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Rektorvælde eller pressefrihed

På Københavns Universitet har man afskaffet ‘den fjollede tanke om en fri presse’ til
fordel for enevældigt rektorvælde, mener Weekendavisen. Universitetsavisens re-
daktør giver svar på tiltale.  LÆS SIDE 2
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Der er knap så højt til loftet i de hellige haller 

som man umiddelbart skulle tro. Passer du ikke 

på risikerer du at ende på skyggesiden, dér hvor 

fester, læsegrupper og studiefællesskaber passerer

forbi – uden invitation.  LÆS TEMA OM MOBNING, SIDE 4-5

Hurtigere 
ud af sumpen
Hvordan undgår man at ens speciale udvik-
ler sig til et evighedsprojekt? Svaret hedder
strengere deadlines, mener to psykologi-
studerende, der netop har lagt sidste hånd
på et speciale om depression blandt spe-
cialeskrivere.  LÆS SIDE 3

Den forvirrede 
forbruger
Den politiske forbruger har travlt med at
påvirke den politiske dagsorden gennem
sine indkøb. I realiteten bliver hun manipu-
leret rundt af smarte marketingsfolk og lob-
byister der har taget over hvor politikerne
har sluppet ansvaret, mener forfatteren til
sidste års guldmedaljeopgave om den politi-
ske forbruger.  LÆS SIDE 8-9

‘Glokale’ nyheder

Hvilke konsekvenser har fremvæksten af
transnationale nyhedskanaler på satellit og
Internet for de nationale medier og den 
nationale kultur?  
SE VIDENSKABET, SIDE 14-15

Velkommen til 
de hellige haller
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Det europæiske politiske
samarbejde omfatter
som bekendt også  ud-

dannelsessamarbejde. I Bo-
logna i juni 1999 skrev under-
visningsministre fra 29 euro-
pæiske lande, heriblandt også
Margrethe Vestager, under på
en erklæring der skal sikre “et
åbent europæisk rum for vide-
regående uddannelse”. Hensig-
ten var at skabe en europæisk
uddannelsesramme, der blandt
andet skulle tage kampen op
med den stigende indflydelse
fra USA.

Den europæiske samordning
af uddannelserne skal først og
fremmest bestå i at landenes
uddannelsesstrukturer organi-
seres efter et princip om at den
første grad, bachelorgraden, ta-
ges efter cirka tre år, en master-
grad (MA) efter cirka fem år og
en  doktorgrad (Ph.d.) efter
cirka otte års studier. Tallene 3-
5-8 spiller en vigtig rolle i erk-
læringen.

Disse tre trin i et uddannel-
sesforløb er ikke fremmede

for danske universiteter, og ‘vi-
sionen’ er ikke i sig selv grænse-
overskridende. Det samme gæl-
der for erklæringens tanker om
etablering af et fælles meritsy-
stem og et udvidet samarbejde
om evaluering og kvalitetssik-
ring. Lidt mere kontroversielt
er ønsket om at semestrene be-
gynder først i februar og senest
i anden uge i oktober, og at ‘den
europæisk dimension’ bør frem-
mes i alle uddannelser. 

Forstået som praktiske proce-
durer der skal sikre bedre mu-
ligheder for mobilitet og frit
studievalg i Europa, er disse
nye mål både nødvendige og
ønskelige. Der er blandt vore
studerende en forståelig for-
ventning om at en adgangsbil-
let til Københavns Universitet
også er en adgangsbillet til an-
dre kvalitetsuniversiteter i Eu-
ropa. Der er ligeledes beretti-
gede forventninger om at doku-
menterede kvalifikationer fra
en videregående uddannelse i
Danmark vil blive accepteret
når man søger om job i udlan-
det. Så langt så godt. 

Hvis et udvidet samarbejde
derimod kommer til at be-

tyde et europæisk fælles uddan-
nelsessystem fra Tromsø til Tes-
saloniki der uniformerer og
markedsorienterer universite-
terne og vore uddannelser, er
europæisering både skadelig og
unødvendig.

Bolognaerklæringen rummer
nemlig også  forestillinger om
at universiteterne i konkur-
rence med andre udbydere skal
indgå i efteruddannelsespro-
grammer på markedsvilkår og
give tilbud på dét der nu igen er
sat på den politiske dagsorden
under den velkendte beteg-
nelse: ‘Livslang Læring’, inter-
nationalt forkortet ‘LLL’. Det
forventes at universiteterne ud-
vikler uddannelsestilbud til en
langt bredere del af befolknin-
gen end vi hidtil har taget os af.
Denne udvikling på uddannel-
sesområdet har endnu ikke sat
sig tydelige spor i Danmark. Et
politisk ønske om et udvidet
samarbejde med de nye centre
for de mellemlange videre-

gående uddannelser peger dog
i den retning. 

Ideen om at den enkelte ud-
dannelsessøgende skal have

en uddannelseskupon til at
købe undervisning dér, hvor
han eller hun får mest for pen-
gene, er måske endnu kun ud-
tryk for politikeres ideologiske
ønsketænkning, men markeds-
orienteringen er klar. Den 23-
24. januar i år blev der afholdt
en konference i EU-regi om uni-
versiteternes rolle i den fremti-
dige uddannelsesstruktur, hvor
netop videregående og livslang
uddannelse på kommerciel ba-
sis var sat i fokus. 

Selvfølgelig skal også Køben-
havns Universitet være rustet til
at tage konkurrencen om kun-
derne op på den ene eller an-
den måde, men det må ske på
rimelige vilkår, og uden at vi
svigter vore kerneaktiviteter,
som  det langt hen er blevet
tilfældet ved en del engelske
universiteter.  ■
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Nr. Udkommer Meddelelser Debat

3 17/2 7/2 9/2
4 2/3 21/2 23/2
5 16/3 6/3 8/3
6 30/3 20/3 22/3

Københavns Universitet i 
det europæiske uddannelsesrum

Richard Bisgaard, redaktør
af Universitetsavisen

Under overskriften “Rek-
torvælde”kritiserer
journalist Klaus Wivel i

en kommentar om presse-etik
(Bogtillægget side 3, WA 28.1-
3.2) universiteterne for at have
“afskaffet denne fjollede tanke
om en fri presse”. 

Anledningen er angiveligt at
rektor Kjeld Møllgård fra
Københavns Universitet i det
seneste nummer af Universitet-
savisen “har fået stillet kom-
mentarpladsen på side 2 til
rådighed, så han kan sige dét,
han bliver citeret for i inter-
viewet (en nyhedsartikel på
side 3 om regeringens seneste
spareudspil, min tilføjelse) én
gang til.” Det minder efter
Klaus Wivels mening betænke-
ligt om situationen på RUC-
NYT, hvis to redaktører for ny-
lig sagde op i protest mod ‘em-
bedsværkets’ forsøg på at
stoppe en kritisk artikel om ka-
raktersystemet på RUC med det

resultat at det seneste nummer
kun består af to artikler, begge
forfattet af rektor Henrik Toft
Jensen himself. Det har til
gengæld den fordel at “det nu
er fuldkommen tydeligt for alle
der endnu måtte være i tvivl,
hvem der tegner bladets redak-
tionelle linie og altid har gjort
det”. 

Underforstået: Sådan er det
også på Universitetsavisen. Her
har redaktionen blot ikke haft
mandsmod nok til at sætte de-
res stillinger ind på at forsvare
den redaktionelle uafhængig-
hed, som efter Klaus Wivels
mening er så karakteristisk for
‘den fri presse’ i demokratiske
samfund.

Frihedsbrev
Nu skal jeg ikke gøre mig klog
på hvordan det står til med den
redaktionelle uafhængighed i
Det Berlingske Hus. Derimod
ved jeg hvilket grundlag jeg
selv er ansat på som ansvarsha-
vende redaktør af Universitets-
avisen, nemlig et seks sider

langt ‘frihedsbrev’ vedtaget af
Konsistorium i 1979. Heri fasts-
lås at avisen skrives af en selvs-
tændig redaktion under ledelse
af en ansvarshavende redaktør
der redigerer avisen ud fra jour-
nalistiske væsentlighedskrite-
rier. For yderligere at sikre den
redaktionelle uafhængighed er
der samtidig nedsat et rådgi-
vende bladudvalg der skal bistå
redaktøren i tilfælde af ydre
pres eller utidig indblanding fra
ledelsen. 

Som enhver erfaren journa-
list  ved af bitter erfaring, er én
ting imidlertid smukke hen-
sigtserklæringer, noget andet
den barske virkelighed i daglig-
dagen. For Universitetsavisens
to fastansatte medarbejdere er
der selvfølgelig også klare
grænser for den journalistiske
udfoldelse – men de sættes
mere af kronisk underbeman-
ding og skrabede freelancebud-
getter end af utidig indblanding
fra ledelsen. Tværtimod har
rektoratet og det overvældende
flertal i Konsistorium på det

Af Joan 

Conrad 

Prorektor

K U M M E N TA R

kraftigste 
afvist alle hidtidige forslag fra
enkeltpersoner om at stramme
kursen over for redaktionen og
i stedet givet fuld opbakning til
redaktionens bestræbelser på at
relancere avisen ud fra parolen
om at den skal være “frækkere,
kønnere og klogere”.

Universitetsavisens sær-
kende
Det har foreløbig resulteret i et
nyt og moderne layout og for-
skellige redaktionelle nyskabel-
ser. En af dem er den såkaldte
KUmmentar, der er ment som
en slags leder hvor rektor og
prorektor på skift kommenterer
aktuelle spørgsmål af betyd-
ning for universitetet. Modsat
hvad Klaus Wivel åbenbart tror
er den ikke et signal om ‘rektor-
vældets’ genindførelse, men et
forsøg på at efterkomme et ud-

Pressefrihed 
eller rektorvælde

bredt ønske blandt især det vi-
denskabelige personale om at
få flere og klarere politiske ud-
meldinger fra ledelsen. Samti-
dig tjener den til at gøre an-
svarsfordelingen mellem redak-
tion og ledelse helt klar:
Redaktionen kan ikke tages til
indtægt for synspunkterne i
KUmmentaren, ligesom ledel-
sen ikke kan gøres ansvarlig for
de redaktionelle artikler i re-
sten af avisen, der redigeres ef-
ter journalistiske væsentlig-
hedsprincipper.

Heri adskiller Universitetsa-
visen sig ikke fra andre aviser,
inklusive de Berlingske,  hvor
der også klart skelnes mellem
lederkommentarer og redaktio-
nelle artikler. Den journalisti-
ske vægtning kan selvfølgelig
altid diskuteres, men i det
pågældende tilfælde har Uni-
versitetsavisens redaktion altså

vurderet det som en væsentlig
nyhed for de 40.000 ansatte og
studerende på Københavns
Universitet at de næste år får
forringet deres studie- og forsk-
ningsmuligheder med i alt 53
millioner kroner. At Kjeld Møll-
gård som rektor også vælger at
sætte fokus på nedskæringerne
i sin KUmmentar er vel heller
ikke så mærkeligt.

Det forhindrer imidlertid
ikke redaktionen i samtidig at
sætte kritisk fokus på ledelsens
forvaltning af nedskæringerne.
Eller i at pudse uafhængige fre-
elance-journalister på dekaner
der udsættes for intern eller
ekstern kritik. Eller i at trykke
vrede læserindlæg fra stude-
rende eller forskere der er util-
fredse med forholdene på deres
egen arbejdsplads...

Og det er nok så meget dét
der er Universitetsavisens sær-
kende. Den går faktisk i flæsket
på sin egen udgiver – ikke blot
en gang imellem, men i hvert
nummer.  ■
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Af Charlotte Dahlsgaard

Jo længere tid man har
været i gang med specia-
let, desto dårligere trives

man, viser et nyt speciale om
depression blandt specialeskri-
vere på humaniora. Specialets
forfattere, Christine Agner og
Karen Kofod fra Institut for Psy-
kologi, anbefaler nu en stren-
gere deadline der hindrer speci-
alet i at blive et evighedspro-
jekt.   

– Fra studiernes side kunne
man indføre en deadline der
gør at det får nogle konsekven-
ser hvis man ikke når at afle-
vere. Det er tilsyneladende ikke
nok at man mister sin SU, siger
Christine Agner.

Med stramme deadlines ud-

løses aktiv stress hos den stude-
rende, som er langt at foret-
række for den passive stress der
typisk opstår efter lang tids
sump. 

– I den aktive stress løsnes
hormoner der gør at man bliver
tændt og super-engageret. Det
er hårdt fordi der er pres på,
men man kan se at bunken af
papirer vokser og vokser, og det
er tilfredsstillende. I den pas-
sive stress udløses hormoner
som man også har fundet hos
depressive patienter. I den pas-
sive stress bliver man nærmere

hjælpeløs og afmægtig, siger
Karen Kofod.  

Hvor lang afleveringsfristen
skal være og hvilke konsekven-
ser det skal få hvis man ikke af-
leverer, vil de to studerende
helst ikke ind på. 

– Der skal selvfølgelig være
dispensationsmuligheder. Men
det skal være slemmere og
mere ubehageligt end i dag at
overskride deadline, understre-
ger Christine Agner.

De to psykologistuderende
har sendt spørgeskemaer ud til
125 specialestuderende og 125
studerende på den øvrige del af
uddannelsen. Resultaterne vi-
ser at hele 50 procent af de spe-
cialestuderende der har skrevet
speciale i mere end tre år, har
en øget forekomst af depressive
symptomer. 75 procent af de
studerende der har været
længst tid i gang, oplever sam-
tidig fysiske symptomer som de
aldrig før har oplevet. Af de
specialestuderende der har
skrevet speciale i under to år
har højst 17 procent en øget fo-
rekomst af depressive sympto-
mer.  

Strammere struktur
Det er et kendt fænomen at spe-
cialet på landets universiteter
trækker længere ud end de nor-
merede seks måneder. En
landsdækkende undersøgelse
af faget historie viser at kun
seks procent af kandidaterne
fra 1985-1991 skrev deres spe-
ciale på normeret tid. 

Der kan være mange årsager
til at man ikke får afleveret.
Elementer som erhvervsar-
bejde, høje krav, ensomhed og
mangel på struktur er nogle af
de gængse tidsrøvere. Under-
søgelsen peger især på manglen
på struktur som et problem.
Flere studerende svarer at de
tidligere har haft nemmere ved
at klare universitetsopgaver

hvor der var en officiel afleve-
ringsfrist. 

De to psykologistuderende
understreger at strammere de-
adlines sandsynligvis vil være
til fordel for mange, men ikke
for alle. Flere studerende trives
fint med den frihed der ligger i
at have fleksible afleveringsfri-
ster. Psykolog Mette Bauer fra
Studenterrådgivningen på KUA
bakker op.  

– For nogle vil det være en
god ide med en strammere de-
adline. Jo længere man kom-
mer ud i sumpen, desto flere
overspringshandlinger og und-
skyldninger laver man for sig
selv. Men for andre vil det være
en dårlig ide, siger hun.    

I sit tidligere job som psyko-
log på Danmarks Tekniske Uni-
versitet så hun ikke nær så
mange specialesumpere som på
KUA. De studerende på DTU
indgår bindende kontrakt med
universitetet den dag de indle-
der arbejdet med specialet. Af-
leverer de ikke inden et halvt til
et helt år, så er det forfra. 

Christine Agner og Karen Ko-

fod er de første i landet der un-
dersøger forekomst af depres-
sion blandt specialeskrivere. De
understreger at undersøgelsen
med en svarprocent på 43 ikke
er repræsentativ.  

– Man kan betragte vores un-
dersøgelse som en del af vejen,
men ikke hele vejen. Man er

X X X X  ▼
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Hurtigere 
ud af sumpen
To psykologistuderende på Københavns Universitet 

anbefaler en strammere deadline for aflevering af 

specialet. De har netop lagt sidste hånd på et speciale

om depression blandt specialeskrivere

“Det er svært med hensyn til 

selvdisciplin ikke at have en 

afleveringsfrist. Alt er op til én

selv, og arbejdet kan i princippet

strækkes ud i det uendelige.” 

SPECIALE- 

SPECIALIST-

ER – Christine 

Agner, 28 år,

og Karen Ko-

fod, 27 år, var

selv 11 måne-

der om at

skrive deres

speciale. De er

de første i lan-

det der har un-

dersøgt fore-

komsten af de-

pression

blandt specia-

leskrivere.

Specielt om specialer
– Specialestuderende er signifikant mere ensomme end øvrige stu-

derende. 
– Specialestuderende synes overordnet det er mere negativt at

skrive speciale end andre studerende synes det er at studere.  
– Specialestuderende forventer en højere karakter for deres speci-

ale end andre studerende forventer for deres opgaver.
– Ønsket om et arbejdsrum er udtalt. Cirka 50 procent af de stude-

rende savner en arbejdsplads. 
– Tilfredsheden med vejleder er større blandt de specialestude-

rende end blandt de øvrige studerende. 
– De specialestuderende har en mere positiv indstilling til fremti-

den end de øvrige studerende. De er mindre bekymrede for det
fremtidige ansvar, og de er mere optimistiske med hensyn til at
finde et job.

Facts fra Christine Agners og Karen Kofods speciale.

nødt til at finde ud af situatio-
nen hos de resterende 57 pro-
cent, siger Karen Kofod.  

Specialet koncentrerer sig
om fagene Litteraturvidenskab,
Film- og Medievidenskab, Nor-
disk Filologi, Filosofi, Audiolog-
opædi, Latin og Græsk. ■

Hvad er et speciale?
Kandidatuddannelsen omfatter en større selvstændig afhandling, et

speciale. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at

anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et 

afgrænset fagligt emne. Specialeemnet skal afgrænses således, at det

samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme 

svarende til 1/2 årsværk (seks måneder, red.)

Fra Humanistbekendtgørelsen

Anononym studerende fra specialet



Af Charlotte Dahlsgaard

Ældre studerende, stu-
derende fra ikke-aka-
demiske miljøer, stille

studerende, studerende der
fører sig for meget frem. Alle
har en chance for at ende på
studiemiljøets skyggeside, dér
hvor fester, læsegrupper og stu-
diefællesskaber passerer forbi –
uden invitation. 

– Universitetsmiljøet er på
den ene side præget af en kri-
sten og humanistisk kultur der
levner plads til alle, uanset for-
skelligheder. Men på den anden
side hersker en karriere- og
konkurrence-fikseret universi-
tetskultur hvor det vigtigste er
at klare studierne hurtigst og
bedst. En kultur som ikke lev-
ner plads til at stikke alt for me-
get ud, siger studenterpræst
Hans Anker Jørgensen fra KUA. 

Han understreger at der ikke
er tale om mobning på univer-
sitetet, som vi ser i folkeskolen
hvor folk bevidst rotter sig sam-
men og mobber andre ud. Der
er snarere tale om et miljø som

er hårdt for dem der stikker ud i
udseende, intellektuelt eller i
måden af være på. I otte år har
han haft sin gang på Det huma-
nistiske Fakultet og gennem ti-
den set flere eksempler på stu-
derende der bliver holdt uden
for. 

Det kan være den studerende
der ikke bliver stemt ind i insti-
tutbestyrelsen fordi han ser an-
derledes ud. Den ældre stude-
rende der føler sig ensom og ses
skævt til af de yngre, eller ham
eller hende der taler meget i ti-
merne og opdager at de andre
vender ryggen til i pausen. 

– Mobning er et voldsomt ud-
tryk, men det opleves også
voldsomt af de mennesker det
går ud over, siger Hans Anker
Jørgensen. 

Stigende tendens
Konkurrencekulturen på uni-
versitetet stiger i takt med at re-
gering og samfund kræver at de
studerende kommer hurtigere
igennem studierne. Presset be-
tyder at flere studerende ven-
der den hårde side udad fordi
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Der er knap så højt til loftet i 

de hellige haller som man 

umiddelbart skulle tro. Det er

svært at være anderledes 

på universitetet, og det bliver

næppe nemmere i de 

kommende år, siger studenter-

præsten og Studenter-

rådgivningen 

det bliver vigtigere at klare stu-
dierne på rekordtid. 

Førhen var det almindeligt
acceptabelt at være to-tre år om
specialet – den går ikke længere
– og så er spørgsmålet hvor me-
get tid der bliver til åbne arme
og plejning af sociale relatio-
ner. Den kultur har vi kun set
begyndelsen af, påpeger Hans
Anker Jørgensen.  

– Den pisk der svinges hurti-
gere og hurtigere over de stu-
derende, skubber i retning af
en egoistisk adfærd. En adfærd
der har det svært med svaghed
og måske gør at man bliver irri-
teret på de lidt anderledes og
socialt tunge studerende.   

