblet cell density, po-

lyp- and adhesion formation,

bone modelling dynamics and

the effect of antibiotic treat-

ment.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Poul Bretlau og prof.,

med.dr. Sten Hellström.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Niels Høiby, før forsvars-

handlingen begynder.

Tid: 2/11-01, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Aud. A

Yderligere oplysninger: Disputat-

sen kan fås ved henv. til forfat-

teren, Fiskebakken 1, 2820

Gentofte.

Civilingeniør Inger Byrjalsen

Titel: Serum Placental protein 14

(PP 14) in the assessment of

the effects of hormonal repla-

cement therapy on the post-

menopausal endometrium.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Sven O. 

Skouby og prof., overlæge,

dr.med. Svend Lindenberg.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Lars Østergaard Kri-

stensen, KAS Herlev, medicinsk

afd. E, tlf. 4488 3708 før for-

svarshandlingen.

Tid: 16/11-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Osteometer, Biotech

A/S, Herlev Hovedgade 207,

2730 Herlev. Indstillingen kan

købes ved skr. henv. til Fakul-

tetssekretariatet.

Adm.overlæge Torben Larsen

Titel: Intrauterine growth restric-

tion. Identification, Correlation

and Causation. Evaluated by

use of Ultrasound.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Niels Uldbjerg og

prof., dr.med. Karel Maršál.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. 

Johannes Bock, Rigshospitalet,

Føde- og gynækologisk afde-

ling 4032, tlf. 3545 4249 før

forsvarshandlingen.

Tid: 16/11-01, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Herlev Ringvej, 2730 Herlev,

Lille Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Ultralydafdelingen,

Amtssygehuset i Herlev, 2730

Herlev. Indstillingen kan købes

ved skr. henv. til Fakultetsse-

kretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Brian Norsk Huge

Titel: On defaultable claims and

credit derivatives. 

Tid: 22/10-01, kl. 14.15.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Yderligere oplysninger: Efter for-

svarshandlingen afholdes re-

ception i frokoststuen for Insti-

tut for Matematiske Fag, Bygn

E 419.

Cand.scient.adm. Karl Löfgren

Titel: Political Parties and Demo-

cracy in the Information Age -

The Case of Denmark and Swe-

den.

Tid: 26/10-01, kl. 13.00.

Sted: RO, Rosenborggade 15.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes for kr. 100

ved henv. i Kvikskranken på In-

stitut for Statskundskab.

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Torsten Bjørn Jacobsen    

Titel: The prognostic significancer

of SPECT-CBF in Mild Head

trauma. 

Tid: 24/10-01, kl. 13.00.

Sted: Amtssygehuset i Glostrup,

Aud. C.          

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Kærvangen 22, 2820

Gentofte, e-mail: tbj@dad-

lnet.dk.      

Cand.scient. 

Nanna Dahl Rendtorff    

Titel: Identification of candidate

disease genes for nonsyndro-

mic inner ear and eye disorders

by expression analysis, chromo-

somal mapping, and gene

characterisation. 

Tid: 26/10-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, e-mail: ndr@kenne-

dy.dk.     

Cand.scient. 

Anne Charlotte Jäger    

Titel: hMLH1 and hMSH2 defici-

ency in hereditary and sporadic

colorectal cancer.

Tid: 26/10-01, kl. 14.00.

Sted: Juliane Mariesvej 20, Aud.

93

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Skovbrynet 45, 2800

Lyngby.      

Cand.scient. Jens Brimnes    

Titel: T-cells, B-cells and Immuno-

globulins in Scid mice with

Chronic Colitis.

Tid: 30/10-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved hen. til for-

fatteren, e-mail: jens.bri-

mnes@mssm.edu.     

Læge Allan Linneberg    

Titel: Allergisk rhinitis og IgE sen-

sibilisering I en voksenpopula-

tion - ændring I prævalens og

vurdering af rygning som risi-

kofaktor. 

Tid: 30/10-01, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset  i Glostrup,

Kantinebygningen, Aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Københavns Amts

Center for Sygedomsforebyg-

gelse, KAS Glostrup, Ndr. Ring-

vej 57, bygn. 8, 7., 2600 Glo-

strup.     

Læge Birgitte Volck    

Titel: Clylkoproteinet YKL-40 og

det aminoterminale propeptid

af type I prokollagen, PINP, hos

patienter med rheumatoid ar-

trit og osteoartrose.