Lavt selvværd
På Studenterrådgivningen i
Kompagnistræde møder social-
rådgiver Joan Nielsson Mathi-
assen mange studerende der fø-
ler sig uden for den smarte og
trendsættende gruppe af stu-
denter. Mens de stærke enere
finder deres egen vej, føler de
studerende som har et lavt selv-
værd i forvejen at de bliver

endnu mere isolerede på uni-
versitetet. De står og tripper i
pauserne mens de andre stude-
rende finder sammen og disku-
terer højlydt om festen i lørdags
og oplevelser i læsegruppen. 

– Jeg møder især mange
kvindelige studerende der har
problemer med at de ikke føler
sig lige så flotte, tjekkede og
dygtige som de andre, siger
Joan Nielsson Mathiassen. 

På flere humanistiske fag
spiller følelsen af faglig under-
legenhed en stor rolle. Det er
svært at få job, og har man ikke
fundet den helt geniale og indi-
viduelle idé til specialet føler
mange sig udenfor på faget. 

– Mange studerende måler
groft sagt deres menneskelige
selvværd på deres faglighed.
Hvis det går skidt med den, fø-
ler de sig også udenfor rent so-
cialt, siger hun. 

Psykolog Mette Bauer fra
Studenterrådgivningen på KUA
møder mange studerende der
kredser om deres selvværd,
også selv om de får topkarakte-
rer og hører til blandt de 'tjek-

En hellig hal 
med plads til få

UDENFOR –

Konkurrence-

kulturen på

universiteterne

skubber de

studerende

over i retning

af en egoistisk

adfærd. En ad-

færd der har

det svært med

svaghed og

måske gør at

man bliver irri-

teret på de lidt

anderledes og

socialt tunge

studerende,

mener studen-

terpræst 

Hans Anker

Jørgensen
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"I Danmark er de studerende meget modne når de 

begynder på universitetet. Paradoksalt nok er de ofte også

ensomme og mangler social kontakt og nærvær."
Undervisningsminister Margrethe Vestager 
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For Musimu Nissen er tu-
ren fra Holte til det Teo-
logiske Fakultet i Købma-

gergade sjældent nogen fest. Si-
den hun begyndte på teologi
for halvandet år siden, har hun
haft svært ved at komme ind på
livet af sine medstuderende. 

– De første 10 måneder på
studiet følte jeg mig meget al-
ene. Der var ikke rigtig nogen
som satte sig ned og snakkede
med mig eller sagde hej når jeg
mødte om morgenen. Det er
blevet bedre nu, men det er sta-
dig en kamp hver eneste dag,
siger hun. 

Musimu Nissen kommer fra
Congo, er opvokset i Belgien og
kom til Danmark i 1995. Nu bor
hun med sin mand og deres to
børn i Holte. Fordi hun er sort
og taler dansk med en lille ac-
cent, er flakkende blikke hos
medstuderende og manglende
invitationer til fester efter-
hånden blevet hverdagskost. 

Hun tror selv det skyldes at
danskerne bliver usikre. 

– Jeg tror folk er lidt usikre.
De tør ikke rigtig stille spørgs-
mål, måske fordi jeg har en

mærkelig accent, måske fordi
de er vant til se indvandrere fra
Pakistan og Irak og derfor ikke
rigtig kan placere mig, siger
Musimu Nissen.

Hun har efterhånden fået et
godt forhold til en håndfuld
studerende på holdet. Men
havde det ikke været for gode
lærere og for de venner hun har
samlet op på vejen, var hun
sandsynligvis droppet ud af
universitetet allerede efter
første semester.  

– Jeg har tit tænkt på om jeg
er paranoid. Men det tror jeg
altså ikke. Jeg har rejst utrolig
meget og oplevet mange kultu-
rer. Danskerne er ikke kolde.
De er bare reserverede og
bange for at overskride græn-
ser. De skal helst kende folk, før
de tør spørge hvem man er, og
hvor man kommer fra. 

Musimu Nissen har ikke som
sine medstuderende masser af
venner ved siden af universite-
tet. Hvis hun vil ringe til Bel-
gien, så koster det 300 kroner
for en times snak. Selv om hun
går meget i byen med franske
og belgiske bekendte, så savner

hun et forum på universitetet
hvor hun kan mødes med lige-
sindede. Et sted hvor hun kan
mødes med andre internatio-
nale studerende om de forskel-
lige praktiske og sociale proble-
mer der opstår når man ikke ta-
ler dansk som en dansker.  

– Jeg savner at lære andre
mennesker at kende der har det
ligesom mig. De internationale
udvekslingsstuderende har det
nemmere. De er typisk kun i
landet i et halvt til et helt år, og
så er det meget nemmere at
lære folk at kende. Jeg har jo
været i Danmark i fire år og har
tænkt mig at blive, siger Mus-
imu Nissen. 

Det internationale Kontor
har adskillige arrangementer
for udvekslingsstuderende og

støtter blandt andet en meget
velbesøgt international ons-
dagscafe i Studenterhuset, der i
øvrigt organiseres af de stude-
rende selv. For studerende som
Musimu Nissen der har en an-
den nationalitet og læser en
fuld uddannelse på universite-
tet, er der ingen særlige arran-
gementer. Der er ikke ressour-
cer, og det synes Karin Klitga-
ard fra Det internationale
Kontor er ærgerligt.    

– Det er noget vi kunne blive
meget bedre til på Københavns
Universitet. Jeg har indtryk af

at der er et stort behov for et in-
ternationalt forum for alle in-
ternationale studerende, også
for dem der studerer på univer-
sitetet for at tage en fuld ud-
dannelse, selvom de naturligvis
også er meget velkomne til den
internationale cafe, siger hun.     

Musimu Nissens plan er at
komme igennem studierne og
få et job. Hun vil gerne vise sine
børn at det er muligt at klare
sig godt i Danmark – også
selvom man er født som mulat.
Hun vil gerne bruge sine teolo-
giske og personlige erfaringer

Hvert studium har sine sociale koder som det er 

godt at kende hvis man vil ind i varmen, 

siger to studievejledere i et interview om studiemiljø

Svært at være 
anderledes

Musimu Nissen har oplevet hvad det vil sige at være 

anderledes på universitetet. Hun savner lidt åbenhed 

fra sine med-studerende og et forum for internationale 

studerende som hende selv, der er i landet for at blive

Hvert fag har sin
charme, og hvert stu-
dium sine sociale nor-

mer om udseende, væremåde
og interesser. Som studerende
må man have de sociale anten-
ner ude hvis man vil være med
hvor studiemiljøet rykker – fag-
lig dygtighed gør det ikke al-
ene, lyder konklusionen fra
Ingrid Skovsmose Jensen og
Peter Høybye Greisen, som ken-
der studiemiljøet som studie-
vejledere i Studieadministratio-
nen og tidligere studerende på
Københavns Universitet.

– Hvert studium har sin kul-
tur som dyrkes. Hvis man ikke
forstår at indordne sig normen
på sit fag, er der risiko for at
man hurtigt ryger bag om dan-
sen. Man kan godt være vanvit-
tig dygtig rent fagligt, men hvis
man ikke har øje for det sociale
risikerer man at ende som out-
sider, siger Peter Høybye Grei-
sen.

I den centrale studieadmini-
stration bliver Peter H. Greisen
og Ingrid S. Jensen ind i mel-
lem kontaktet af studerende

Kend koden

til at hjælpe andre fremmede i
Danmark. Eventuelt i Dansk
Flygtningehjælp. 

– Der er mange ting, som jeg
virkelig godt kan lide ved Dan-
mark, og det er også derfor jeg
har lyst til at blive og fortsætte
studierne. Det går bedre nu.
Jeg har tvunget folk til at svare
og se mig i øjnene og mine
medstuderende føler sig mere
trygge ved mig. Så det er nok et
spørgsmål om tid, siger hun. ■

charl

FREMMED –

Musimu Nissen

savner et 

forum på uni-

versitetet hvor

man kan sam-

les om de pro-

blemer der op-

står når man

ikke ligner og

taler som en

indfødt dan-

sker.

med sociale problemer der lige
så godt kunne have søgt rådgiv-
ning hos deres eget fags studie-
vejledere. De kommer fordi de
søger anonymitet. 

– De er bange for at blive
genkendt på deres eget studium
som én der har problemer.
Måske er de flove over at de
ikke passer ind det pågældende
sted og kommer til os fordi vi
fysisk ligger placeret udenfor
studiemiljøet, siger Peter Høy-
bye Greisen. 

Tung social opgave
Allerede på rusturen er folk me-
get optagede af at finde sam-
men med dem de har noget til
fælles med. Selvom tutorerne
gør et stort stykke arbejde for at
ryste alle sammen til en enhed,
foregår den første gruppedan-
nelse her. Mere eller mindre be-
vidst peges også enerne ud. 

Men har man ikke overskud til
at tage sig af de lidt anderledes
studerende?

– Det er en stor opgave at
trække de socialt svage med ind
i gruppen. Og det kræver at
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"Hvis folk føler sig utilpas og udenfor, så ser man 

nogen gange at de bare holder op med at komme til 

undervisningen og bliver helt væk."
Kirstine Kærn, studievejleder i Studieadministrationen

kede'. Bemærkelsesværdigt nok
er mange studerende mere
bange for hinanden end for un-
derviserne. 

– De siger ikke noget i ti-
merne af frygt for at blive stem-
plet som dumme. Mange er
bange for at de andre stude-
rende vender ryggen til hvis de
åbent giver udtryk for at de
ikke forstår hvad underviseren
siger.

Hjælp at hente
Studerende på fag med lave ad-
gangskvotienter kan ind imel-
lem komme i tvivl om hvorvidt
de overhovedet hører til på uni-
versitetet. Med et mid-
delmådigt gymnasiegennem-
snit føler de sig ofte dummere
end dem med de høje snit, og
spørger sig selv hvor deres
plads er i de hellige haller, siger
Hans Anker Jørgensen. 

Tendensen forstærkes hvis
man kommer fra et ikke-akade-
misk miljø. Her går meget af ti-
den med at overbevise sig selv
om at man er ligeså god og klog
som de andre selvom man ikke

er opvokset med bogreoler som
vægtapet.  

For de studerende der føler
sig udenfor, er der hjælp at
hente hos studenterpræsten og
Studenterrådgivningen. Under-
viserne er ikke altid det sted
man går hen, og det er vel hel-
ler ikke meningen med et uni-
versitet, mener Joan Nielsson
Mathiassen. 

– Det er ikke lærerens opgave
at samle op på de sociale pro-
blemer. Det er de studerende
selv der må sørge for at tage
hånd om dem der føler sig
udenfor. Det er der heldigvis
rigtig mange studerende som er
gode til.  ■

man selv er stærk. Hvis man
selv er bange for at blive vippet
ud, søger man ikke naturligt
imod dem der er anderledes, si-
ger Peter H. Greisen.

Når læsegrupperne skal dan-
nes, står det sociale endnu en-
gang sin prøve. Nu gælder det
om at finde sammen med de
rigtige – en panikagtig stem-
ning spreder sig på holdet. 

I dannelsen af læsegrupper
bliver det meget tydeligt hvem
der er inde i varmen, og hvem
der mildt sagt får lidt af et kul-
dechock. 

– Når gruppedannelse føres
over i universitetsverdenen,
som er en voksenverden, kan
det virkelig være barsk at være
den der bliver sidst valgt, siger
Ingrid S. Jensen. 

Hvis kemien i læsegruppen
slår gnister og man får sparket
af læsegruppen, ja så ender
man på sidelinien både fagligt
og socialt – og det kan være
frygteligt svært at komme ind i
varmen igen, siger de to studie-
vejledere. ■

charl



Af Charlotte Dahlsgaard

Økonomien på landets
universiteter skal rettes
op på 1998-niveau.

Universiteterne skal have en
langsigtet økonomisk aftale, og
den skal bygge på et bredt poli-
tisk forlig.

Det var forskningsminister
Birte Weiss’ (S) klare budskab
på en konference den 26. ja-
nuar om samarbejdet mellem
Forskningsministeriets og dets
institutioner. Budskabet gør
rektor Kjeld Møllgård venligt
indstillet over for at skrive un-
der på den udviklingskontrakt
som sætter forpligtende ord på
universitetets fremtid. Han har
tidligere nægtet at skrive under
på grund af de besparelser uni-
versitetet er blevet påført på
dette års og sidste års budget-
ter.    

– Vi har lige været igennem
en runde på fakulteterne for at
se på økonomien, og det ser
ikke godt ud. Derfor var det til-
trængt at gå til et møde og høre
forskningsministeren melde
klart ud. Nu tør jeg tro på at
hun leverer varen, siger Kjeld
Møllgård.

En rapport fra Danmarks
Forskningsråd om udviklingen i

de offentlige forskningskroner
har været væsentlig for forsk-
ningsministerens udmelding.
Rapporten dokumenterer for
første gang at de offentlige
forskningsmidler de seneste par
år har været stagnerende og li-
gefrem faldende i år 2000.
Danmarks Forskningsråd anbe-
faler derfor en merbevilling på
tre-fire procent årligt til dansk
forskning, dog med hele ni pro-
cent allerede på næste års fi-
nanslov. Det svarer til 6-700
millioner kroner. 

Jo før, jo bedre
Men før universiteterne ser
handling, er der ingen grund til
jubel, mener fællestillidsmand
for AC’erne på Københavns Uni-
versitet Leif Søndergaard. Han
opfordrer forskningsministeren
til at gå til finansudvalget alle-
rede nu for at hindre de fyrin-
ger der er i vente på blandt an-
det Det naturvidenskabelige
Fakultet. Flere års økonomiske
vanskeligheder stiller fakultetet
over for besparelser på op mod
45 millioner kroner de næste
tre år. Det svarer til ned-
læggelse af 125 stillinger.  

– Rapporten fra Danmarks
Forskningsråd er sober og
stemmer godt overens med det

vi oplever i hverdagen. Vi føler
os pressede af krav om at un-
dervise, forskningen bliver sor-
teper, administrationen vokser
og det er blevet meget vanske-
ligt at få midler til egne forsk-
ningsprojekter, siger Leif Søn-
dergaard. 

Myte om klynk punkteret
Danmarks Forskningsråds rap-
port punkterer en myte om uni-
versiteterne som klynkefætre-
nes holdeplads. Når politikere
og ministerier har undret sig
over universitetets klagesang,
skyldes det blandt andet at uni-
versiteterne i perioden fra
1994-98 har fået tilført en stor
bunke penge som følge af rege-
ringens storstilede satsning
‘Universiteter i vækst’. Rappor-
ten fra Danmarks Forsknings-
råd peger på tre grunde til at
det alligevel er gået ned af
bakke for dansk universitets-
forskning.

For det første har der været
en øget undervisningsbelast-
ning for den del af universite-
ternes faste videnskabelige stab
som både skal forske og under-
vise. Det gælder især for de lek-
torer og professorer der også er
belastet af øget vejledning til
ph.d.-studerende. I alt er der

tale om en stigning i undervis-
ningsbelastningen på cirka 35-
40 procent i perioden fra 1985
til 1995. 

For det andet er universite-
terne blevet pålagt en række
såkaldte ‘overvæltningsudgif-
ter’ i form af grønne afgifter,
krav om finansiering af vedlige-
hold på bygninger og medfi-
nansiering af nybyggeri. 

For det tredje har universite-
terne været underlagt en række
generelle ‘grønthøsterbesparel-
ser’ på linie med alle andre i
den offentlige sektor.

Før Kjeld Møllgård endeligt
beslutter at skrive under på ud-
viklingskontrakten, skal han til
møde i Rektorkollegiet 8. fe-
bruar. Her hedder devisen ‘én
for alle, alle for en’, men Møll-
gårds holdning er klar: Han er
indstillet på samarbejde. For-
handlingerne med Folketingets
partier om en økonomisk fle-
rårsaftale for universiteterne
indledes den 21. februar. ■

Selvudvikling 
for administratorer

Hvordan bliver Fællesadministrationen (FA)et bedre sted at
arbejde, og hvordan bliver den bedre til sit arbejde? Disse to
spørgsmål har Fællesadministrationens godt 300 medarbej-
dere stillede sig selv i den forløbne måned. Spørgsmålene er
drivkraften bag et udviklingsprojekt som universitetsdirek-
tør Else Sommer har søsat. Målet er at sikre at arbejdet i
Københavns Universitets Fællesadministration hele tiden
gøres bedre og mere effektivt, og at det bliver stadig bedre
at være medarbejder i FA. Udviklingsprojektet blev indledt
med et spørgeskema til FA’s medarbejdere hvor medarbej-
derne svarer på hvordan de vurderer det arbejde FA udfører
og hvordan det er at arbejde i FA. Resultaterne blev præsen-
teret på et stort seminar den 26. januar hvor medarbejderne
arbejdede sammen i grupper om hvilke konkrete udviklings-
projekter de ønskede at sætte i værk. Projekterne kan være
alt fra at udvikle en samlet IT-stategi for FA til at forbedre
lysforholdene i et kontor. Fællesadministrationens Udvik-
lingsprojektet forventes at køre indtil år 2002. 

KU støtter ny 
miljøuddannelse 
i Malaysia

Københavns Universitet har sammen med Landbohøjskolen
og RUC hjulpet til med udviklingen af en ny uddannelse i
bæredygtig naturforvaltning som etableres på Universiti
Malaysia Sarawak på Borneo. Uddannelsen støttes økono-
misk af det danske bistandsprogram ‘Miljøbistand Syd -
Danced’ med fem millioner kroner. 

Den ny miljøuddannelse på Borneo er inspireret af det til-
svarende studium kaldet SLUSE som blandt andet Køben-
havns Universitet har været initiativtager til. I de næste par
år skal forskere fra de danske universiteter forelæse på uni-
versitetet på Borneo og være sparringspartnere for de
malaysiske lærere. 

En mindre del af bistanden fra Danmark vil blive brugt på
økonomisk støtte til de studerende, og det er attraktive for-
hold i Malaysia hvor der ellers ikke er mulighed for uddan-
nelsesstøtte. Universitet på Borneo håber derfor at tiltrække
studerende fra hele Malaysia. 

Jobtryghedsbank skal
redde TAP-medarbejdere
fra fyring

En ny udvidet Jobtryghedsbank skal nedbringe antallet af
afskedigelser på de nedskæringsramte fakulteter på Køben-
havns Universitet. Jobtryghedsbanken giver det teknisk-ad-
ministrative personale (TAP’erne) mulighed for at søge stil-
linger andre steder på universitetet i fuld diskretion. Medar-
bejderne, der tilmelder sig jobbanken får tilsendt de nye
stillingsopslag via e-mail, og de er ikke forpligtet til at orien-
tere deres arbejdsgiver om medlemskabet af Jobtrygheds-
banken. Hvis man beslutter sig for ansætte dem, bliver stil-
lingen ikke slået op eksternt. Jobtryghedsbanken ophører
samtidig med at ansættelsesstoppet ophæves på de berørte
fakulteter.  
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Flere penge på vej 
til universiteter
Efter et møde med forskningsministeren er 

rektor Kjeld Møllgård blødt op. 

Nu vil han alligevel godt skrive kontrakt 

med Forskningsministeriet  

– Der bør på ny skabes mulighed for vækst i uni-
versitetsforskningen gennem en flerårig real-
vækst i universiteternes basisbevillinger.

– Regeringen of Folketinget må via finanslov
2001 sikre, at den manglende vækst i 1999 og
2000 i forhold til den gennemsnitlige vækst i
90’erne i bevillingerne til forsknings- og udvik-
ling indhentes.

– De offentlige forskningsbevillinger bør i de
kommende 3-5 år have en årkig realvækst på 3-4
procent svarende til den gennemsnitlige årlige
vækst gennem 90’erne.

– Antallet af forsknings-puljer og programmer i
den offentlige sektor bør nedbringes markant.
Forskningsprogrammer bør kun anvendes, når
sigtet er at opnå en reel ny drejning af forsk-
ningsbilledet. 

– Universiteterne bør stille krav om aktiv delta-
gelse i undervisningen også for forskere, som er
helt eller delivst finansieret via eksterne bevillin-
ger. 

Det anbefaler Danmarks Forskningsråd:

Offentlige forskningsbevillinger i Danmark og udvalgte 
EU-lande i procent af Bruttonationalproduktet 1993-97:

År: 1993 1994 1995 1996 1997
Finland:  1,09 1,03 1,01 0,97 1,16
Sverige: 1,29 1,20 1,18 1,16
Frankrig: 1,27 1,21 1,13 1,13 1,10
Tyskland: 0,99 0,93 0,91 0,91 0,85
Danmark:  0,67 0,70 0,75 0,76 0,77

BILLEDTEKST
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Af Sebastian B. Møller

De tomater vi køber hos
grønthandleren, er øko-
logiske. Skal vi have

flæskesteg, sikrer vi os at grisen
var glad inden vi fik mulighed
for at sætte tænderne i den.
Finder vi ud af at Hennes &
Mauritz har benyttet sig af bør-
nearbejde, køber vi tøjet et an-
det sted. Vil firmaer prakke os
noget på, skal de opføre sig or-
dentligt. Ikke noget med at
svine i naturen, ikke noget med
at overtræde menneskerettig-
heder og slet ikke noget med at
være ond mod dyr. Så siger vi
stop, og det er os der bestem-
mer. Vi er de politisk bevidste
forbrugerne, og det er os der
har magten nu. 

Den korthårede spinkle
kvinde i 30’erne ligner bestemt
ikke en person der er ond mod
dyr, og i de to timer interviewet
varer, er hun kun sød mod sine
unger, der jævnligt stikker ho-
vedet ind for at se hvad mor la-
ver. 

Det er da heller ikke alle de
etiske valg vi træffer som politi-
ske forbrugere Christine Sestoft

har noget imod. Når hun i sin
guldmedaljeopgave, “Den poli-
tiske forbruger – konsumtio-
nens politiske kultur og kultu-
rens politiske konsumenter”,
advarer mod fænomenet den
politiske forbruger, er det fordi
hun mener at det er udtryk for
en ændring i magtstrukturerne.
En ændring hun mener kan
have uheldige konsekvenser.

– Den politi-
ske forbruger
er idéen om at
alle samfunds-
borgere har
magt over hvil-
ken retning
samfundet
skal bevæge
sig i. Det er
borgeren der
bestemmer,
politikerne skal stort set bare
administrere. Problemet er at
vores liv hurtigt bliver fyldt op
med så mange valg at vi mister
overblikket. I dag skal vi ikke
bare vælge hvad vi skal have til
middag eller hvilket tøj vi skal
gå i, vi skal også vælge hvilken
institution vores børn skal gå i,
og hvilket sygehus vi vil be-

handles på, siger Christine Se-
stoft.

Politikerne løber fra 
ansvaret
Når borgerne selv skal be-
stemme alt, mister vi de syste-
mer der kan overskue hele sam-
fundet. Christine Sestoft mener
at politikerne ved at overlade
alle beslutninger til borgerne

løber fra deres ansvar. Ansvaret
for at bevare overblikket og
sørge for at hele samfundet
fungerer så godt som muligt.
Konsekvensen bliver at udvik-
lingen styres af tilfældige folke-
stemninger og af dem der råber
højst.

Christine Sestoft:
– Det bliver lobbyister og

professionelle marketingsfolk
der bestemmer udviklingen.
Når politikerne ikke holder fast
i de overordnede linier, får vi et
alles kamp mod alle-samfund
hvor det bliver stort set umuligt
for borgerne at orientere sig. I
det samfund vil de nemlig hele
tiden blive bombarderet med
nye og modsatrettede informa-
tioner om hvad der er rigtigt og
forkert.

Ifølge Christine Sestoft er
problemet at alle de organisati-
oner der i dag skal hjælpe bor-
gerne med at orientere sig, re-
præsenterer en særinteresse.
Det bliver den interesseorgani-
sation der er bedst til at få sit
budskab ud der bestemmer den
politiske forbrugers valg. Det
kan være organisationer med
kommercielle interesser. Men
også idealistiske organisationer
som miljø- og forbrugerorgani-
sationer har et klart mål med
deres arbejde.

– Alle organisationer har en
eller anden dagsorden. De be-
tragter samfundet udelukkende
ud fra denne dagsorden og er
dybest set ligeglade med alt an-
det. Mange af dem har ædle

formål, men man kan ikke for-
lange at de selv skal være med
til at vægte det formål i forhold
til samfundets øvrige proble-
mer. Det var den vægtning poli-
tikerne i gamle dage foretog, de
så på helheden. Når der ikke
længere er nogen der tager an-
svaret for helheden i samfunds-
udviklingen, mister vi kontrol-
len med at det der virker for-
nuftigt også virkelig er
fornuftigt, siger Christine Se-
stoft.

Forskning og 
manipulation
Når den enkelte borger skal
være med til at styre hele sam-
fundsudviklingen, opstår der et
enormt behov for viden. Dels
fordi borgerne skal have infor-
mationer så de kan orientere
sig, men også fordi de forskel-
lige interesseorganisationer
skal have informationer som de
kan overbevise forbrugerne
med. 

For forskerne har den politi-
ske forbruger betydet at der er
mere end nok at lave. Forsknin-
gen bliver mere og mere specia-
liseret, og der laves videnskabe-
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Den forvirrede 
forbruger

Forbrugernes øgede magt betyder at politikerne lægger ansvaret  fra sig. 

Konsekvensen kan være et mere konfliktfyldt og hensynsløst samfund. Det mener etnolog 

Christine Sestoft, som har skrevet en guldmedaljeopgave om den politiske forbruger
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MANIPULA-

TION – Den

politiske for-

bruger stem-

mer med ind-

købsposen,

men har svært

ved at orien-

tere sig mellem

de mange

valgmulighe-

der. Resultatet

er at udviklin-

gen mere sty-

res af tilfæl-

dige folke-

stemninger og

smarte marke-

tingsfolk end

af politikere

med visioner

for hele sam-

fundet.

“De forskellige interesseorgani-

sationer er blevet rigtig gode til at

påvirke forskningen i den retning

der passer til deres dagsorden”.

Lad os få madro

“Det kan ikke passe at man skal være professor i alle videnskaber og åndsretninger for 

at kunne købe ind. Ansvaret er for stor og forvirringen er total”.

Sebastian Zinglersen, filosof (Politiken 16.1).
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lige projekter om alt lige fra
livsstil til bakterier i fisk. Chri-
stine Sestoft er imidlertid ikke
sikker på om al denne nye vi-
den gør os særlig meget klo-
gere.

– De forskellige interesseor-
ganisationer er blevet rigtig
gode til at påvirke forskningen i
den retning der passer til deres
dagsorden. Det betyder at vi får
en masse forskning der peger i
vidt forskellig retning. Tag for
eksempel rødvin. Den ene dag
får vi at vide at det er sundt at
drikke et par glas om dagen.
Næste dag er det helt forbudt.
Hvad skal forbrugeren tro? For
meget information virker no-
gen gange ligeså forvirrende
som opklarende, siger hun.

Forskningen bliver et våben 
i kampen om forbrugernes
gunst. Den bliver forbrugernes
sandhedsvidne for at de opfører
sig på den rigtige måde. Men
der opstår meget let en fare for
at alle de nye informationer bli-
ver brugt til manipulation i ste-
det for til oplysning. Og forbru-
gerne er mere end villige til at
lade sig manipulere.

Christine Sestoft:
– Når forbrugermagasinet

Tænk laver en test af de forskel-
lige vaskepulver-produkter på
markedet, kan Irma efterføl-
gende melde om et øget salg på
700% til det mærke der har
vundet testen. Vi bliver ligesom
får – hvis én går i én retning,
følger hele flokken efter. Men
hvad gør vi så, når det konkur-
rerende forbrugermagasin ud-
nævner et helt andet vaskepul-
ver til at være det bedste ugen
efter.

Den politiske 
forbrugers ofre
Den politiske forbrugers mål er
at fremme de rette værdier.
Man forsøger at fremme ‘det
gode’, ‘det sunde’ og ‘det
skønne’. Vel at mærke det som
den offentlige opinion define-
rer som sådant. Det betyder, at
den offentlige opinion får utro-
lig meget magt. Hvis man ikke
følger det den offentlige opi-
nion mener, kan det få alvorlige
konsekvenser. 

Den politiske forbrugers ind-
tog som magtfaktor har ifølge
Christine Sestoft allerede bety-
det at visse grupper i samfun-
det er blevet klemt.

– Den politiske forbruger har
blandt andet betydet at mange
landmænd er blevet svigtet.
Især dem der begyndte at drive
landbrug i 1970’erne. Dengang
talte politikerne om at storland-
brug var fremtiden. Det betød
at mange landmænd gik ud og
lånte mange penge til deres

stordrifter. Nu kræver den poli-
tiske forbruger at vi skal elske
vores svin, og politikerne følger
efter. De kræver at landmænd-
ene skal lægge om så de kan
leve op til en hel masse krav de-
res bedrifter slet ikke er gearet
til. Hvis de ikke har råd til at
ændre sig, er det deres eget
problem.”

Men også andre grupper i
samfundet rammes af det poli-
tiske forbrugersamfunds krav.
For eksempel de u-uddannede,
eller dem der ikke har overskud
til at tage hensyn til de mange
krav det nye samfund stiller.
For disse mennesker bliver re-
sultatet ofte en resignation –
man vælger simpelt hen bare at
stå af. 

Informations-skel i stedet
for klasseskel
Christine Sestoft ser en risiko
for at fortidens klasseskel bliver
erstattet af nye informations-
skel. Konsekvensen kan blive et
mere konfliktfyldt samfund.

– Vi mister forståelsen for
hinanden. Når det er folks eget
ansvar at sætte sig ind i de
mange informationer og sørge
for at de lever på en ‘sund’,
‘skøn’ og ‘god’ måde, er det
også folks egen skyld hvis de
ikke kan finde ud af det. Det er
de svages egen skyld at de er
svage. Vi kan se det for eksem-
pel i vores syn på drankere,
narkomaner og andre udstødte.
Men også for rygere gælder det.
De kan jo bare
tage sig sam-
men, de ved jo
at det de gør,
er usundt, ly-
der den frem-
herskende op-
fattelse. Når vi
mister fors-
tåelsen for hin-
anden, er der
ikke længere
nogen der fø-
ler et ansvar
for at fælles-
skabet funge-
rer, siger Chri-
stine Sestoft.

Den helt store fare ser Chri-
stine Sestoft hvis der i det op-
splittede samfund kommer det
hun kalder ‘en stærk mand’.
Når der ikke længere er nogen
der har overblikket over hele
samfundet og alle er blevet
lette at manipulere, har en
stærk forførende mand lette be-
tingelser for at få medvind i be-
folkningen. 

Christine Sestoft mener at
det er unødvendigt at drage pa-
ralleller til dagens politiske
dagsorden, men siger:

– I 30’ernes Tyskland troede

de fleste jo også på at det Hitler
gjorde, var det bedste for sam-
fundet. Han ville sørge for at
borgerne var sunde og stærke.
Dengang endte det med at man
henrettede de mennesker der
ikke passede ind i dét man
mente var ‘det gode’, ‘det
sunde’ og ‘det skønne’.

Forskydning af magt og
ansvar
Hvis vi skal undgå den farlige
udvikling, er det vigtigt at poli-
tikerne tør stå ved deres hold-
ninger, mener Christine Se-
stoft. De skal være bedre til at
fortælle om deres visioner, også
de langsigtede. De skal samti-
dig vise, at de har visioner for
hele samfundet.

– I dag er det ligesom om den
politiske debat hopper fra den
ene sag til den anden. Politi-

kerne bliver nødt til at hæve sig
over enkeltsagerne og vise at de
har et større mål med den poli-
tik de står for.

Christine Sestofts guldme-
daljeopgave handler altså ikke
om alle os der køber økologisk
mælk og æg fra fritgående
høns. Den beskriver den magt-
forskydning der sker når politik
tilrettelægges efter hvad flest
enkeltpersoner formodes at øn-
ske, snarere end efter hvad der
er godt for hele samfundet.
Hun er dog heller ikke bleg for
at indrømme at hun selv prøver
at være rimelig politisk bevidst
når hun handler. Det er ikke de
fornuftige valg der er farlige,
det er ansvarsforskydningen i
samfundet. ■

Sebastian B. Møller er 
freelance-journalist.

“I dag er det ligesom om den 

politiske debat hopper fra den ene

sag til den anden. Politikerne 

bliver nødt til at hæve sig over 

enkeltsagerne og vise at de har et

større mål med den politik 

de står for.”

Artikelserie om 
guldmedaljeopgaver

I over 200 år har universitetet udskrevet pris-

opgaver, hvoraf de bedste er blevet belønnet

med de prestigefyldte guld- og sølvmedaljer.

For at få en medalje i hus kræver det at “op-

gaven er besvaret dækkende og med viden-

skabelig modenhed.” Til gengæld åbner den

døre til interessante jobs og bringer mange

forskerspirer tættere på de eftertragtede

ph.d.stipendiater. Universitetetsavisen er gået

på jagt blandt de 14 som sidste år modtog

medaljen i en ny artikelserie om Københavns

Universitets guldgravere.

“Risikoen er at den politiske forbruger giver op og kræver madro.

I stedet får vi den får vi en ny forbruger, den skræmte forbruger. Som lukker al information ude. Som på 

forhånd opgiver at sætte sig ind i de komplekse sammenhænge mellem pris, kvalitet, energiforbrug, 

miljøvenlighed, dyrevelfærd. Som vender samfundet ryggen eller fralægger sig det politiske ansvar.”

Christine Antorini, sekretariatschef i Forbrugerinformation (Politiken 29.1).



Af Pia Jarvad, senior-
forsker Dansk Sprognævn

Vi låner mange ord fra en-
gelsk. Påvirkningen fra
engelsk diskuteres, både

af læg og af lærd, og inden for
hver gruppe er der delte menin-
ger både om påvirkningens
mængde og dens art. Nogle an-
ser påvirkningen for en fare,
andre for en berigelse. Faren
skulle bestå i at det danske
sprog bukker under over for det
- på verdensplan – domine-
rende engelske sprog, mens be-
rigelsen hævdes at bestå i at
dansk tilpasser sig på marked-
søkonomisk vis de nye vilkår og
øger sit ordforråd efter beho-
vet. 

Der er groft taget to typer af
lån. Enten overtager vi ordet di-
rekte fra engelsk, for eksempel
airbag, cyberspace, zappe, eller
også tilpasser vi lånet til dansk
ved at oversætte noget af ordet
eller det hele, for eksempel hår-
spray (af ‘hair spray’), posed-
ame (af ‘bag lady’), brugergræn-
seflade (af ‘user interface’).

Men der forekommer ord i
dansk som ser engelsk ud, men
som ikke har sin oprindelse i
engelsk eller amerikansk, og
dem bliver der flere og flere af.
Standardeksemplerne er baby-
lift som på engelsk hedder ‘car-
rycot’, dressman som hedder
‘male model’, cottoncoat som
hedder (‘proofed’) ‘raincoat’.

I de sidste år er der dukket
flere op: afterskiing (selskabe-
ligt samvær efter skiløb; på en-

gelsk ‘après-ski’!), airguide
(stewardesse), bigshopper (ind-
købstaske med gennemgående
rundstokke som hank), bodygu-
ide (instruktør på for eksempel
fitness- og motionscenter),
slowfood (mad tilberedt og ind-
taget med tilstrækkelig tid og
ro; dette ord har italienerne la-
vet først, og det er selvfølgelig i
modsætning til fastfood).

Andre er bad taste-party (sel-
skab hvor deltagere er smagløst
udklædt), og businessclass
(klasse på flyrejser med gode
faciliteter som for eksempel
gratis servering og specielle op-
holdssteder) som vi har lånt i
slutningen af 1970’erne, og til
det har vi selv dannet modsæt-
ningen monkeyclass, som er den
mere ydmyge klasse.

Ordet timemanager (planlæg-
ningskalender) er et registreret
varemærke, anmeldt til regi-
strering 4.7.1976, og det er
trods sit engelske udseende
altså dannet på dansk. Ordet
walkman er også et varemærke,
det er dannet på japansk af
elektronikfirmaet Sony. Interta-
inment har dannet udgangs-
punkt for infotainment (infor-
mation som fremstilles som un-
derholdning), og for
vejrtainment som er ‘vejrudsen-
delser som underholdning’.

Visse lån af ord får en afvi-
gende betydning end i oprin-
delsessproget, for eksempel
bruges city i dansk kun om by-
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Sprogligt set tager pulsen på udviklingen i det danske sprog og 

behandler sproglige spørgsmål som dukker op i universitetsverdenen.

Sprogligt set skrives og redigeres af forskere fra Dansk Sprognævn.

Dansk kreol

Kreolersprog er sprog som har sin egen 

grammatiske basis, men gloserne er fra 

et andet sprog.

midte, mens ‘bymidte’ svarer til
down-town. Forkortelsen af ‘ba-
sketball’ til basket, og ‘body-
stocking’ til body, er ligeledes
særdanske udviklinger. 

Alt dette kan tolkes som ud-
tryk for den store tilpasnings-
evne der ligger i det danske
sprog, men det kan også minde
om det der kaldes kreolersprog.
Kreolersprog er sprog som har
sin egen grammatiske basis,
men gloserne er fra et andet
sprog. De klassiske kreoler-
sprog opstod blandt de afrikan-
ske slaver i Vestindien i 1600-
1700-tallet. Slaverne kom med
mange forskellige modersmål
og et fælles sprog blev det pi-
dginsprog som brugtes i kon-
takten med de hvide. Det ud-
viklede sig til slavernes moders-
mål med sin egen grammatik
og sit eget potentiale til at ud-
trykke følelser og tanker, helt
som andre sprog. I dag bruger
man betegnelsen kreolersprog
om blandingssprog af denne
type.

Selvom kreolersprogets glo-
ser således i en vis forstand er
fra standardsproget, kan det
være uforståeligt for den der
kommer fra standardsproget,
lige som en amerikaner eller
englænder vil have svært ved at
forstå en danskers brug af de
ord og udtryk som her er
nævnt. ■
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Af Jens Juhl Jensen

Over døren ind til
Københavns Universi-
tets gamle hovedbyg-

ning sidder der som bekendt en
ørn, travlt beskæftiget med at
glo. Den skuer det himmelske
lys, hedder det sig i den ved-
føjede latinske indskrift: coele-
stem adspicit lucem. Det har den
gjort siden 1836. Den blev
nemlig sat op i anledning af
300-års jubilæet for den luthe-
ranske reformation.

Men fuglen og indskriften
har ikke altid været tæt for-
bundne. Ørnen er så at sige
kommet med på afbud. Den la-
tinske tekst er forfattet af teo-
logiprofessoren Matthias Ha-
gen Hohlenberg (1797-1845),
og man har en redegørelse fra
hans hånd om at han sled i det
med sagen (gengivet i opslags-
værket Bevingede Ord). Hvor-
dan kan man være lang tid om
at formulere en enkelt sætning
på bare tre ord? Det kan man
hvis resultatet skal være kunst-
nerisk perfekt.

Den oprindelige version er på
hele seks ord og lyder sådan:
Sublimia petens ingenium coele-
stem adspicit lucem, “tanken der
søger det ophøjede, skuer det
himmelske lys”. En ganske køn
formulering, dog ikke uden et
anstrøg af det banale. Men ikke
ét ord om ørnens himmelflugt
eller dens skarpsyn. Til allers-
idst nøjedes han altså med den
korte udgave. Og den er der no-
get mærkeligt ved.

Den rummer nemlig flere
tilfælde af noget man fristes til
at kalde for sprogfejl.

Et raffineret åndsprodukt
På latin skal et udsagnsord
helst stå sidst i en sætning, og
et tillægsord kommer oftest lige

bag efter det substantiv det
hører til. Begge regler er over-
trådt her. Det er dog i sig selv
ikke særligt graverende. Der
findes masser af undtagelser i
oldtidens latinske litteratur,
som jo er senere tiders stilisti-
ske rettesnor.

Det normale ord for himmel
på klassisk latin er caelum, og
det tilsvarende adjektiv er der-
for caelestem. Formen  med oe
er ikke helt ukendt; men den
skyldes en let gennemskuelig
fejl (sammenblanding med det
græske ord koilon, der betyder
‘det dybe’). Hohlenberg var
ikke blot teolog, men også
sprogforsker, han må derfor
have været helt på det rene
med dette forhold. Hvorfor så
bruge en skrivemåde der i bed-
ste fald kan siges at være
aparte?

Noget lignende gælder ud-
sagnsordet. På latin assimileres
forstavelsen ad til et efterføl-
gende s (selve ordet assimila-
tion rummer faktisk et eksem-
pel herpå!). Den korrekte form
er aspicit (jævnfør fremmedor-
det aspekt). Hvorfor så putte et
overflødigt d ind?

Især da dette d er forstyr-
rende også på en anden led.
Epigrafik er ikke mindst en
æstetisk lære om hvordan man
mest elegant placerer et over-
skueligt antal bogstaver på et
afgrænset område. Havde Hoh-
lenberg skrevet aspicit, ville or-
denes bogstavantal have været
9 - 7 - 5, altså et ‘pænt’ system.
Hvorfor foretrække en ukorrekt
og uskøn form når den korrekte
formulering ville have været
meget smukkere? Det kan kun
skyldes én ting: at bogstavet d
har en væsentlig funktion i an-
den henseende.