Tid: 31/10-01, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3

og 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Søbrinken 2, 2840

Holte.     

Naturvidenskab ▼

Thorbjørn Joest Andersen

Titel: Cohesive sediment trans-

port in coastal lagoons with

special emphasis on the biolo-

gical influence on the erosion

and deposition of fine-grained

material.

Tid: 26/10-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B. 

Cand.scient. 

Jens Kaalby Thomsen

Titel: Partially Foldes States in

Protein Folding.

Tid: 26/10-01, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Aud., Gothersga-

de 140. 

Yderligere oplysninger: En kopi

af afhandlingen fås ved henv.

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, Molekylærbiologisk Insti-

tut, e-mail:

angn@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient. 

Lars Henning Engelholm

Titel: uPARAP, a novel membrane

protein connected to the

plasminogen activation system:

cDNA cloning, characterization

and gene inactivation.

Tid: 26/10-01, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7, Auditoriet 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

sekretær Anne Gade Nielsen,

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient. 

Simon Skjøde Jensen

Titel: The effect of 1a,25 (OH)2

Vitamin D3 on cell cycle regu-

lators.

Tid: 30/10-01, kl. 15.00.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

sekretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.

Cand.scient. Jette Randløv 

Titel: Solving Complex Problems

with Reinforcement Learning.

Tid: 1/11-01, kl. 13.00.

Sted: Niels Bohr Instituttet, Aud.

A.

Cand.scient. 

Jette Buch Østergaard

Titel: Haptophytes as compo-

nents of phytoplankton in tro-

pical marine waters – ecology,

diversity and taxonomy. 

Tid: 2/11-01, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek, 

Sølvgade 83, Opg. S.

Cand.scient. Per Nørgaard

Titel: Disulfide bond formation in

the endoplasmic reticulum of

Saccharomyces cerevisiae. 

Tid: 10/12-01, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, Got-

hersgade 140. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til se-

kretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut,

Øster Farimagsgade 2A, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.
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Kirkekirurgiske
indgreb

Velkommen til en eksperi-

menterende Allehelgens-

gudstjeneste med Bibliote-

ket Øverste Kirurgiske og

studenterpræsten ved Na-

tur og Sund. De tre digtere

Martin Budtz, Thomas

Krogsbøl og Jens Blends-

trup fra Biblioteket Øverste

Kirurgiske – www.poesi.dk -

skyder digte og tekster af

som vil skære sig ind i be-

vidstheden og i gudstjene-

stens bibelske læsninger,

salmesang, bønner og mu-

sik. Den flerstemmige og

anderledes gudstjeneste

finder sted den 31. oktober

kl. 19.30 i Sct. Andreas 

Kirke, Gothersgade 148. 
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Fagets videnskabsteori – det ny filosofikum
Siden foråret er der blevet arbejdet på at få skabt en platform hvor alle der skal arbejde med indførelse 

af fagets videnskabsteori kan hente information om kurser, litteratur, andres erfaring, osv. Nu er platfor-

men på plads i form af en hjemmeside skabt af Evitek-gruppen med støtte fra Center for Naturfagenes 

Didaktik: www.fagets-videnskabsteori.dk. Ideer og kommentarer kan sendes til e-mail: orc@dcn.auc.dk.

Gennem form, ikke-form
Jens Hvass

Tid: 22/10 kl. 17-19

Sted: KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Kulturkreds Asien

Det babylonske epos om Gilgamesh
Lektor Aage Westenholz

Tid: 22/10 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard, 35, 3.

Arr.: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5300, kdvs@royalacademy.dk. 

Udlevering af gratis adgangskort begynder 14 dage før foredraget

Psykoanalyse og psykisk lidelse – 
aspekter ved psykoanalysen ud fra Lacan
Psykoanalytiker, lic.phil. René Rasmussen og psykoanalytiker cand.psyk. Lene Madsen

Tid: 22/10 kl. 19.30-21.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovsgade

Arr.: KLAG (Klinisk Lacaniansk Arbejdsgruppe)

Trends and Impacts of HIV/AIDS in Africa`s Economies: 
the Case of Ghana
Dr. Research Fellow Nikoi Kote Nikoi, Accra, Ghana

Tid: 23/10 kl. 13-15

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: CAS, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm

Den sexuelle frigørelse
Maria Marcus

Tid: 23/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 1., Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk

Rejsen i en nøddeskal. Om Jens Baggesens Labyrinten
lektor Henrik Blicher

Tid: 25/10 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 17.1.32

Arr.: Dansk Selskab for Romantikstudier 

Afskedsforelæsning: Hvem ejer historien?
Carl-Axel Gemzell

Tid: 25/10 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Efter forelæsningen er der reception kl. 14.00.

Afskedsforelæsning: Er konflikternes verden lovbestemt?
Docent, dr.phil. Ib Damgaard Petersen

Tid: 25/10 kl. 14-15

Sted: Rosenborg Anneks, Rosenborggade 15, 3., Aud. 9

Arr.: Institut for Statskundskab

Der vil efterfølgende blive afholdt reception på instituttet

Feminization of International Labour Migration in Asia
Dr. Nicola Piper, NIAS

Tid: 25/10 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS

Alkohol, anæstetika og membraner
Peter Westh

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/
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A Dialogue Between the Past and the Present: 
The Art of Physiognomy and the Humane Genome Project
Martin Porter

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Historisk Museum

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab

Kløjs danske børn i sproget?
Forskningsadjunkt Dorthe Bleses; ph.d.-stip. Pia Thomsen Jensen og prof. Hans Bastbøll, 

Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense

Tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.2.8; Diderichsensalen.

Arr.: Selskab for Nordisk Folologi, Michael Lerche Nielsen, tlf. 3532 8566, lerche@hum.ku.dk

Religion og det offentlige rum
Ph.d.-stud. Lene Kühle, Aarhus Universitet

Tid: 25/10 kl. 20

Sted: Artillerivej 86, 2. sal, lok. 2.34.

Arr.: Religionshistorisk Forening og Institut for Religionshistorie

Des Kaisers nackte Kleider oder die Negation der literarischen 
Öffentlichkeit. Zur Praxis, Rezeption und Kritik inoffiziellen 
Schreibens in der DDR (1979-1989)
Prof. Dr. York-Gothart Mix, Universität München

Tid: 26/10 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Inst. for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

The CIA and the Cultural Cold War
Arts editor Frances Stonor Saunders, New Statesman, England

Tid: 26/10 kl. 13.15-15

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Per Højholts ikke-teologi
Programmedarbejder, cand.theol. Søren E. Jensen

Tid: 29/10 kl. 20

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet.

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom, tlf. 3532 3638

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

The New Catholicity: 
Theology between 
the Global and the Local
Prof. Robert J. Schreiter, dekan ved 

The Catholic Theological Union, Chicago

Tid: 29/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Systematisk Teologi, 

Købmagergade 46, 3., Aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

ist@teol.ku.dk
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Protein Kinase Cascades in Signal Transduction of Growth Factor, 
Hormones and Stress
Steen Gammeltoft, Dept. of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital

Tid: 31/10 kl. 20

Sted: August Krogh Instituttet

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

The Congo Crisis: Can the Society Save the State?
Prof. René Lemarchand

Tid: 1/11 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Moderne og Elementær Logik
Ph.d. Vincent Hendricks

Tid: 1/11 kl. 19.00

Sted: KUA, trappe 13, café Alkvantor

Arr.: FILOSOFA, David Budtz, davidbudtz@yahoo.dk

Nationale Identität: Frankreich und Deutschland im Wechselspiel
Prof. Wolf Wucherpfennig, RUC

Tid: 2/11 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Inst. for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

Eksempelmateriale vil kunne fås på biblioteket

Dansk som andetsprog – pidginsprog, intersprog 
eller blandingssprog
Prof. Anne Holmen

Tid: 2/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Nye perspektiver i angstbehandlingen. Hvor står psykoanalysen? 
Overlæge Martin Lotz, Bispebjerg Hospital

Tid: 2/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 1.

Arr.: Psykoanalytisk Debat, Friederike Unger, tlf. 4541 1020

Entré: Ikke-medlemmer kr. 50
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Det hermeneutiska imperativet. 
Stagnelius och det romantiska dramat
Lic.fil. Paula Henrikson, Literaturvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet

Tid: 30/10 kl. 9.15

Sted: KUA, lok. 17.2.16

Arr.: Gunilla Hermansson, Inst. for Nordisk Filologi, tlf. 3532 8378

Velfærdsstaten
Karen Ellen Spannow 

Tid: 30/10 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, 1., Anneks A

Arr.: Brandes Selskabet og KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk

SAK – anti-humanismens tænker?
Lektor, ph.d. Joachim Garff

Tid: 30/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., forsamlingslokalet

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

Mapping the Global: Culture and the Cosmopolitan Imagination
Professor John Tomlinson

Tid: 31/10 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 8.3.10

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab

John Tomlinson er professor i kultursociologi ved Nottingham Trent University hvor han leder 

Centre for Research in International Communication and Culture. Han forsker i forholdet mellem 

globalisering, kultur og medier og har blandt andet skrevet bøgerne ‘Cultural Imperialism: 

A Critical Introduction’ og senest ‘Globalization and Culture’.