I første omgang muligvis som
fyld. Udtaler man de tre gloser

med tryk på sidste stavelse, vil
man opdage at rytmen fore-
kommer ejendommeligt be-
kendt. Coelestém adspicít lucém
lyder ligesom Kjøbenhavns Uni-
versitet, har lige så mange sta-
velser og lige så mange bogsta-
ver, foruden at første stavelse
udtales ens. Kan det tænkes at
Hohlenberg har villet smugle
en lydlig association til lær-
domsanstalten ind i sin tekst?

Det kan det i høj grad, for

han har gentaget kunststykket
på en måde der kun kan karak-
teriseres som genial flabethed.
Det kan man se ved at frem-
hæve visse af tekstens vokaler:
cOelEstEm AdspIcit lucEm. De
samme vokaler i samme række-
følge optræder i hans eget
navn: Hohlenberg Matthias Ha-
gen med samme fordeling af
stavelser på ord. Det er lykke-
des ham gennem lydlige associ-
ationer ikke blot at bringe en

hilsen til indskriftens modta-
ger, men også at markere dens
afsender! Her har man altså
forklaringen på ordenes ejen-
dommelige rækkefølge.

Men dermed er det også gi-
vet at denne tekst, så kort den
end er, rummer nogle tilfælde
af hvad man kalder for eksterne
styringsmekanismer, nogle hid-
til oversete ‘skjulte ord’. Den er
andet og mere end bare en vel-
ment banalitet, snarere et sær-

deles raffine-
ret åndspro-
dukt.

En stu-
dentikos
vittighed
Når man først
har indset at
teksten er an-
det end hvad
den giver sig
ud for, er det
let at ind-
kredse en
yderligere
mærkværdig-
hed, der ellers
ikke er umid-
delbart synlig,
nemlig at den
er opbygget
symmetrisk.
Igen trækker vi
nogle speci-
fikke bogsta-

ver frem: coelesTEM adsPicit
LVceM. Bag teksten gemmer sig
glosen templum (= tempel,
kirke). Første ord leverer første
stavelse, det midterste ord leve-
rer det midterste bogstav, sidste
ord sidste stavelse.

Dermed har man nøglen til
den samlede indskrift. Den er
et anagram (en bogstavombyt-
ning) af en ytring bestående af
fem latinske ord: dei ecce scola
sit templum. Dette udsagn kan

aflæses på flere forskellige må-
der. En af mulighederne er: ecce
scola, dei sit templum, “her er en
skole, den skal være et Guds
tempel”. En anden lyder: ecce
templum, dei sit scola, “her er en
kirke, den skal være en Guds
skole”. Ørnen sidder ganske
vist på universitetet; men den
kigger over på domkirken, så
meddelelsens tvetydighed er
utvivlsomt tilsigtet. Det sam-
lede budskab er at fromhed og
lærdom er to sider af samme
sag, just hvad man kunne for-
vente sig af en højlærd teolo-
gisk professor.

Hvad man derimod ikke
kunne forvente sig er at det
også er lykkedes ham at indar-
bejde en lille studentikos vittig-
hed i sin tekst. Universitetet be-
nævnes ikke sjældent Alma Ma-
ter, “den nærende moder”. Det
hentydes der til med de tre ords
forbogstaver, som danner et
anagram af det latinske ord for
mælk, lac, altså kundskaben
anskuet som livgivende væske.

I tekstens udeladte førstelinje
danner de tre forbogstaver på
samme måde et dansk anagram
som beskriver hvad der senere
bliver af denne åndelige er-
næring.

Hohlenberg var svoger til
universitetets arkitekt Peder
Malling. Det er nok derfor han
har fået opgaven. Hverken som
forsker eller lærer har han sat
sig mærkbare spor. Men lige
netop på det ordækvilibristiske
felt har han absolut ikke været
tabt bag af en vogn. Til den
slags har han åbenbart været en
ørn. ■

Jens Juhl Jensen er medarbejder
ved Weekendavisen, tidligere 
lektor i lingvistik ved Institut for
Almen og Anvendt Sprogviden-
skab.

Ørnen på Frue Plads

Indskriften over døren til den

gamle hovedbygning ligner

umiddelbart en banalitet fyldt

med sprogfejl. Ved nærmere ef-

tersyn viser den sig imidlertid at

være et raffineret åndsprodukt

med skjulte budskaber 

Hvordan kan man være 

lang tid om at formulere en 

enkelt sætning på bare tre ord? 

Det kan man hvis resultatet skal

være kunstnerisk perfekt.
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Husbeskrivelser:

Nordsjælland
Tibirke ved Tisvildeleje. Huset er beliggende på
smuk 2953 kvm naturgrund rig på dyre- og fug-
leliv. 

Husets indretning: Huset er beregnet  til 5 per-
soner. Stue inddelt i opholdsafdeling og spiseaf-
deling med åbenplan køkken, komfur med kera-
misk plade, emhætte, køle/fryseskab. Bade-
værelse med bruseniche, entre med
garderoberum, I stuen trappe til 1.sal her findes
2 soveværelser med dobbeltsenge . Desuden er
der en soveplads i stuen. Klinkegulve m. varme.
Elvarme og brændeovn.

Afstand strand: Ca. 15 min. på cykel.
Ugepris i højsæsonen: kr.  1.680,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.470,-

Saunte ved Hornbæk Plantage. Isoleret sommer-
hus på beplantet grund i sommerhusområde nær
busstop(Helsingør/Hornbæk/Gillelejebussen).
Huset er beregnet til 5 personer, og der er barne-
seng og høj stol. stue med køkken, 3 soveværel-
ser og stort brusebadeværelse. farve-tv og radio.

Handel : 1 km. til købmand i Saunte. 4 - 5 km.
til Hornbæk by.

Afstand strand: ca. 1 km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.260,-  

Hald Strand. Beliggende mellem Liseleje og Hun-
dested.

Stort Helårsisoleret træhus på dejlig stor be-
plantet grund. Terrasse med delvis overdækning.
5 min. gang til sti med trappe til stranden. Huset
har 4 soveværelser med 8 sovepladser, opholds-
stue, køkken og badeværelse med bruser.

Afstand strand: Ca. 5 minutters gang til sti
med trappe (stejl) til stranden.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.575-
Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.470,-

Liseleje, Hyllingebjergvej 52 B. Direkte til Katte-
gat med pragtfuld udsigt. 46 kvm. hyggeligt og
velindrettet, helårsisoleret Kalmar fritidshus +
carport med udhus. Stor udsigtsterrasse med del-
vis overdækning. Huset er bygget i 1984 og ligger
på lukket grund med god kystsikring og låge fra
grunden til sti med trappe til stranden. ca. 700
fra Liseleje bymidte. I huset er der : Entre, op-
holdsstue med brændeovn, åbent køkken, sove-
værelse og køjeværelse. Badeværelse med bruse-
kabine. Beregnet til 4 personer.

Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til
Liseleje. Ligger indenfor HT-området.

Afstand til strand: Direkte adgang til strand fra
grunden.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.575,-
Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.365,-

Lundeborg
Huset ligger på vejen mellem Nyborg og Sven-
borg. Huset ligger helt ned til vandet med udsigt
til Langeland. Huset har et lille køkken, stor stue
med trappe til 1. sal, hvor der er 1 dobbelt og 2
enkeltværelser + et værelse med køjeseng. Desu-
den badeværelse med brusebad. Der er en lukket
have og udestue.

Afstand strand: Direkte adgang til strand fra
grunden.

Ugepris i højsæsonen:  kr  1.890,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.470,-

Blåvand
Kringsvej 3, Blåvand. Helårsisoleret sommerhus,
som ligger tæt ved Vesterhavet. Huset er bereg-
net til 6 personer. Stue med åbent køkken, 3 so-
veværelser, badeværelse og sauna. Der er barne-
stol + barneseng i huset. Afstand strand: Ca. 300
meter.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-

Ærø
Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret he-
lårshus, opført ca. år 1900( i den gamle bydel).
Huset er beregnet til personer. Stor stue, 2 sove-
værelser med skrå vægge på 1. sal, køkken med
spisekrog. Moderne badeværelse med bruseni-
che. Fjernvarme. Ugeneret gårdhave. 

Afstand strand: ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Læsø
Skuret, Øster Havn. Sommerhus beliggende på
naturgrund med fyr og lyng i et af de smukkeste
områder på Læsø - ca. 1 km. til flotteste klit-
strand.

Huset er beregnet til 8 personer. Stue med
køkken, 1 soveværelse og 3 køjerum. Intet tv og
ingen antenne.

Handel: Ca. 2 km. til Østerby havn eller 1,5
km. til campingplads. 

Afstand strand: Ca. 15 minutters gang.
Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.260,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr.  1.155,-

Silkeborg
“Toppen” ved Laven station ligger usædvanligt
smukt på stor naturgrund med udsigt over Julsø.
Huset er beregnet til 6 personer med en stor stue
og køkken, 2 soveværelser og køjerum.

Afstand strand: Søbad  findes i Knudsø og Sejs.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-
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Lodtrækning om feriehus 
til sommer- og efterårsferien
Hvis du har været ansat ved Københavns Universitet i mindst ét år 

kan du deltage i lodtrækningen om retten til én uges ferie i ét af 

fondens huse i perioden fra den 15.Maj (uge 20) til og med 

efterårsferien i uge 42.

Feriefonden ejer i alt 17 fe-
riehuse fordelt med 15 i
Danmark og 2 i Sverige.

Husene er fuldt monterede, der
er elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas/elkom-
fur og køleskab. Endvidere er
der radio og fire cykler i alle
huse. Der er ligeledes telefon i
alle huse –  undtagen i Väset.

Der skal medbringes senge-
linned, håndklæder og viske-
stykker.

Den enkelte lejer, skal selv
sørge for rengøringen af ferie-
boligen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl.14.00 til den efterføl-
gende lørdag klokken 14.00. I
perioden uge 20 - 42  udlejes
kun på ugebasis. Uden for de
perioder der er trukket lod om,
kan husene også udlejes på
weekendbasis. Der tages imod
bestillinger til  weekendophold
i efteråret fra den 1. juni 2000
på tlf. 3532 2791.

Hvis du ønsker at vide mere
om Feriefonden, kan du finde
os på www.ku.dk/ferie/ her fin-
des bl.a. en oversigt over den
geografiske placering af hus-
ene, husbeskrivelser, billeder af
husene og information af mere
generel art.

Lodtrækning på edb
Lodtrækningen om feriehus fo-
regår på edb og følgende regler
vil være gældende: 

1. For at kunne deltage i lodt-
rækningen, skal man den 2.
maj det år hvor lodtræknin-
gen finder sted, have været
ansat ved Københavns uni-
versitet i mindst ét år..

2. Alle førstegangsdeltagere
starter med en anciennitet på
0.

3. Når en lodtrækning er foreta-
get, vil alle tabere automa-
tisk få tildelt ét anciennitet-
spoint mens vindernes anci-
ennitet vil blive nulstillet.

4. Der foretages to årlige lodt-
rækninger, én til sommerpe-
rioden og én til vinterperio-
den. Anciennitetsoptjenin-
gen i de to perioder vil blive
holdt adskilt. Dette betyder,
at en vinder til f.eks. julefe-
rien, kun bliver reguleret i
sin anciennitet i forhold til
vinterlodtrækningen det ef-
terfølgende år. Det har altså
ingen indflydelse på den an-
ciennitet vedkommende har
stående i sommerperioden.

5. Hvis en vinder afbestiller sin
ferieuge, vil han eller hun
stadig blive betragtet som
vinder, hvilket betyder, at an-
cienniteten bliver nulstillet. I
tilfælde af sygdom kan der
dispenseres for denne regel,
hvis der indsendes gyldig
lægeerklæring. Feriefonden
refunderer ikke udgifter til
lægeerklæring.

6. Ansatte der i perioden fra
den 16. Marts frem til den
15. Maj tager imod et afbud i
højsæsonen, vil blive betrag-
tet som vinder og anciennite-
ten bliver nulstillet. 

7. Afbud der besættes efter
højsæsonens start den 16.
Maj vil bibeholde en eventu-
elt optjent anciennitet.

8. Brugsretten må ikke overdra-
ges til andre.

NB! 

Husene er reserveret

til fadderbesøg i 

følgende uger:

Hus   Uge

Hald Strand    . . . . . . . 27

Hornbæk, Saunte . . . . 27

Liseleje . . . . . . . . . . 20

Nålevænget . . . . . . 29

Stendiget . . . . . . . . 29

Marielyst . . . . . . . . . 25

Marstal, Ærø. . . . . . 31

Lundeborg, Fyn . . . 33 

Silkeborg. . . . . . . . . 24 

Blåvand          . . . . . . . 28

Vang, Bornholm . . . 29

Sandkås, Bornholm    . 42

Landeryd, Sverige . 33

Väset, Sverige . . . . 23

Ansøgningen, der skal
være Feriefonden i
hænde senest fredag den
18. februar 2000, stiles
til:

Feriefonden 
Københavns 
Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017ˇ København K.

Senest tirsdag den 9.
marts 2000 vil man have
modtaget svar, om man
har været heldig eller ej i
lodtrækningen. ■

Marstal

‘Vang’ på Bornholm
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Sejrøbugten
“Stendiget”, Tengslemark Lyng, Helårsisoleret
sommerhus med overdækket terrasse. Huset er
beliggende  på beplantet grund nær dejlig strand
(1 km.) . Det  er beregnet til 6 personer. Stue
med køkken, 2 soveværelser og 1 køjerum. Toilet
med brusebad. Brændeovn forefindes.

Indkøb: Nærmeste købmand ligger i
Lumsås(ca. 3 km.) 

Afstand strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.155,-

“Nålevænget”, Tengslemark Lyng. Stort bjælke-
hus med anneks på gammel beplantet grund.
Huset er beregnet til 6 personer. Stue,
køkken/spisestue. 3 soveværelser. Annekset in-
deholder stue med 3 sovepladser samt  køkken.

Desuden et køjerum med 2 pladser (kan kun
benyttes om sommeren). karbad og sauna. 

Afstand strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.680,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Bornholm
Huset ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge og
nær ved lille sandstrand og i et smukt område
med klipper. Huset er i 2 etager, køkken, spise-
stue, soveværelse og køjerum i stueetagen, på 1.
sal  findes et soveværelse samt stor stue med
brændeovn og havudsigt.

Der er stort badeværelse med brus og vaske-
maskine. I alt er der plads til 7 personer + barne-
seng. Der er to terrasser og have.

Der er busforbindelse fra Rønne, linie 2 med
stoppested ca. 500 m. fra huset.

Afstand strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.890,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.575,-

“Bondehuset” Ligger i den lille havneby Vang på
vestkysten tæt på Hammershus ruiner. Omegnen
er smuk med klipper og skov, men uden bademu-
ligheder. Huset er beregnet til 7 personer. Stue
med køkken og 4 soveværelser, barneseng og stol
forefindes. Stort brusebadeværelse. Huset har
oliefyr og brændeovn.

Handel: Kiosk med dagligvarer på havnen. 4
km. til købmand i Olsker, 7 km. til Sandvig/Al-
linge.

Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle,
stoppested tæt ved huset.

Afstand strand: Allinge/Sandvig ca. 8 km.
Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.680,-
Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.470,-

Skagen
Hulsig, Skagen.

Huset ligger 12 km. syd for Skagen. Huset er et
moderne og velholdt bjælkehus på 75 kvm. Det

har 6 sengepladser, hvoraf 2 er i køjeværelse. Der
er brændeovn og elvarme. Der er ca. 1 km. til
stranden gennem et dejligt plantage- og klitter-
ræn.

Afstand strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-

Marielyst
Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet
sommerhus tæt ved flot badestrand. Der er plads
til 5 personer. Stue med køkken, 3 soveværelser,
brusebadeværelse. Der er elvarme (men ingen
pejs eller brændeovn).

Afstand strand: ca. 5 minutters gang.
Marielyst by: ca. 15 min. gang.
Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.260,-

Sverige
“Väset”, Kulltorp, Jönköping Län. Väset ligger
mellem Bredaryd og Gnösjö. Der er smuk natur
med Storemose, Sveriges måske største sydlige
naturreservat, samt det kendte skisportssted Isa-
berg. Huset er en Västkyst-stuga, 54 kvm., helår-
sisoleret med elvarme og pejs. Huset er beregnet
til 4 - 6 personer. Stor stue med terrasse, 2 sove-
rum, køkken og spiseplads. der er ingen telefon.

Handel Nærmeste indkøbssted er Kulltorp (2
km.)

Transport: Huset kan nemmest nås med bil,
men der går også tog til Gnosjö - derfra taxa til
Väset.

Afstand strand: Der er ingen bademuligheder.
Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.260,-
Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.155,-

“Annelund”, Landeryd, Hyltebruk kommune.
Smukt beliggende, velindrettet helårshus i de
store stille skove ved Landeryd. Hus + gæstehus
er beregnet til 7 personer. På stor grund er opført
4 huse: Hovedhus, stor garage, brændehus og
værksted samt gæstehus.

2 etagers hovedhus med 5 sovepladser, stue
med porcelænskakkelovn, rummelig forstue,
stort køkken med spisekrog, soveværelse  samt
toilet med brusebad. På 1. sal  soveværelse samt
kammer. Gæstehus med plads til 2 personer med
elvarme og pejs. I nærliggende større skovsø fo-
refindes der er robåd til fri afbenyttelse.

Afstand strand: Der er ingen strand i nærhe-
den.

Handel: Lokalt 2 km., større og specielle ind-
køb 10 km.

Transport:  Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsing-
borg   (togforbindelse forefindes).

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-
Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt.  Skriv fuldt CPR-nummer, idet det er vores eneste indgang til

EDB-systemet. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-num-

mer kan ikke behandles!

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen,

skal gøre opmærksom på det i rubrikken  “Jeg søger sammen med”. Husk, at skemaet

skal være Feriefonden i hænde senest den 18. februar 2000.

Ansøgningsskema til sommer- og efterårsferie

Husnumre:

1. Skuret, Læsø 10. Saunte, Hornbæk

2. Toppen, silkeborg 11. Marielyst, Falster

3. Hulsig, Skagen 12. Vang, Bornholm

4. Blåvand  13. Sandkås, Bornholm

5. Marstal, Ærø   14. Lundeborg, fyn

6. Stendiget, Sejerøbugten  15. Landeryd

7. Nålevænget, Sejerøbugten  16. Väset, Sverige

8. Hald Strand, Hundested 7. Tibirke, Tisvildeleje 

9. Liseleje

CPR-numme:r

Navn:

Privatadresse:

Postnummer:

Lokaltlf: Evt. privat  tlf:

Angiv den periode du ønsker, enten i prioriteret rækkefølge (f.eks. 1. uge 29, 

2. uge 31, 3. uge 42) eller som en  samlet periode (f.eks. uge 26 - 34)

1.

2.

3.

4.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

1: 2: 3: 4: 5:

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgende’s CPR.-nummre:

1.

2.

3.

Lundeborg

Marstal

Stendiget



Af Stig Hjarvard

Inden for de seneste 10-15 år
er omfanget af det elektro-
niske nyhedsudbud for dan-

skerne mangedoblet. Hvor de
trykte nyhedsmedier melder
om stagnation eller tilbage-
gang, er danskernes adgang til
nyheder i radio, tv og Internet
nærmest eksploderet. Der er
kommet flere lokale og natio-
nale nyhedsprogrammer, men
en betydelig del af det øgede
udbud stammer fra udenland-
ske og internationale tv-kanaler
som CNN, BBC World service,
Sky News med flere. 

Det nationale rum som ny-
hedsformidlingen tidligere fo-
regik indenfor, er blevet åbnet
op, så danskerne kan nu konti-
nuerligt følge nyhedernes gang
set med andres øjne. Og det
gælder selvfølgelig ikke kun
danskerne; over det meste af
kloden udfordres nationale me-
dier af en stadig mere global
medieindustri.

Nyhedsformidling har altid
været præget af en betydelig in-
ternational virksomhed; det
gælder eksempelvis dannelsen
af de store nyhedsbureauer som
AFP og Reuters i midten af det
19. århundrede. Den igang-
værende udvikling indebærer
imidlertid en mere radikal in-

ternationalisering af nyhedsfor-
midlingen idet en række glo-
bale aktører formidler nyheder
direkte til et publikum. Hvor de
internationale nyhedsbureau-
ers opgave har været at levere
nyheder til nationale medier
der på baggrund af en redaktio-
nel udvælgelse distribuerede
dem til et nationalt publikum,
kan de nye globale aktører nå
publikum direkte uden noget
nationalt bindeled.