Retorik i prædikestolen
Cand.theol. og retoriker Helene Dam

Tid: 31/10 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 3., Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke, www.danbbs.dk/~smk

Tekstuelle bistrukturer – definition og funktion
Lise Bernhardt, KU

Tid: 31/10 kl. 14-16

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, tlf. 3532 8170, lfj@coco.ihi.ku.dk.

FG-kredsen har i dette semester et blandet program. Dels er det hvad folk har på hjerte, dels vil vi 

læse et kapitel af en ny bog af William Croft m.h.p. at klargøre Dansk Funktionel Grammatiks egen 

stilling og deltage lidt i den internationale debat. Møderne finder sted onsdage indtil 12/12-01 og 

emnerne annonceres løbende på disse sider.



FORSKNINGSFRIT OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

Af Allan Helleskov Kleiner

Iden lille Biobars blå lokale
udgør en 20 centimeter for-
højning scenen. Fire stoleræk-

ker foran scenen gør det næsten
umuligt for skuespillerne at
kæmpe sig derop og komme i
gang med jubilæumsforestillin-
gen i hvad der må være Køben-
havns Universitets mindste og
varmeste teatersal. 

Skuespillerne kommer fra
foreningen NOA og fejrer dens
90-års fødselsdag med en galla-
forestilling. NOA, Naturhistori-
ske Onsdags Aftener, er en fore-
ning af biologi-, geografi- og
geologi-studerende på Køben-
havns Universitet. Den har til
formål ‘at bidrage til det sociale
liv på studiet og øge samværet
mellem studerende på tværs af
årgangene,’ som bagmand Tor-
sten Rune udtrykte det i sin
fødselsdagstale. 

Flere generationer af NOAne-
re er da også mødt frem til en
lystig og sveddryppende aften.

De hvidskjortede skuespillere

ligger ud med tre nye numre. Et
af dem er et snoredukkenum-
mer hvor den ene af de to skue-
spillere forestiller en snoreduk-
ke, og den anden skuespiller
står bagved og skal foregive at
styre snoredukken som efter-
hånden overtager kontrollen.
Ingen skal prøve at tage kon-
trollen med den gamle fore-
ning, lod skuespillerne forstå:
‘For NOA står vi vagt. NOA’s ark
skal ingen vædre’, sang dukken.

Talefejl på 
Naturvidenskab
Efter de tre nye numre får pub-
likum en række numre fra fore-
ningens tidligere revyer. Det
bliver til en Danmarkskrønike
over de sidste ti år. 

Publikum kommer gennem
dyreriget med sange om hele
Danmarks svenske elg og dis-
kussionen om genudsættelsen
af bævere. 

I det paranoide hjørne får
publikum en sang om overvåg-
ningssamfundet og Echelon
mens alle tilstedeværende bli-
ver iagttaget af en spion gen-
nem en sprække i en avis. 

Golfkrigen og andre krige bli-
ver også genopfrisket i “A-bom-
ben” på en så grotesk måde at
man næsten skammer sig over
at grine.

Der findes åbenbart flere stu-
derende og undervisere på de
naturvidenskabelig fag som har
særlige talegaver. Ikke mindre
end to gange bliver det nævnt i
forestillingen. Blandt andet i
nummeret “Tarefejr”. De to

skuespillere har hver deres tale-
fejl. Den ene bytter bogstavet r
ud med l og den anden l med r.
Det kræver stor koncentration
at tale på den måde, men også
at forstå hvad der skulle have
været sagt. Sketchen slutter af
med en forrygende gebrokken
version af fædrelandssangen.
Aldrig er der blevet grint så me-
get til netop den sang.