Regionalisering
De globale nyhedskanaler har
på ingen måde udkonkurreret
de nationale eller lokale ny-
hedsmedier.
Indtil videre
har de typisk
fungeret som
et begrænset
supplement til
den daglige
nyhedsmodta-
gelse der for-
trinsvis finder
sted på de nationale kanaler.
Ved større internationale begi-
venheder øges seertallet på de
internationale nyhedskanaler
typisk for en kort stund. Kana-
lerne har i praksis vist sig pri-
mært at blive brugt af den mere
veluddannede del af befolknin-
gen og personer med en mere
aktiv og udadvendt livsstil. 

De internationale nyhedska-
naler har gradvist ændret stra-
tegi for at gøre sig mere attrak-
tive for seerne. Forestillingen
om én og samme globale menu
til hele verden er for længst ble-
vet opgivet, og i stedet er regio-
nalisering og lokalisering ble-
vet de foretrukne strategier. For
at få bedre tag i publikum
prøver de internationale kana-
ler at tilpasse sig de lokale mar-
keder. Det sker gennem en
sproglig differentiering, hvor
eksempelvis Euronews sender
på seks forskellige sprog til det
europæiske publikum og medie-
magnaten Rupert Murdochs

Star TV sender nyheder på flere
forskellige sprog til det store
asiatiske marked. I nyhedsstof-
fet lægges der mere vægt på re-
gionale forhold fremfor en helt
global nyhedsmenu, og man
opbygger alliancer med eksiste-
rende nyhedsmedier i de re-
spektive regioner hvorved man
både kan få flere lokale nyhe-
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Medier
Videnskabet

Nyheder mellem 
det nationale 
og globale
Global Media Cultures er navnet på et treårigt

forskningsprojekt der studerer mediernes rolle i

globaliseringen. Projektet har til huse ved Institut

for Film- & Medievidenskab på Københavns Uni-

versitet, og syv forskere deltager med forskellige

delprojekter. I denne artikel giver forskningsleder

Stig Hjarvard en smagsprøve på ét aspekt af 

mediernes globalisering: fremvæksten af trans-

nationale nyhedskanaler på satellit og Internet.
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Over det meste af kloden udfordres

nationale medier af en stadig mere

global medieindustri.

GLOBALE NYHEDER – Verden

er blevet betydeligt mindre med

fremvæksten af de internationale

nyhedskanaler. Begivenheder fra

den anden side af jordkloden

bringes direkte ind i danskernes

dagligstuer – som her, hvor CNN

transmitterer ‘live’ fra skuddram-

aet på en skole i Littleton, Colo-

rado i USA, hvor to unge mænd i

trenchcoat er trængt ind og har

såret over 20 mennesker.
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der og få andel i den autoritet
som mere lokale medier besid-
der i publikums øjne. Et dansk
eksempel er samarbejdet mel-
lem Berlingske Tidende og
CNN om en fælles online-ny-
hedsservice.

Man kan tillige iagttage en
række koncentrationstendenser
i den internationale nyhedsin-
dustri der har til formål at
styrke evnen til at trænge igen-
nem på de forskellige regionale
markeder. Når CNN etablerer et
regionalt Internet-magasin,
“Asia now”, sker det gennem et
redaktionelt samarbejde mel-
lem CNN og magasinerne Time
og AsiaWeek. Et andet eksem-
pel er Euronews, der er blevet
købt af det engelske mediesel-
skab ITN der ligesom andre
store medieselskaber ønsker at
have en ren nyhedskanal som
en del af sin samlede medie-
strategi. 

Resultatet af denne regiona-
lisering og lokalisering bliver
en hybrid mellem det globale
og lokale. De internationale ny-
hedskanaler bliver ‘glokale’, en
kunstig mellemting præget af
en politisk og kulturel horisont
der er mere global end de nati-
onale og lokale medier på den
ene side og mere lokal end en
‘ren’ kosmopolitisk dagsorden
på den anden side. På denne
måde opblødes skellene mel-
lem det nationale og globale
hvilket ikke mindst har til for-
mål at give de globale aktører
en større del af markedet.

Internettet som 
global avis
De internationale nyhedskana-
ler er alle begyndt at formidle
nyheder på Internettet, og no-
get tyder på at denne satsning
vil bidrage yderligere til en op-
blødning af grænserne mellem
nationale og internationale ny-
hedsmedier. Internationale tv-
kanaler skal for at have global
rækkevidde distribuere signa-
lerne på flere satellitplatforme
kloden rundt hvorimod Inter-
nettet tilbyder global adgang
for alle når blot nyhederne én
gang er lagt på nettet. 

Det betyder at både det dan-
ske Danmarks Radios, engelske
BBC’s, amerikanske CNN’s og
japanske NHK’s online-services
er tilgængelige for alle med In-
ternet-adgang over hele klo-
den. Spørgsmålet om udbre-
delse bliver dermed først og
fremmest et spørgsmål om
sprog og indhold, og langt min-
dre om teknisk rækkevidde. 

Internettet bringer også de
internationale nyhedskanaler

tættere på brugerne. Hvor de
færreste seere i Danmark og
Rusland kunne drømme om at
skrive et brev til redaktionen på
CNN International, er brugerne
af Internet-aviser som BBC On-
line News meget ivrige med at
skrive direkte til redaktionen
og de enkelte journalister.
BBC’s Online News service har
fire-fem journalister beskæfti-
get med at redigere og svare på
brugeres e-mails. Resultatet er
at læserbrevs-spalterne er gen-
opstået i den elektroniske avis
på Internettet; men hvor trykte
læserbreve var forbeholdt et
nationalt publikum, kommer
de elektroniske læserbreve fra
et globalt publikum. 

De internationale nyhedska-
nalers hidtidige image af at
være overfladiske og præget af
hurtige nyhedsoversigter og
‘breaking news’ kan Internettet
også bidrage til at modificere.
Med den gradvise sammen-
smeltning af Internet og tv kan
de fortsætte med at levere ny-
hedsoversigter og fortløbende
opdateringer med levende lyd
og billeder, men denne service
bliver i stigende grad kombine-
ret med nyhedsanalyse og hi-
storisk kontekst. 

Internettet giver også de in-
ternationale nyhedskanaler
øget konkurrence. En lang
række populære Internet servi-
ces, eksempelvis netportaler
som Yahoo og Infoseek, har
blandt deres udbud også en ny-
hedsservice, så brugeren be-
kvemt kan få sig en kort ny-
hedsoversigt mens han eller
hun navigerer rundt på nettet.
Disse nyhedsservices produce-
res ikke af portalerne selv, men
er overvejende taget direkte fra
de store nyhedsbureauers on-
line services, d.v.s. Reuters og
Associated Press. Da der sjæl-
dent er den store journalistiske
ambition hos disse portaler,
indsamler de ikke selv nyheds-
stof, og deres redigering af ny-
hedsbureauernes stof er mini-
malt. På denne måde vil Inter-
nettet også tilbyde en række
discount-nyhedstjenester med
det resultat at nyhedsbureauer-
nes materiale ganske ubearbej-
det og ukritisk kommer til at
dominere nyhedsudbuddet
mange steder på nettet. 

Udviskning af grænser
Den øgede globalisering inden
for medieområdet vil ikke med-
føre at nationale og lokale ny-
hedstjenester forsvinder. Den
nationale nyhedsformidling er
snævert forbundet med det na-
tionale politiske system, og al-

ene af den grund vil der fortsat
være sådanne medier – og et
publikum til dem. Til gengæld
er der grund til at antage at
grænserne og forskellene mel-
lem nationale og internationale
nyhedsmedier gradvist vil blive
mindre entydige. 

Den journalistiske redakti-
onsproces på nationale redakti-
oner foregår i stigende grad på
baggrund af en viden om hvad
udenlandske og internationale

nyhedstjenester har valgt at
bringe, og hvilke historier de
har under udvikling. Samtidig
åbner den kontinuerlige og di-
rekte adgang til udenlandske
forbilleder op for en større
påvirkning af fortælleformer,
journalistiske idealer, udnyt-
telse af tekniske muligheder
etc. 

Også for brugerne fremstår
den nationale nyhedsformid-
ling med en mindre absolut ka-
rakter. Nyhedsformidlingen fo-
regår i et miljø hvor der kon-
stant er andre muligheder for
at se andre versioner af virke-
ligheden, ikke mindst hvad an-
går internationale forhold.

Disse potentielle valgmulighe-
der må også de nationale re-
daktioner forholde sig til. 

Globaliseringen af samfun-
dene indebærer generelt en
øget kulturel refleksivitet. In-
gen kulturer kan i dag – som
følge af mediernes massive til-
stedeværelse – udvikle sig i iso-
lation. Kulturer må i dag ud-

vikle sig med en bevidsthed om
– og i konkurence med – andre
kulturer. 

Det samme gælder nyheds-
strømmene i samfundet. Ny-
hedsformidlingen på både lo-
kalt og nationalt niveau må i
stigende grad foregå ud fra en
bevidsthed om at andre histo-
rier er i cirkulation, og læserne,
lytterne og seerne kan på gan-
ske kort tid vælge at opsøge
disse alternative historier. De

kan også fravælge det internati-
onale udbud og bevidst vælge
den nationale eller lokale
menu; men selve bevidstheden
om det globale udbud gør en
forskel. ■

Stig Hjarvard er lektor, ph.d.,
ved Institut for Film- & Medievi-
denskab, KU. Han er leder af
forskningsprogrammet Global
Media Cultures, der er finansie-
ret af Statens Humanistiske

Forskningsråd i perioden 1999 -
2001. Du kan få mere informa-
tion om forskningsprogrammet
på Internettet: http://www.glo-
bal.media.ku.dk

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

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

avisen med almindelig post eller e-post.  
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De internationale nyhedskanaler har gradvist ændret strategi for at

gøre sig mere attraktive for seerne. Forestillingen om én og samme 

globale menu til hele verden er for længst blevet opgivet, og i stedet er 

regionalisering og lokalisering blevet de foretrukne strategier.

Læserbrevs-spalterne er genopstået i den 

elektroniske avis på Internettet; men hvor

trykte læserbreve var forbeholdt et 

nationalt publikum, kommer de elektroniske 

læserbreve fra et globalt publikum.

GLOBAL OFFENTLIGHED – 

Internettet er med til at skabe et

globalt publikum der aktivt bru-

ger de internationale nyheds-

kanalers online-services som in-

formationskilder og debatforum.



Hvert år rejser et stort
antal af universitetets
ansatte til kongresser,

sommerskoler og andre faglige
arrangementer. Vi får også
mange udenlandske gæster
som skal indkvarteres billigt
under besøg for at få pengene
til at strække. Reglerne for be-
taling under disse rejser er 
reguleret i Finansministeriets
cirkulære om tjenesterejser. 

En af de muligheder der fore-
ligger, er at opnå  udokumente-
ret nattillæg. Det benyttes ty-
pisk hvis folk under opholdet
bor hos private, på kollegier el-
ler andre ikke-professionelle
indkvarteringer. Denne form
for indkvartering er ofte væs-
entligt billigere end at bo på
hoteller, og den benyttes derfor
i et vist omfang. Satserne er
indrettet herefter: 149 kroner
per nat er satsen for udoku-
menteret nattillæg. 

Sådan var det indtil det nye
cirkulære kom i april 1999. 
I dette kunne man stadigvæk
læse at udokumenteret nattil-
læg  er 149 kroner, men der står
en fodnote om at beløbet kun
kan udbetales hvor der er ind-
gået lokal overenskomst herom.

Intet hastværk
Da jeg første gang i sommer løb
ind i problemet, skyldtes det at
en af de ansatte fik et udoku-
menteret nattillæg strøget fra
udgiftsopstillingen med den be-
grundelse at der ikke findes en
lokal overenskomst. 

Jeg fik hos regnskabskonto-
ret at vide at den famøse aftale
skal indgås mellem Dansk Ma-
gisterforening og universitetet.

På Frue Plads havde man ikke
noget hastværk med at få en af-
tale i stand, og hos DM vidste
man ikke at aftalen manglede.
Jeg gjorde over for begge parter
opmærksom på at man på alle
andre universiteter har indgået
lokalaftaler, og at det derfor
hos dem er muligt at foretage
udbetalinger medens det ikke
kan lade sig gøre på KU. 

Efter seks måneder spurgte
jeg atter til sagen. Der er intet
sket, svarede Henrik Sevaldsen
mig  midt i januar. Vi har meget
andet at tænke på, lød svaret
fra Bjarne Andresen, DM. 

Så endnu engang må man
konstatere at det at være stor
ikke betyder at man er bedre.
Men det ærger mig at måtte for-
tælle mine ansatte og mine
gæster at de skal tage på hotel
og bruge flere penge når de rej-
ser alene fordi et stykke papir
der kunne klares på en time,
ikke har fundet bevågenhed
hos parterne. 

Mit indlæg er skrevet alene
med det formål at kunne slutte
af med: Hvad dælen nøler I ef-
ter, I drønnerter! Se så at få det
papir på plads! ■

Kjeld Schaumburg, CISMI,
Kemisk Institut.

Svar 1
I sin, i øvrigt yderst berettigede,
anklage for smøl retter Kjeld
Schaumburg sin kritik bl.a.
mod mig. Jeg må desværre
melde hus forbi da jeg i KU-
sammenhæng kun er simpel til-
lidsrepræsentant for magistre
og ingeniører på Ørsted Labo-
ratoriet. Rette adressat for kri-

■  NATTILL ÆG

Hvad dælen nøler I efter, 
I drønnerter

i 1985. Graden af sofistikeret
matematik har været meget høj
i alle mine klasser, og kvaliteten
af de udleverede forelæsnings-
noter til kurserne har gennem-
gående været fortræffelige. 
Traditionen med mundtlige ek-
saminer, som er ukendt på ba-
chelorniveau i USA, tvinger de
studerende til at beherske em-
ner på en måde som ikke kan
opnås med skriftlige prøve.
Selv om det har været en utro-
lig udfordring for mig at gå til
mundtlig eksamen i et frem-
med sprog, har jeg haft megen
nytte af oplevelsen.

Læseplanen i statistik er en
særlig omtale værd. Undervi-
sere fra statistik-afdelingen har
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DELTAG I DEBATTEN

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

Et læserbrev bør være på højst 2000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

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

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

Deadline: se kolofonen på side 2.

Kritikken af økonomisty-
ringen på universite-
terne er i den seneste tid

fra politisk side vokset kraftigt.
Dette har givet sig udslag i ad-
skillige tiltag der kunne ligne
en gradvis afvikling af universi-
teternes økonomiske selvstyre,
og som må kaldes en kovending
i forhold til universitetslovens
indførelse i 1993, hvor selv-
samme økonomiske selvstyre
blev styrket. 

Listen af tiltag er lang og
spænder fra de kommende ud-
viklingskontrakter over virk-
somhedsregnskaber til opret-
telse af stadig flere uddannelse-
scentre som Danmarks
Pædagogiske Universitet og IT-
højskolen. De sidstnævnte op-
rettes eller er oprettet på
dispensation fra universitetslo-
ven og vil derfor ikke nødven-
digvis have den forholdsvis de-
mokratiske struktur som de nu-
værende universiteter trods alt
har.  

Positiv træghed
Hvad er så grunden til den
øgede kritik af universiteternes
økonomiske styreform?

Der er ingen tvivl om at der
eksisterer en stivhed i universi-
tetsmiljøet, både hvad angår
indlæringsformer, uddannel-
sernes indhold og det bureau-
kratiske system, men er denne
stivhed i virkeligheden et onde
? 

Set ud fra et rent effektivi-
tetssynspunkt er den det selv-
følgelig. Det er klart at man
ikke på kort sigt kan opnå det
billigst mulige resultat på
grund af denne træghed. Man
bør overveje om det i virkelig-
heden er universiteternes op-
gave at tilpasse sig hurtigt. Er

det ønskværdigt at landets
førende uddannelsesinstitutio-
ner hopper på den første den
bedste trend? 

Det er selvsagt ikke Forenede
Studenterråds holdning. Det
må være universiteternes op-
gave at sikre kontinuiteten i vi-
densdannelsen og opretholdel-
sen også af upopulære viden-
skabsmiljøer. Denne
målsætning er hverken billig el-
ler økonomisk optimal på kort
sigt.

Flerårigt forlig
Det der bør ske for at sikre uni-
versiteternes rolle som en væs-
entlig og stabil faktor i samfun-
det, er selvfølgelig en politisk
opprioritering af området. Man
kan ønske sig en eksplosiv
vækst i bevillingerne til de vide-
regående uddannelser, men det
sker nok ikke. Så det vi ønsker
er blot et flerårigt forlig på om-
rådet, så institutionerne har
mulighed for at planlægge
mere langsigtet og ikke på bag-
grund af etårige ad hoc løsnin-
ger hvilket tilsyneladende er
det eneste, der for tiden er
plads til.

På andre statslige områder
har man indset nødvendighe-
den af at skabe forlig om en fle-
rårig økonomisk ramme, her-
under forsvaret, politiet, syge-
huse etc.

Man kan håbe på at det
samme er muligt på uddannel-
sesområdet, men det kræver
selvfølgelig en vis vedholden-
hed fra de folkevalgte politi-
kere.

(Forkortet af red.)

Simon Schou Jakobsen, 
Forenede Studenterråds 
uddannelsespolitiske sekretær. 

■  F L E R Å R SA F TA L E

Universiteter har 
behov for øko-
nomisk stabilitetIefteråret bragte Universi-

tetsavisen (nr. 16/99)en ar-
tikel om en amerikansk ud-

vekslingsstuderende som ud-
trykte sine tanker om livet i
Danmark. Jeg fandt hans syns-
punkter ensidige og negative og
ønsker at bidrage med indtryk
fra en anden amerikaner i Dan-
mark, mine egne. 

Jeg har tilbragt de seneste
fem år som studerende i mate-
matik og statistik ved Køben-
havns Universitet, og erfarin-
gerne har været helt igennem
positive. Kvaliteten af undervis-
ningen kan med fordel sam-
menlignes med mine erfaringer
fra Stanford University, hvorfra
jeg fik min bachelorgrad i fysik

■  U DV E K S L I NG

Fortrinlige muligheder på KU
udarbejdet kursusmateriale i
matematisk statistik som glim-
rer ved sin teoretiske dybde og
matematiske strenghed. Jeg
tror ikke der findes lignende
programmer på bachelorniveau
nogen steder i USA.

Alt i alt føler jeg at de kurser
jeg har fulgt på KU, giver et
enestående grundlag for mere
avanceret arbejde inden for
området og eventuelt en kar-
riere inden for forskning. Jeg
håber at den danske offentlig-
hed vil anerkende de fremra-
gende muligheder som dens
studerende har. ■

Sean D. Hilden
(jannesean@dadlnet.dk).

■  O N L I N E - U N I V E R S I T E T E R

Master i lastbiler

Jeg har netop læst Regner Hansens artikel om online- universi-
teters popularitet i USA (nr. 1/00) og i forlængelse heraf af-
prøvet de links I henviser til. Første adresse viser sig imidler-

tid at tilhøre et firma som sælger lastbiler og reservedele. Jeres
link er nemlig forkert. Den rigtige adresse er 'www.jonesinterna-
tional.edu' og ikke '.com'. 

Det er måske bare en slåfejl i skyndingen, men når jeg ser at lo-
goet yderst til venstre i jeres artikel faktisk tilhører ovennævnte
lastbilfirma, 'J. Merle Jones & Sons, Inc. International', sidder jeg
alligevel tilbage med en fornemmelse af at I ikke kan have studeret
indholdet særligt indgående på den hjemmeside I henviser til. ■

Rasmus Egelund

tikken er KU's regnskabskontor
og AC's fællestillidsrepræsen-
tant Leif Søndergaard i ligelig
forening da det er disse to for-
handlingsparter der straks efter
rejsecirkulærets udsendelse
burde have fået denne lille de-
talje på plads. ■

Bjarne Andresen.

Svar 2
Som drønnert og med-nøler vil
jeg gerne påtage mig min del af
skylden for at der ikke er lavet
en aftale om nattillæg. Nøleriet
skyldes simpelthen at jeg ikke
har været klar over at dette til-
læg har været brugt i et omfang
af nogen betydning. Jeg vil dog
henvise til at princippet i det 
reviderede tjenesterejse-cirku-
lære, at kun dokumenterbare
udgifter kan refunderes, ikke er
i modstrid med at kunne få re-
funderet udgifter fra ikke-pro-
fessionelle indkvarteringer. Der
skal blot skrives en simpel reg-
ning. ■

Leif Søndergaard, AC fælles-TR.



Københavns Universitet 
med i samfundsudviklingen

Universitetsavisen har
spurgt os i Dansk Metal
om vi mener at Køben-

havns Universitet lever op til
samfundets forventninger. Vi er
også spurgt om vi er tilfredse
med kvaliteten i uddannelsen
og forskningen, og om ledelsen
er god nok.

Set fra vores vinkel har dan-
ske universiteter i 1990'erne
åbnet sig mod samfundet.
Københavns Universitet udgør
som det ældste danske universi-
tet ingen undtagelse fra denne
iagttagelse. I Dansk Metal har
vi positive erfaringer med det
samfundsmæssige engagement
hos KU's ledere og mange af
dets forskere.

Flere penge til 
naturvidenskab
Hos os er vi vel mest interesse-
ret i den tekniske og naturvi-
denskabelige del af universite-
tets brede virkefelt. Men mange
andre af KU's discipliner er
også vigtige i vore øjne.

Men den økonomiske basis
for velfærdssamfundet er dyg-
tige håndværkere, teknikere og
naturvidenskabsfolk. Uden den
almene forståelse for teknik og
naturvidenskab går den ikke. 

De sidste 10-15 år har 'bløde'

fag vundet over teknik- og na-
turvidenskab. Falske myter om
tekniske og naturvidenskabe-
lige fag og deres årsag til miljø-
skader skal tilbagevises. Det
sjove og kreative ved tekniske
fag skal frem i lyset.

De teknisk/naturvidenskabe-
ligt orienterede fakulteter skal
have flere penge. Taxameter pr.
studerende skal her suppleres
med midler til forskning og agi-
tation for øget søgning til stu-
dierne. Oprettelse af særlige
fonde for praktisk anvendelse
af naturvidenskab og teknik
kan også være et middel til
fremgang for disse studier.

Flot bioteknologisk 
satsning
Som et særligt eksempel på KU's
forståelse for tiden og samfun-
det vil jeg nævne bestræbel-
serne på at skabe en ny, stor
satsning på det bioteknologiske
område. Fra Metals side har vi
været inviteret med i en gruppe
der skulle støtte initiativet, så vi
kender det til bunds og er me-
get imponerede over KU's vilje
til at skabe noget nyt her.

I dette arbejde har vi erfaret
hvordan KU var i stand til at
overvinde interne barrierer og
forene kræfterne i en satsning

der kan blive meget afgørende
for Danmarks udvikling de
kommende årtier.

Fra KU's side oplevede vi vilje
til at lægge sine ressourcer ind 
i en fælles pulje. Vi oplevede de
enkelte fakulteters vilje til at
overgive deres ressourcer til en
fælles satsning under en fælles
ledelse af et nyt, storslået cen-
ter på Tagensvej. Desværre er
denne forståelse fra KU's side
indtil videre blevet afvist af mi-
nisteriernes embedsmænd, der
ikke på samme måde har kunne
se bort fra deres 'velerhvervede
ressortrettigheder'.

Middelalderlig 
ledelsesform
Med hensyn til spørgsmålet om
ledelsesformerne kunne tiden
nok være ved at være inde til
mere gennemgribende overve-
jelser på KU og for den sags

skyld på alle landets universite-
ter. 

Grundlæggende er den nu-
værende ledelsesform jo bygget
på principper fra middelalde-
ren. Med den store afstand mel-
lem middelalderen og det 21.
århundredes informations- og
vidensamfund siger det næsten
sig selv at grundlæggende over-
vejelser er nødvendige.

Universiteternes styrelse byg-
ger på den gamle formel om
indadvendt kollegialt styre.
Hvilket vel kunne være rimelig 
i en middelalder hvor det nær-
mest kun var universiteternes
egne folk der kunne forstå hvad
universiteterne bedrev. Men
sådan er verden ikke sat sam-
men mere. I dag lever vi et de-
mokratisk samfund med en
bredt vidende befolkning, der
bestemt kan deltage kvalifice-
ret i mange af de overvejelser

der hører til livet på et universi-
tet.

Men det er ikke en opgave
man lige kan springe til at gen-
nemføre. Det er kompliceret
stof. F.eks. skal man forene mo-
derne, markedsøkonomisk le-
delse med sikring af forsknin-
gens frihed og integritet. Man
skal forene økonomiske interes-
ser for patenter med fasthol-
delse af forskningens kvalitet.
Uden international kvalitet er
det nemlig helt ligegyldigt at
investere i forskning.

Det er altså ikke nogen sim-
pel sag at tage fat på, sådan
som debatten sommetider
kunne give indtryk af. Der er
mange hensyn, der skal gå op i
en højere enhed. Så den debat
må vi give os tid til. ■

Af forbundsformand 

Max Bæhring, Dansk Metal.

S Y N S P U N K T

Det er en noget besynder-
lig oplevelse her på ste-
det at modtage (midt

januar) en informativ skrivelse
fra Hovedsamarbejdsudvalget
(HSU)om alle de positive ele-
menter i Københavns Universi-
tets seniorpolitik. Denne skri-
velse kommer godt en måned
efter at det Naturvidenskabe-
lige Fakultet har meldt ud med
kommende massive besparelser
og samtidig har givet ældre
medarbejdere dét tilbud som
man vanskeligt kan sige nej til 
i denne situation – den tidlige
fratrædelse.

Der er en besynderlig, næsten
grotesk, afstand mellem de til-
syneladende smukke intentio-
ner og virkeligheden som den
opleves af medarbejderne. Vi
præsenteres i november/de-
cember 1999 for de massive ‘af-
skedigelsestrusler’, og det lig-
ger tykt i luften at nu skal de
ældre medarbejdere til at
tænke sig godt om. Det ligger li-
geledes klart at den overvejende

Un i v e r s i t e t s av i s e n  2  . 2 0 0 0 17

bekymring er rekruttering af
yngre medarbejdere, og antyd-
ningen af at de ældre medarbej-
dere står i vejen for dette er til
at tage og føle på. Og man væl-
ger så i hast at tiltræde aftræ-
delsesordningen – ikke i træt-
hed over sit arbejde, men som
et resultat af et kollektivt pres –
dog aldrig udtrykt direkte .

Kun ligegyldighed
Vi ville nok gerne have haft mu-
ligheden for at overveje situa-
tionen nærmere. F.eks. tales
der i HSU’s skrivelse smukt om
“personalepolitiske elementer

■  S E N I O R P O L I T I K  

Smukke ord uden hold i virkeligheden

der skal sikre at medarbejderen
kan forblive en aktiv, kvalifice-
ret, fleksibel og efterspurgt ar-
bejdskraft”, og at fleksible job
kunne sikre en gradvis aftrap-
ning. Og at man har ret til ud-
viklingssamtaler hvor man
eventuelt kan etablere en aftale
om et seniorforløb. 

Dette er smukke ord, men al-
deles uden bund i den virkelig-
hed vi har oplevet. Og det er så
evigt sandt at holdningsændring
skal der til.

I vores situation blev ansøg-
ningen om tidlig fratrædelse
modtaget uden en kommentar.

Til trods for at skrivelsen fra
HSU er dateret november 1999
er ingen af os orienteret om
den før januar 2000. 

Vores aftrædelse kommente-
res ikke med et ord – f.eks. om
vores forskningsfelter har været
værdifulde, om vi har udfyldt
vores plads, varetaget vores ar-
bejde, levet op til forsknings-
vogtningen. Intet, bortset fra et
skjult, tilfreds suk over at så er
man den bekymring mindre.
Og slet ikke – og det kan man
nok heller ikke forvente i vore
kredse – at man var ked af at
miste os, at vi måske kunne

´

“Vores aftrædelse kommenteres ikke med et ord – f.eks. om vores 

forskningsfelter har været værdifulde, om vi har udfyldt vores plads, 

varetaget vores arbejde, levet op til forskningsvogtningen. Intet, bortset

fra et skjult, tilfreds suk over at så er man den bekymring mindre.”
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Med hensyn til ledelsesformerne kunne tiden nok være ved at være 

inde til mere gennemgribende overvejelser på KU og for den sags 

skyld på alle landets universiteter. Grundlæggende er den nuværende 

ledelsesform jo bygget på principper fra middelalderen.

blive vanskelige at erstatte. Kun
ligegyldighed.

Kluntet håndtering
Dette skal ikke tages som noget
udtryk for bitterhed - Universi-
tetet har i mange henseender
været en dejlig arbejdsplads.
Men det er som om institutle-
delse og i nogen grad fakultet
er meget kluntet og i alt fald
temmelig uprofessionelt står
over for en ukendt situation (en
stor gruppe ældre medarbej-
dere). 

Der er faktisk to parter i
sådan en situation, arbejds-
pladsen og medarbejderen, og
medarbejderens tarv burde
også veje tungt. Vi er da helt
klar over at der kan være øko-
nomiske forhold der hindrer
ideale løsninger i alle situatio-
ner. Men anken er at man over-
hovedet ikke har drøftet noget
som helst med nogen - blot la-
det stå til. 

Man kunne f.eks. have sam-
menkaldt de ældre medarbej-

dere ved instituttet og sagt:
“Kære venner, I har nogle mu-
ligheder som kan være til glæde
for os og også for jer”, oriente-
ret om dem og bedt os tænke os
om. Gerne også med mulighe-
den (kravet) om en udviklings-
samtale. Herefter ville institut-
ledelsen vide hvad den havde
at spille med og kunne i langt
højere grad opnå en optimal
løsning - også med henblik på
undervisning og forskning. Nu
er “løsningen’ blot en tilfældig-
hed.

Personalepolitik er og bliver
en by i Rusland - der er simpelt-
hen for langt mellem dem der
professionelt lægger politikken,
og dem der uprofessionelt skal
udføre den.

Janus Staun Olsen, Allan
Johansen, Leif Sarholt, alle 
lektorer ved Ørsted Laboratoriet.

Andres syn på KU
Hvad mener andre egentlig om det vi går og laver på Københavns 

Universitet og om situationen på de højere uddannelser? Det har vi

bedt en række ledende organisationsfolk om at besvare. Formand for

Dansk Magisterforening Per Clausen lagde ud med sit SYNSPUNKT i 

sidste nummer. 
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Kan du ikke få stu-
dier og økonomi til
at hænge sammen?

Kontakt den nye Studenterøkono-

mivejledning (SØ-vejlederen) i

Fiolstræde 22, 3. etage.

Du kan bruge os, hvis: 

Økonomi, boligproblemer mv. er

blevet et større problem end

studierne. Du har brugt dine

muligheder for støtte gennem

SU, eller er usikker på hvordan

du bedst benytter den SU du

har til rådighed. Du har brug

for at få overblik over din situa-

tion

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejled-

ningen er åben efter aftale. 

Du kan også sende en e-mail til

SA-studoekon@adm.ku.dk, hvor

du fortæller, hvad du vil tale

med SØ-vejlederen om - så vil

vejlederen kontakte dig. Hen-

vendelse kan foregå helt ano-

nymt.

Husk: 

Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22,

eller de faglige vejledere på dit

studie, hvis du har generelle

spørgsmål omkring SU, f.eks.

hvor meget SU man i alt kan få

til uddannelse, hvad man gør

hvis man vil have SU med til ud-

landet, om man skal søge om

SU igen når man kommer på

overbygningen, eller lignende.

Invitation til Åbent Hus -
Humanbiologi-uddannel-
sen 
Tid: 24/2, kl. 15.00 

Sted: Dam Auditoriet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3

Går du og overvejer hvad fremti-

den kan byde på og har du lyst

til at lade dig inspirere, så kig

forbi. På gensyn. Studienævn

for Humanbiologi

Nepenthes
Er pr. 1/1 2000 fraflyttet Jagtvej

155D og findes i stedet som ak-

tivgruppe i Studenterhuset,

Købmagergade 52, tlf. 3532

3865.

Sport og samvær mv.

USG
Universitetets Studenter-Gym-

nastik (USG) har stadig mange

ledige pladser på forskellige

hold til nedsat pris. Fra 1/1 er

priserne på deltagergebyret sat

ned til halv pris. Program på

www.usg.ifi.ku.dk, 

tlf. 3537 6198. 

Fagenes Dyst

Foråret nærmer sig, og det er

endnu engang tid til Fagenes

Dyst. Fagenes Dyst er en fod-

boldturnering for 7-mands

hold, hvor hold fra de forskel-

lige fag spiller mod hinanden. I

kan hente information på USG’s

kontor på Nørre Allé 53 fra

21/2.

Kurser

Introduktionsundervis-
ning i REX-databasen,
Amager
10/2 kl. 13.15-15.00

11/2 kl. 10.15-12.00

17/2 kl. 18.00-19.30

18/2 kl. 13.15-15.00

22/2 kl. 13.15-15.00

Undervisning i CD-ROM
baser, Amager
9/2 kl. 10.15-12.00 Psykologi

9/2 kl. 17.15-19.00 Historie

16/2 kl. 13.15-15.00 Lingvistik

17/2 kl. 10.15-12.00 Litteratur 

Introduktionsundervis-
ning i REX-databasen,
Fiolstræde
16/2 kl. 15.15-17.00

Undervisning i CD-ROM
baser, Fiolstræde
15/2 kl. 10.15-12.00 Jura internati-

onal

17/2 kl. 10.15-12.00 Sociologi &

Almen samfundsvidenskab

Undervisning i REX-emne,
Slotsholmen
17/2 kl. 10.15-12.00 Arkæologi

Introduktionundervisning
i REX-databasen på en-
gelsk
14/2 kl. 13.15-15.00 Amager

Møder

Kvinfo
Emne: Hvad vil Irans kvinder?

Oplæg ved: Parvin Adalan, forfat-

ter, journalist, redaktør.

Tid: 7/2 kl. 19.30.

Sted: Kvinfo, Christians Brygge 3.

Gratis adgang. Yderligere oplys-

ninger på tlf. 3313 5088 eller

www.kvinfo.dk.

Forum Teologi-Psykologi
Emne: Religion og identitet

Oplæg ved: Rektor, cand.theol.

Eberhard Harbsmeier og lektor,

cand.psyk. Steen Visholm.

Tid: 7/2 kl. 19.30.

Sted: Teologisk Fakultet, kæl-

dercaféen, Købmagergade 44,

o.g.

Entré kr. 20. 

Foreningen Kvindelige
Akademikere
Emne: Komponisten Maria The-

resia Ahlefeldt - og andre kvin-

der i dansk musikliv i 1700-tal-

let.

Oplæg ved: forskningsbibliotekar,

cand.mag. Musse Magnussen,

Sverige.

Tid: 8/2 kl. 19.30.

Sted: Musikhistorisk Museum,

Åbenrå 30.

Alle er velkomne.

Studentermenigheden på
Amager
Emne: Krop, ånd og seksualitet i

kristendom, islam og bud-

dhisme.

Tid: 8/2 kl. 19.30.

Samtale ved: Lektor og præst He-

lene Dam, lektor Anne Bur-

chardi og næstformand i Isla-

misk-Kristent Studiecenter Ab-

dul Wahid Pedersen.

Arrangementer afholdes i Hans

Tausens Kirke, Halfdansgade 6,

og indledes med temagudstje-

neste ved studenterpræst Hans

Anker Jørgensen. Gratis ad-

gang.

Teologisk Forening
Tid: 8/2 kl. 20.00.

Sted: Fakultetets forsamlingslo-

kale, Købmagergade 44 o.g.

Biskop Niels Henrik Arendt: Islam

og inkarnationen.

Medlemskontingent pr. semester

kr. 40 for studerende, kr. 60 for

andre. Ikke-medlemmer kr. 20

pr. møde.

Religionshistorisk 
Forening
Emne: Religion og national identi-

tet: En belysning af de religi-

onshistoriske og nationalhistori-

ske forudsætninger for den

nære forbindelse mellem reli-

gion og national identitet i de

ortodokse Balkanlande.

Oplæg ved: lektor, dr. phil.

Carsten Riis, AU.

Tid: 11/2 kl. 20.00.

Sted: Artillerivej 86, II sal.

Selskabet for Kunst og
Kristendom
Tid: 14/2 kl. 20.00.

Sted: Teologisk Fakultet, Kæl-

dercaféen, Købmagergade 44

o.g.

Cand.theol. Dorthe Tofte-Hansen:

Religiøsitet i Rilkes digtning.

Caféen er åben fra kl. 19.30. Med-

lemmer gratis adgang, SU-mod-

tagere kr. 20, andre kr. 40.

Yderligere oplysninger på tlf.

3538 8616.

Strukturel Dialektik
Emne: Rundbordsdiskussion af

forstand og fornuft hos Hegel.

Tid: 16/2, kl. 10.00-evt. 16.00

Sted: Vestergade 10, 1. lok. A12

Yderligere oplysninger: Institut

for Arkæologi og Etnologi, 

tlf. 3532 4103

Frokostmøde 
Middelaldercentret byder velkom-

men til en ny sæson. Første

møde er annonceret forkert i

Lektionskatalogen, altså intet

møde den 14/2. Det første fro-

kostmøde bliver som følger;

Tid: 28/2 kl. 12.00-13.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

2.2.21.

James France, Oxford, taler om:

“The Saint Who Changed Face:

Images of Bernard of Clairvaux

in Medieval Art.” Tag madpak-

ken med, vi serverer te. 

Psykoanalytisk Debat
Emne: How does trauma effect

the internal world? Med bag-

grund i diskoteksbranden i

Göteborg.

Oplæg ved: Christopher Gibson,

Svenska Psykoanalytiska Före-

ningen. 

Tid: 3/3 kl. 16.00.

Sted: Hovedbygningen, Frue

Plads, aud. 1.

Entré: Abonnenter gratis, gæster

kr. 50,00.

Yderligere oplysninger: Institut

for Psykologi, tlf. 3532 8681.
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Retningslinier
Som overordnet princip bringes kun meddelelser fra Københavns Universitet, Forsknings-

ministeriet og -rådene samt Rektorkollegiet. Alle meddelelser og stillingsopslag bringes

kun i stikordsform med angivelse af en adresse og telefonnummer, hvor man kan få yder-

ligere oplysninger. Afleveringsfrist fremgår af kolofon på side 2.

Jeg er meget interesseret i
at holde mig velorienteret
om undervisning, fore-

drag, konferencer, foreninger
og ph.d.-rapporter, disputatser,
stillingsmarkedet etc. inden for
flere fag og tværfagligt. Derfor
læser jeg mest Universitetsavi-
sen af hensyn til Meddelel-
serne.

Efter omlægningen af avisen
er afdelingen med Meddelelser
imidlertid blevet markant rin-
gere, nu er der næsten kun
korte meddelelser fra Køben-
havns Universitet selv. Men
hvad med akademiske forenin-
ger som ikke er en del af Køben-
havns Universitet, og som folk
måske først blev opmærk-
somme på når de så en medde-
lelse om f.eks. et foredrag i den
tidligere Universitetsavis?
F.eks. ‘Kvindelige Akademi-
kere’. Eller konferencer for alle
interesserede som bare holdes
på et andet universitet? F.eks.:
Årsmødet om Videnskabshisto-
rie og -filosofi på RUC i decem-
ber 1999. Eller udenlandske
stillingsopslag?

En anden fejl ved Meddelel-
serne i den nye Universitetsavis

er at der næsten kun - efter en
ultrakort tekst - anføres e-mail
adresser eller hjemmesidea-
dresser og ikke kontaktperso-
ners telefonnumre og adresser.
Hvorfor skal Internet og E-mail
være en tvang? Også layoutet i
Meddelelserne er blevet mere
flimrende. 

Summa summarum: Jeg fo-
retrækker meddelelsesstoffet i
den gamle Universitetsavis!

Else Høyrup, Cand.scient. i ma-
tematik og stud.mag. i russisk.

Svar
Vi er helt klar over at meddelel-
sesstoffet er noget af det mest
læste i Universitetsavisen. Hen-
sigten med omlægningen har
derfor heller ikke været at ned-
prioritere stoffet, men tværti-
mod at gøre det mere overskue-
ligt gennem en strammere redi-
gering. 

Det er især gået ud over stil-
lingsopslagene der ofte kun har
interesse for en meget snæver
kreds af læsere. Derfor bringes
de nu kun i stikordsform med
angivelse af en adresse og tele-
fonnummer hvor man kan få

Meddelelser 
markant ringere

■  UNIVERSITETSAV I S E N

den fulde ordlyd af stillingsop-
slaget og yderligere oplysnin-
ger. Om der også henvises til
eventuelle kontaktpersoner er
imidlertid ikke redaktionens af-
gørelse, men de enkelte fakul-
teters og institutters.