Selv om parringssæsonen er
slut, så er nummeret “Billet
mrk.” fra 1993-revyen fundet
frem. Og det fortjener det. Med
præcis og stram dialog skrider
sketchen om parforhold over
scenen. To mennesker mødes
for første gang og gennemlever
alle klichéerne i løbet af fem
minutter. Fra “Det er ikke dig
der er noget galt med, det er
mig” over “Jeg må også videre
med mig selv” til “Skal vi give
forholdet en ny chance?”.

Studenterrevy
Selv om forestillingen bliver la-
vet af biologi-, geografi- og geo-
logistuderende og publikum
kommer fra de institutter, er

SNOREDUKKE –
“NOA’s ark skal ingen vædre,”

sang de lystigt til NOA’s 

90-års fødselsdag.

Et varmt tilbageblik
Bio-geofagene fejrede deres studenter-
forenings jubilæum med en gallaforestilling
som var en tur op gennem halvfemserne  

Fredag
04.13: Stopper ved Basses Pølser på Nørrebros Runddel. Efterårs-

nat i ryggen; varm damp fra pølser i kogende vand og lugten af
ristede løg, kras remoulade og rød æblemos i næsen.

04.15: Står med blød hotdog med det gule, og Adam snakker hele
tiden om Tyson-tyren med to etager på D’Angleterre.
Hører ikke rigtigt efter da Adam når til pay-per-view-systemets
detaljer. Hvem gider alligevel at se aggressive, tætklippede sve-
dige gutter i alt for store bokseshorts? Hvem gider også at have
digitalt paraboludstyr stående og fylde op?

04.18: Spejder ned ad Nørrebrogade efter Anna Kournikova, men
forgæves. Fik lige et frækt kig ind under trøjen til festen. Uha.

Lørdag
15.16: Vågner med et sæt da Adam ringer. Sover den dreng aldrig

længe?
15.17: Tilgiver og præsterer et hæst fedt mand. Skal se årets mon-

ster-mega-mesterlige-match med drengene. Adams fætter af en
stud.jur.- min far tjener kassen - har indvilget i at lægge parabol
og Viasat Ticket til. Er sikkert digital Viasat Guld-kunde!

15.20: I stedet for at røre ved Anna Kournikovas må jeg nøjes med:
“Jeg har muskler i patterne-Brian Nielsen”. Snart skal han også
giftes med sin Jeanette. Nogle har det. Andre ikke...

BASSEDRENGENS DAGBOG

Nudge nudge

løjerne heldigvis kun sjældent
forbeholdt de indviede. Det er 
netop styrken ved NOA’s revy.
Teksterne tager ofte udgangs-
punkt andre steder end i stu-
diet, og er derfor også interes-
sante for andre. 

Der er naturligvis også tek-
ster om studenterlivet, men de
bliver sjældent for indforståe-
de. Kun en enkelt gang svipser
det  med nummeret “FLOP” fra
1999-revyen som øjensynligt
skulle handle om en form for
botanikeksamen. Nummeret er
alligevel ganske morsomt da
skuepiller Simon Jessens des-
perate blik og krampagtige ek-
samensangst gør at også folk
uden forstand på basilikum og
ranunkel morer sig.

Også i “Visen om Geologen”
er vi i studentermiljøet. Her
gøres der grin med de stenhug-
gende geologer. Ifølge sangen
viser det sig at mens andre dan-
skere køber smøger og sprut
med hjem fra ferien i udlandet,
så slæber geologer sten med
hjem. Teksten til sangen er
trykt på programmets bagside,

og chancen for at synge om de
sære geologer lader ingen af de
fremmødte gå fra sig.

Sangene i gallaforestillingen
bliver akkompagneret af et lille
tremandsorkester. Musikerne
sidder krampagtigt trykket op
ad den ene mur uden meget
plads at udfolde sig på. Og de
burde nok have brugt et par
onsdagsaftener mere til at øve
i.

Teatertruppen får stor op-
bakning fra publikum – kun
fodboldlandsholdet har en bed-
re. Der bliver sunget med på
sangene og klappet ivrigt. De
fejl og bøffer som bliver begået
på scenen, bliver ignoreret eller
taget med højt humør. Og trup-
pen har virkelig brug for opbak-
ningen. Det er svært at lave tea-
ter på en scene hvor der maksi-
malt kan stå fire personer hvis
de ikke bevæger sig til siden.
Men selv om forholdene er
små, så lever NOA op til sin for-
målsparagraf: samvær på tværs
af årgange og fag. ■
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