Som det fremgår af titlen på
rubrikken har formålet altid
været primært at bringe “Med-
delelser fra Københavns Uni-
versitet”. Akademiske forenin-
ger, som f.eks. ‘Kvindelige aka-
demikere’, COPRI,
Videnskabernes Selskab mv.,
har dog altid været velkomne til
også at annoncere gratis for de-
res arrangementer - og sådan er
det stadig. Derimod har vi ge-
nerelt ikke plads til at annon-
cere for de mange spændende
åbne forelæsninger og arrange-
menter som foregår i andre
byer og på andre universiteter. 

Summa summarum: Vi ar-
bejder fortsat på at gøre med-
delelsesstoffet bedre og håber
at det vil lykkes også at tilfreds-
stille dine og andre kritiske læs-
eres behov.

Redaktionen

Min udtalelse i Univer-
sitetsavisen (Nr.
20/99) om at "fysik er

andet end blot lodder, trisser og
gymnasielærere" har desværre
givet anledning til misforståel-
ser. Man må i hvert fald sige at
den har fået Ole Bostrup til at
se rødt. Jeg beklager hvis Ole
Bostrup har læst min udtalelse
som et angreb på gymnasie-
lærere og deres kunnen. Sådan
var det bestemt ikke ment. Så
lad os lige få sat nogle ting på
plads:

1) Jeg er helt enig med Ole
Bostrup om at fysikere uddan-
net ved Københavns Universitet
ved alt hvad der skal vides om
lodder og trisser (og andet fysik
for den sags skyld!).

2) Jeg er helt enig med Ole
Bostrup om at lodder og trisser

er vigtige elementer i fysikun-
dervisningen på gymnasiet. De
bruges til at belyse de altaf-
gørende begreber masse og
energi.

3) Jeg har overhovedet ikke i
sinde at tale dårligt om gymna-
sielærere, tværtimod synes jeg
ikke at dette arbejde bliver
værdsat i den grad det bør
gøres. Jeg synes selv at det må
være en spændende udfordring
at undervise!

Hvad jeg oprindelig havde i
sinde med min udtalelse var
følgende: Fra højere instans ud-
taler man sig om at for få unge
mennesker gider læse naturvi-
denskab. I denne sammenhæng
specielt fysik og matematik.
Hvorfor? Ja, det er temmeligt
svært at komme med det ende-
gyldige svar her og nu, men en

■ S VA R  T I L  O L E  BO ST RU P

Om lodder og trisser

D E BAT ▼

lille del af svaret kunne måske
være at der i gymnasiet bliver
sat for lidt fokus på de mange
spændende aspekter af fysik,
såsom Lagrange-Hamilton for-
malismen af klassisk mekanik,
relativitetsteori, kvantemeka-
nik, kaos, symmetrier, tid
(hvad er det egentlig?), naturfi-
losofi og så videre.

Jeg er godt klar over at der
ikke decideret kan undervises 
i disse emner, men en vis per-
spektivering, nysgerrighed og
fascination kan de da give an-
ledning til. Noget lodder og
trisser ikke kan gøre i samme
omfang. ■

Andrew C. Mumm
(andrew.mumm@get2net.dk).
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Seminarer, 
workshops mv.

Vesteuropa i middel-
alderen
Emne: Vesteuropa i den tidlige

middelalder - historisk og

kunstnerisk kontekst. 

Tid: 11/2 kl. 10.00-18.00 & 12/2 kl.

9.30-18.00.

Sted: Det store Auditorium, KUA,

Njalsgade 80.

Foredragsholdere: Brian McGuire,

Anders V. Munch, Hans Henrik

L. Jørgensen, Maria Fjeldborg,

Lars Kjærulf, Markus Bogisch,

Maria Fabricius Hansen, Jens

Fleischer; lørdag: Karen Høilund

Nielsen, Hans Jørgen Frederik-

sen, Ivan N. Andersen, Erik

Thunø, Kim Esmark, Tore Ny-

berg, Jacob Wamberg, Søren

Kaspersen.

Tilmelding til: Annette Thurøe, 

Institut for Kunsthistorie og 

Teatervidenskab, tlf. 3532 8190,

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

Arrangør: Institut for Kunsthisto-

rie og Teatervidenskab, KU &

Institut for Kunsthistorie, AU.

The Danes, Denmark 
and Europe
Målgruppe: Alle studerende. (Vil

foregå på engelsk).

Oplæg ved den tyske ambassadør

i Danmark, Johan Dreher samt

historikerne Torben Hansen og

Lars Hedegaard.

Tid: 12/2 kl. 15.00-18.30.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade.

Arrangør: AEGEE-København.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 2812 4522.

FAU seminar 2000
Emne: The Politics and Ethics of

North-South Relations. Contri-

bution to the Development

Research Agenda of the New

Millinium.

Tid: 2/3-4/3.

Sted: Djursvold Vandrehjem ved

Grenå.

Målgruppe: Forskere, studerende,

NGO-repræsentanter, konsulen-

ter og Danida-repræsentanter.  

Tilmeldingsfrist: 11/2-00.

Yderligere information: FAU´s se-

kretariat, c/o CUF, Gl. Kongevej

5, 1610 København V, tlf. 3385

4690, fax 3325 8110, 

e-mail: fau@cdr.dk.

Ph.D.-course
Topic: Ion Channel Patch Clamp

Electrophysiology

Time: 27/3-7/4.

Place: August Krogh Institute,

Universitetsparken 13.

Teachers: Erik Hviid Larsen, Claus

Nielsen, Robert Nielsen, Ivana

Novak and Niels J. Willumsen.

Applications: no later than 1/3 to

Prof. Erik Hviid Larsen, August

Krogh Institute. Provide infor-

mation about Ph.D.project,

name of supervisor, addres and

starting date of your Ph.D. E-

mail: EHLarsen@aki.ku.dk, tel.

3532 1642, fax 3532 1567.

Study points: 5 points.

Course Fee: DKK 7.000 for stu-

dents not included in the trans-

faculty exchange agreement.

More details on

www.aki.ku.dk/aki.pat-

chclamp.html.

ST I L L I NG E R  ▼

Humaniora

Forskningsassistent
Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab.

Kvalifikationskrav: Relevant kan-

didatuddannelse (fx audiologo-

pæd, cand.mag. eller cand.pæd.

psych.) med speciale i læsning

eller med relevant forsknings-

erfaring.

Ansøgningsfrist: 12/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller 

på Personalekontoret 

tlf. 3532 2645.

2-årigt lektorvikariat
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Historie med særligt hen-

blik på undervisning og forsk-

ning i 20. århundredes historie.

Ansøgningsfrist: 18/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller på

Personalekontoret tlf. 3532

2645.

Professorat i Teater-
videnskab
Sted: Institut for Kunsthistorie og

Teatervidenskab.

Indhold: Teatervidenskab.

Ansøgningsfrist: 3/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller på

Personalekontoret tlf. 3532

2645.

Studievejleder
Sted: Studienævnet for Historie.

Til besættelse: primo marts eller

snarest derefter. 

Varighed: 2 år med mulighed for

forlængelse.

Indhold: Vejledning af kandidat-,

grunduddannelses- og sidefags-

/tilvalgsstuderende samt stude-

rende ved Åbent Universitet,

hvad angår studieordninger, ek-

samensregler samt sociale og

økonomiske forhold. Studievej-

ledningen behandler endvidere

henvendelser udefra og fore-

står forskellige informations-

arrangementer samt redigering

af fagets studiehåndbog m.v. 

Kvalifikationskrav: Ansøgeren:

skal være grundfagsstuderende

ved Historie; skal have flair for

organisering og administration

samt evne til at arbejde selv-

stændigt og kreativt; skal

kunne holde oplæg for større

forsamlinger, samt håndtere

stressede arbejdssituationer.

Åbningstider: 9 ugtl. timer, som

fordeles mellem tre studievejle-

dere. Hertil kommer arbejde

med organisering, administra-

tion, deltagelse i kurser etc. 

Yderligere oplysninger: man-ons-

dag kl. 11.00-14.00 på tlf. 3532

8251, eller på studienævnets 

sekretariat, tlf. 3532 8248/49.

Ansøgningsfrist: 15/2-00.

Sendes til: Studienævnet for 

Historie, Njalsgade 102, 2300

Kbh. S.

Naturvidenskab

Instruktorater
Sted: Afd. for Molekylær Cellebio-

logi.

Indhold: Instruktion i Biologi 4.

Periode: Fra den 1/3-24/3.

Kvalitikationskrav: Praktisk og un-

dervisningsmæssig erfaring i

genetik af E.coli og dennes bak-

tierofager foretrækkes.

Løn efter aftale med SUL.

Ansøgningsfrist: 25/2-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller 

på Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger. Lektor

Stanley Brown, tlf. 3532 2088,

e-mail: stanley@biobase.dk.

PhD Grant in Physical 
Oceanography
Place of employment: Danish Cen-

ter for Earth System Science

(DCESS).

Duration: 3 years.

Content: Circulation in the

eastern South Pacific Ocean

and/or Interannual and interde-

cadal variability in the Pacific

Ocean. The work will mainly

consist of analysis and interpre-

tation of data collected in the

eastern South Pacific but may

also involve analysis of other

available data sets from the

Equatorial Pacific and South 

Pacific regions (TOGA-TAO,

TOPEX-POSEIDON, ...).

Qualification requirements: A Ma-

ster of Science degree in a rele-

vant area must be completed

prior to start of contract.

Deadline for applications: 6/3-00

at noon. 

The full advertisement:

www.ku.dk/led/generel/ or at

the Personnel Office, tel. +45

3532 2645.

Forskningsadjunkt/
forskningsassistent
Sted: Marinbiologisk Laborato-

rium

Varighed: Forskningsadjunkt (2

1/2 år), el. forskningsassistent (2

år).  

Indhold: Eksperimentelle studier

af betydningen af mixotrofi og

allelopati hos giftige plankton-

alger 

Kvalifikationskrav: Cand. scient.,

ph.d. eller tilsvarende.

Ansøgere med en ph.d.-grad vil

blive foretrukket. 

Ansøgningsfrist: 24/2-00. 

Yderligere oplysninger: Per Juel

Hansen, tlf. 4921 1633 lok. 306,

e-mail: mblpjh@inet.uni2.dk.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller på

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Associate Professorship in
Theoretical Astrophysics
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics, and Geophysics (NBI-

fAFG) and Theoretical Astro-

physics Center (TAC)

Duration: A tenured position,

starting 1/8-00.

Contents: The NBIfAFG constitutes

the physics department of the

University of Copenhagen. 

TAC is funded by the Danish Nati-

onal Research Foundation.

Research at TAC is performed in

close collaboration with theo-

retical groups and astronomers

at NBIfAFG, the Institute of

Physics and Astronomy at Aar-

hus University, the Danish Space

Research Institute, Nordita, and

institutions abroad. Research at

TAC covers the following areas:

cosmic microwave background

radiation, the origin of large

scale structure in the Universe,

the astrophysics of black holes,

and the structure and oscilla-

tion of the sun and other stars.

Qualification requirement: Appli-

cants should have a broad

knowledge of modern cosmo-

logy and preferably a special in-

terest and experience in the fi-

eld of cosmic microwave

background radiation. The posi-

tion involves participation in all

facets of university teaching.

Deadline for applications: 3/4-00

at noon.

Further information:

www.nbi.ku.dk or the Director

of TAC, Professor I. Novikov,

Theoretical Astrophysics Center,

Juliane, Maries Vej 30, 2100

Copenhagen Ø, e-mail: novi-

kov@tac.dk.

Associate Professorship in
Theoretical Meteorology
Place of employment: The Niels

Bohr Institute for Astronomy,

Physics, and Geophysics 

(NBIfAFG) 

Duration: A tenured position,

starting 1/11-00. In the event

that the applicant lacks suffici-

ent teaching experience, the

appointment will be probatio-

nary for a period of up to 11/2

years.

Contents: The NBIfAFG constitutes

the physics department of the

University of Copenhage and

has a broad spectrum of rese-

arch activities in theoretical

physics including meteorology,

oceanography, and climate.

NBIfAFG is the host for the Da-

nish Center for Earth System

Science, funded by the Danish

National Research Foundation,

a center that also conducts field

observations and numerical mo-

delling. The NBIfAFG has a

strong group in glaciology and

the institute puts a strong em-

phasis on all aspects of climate

research.

Qualification requirements: Appli-

cants should have a broad

knowledge in the field of theo-

retical meteorology and climate

research, and preferably de-

monstrated experience in the

physics of complex systems and

non-linear phenomena. The

successful candidate must be

able to teach undergraduate

physics courses in Danish within

two years of appointment.

Deadline for applications: no later

than 15/4-00 at noon.

Further information.

www.nbi.ku.dk or the Director

of NBIfAFG, Professor Nils O.

Andersen, The Niels Bohr Insti-

tute for Astronomy, Physics, and

Geophysics, Blegdamsvej 17,

2100 Copenhagen Ø, e-mail:

noa@fys.ku.dk.

Genopslag: 
Studievejleder
Område: Geografi og geoinfor-

matik, geologi og geologi-geo-

fysik.

Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Omfang: ca. 25 timer om ugen.

Indhold: Personlig vejledning om

studieplanlægning, SU, merito-

verførsel mm. til studerende.

Arbejdet omfatter også vejled-

ning af kommende studerende,

deltagelse i studiestartspro-

grammer, informationsarrange-

menter, studienævnsmøder o.l.

Desuden udarbejdelse af skrift-

ligt vejledningsmateriale samt

opgaver af administrativ karak-

ter.

Ansøgningsfrist: 16/2-00 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk/nat-

nsv/job.html.

D I S P U TATS E R  ▼

Naturvidenskab

Navn: Frank Hansen

Titel: Operator inequalities associ-

ated with Jensen’s inequality

Tid: 10/3-00 kl. 14.15 præcis.

Sted: Anneksauditorium A, Studi-

estræde 6, o.g.

Officielle opponenter: Docent,

dr.scient. Erik Christensen og

prof. Tsuyoshi Ando.                 

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

4256 eller e-mail:

gin@adm.ku.dk.

P H . D . - FO R S VA R  ▼

Samfundsvidenskab

Cand.polit. Rasmus Heltberg

Titel: Institutions in Rural Devel-

opment: Property Rights and

Natural Ressources

Tid: 18/2-00, kl. 15.00

Sted: Økonomisk Institut, St. Øvel-

sessal, Studiestræde 6, 2. sal.

Yderligere oplysninger: muligt at

rekvirere et eksemplar af af-

handlingen, Økonomisk Insti-

tut, tlf. 3532 3011.

Cand.polit. Lars Jeberg

Titel: Regulation, Agency Pro-

blems in Regulations.

Tid: 17/3-00, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, St. Øvel-

sessal, Studiestræde 6, 2. sal.

Yderligere oplysninger: muligt at

rekvirere eksemplarer af af-

handlingen, Økonomisk Insti-

tut, tlf.: 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Sanne Møller 

Knudsen

Titel: Mutagenesis of selected res-

idues of the human PACAP/VIP1

receptor and their influence on

ligand binding and signal trans-

duction.

Tid: 8/2-00, kl. 13.00

Sted: H:S Bispebjerg Hospital, Byg-

ning L, auditoriet.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.med. Jesper Thulesen

Titel: Epidermal Growth Factor

(EGF) in relation to renal

growth

Tid: 8/2-00, kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Hannover

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.scient. Mikala Egeblad

Titel: ErbB receptors and Ligands

in Breast Cancer

Tid: 10/2-00, kl. 14.00

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, lokale

4.1.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.med. Ahmed Ismail

Titel: Immune responses and im-

munopathology of post kalazar

dermal leishmaniasis (PKDL)

Tid: 10/2-00, kl. 14.30

Sted: Panum Instituttet, Dam au-

ditoriet.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.med. Peter Tingsgaard

Titel: Endothelial expression of in-

tercellular adhesion molecules

and eosinophil infiltration in

nasal polyps -an immunohisto-

chemical study

Tid: 11/2-00, kl. 14.00

Sted: KAS Gentofte. Opgang 28,

store Auditorie.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.med. Lone Bang

Titel: Nitroglycerin-mediated va-

sorelaxation in the cardiovascu-

lar system - the significance of

large conductance calciumacti-

vated potassium channels and

the endothelium

Tid: 11/2-00, kl. 14.00.

Sted: H:S Rigshospitalet, opgang

2, aud. 2.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Cand.med. Lars Aakerlund

Titel: Kunstige Neurale Netværk

og Skizofreni

Tid: 11/2-00, kl. 14.00.

Sted: H:S Bispebjerg Hospital, Sy-

geplejeauditoriet.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-

sekr., tlf. 3532 7106.

Meddelelser fra
Københavns Universitet



Humaniora

Anne Marie Carstens

Titel: Death Matters - Funerary

Architecture on the Halikarnas-

sos Peninsula

Tid: 18/2-00, kl. 13.00 præcis

Sted: Institut for Arkæologi og 

Etnologi, Vandkunsten 5, aud. C.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dienævnet, tlf. 3532 8054.

Naturvidenskab

Søren P. Kristensen

Titel: Rural landscape and agricul-

ture interaction in a post-pro-

ductivist perspective: Processes

of agricultural restructuring

and landscape change in Den-

mark

Tid: 18/2-00, kl. 13.00

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, aud. I, 2. sal.

E K SA M E N  ▼

Naturvidenskab

Tilmelding til eksaminer
på bachelor- og kandidat-
uddannelsen
Fag: De naturvidenskabelige fag

(Matematik, Datalogi, Statistik,

Aktuar, Matematik-Økonomi,

Fysik, Astronomi, Biofysik, Geo-

fysik, Kemi, Miljøkemi, Biokemi,

Geografi, Geologi, Biologi og

Idræt).

Termin: Sommereksamen 2000

Tilmelding: Uge 9-10 (mandag

28/2 til og med fredag 10/3-00)

via internettet på selvbetje-

ningssystemet www.ku.dk/selv-

betjening/ eller på Studie- og

Eksamenskontoret, Øster Vold-

gade 3. Tilmeldingen kan i

modsætning til tidligere IKKE

finde sted på institutterne. Ef-

tertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen. Ved

mundtlige eksaminer, der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger kan findes

under www.nat.ku.dk/studadm

eller alternativt på Studie- og

Eksamenskontoret, Øster Vold-

gade 3, 1350  København K, 

tlf.: 3532 4260, e-mail: NAT-

eksamenskontor@adm.ku.dk.

TA P- ST I L L I NG E R  ▼

NT-administrator 
Sted: ADB-kontoret.

Indhold: Installation, udvikling og

drift af NT-servere og systemer.

Kvalifikationskrav: Erfaring med

NT-miljøer og gerne kendskab

til Back Office-produkter, tek-

nisk sans og gerne relevant ud-

dannelse.

Ansøgningsfrist: 14/2-00.

Opslaget i fuld ordlyd

www.ku.dk/led/adm/.

Overassistent
Sted: Det juridiske Fakultet, Studi-

ekontoret.

Omfang: 37 timer pr. uge.

Indhold: Regnskab, edb-behand-

ling af eksaminer, eksamenssta-

tistikker, eksamensbeviser, be-

handling af eksamensklager,

studenterekspedition og ad hoc

sekretæropgaver.

Kvalifikationskrav: Gode regn-

skabskundskaber og erfaring,

edb-kundskaber, arbejder selvs-

tændigt og har ordenssans, er

fleksibel og ansvarsbevidst og

har lyst til at arbejde i et travlt

og levende miljø.

Ansøgningsfrist: 9/2-00 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

http://www.jur.ku.dk/generelt/.

Boligjurist 
Sted: Teknisk Administration.

Omfang: Foreløbig begrænset til

et år, men kan forventes at

blive permanent.

Indhold: Deltage i udvikling af et

nyt kontraktkoncept og nye ad-

ministrative rutiner og systemer,

deltage i forhandlinger om leje-

mål, løbende huslejeadministra-

tion, rådgivning af og informa-

tionsservice til KU’s ledelse, bru-

gere og administrative enheder. 

Kvalifikationer: En uddannelse

som jurist med kursusfag i leje-

ret eller tilsvarende kvalifikatio-

ner. 

Tiltrædelse: 1/3-00 eller snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 14/2-00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ eller

tlf. 3532 2645.

Laborant (oass.)
Sted: Retskemisk Afdeling.

Varighed: Fast fuldtidsstilling.

Kvalifikationskrav: I)Godt kend-

skab til kvalitativ analyse med

kromatografiske metoder

GC,HPLC,TLC og GC-MS), II)

kendskab til radioimmunologi-

ske metoder (RIA og receptor)

samt EMIT, III) selvstændigt

kunne organisere laboratoriear-

bejde samt IV) instruktion af

nye medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 24/2-00, Kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Institutadministrator
Sted: Datalogisk Institut

Emne: Administration/personale-

ledelse

Ansøgningsfrist: 14/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.diku.dk/jobs/institutadmini-

strator.htm.

Ø V R I G E  
ST I L L I NG E R  ▼

Direktør 
Sted: Dansk Humanistisk Forsk-

ningscenter.

Til besættelse: Dansk Humanistisk

Forskningscenter planlægges

etableret fra 1/8-00.

Formål: Centret har til formål at

stimulere dansk, international

humanistisk forskning m.v.

Indhold: At opbygge og lede cen-

tret under ansvar over for be-

styrelse. Direktøren skal bl.a. til-

rettelægge det årlige ansøg-

nings- og udvælgelsesforløb

samt forelægge bestyrelsen en

samlet indstilling om udvæl-

gelse af stipendiater.

Ansøgning. Vedlægges publikati-

onsliste og tre påberåbte arbej-

der.

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Randersgade 60,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 29/2-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk eller tlf. 3544

6207.

ST I P E N D I E R  ▼

Action Jean Monnet 2000
Emne: European Integration in

University Studies.

Målgruppe: ikke for studerende

og individuelle ansøgere.

Indhold: At lette etablering af nye

undervisningsprogrammer in-

den for europæisk integration.

Jean Monnet Project retter sig

især mod følgende områder: a)

Community Law; b) European

Economic Integration; c) Euro-

pean Political integration; 

d) History of the European 

Construction Process.

Ansøgning: Særligt ansøgnings-

skema til følgende 4 projektty-

per: a) Jean Monnet European

Centres of Excellence; b) Jean

Monnet Chairs; c) Jean Monnet

Chairs ad personam; d) Euro-

pean Modules. Ansøgninger

skal underskrives af Rektor eller

Prorektor ved den ansøgende

institution.

Ansøgningsfrist: 28/2-00. 

Sendes til: Europakommissionen.

Yderligere oplysninger: http://eu-

ropa.eu.int/comm/dg10/univer-

sity/ajm/call.html. Materiale kan

også rekvireres fra Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

1010 Kbh. K., tlf. 3532 2918, fax

3532 3900, 

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

Forskerstipendier til
Grækenland 2000/2001
Emne: State Scholarships Founda-

tion of Greece.

Målgruppe: Ansøgere med stats-

borgerskab i lande i Europa,

USA, Canada, Australien og Ja-

pan samt ansøgere af græsk op-

rindelse.

Omfang: Op til 40 stipendier.

Anvendelse: Postgraduate/docto-

ral studies, Postdoctoral rese-

arch studies; Further education

in the Greek language, litera-

ture, philosophy, history and

art; Specialisation in the fine

arts.

Yderligere oplysninger og ansøg-

ningsskema: The Greek Embassy

in Denmark, Borgergade 16,

1300 Kbh. K., tlf. 3311 4533,

3311 5139, fax: 3393 1646, 

e-mail:

greekembcop@post.tele.dk. el-

ler State Scholarships Founda-

tion of Greece, 14 Lyssikratous

str., GR-10558 Athens, Greece,

tlf. +30 1 32 54385-9, 

fax +30 1 3221863.

Ansøgningsfrist: 29/2-00. 

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

tät zu Kiel, under kulturaftalen

mellem Danmark og Tyskland,

2000/2001

Målgruppe: til en dansk stude-

rende ved en højere uddannel-

sesinstitution i Danmark.

Periode: 10-måneders studieop-

hold i perioden 1/10-00 til 31/7-

01. 

Tilskud: DM 1.100 om måneden.

Stipendiaten må påregne at be-

tale diverse omkostninger selv. 

Forudsætning: min. 2 års norme-

rede studier og ikke ældre end

32 år ved studieopholdets start.

Færdige kandidater kan ikke

søge. Foretrukket bliver stude-

rende på 4. semester og senere

studietrin. Ansøgere skal beher-

ske og kunne dokumentere

kendskab til tysk.

Ansøgning: Ansøgningsskema

skal rekvireres ved Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K, tlf.

3532 3902/3532 3896. Skemaet

skal vedlægges: a) Forhånds-

godkendelse fra eget studie-

nævn; b) Motivering for ønske

om at studere ved universitetet

i Kiel, c) Projektbeskrivelse/stu-

dieplan for opholdet ved uni-

versitetet i Kiel; d) Karakterud-

skrifter; e) 2 lærerudtalelser fra

eget fag; f) Dokumentation for

tyskkundskaber. Ansøgnings-

skema og forhåndsgodkendelse

udformes på dansk, det øvrige

skal være udformet på tysk.

Dog kan karakterudskrifter på

engelsk accepteres. Den ud-

valgte studerende skal senere

udfylde tysk ansøgningsskema.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, se ovenstående.

Ansøgningsfrist: 29/2-00 kl. 15.00. 

Yderligere oplysninger: www.uni-

kiel.de/.

Stipendium til Humboldt-
Universität zu Berlin
2000/2001
Målgruppe: til en dansk stude-

rende ved Københavns Universi-

tet 

Periode: 10-måneders studieop-

hold i perioden 1/10-00 til 31/7-

01.

Tilskud: DM 900 om måneden. Sti-

pendiaten må påregne at be-

tale diverse omkostninger selv. 

Forudsætning: min. 2 års norme-

rede studier. Færdige kandida-

ter kan ikke søge. Foretrukket

bliver studerende på 4. seme-

ster og senere studietrin.

Ansøgere skal beherske og

kunne dokumentere kendskab

til tysk.

Ansøgning: Ansøgningsskema

skal rekvireres ved Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K, tlf.

3532 3902/3532 3896. Skemaet

skal vedlægges: a) Forhånds-

godkendelse fra eget studie-

nævn; b) Motivering for ønske

om at studere ved universitetet

i Humboldt, c) Projektbeskri-

velse/studieplan for opholdet

ved universitetet i Humboldt; d)

Karakterudskrifter; e) 2 lærer-

udtalelser fra eget fag; f) Doku-

mentation for tyskkundskaber.

Ansøgningsskema og forhånds-

godkendelse udformes på

dansk, det øvrige skal være ud-

formet på tysk. Dog kan karak-

terudskrifter på engelsk accep-

teres. Den udvalgte studerende

skal senere udfylde tysk ansøg-

ningsskema.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, se ovenstående.

Ansøgningsfrist: 29/2-00 kl. 15.00. 

Yderligere oplysninger:

www.rz.hu-berlin.de/.

Stipendium til Universität
zu Köln 2000/2001
Målgruppe: til en dansk stude-

rende ved Københavns Universi-

tet.

Periode: 12-måneders studieop-

hold.

Tilskud: DM 990 om måneden. 

Forudsætning: min. 2 års norme-

rede studier. Færdige kandida-

ter kan ikke søge. Ansøgere

skal beherske og kunne doku-

mentere kendskab til tysk.

Ansøgning: Ansøgningsskema

skal rekvireres ved Det interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

1010 Kbh. K, tlf. 3532 3902/3532

3896. Skemaet skal vedlægges:

a) Forhåndsgodkendelse fra

eget institut; b) Motivering for

ønske om at studere ved Uni-

versität zu Köln; c) Projektbe-

skrivelse/studieplan for ophol-

det ved Universität zu Köln; d)

Karakterudskrifter; e) 2 lærer-

udtalelser; f) Dokumentation

for tyskkundskaber. Ansøg-

ningsskema og forhåndsgod-

kendelse udformes på dansk,

det øvrige skal være udformet

på tysk. Dog kan karakterud-

skrifter på engelsk accepteres.

Den udvalgte studerende skal

senere udfylde tysk ansøgnings-

skema.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, se ovenstående.

Ansøgningsfrist: 29/2-00 kl. 15.00. 

Yderligere oplysninger:

www.rrz.uni-koeln.de/.

Ph.d.-stipendium i 
synehrotronstrålebaseret
strukturel biologi
Sted: Dansk center for synchro-

tronstråling (DANSYNC) 

Emne: Synchrotronstrålebaseret

strukturel biologi. Der kan

søges på fire projekter: a) Un-

dersøgelser af lipidtranspørte-

rende proteiner; b) Undersøgel-

ser af enzymer i pyrimidin-bio-

syntesen; c) DNA genkendelse

med peptidnukleinsyrer (PNA):

Strukturelle studier ved hjælp

af røntgenkrystallografi eller d)

Strukturundersøgelser af elon-

geringsfaktører fra byg under

anvendelse af MAD teknikken.

Ansøgning: Vedlægges CV og

kopi af eksamensbeviser.

Sendes til: Michael Gajhede, H.C.

Ørsted Laboratoriet, Universi-

tetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 15/3-00. 

Yderligere oplysninger: www.dan-

sync.dk/dansync/ eller tlf. 3532

0403.

Det Danske Institut i
Athen
Målgruppe: Stipendierne er for-

trinsvis beregnet for ansøgere,

der søger længere ophold på

Instituttet. Stipendierne kan

ikke søges af studerende.

Emne: Til studier inden for

Grækenlands og Middelhavs-

landenes arkæologi, historie,

sprog, litteratur, billedkunst, ar-

kitektur og kulturtraditioner,

samt af udøvende kunstnere.

Periode: 1/9-00 til 31/1-01.

Tilskud: a) Stipendier der består af

frit ophold i instituttets gæste-

huse eller b) Stipendier på max-

imalt 12.000 kr. månedligt,

hvoraf der skal udredes husleje

til instituttet.

Ansøgning: Der anvendes skema,

som rekvireres fra Det Danske

Institut i Athen, Herefondos 14,

Platia Aghias Aikaterinis, Plaka,

Gr-105 58 Athen, tlf. 0030 1 32

44 644 hverdage kl. 9.00-13.00,

fax: 0030 1 32 47 230, eller e-

mail: info@diathens.com. Ske-

maer kan også hentes via insti-

tuttets hjemmeside: www.di-

athens.com.

Ansøgningsfrist: 15/3-00.

Om de særlige muligheder for

specialestuderende kontakt

venligst instituttet.

Ph.d. stipendium
Emne:Gravimetriske og magneti-

ske tolkning af Nordsø-områ-

det.

Til besættelse: snarest muligt. 

Indhold: At bestemme geome-

trien af sedimentære af graben-

strukturer i Nordsøen med ho-

vedvægt på Centralgraben. Der

anvendes primært gravimetri-

ske og magnetiske data, supple-

ret med seismiske data og infor-

mationer fra borehuller. Der vil

være nogen rejseaktivitet, her-

under udlandsophold, eventu-

elt  hos Philllips Petroleum i

Norge.

Forudsætning: Ansøgeren skal

indskrives som ph.d. studerende

ved Geologisk Institut. 

Ansøgning: Vedlagt dokumenta-

tion for uddannelse og forsk-

ningserfaring samt personlige

referencer.

Sendes til: Hans Thybo, Geologisk

Institut, Øster Voldgade 10,

1350 Kbh. K, mærket “Seismisk

ph.d. stipendium” i 3 eksempla-

rer.

Ansøgningsfrist: 10/2-00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Hans Thybo, Geologisk Institut,

tlf. 3532 2452, e-mail

thybo@geol.ku.dk.

Statsstipendier til Indien
Målgruppe: Danske forskere og

studerende.
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Boliger: Nye regler
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Periode: De akademiske år 2000/

2001 og 2001/2002.

Område: For forskere er der ingen

faglig afgrænsning. For studier

på undergraduate niveau er

områderne: musik, dans, maleri,

skulptur, teater og indiske

sprog.

Tilskud: Stipendiater forventes

selv at dække rejseomkostnin-

ger.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

fra Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24, 1010 Kbh. K., 

tlf. 3532 2918, fax 3532 3900, 

e-mail: bep@adm.ku.dk samt

fra Rektorkollegiet, Vester 

Voldgade 121A, 4., Kbh. V., 

tlf. 3392 5432, fax. 3392 5075,

e-mail: vh@rks.dk, hjemmeside:

www.rks.dk

Sendes til: Rektorkollegiet på

ovenstående adresse i fem ek-

semplarer.

Ansøgningsfrist: 15/2-00.

LEGATER ▼

Danmark-Amerika Fon-
dets Virksomhedslegater
Målgruppe: Ansøgeren skal alle-

rede have afsluttet en akade-

misk eller faglig uddannelse.

Kun legater til studier på gra-

duate niveau. Ph.d.-studerende

og bachelorer fra 1999/2000

kan ikke søge disse legater. Der

gives ikke legater til allerede

påbegyndte studier.

Forudsætning: Studieopholdet

skal være af mindst 3 måneders

varighed og skal påbegyndes

indenfor det akademiske år

2000-2001. 

Ansøgning: Skema samt betingel-

ser kan fås ved at indsende en

frankeret (250g) A4 kuvert samt

en kort beskrivelse af hidtidig

uddannelse og formål med stu-

dieopholdet i USA.

Tilskud:

Coloplast/Danmark-Amerika Fon-

det: kr. 100.000.

GN Store Nord Legatet: kr.

100.000.

Den Danske Bank/Danmark-Ame-

rika Fondet: kr. 50.000.

Novo Nordisk/Danmark-Amerika

Fondet: kr. 75.000.

Skandinavisk

Tobakskompagni/Danmark-

Amerika Fondet: Legatet kan

uddeles til samme person i op

til 3 år. Kr. 100.000 pr. år.

FLS Industries A/S/Danmark-Ame-

rika Fondet: Studerende med

studieplaner indenfor naturvi-

denskab eller økonomi vil blive

foretrukket. Kr. 50.000.

Unibank-fonden/Danmark-Ame-

rika Fondet: Kr. 100.000.

Ansøgningsfrist: 15/3-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Danmark-

Amerika Fondet, Fiolstræde 24,

3., 1171 Kbh. K, tlf. 3313 8223.

Axel H’s Rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer

Formål: Støtte til videnskabelige

studieophold i udlandet med

sigte på forskning og videreud-

dannelse. 

Tilskud: Legatet uddeles i portio-

ner efter legatbestyrelsens

skøn. 

Ansøgning: Der anvendes ikke

ansøgningskema.

Ansøgningsfrist: 15/3-00. Der vil

tilgå ansøgerne meddelelse om

evt. legattildeling ultimo maj

måned.

Sendes til: Axel H’s Rejselegat, Det

samfundsvidenskabelige Fakul-

tet, Aarhus Universitet, Bartho-

lins Allè, bygning 350, 8000

Århus C.

Yderligere oplysninger: Lektor

Tom Latrup-Pedersen, tlf. 8942

1468.

Hotelejer Anders Månsson
og hustru Hanne 
Månssons legat
Tilskud: 90 legatportioner à kr.

10.000.

Målgruppe: Dygtige ubemidlede

studerende ved KU, som har vist

flid og gode evner. 

Formål: Legatportioner uddeles

fortrinsvist i studierejseøjemed

men kan også uddeles til

dækning af nødvendige leve-

omkostninger under studiet.

Ansøgning: Der anvendes univer-

sitetets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives legatets

navn. Fotokopi af senest fore-

liggende årsopgørelse eller sel-

vangivelse vedlægges ansøgnin-

gen.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Svar til de, der er kommet i be-

tragtning ved uddelingen, med-

deles direkte fra SU-kontoret.

Andre henvises til opslag i Uni-

versitetsavisen.

Konsul Axel Nielsens 
mindelegat
Målgruppe: Studerende ved sam-

funds- og sprogvidenskabelige

uddannelser ved handelshøjsko-

ler og universiteter. Uddannel-

ser i handelsmæssig øjemed pri-

oriteres højest.

Tilskud: Mellem kr. 5000 og kr.

25.000. 

Formål: Legaterne gives udeluk-

kende i forbindelse med studie-

ophold i udlandet af minimum

tre måneders varighed. Der

ydes ikke støtte til grupperejser.

Det er en betingelse for støtte,

at studieopholdet først påbe-

gyndes efter 1/4-00.

Ansøgningsfrist: 1/4-00. Legatpor-

tionerne udbetales sædvanligvis

inden sommerferien.

Ansøgning: Mindelegatets ansøg-

ningsskema (fra SU-kontoret)

anvendes og vedlægges doku-

mentation for optagelse på den

udenlandske uddannelsesinsti-

tution samt et fyldestgørende

budget. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Fródskaparsetur Føroya
Emne: Studierejser til Færøerne

Målgruppe: Studerende eller

unge forskere (ikke færinger).

Tilskud: I alt kr. 35.000 til 5-7 sti-

pendier.

Formål: Rejsen skal være et nød-

vendigt led i studiet eller et

projekt med relation til færøske

forhold. Ansøgeren skal være

tilknyttet Færøernes Universitet

(Fródskaparsetur Føroya).

Ansøgning: På særligt skema fra

Fródskaparsetur Færoya, Han-

dan Á 5, FO-100 Tórshavn. Bi-

lagt anbefaling eller udtalelse

fra universitet eller institut.

Ansøgningsfrist: 15/3-00.

Andelsfonden
Målgruppe: Unge handicappede

under uddannelse.

Tilskud: Mindre støttebeløb.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

hos Danske Andelsselskaber, Ax-

elborg, Vesterbrogade 4A, 1620

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Understøttelsesfonden
Målgruppe: 

a)Enker efter lærere i folkeskolen,

som er vanskeligt stillede, 

b) ugifte børn, fortrinsvist døtre,

af afdøde lærere i den danske

folkeskole, der har behov for

økonomisk støtte.

Ansøgning: 

Skema kan rekvireres ved Køben-

havns Stifts bispekontor, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K, tlf. 3393

3508-235. Skal forsynes med

skoleforvaltningens påtegning

samt oplysning om ansøgerens

kvalifikationer. 

Ansøgningsfrist: 

15/3-00.

Målgruppe: 

a)Enker efter præster i folkekir-

ken, som er vanskeligt stillede, 

b) børn af præster i folkekirken,

som har behov for økonomisk

støtte, 

c) børn af præster i folkekirken til

hjælp til studier eller anden ud-

dannelse.

Ansøgning: 

Skema kan rekvireres ved Køben-

havns Stifts bispekontor, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K, tlf. 3393

3508-235.

Ansøgningsfrist: 

15/3-00.

Keld Fredbergs Legat
Målgruppe: Kursister, der har af-

sluttet en adgangsgivende ek-

samen ved VUC Odense, og som

læser videre ved en dansk ud-

dannelsesinstitution.

Tilskud: Der uddeles portioner á

kr. 1.000 ved centrets årsafslut-

ning i juni måned.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

på VUC Odense, Jernbanegade

20, 5000 Odense, tlf. 6614 3396

og skal vedlægges dokumenta-

tion for ansøgerens optagelse

på undervisningsinstitution

med angivelse af start- og slut-

tidspunkt. 

Ansøgningsfrist: 3/4-00.

Overretssagfører Sigurd
Jacobsens Mindefond
Emne: Europæisk Kunst og Kultur.

Formål: Studieophold af min. 1/2

års varighed ved udenlandsk

universitet/højere læreanstalt

inden for humaniora og den

europæiske kulturkreds.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

skriftligt bilagt frankeret svar-

kuvert til advokat Ulrik Ibfelt,

Vimmelskaftet 43, 1161 Kbh. K. 

Sendes til: Ovenstående i 3 ek-

semplarer.

Ansøgningsfrist: 15/5-00.

Ingeniør Svend G. Fiedler
og hustrus legat
Emne: Fremme af botanisk og ar-

kæologisk forskning.

Målgruppe: Unge botanikere og

arkæologer, primært ph.d.-stu-

derende og andre med kandi-

dateksamen men uden fast

ansættelse, ellers specialestude-

rende.

Tilskud: Mellem kr. 3.000-15.000.

Formål: Fortrinsvist til rejser, ellers

til udarbejdelse af videnskabe-

lige afhandlinger, publikationer

el.

Ansøgning: Må indeholde beskri-

velse af formål, budget, CV

samt evt. referencer og andet

relevant materiale.

Sendes til: 2 eks. til prof. Arne

Strid, Botanisk Laboratorium,

Gothersgade 140, 1123 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 21/2-00.

Læge Else Nikolajsens 
Legat
Formål: Til yngre, kvindelige for-

skere, som er medlem af fore-

ningen Kvindelige Akademi-

kere. Midlerne bevilges til et

velafgrænset forskningsformål,

herunder rejse, materiel, kon-

gresdeltagelse m.m.

Legatportion: kr. 10.000.

Ansøgning: Må i kort form inde-

holde projektbeskrivelse, bud-

get-overslag, CV, samt eventuel

publikationsliste. Det bedes op-

lyst om projektet støttes fra an-

den side.

Ansøgningsfrist: 15/3-00 med

morgenposten.

Sendes til: Foreningen Kvindelige

Akademikere, c/o Barbara Mel-

chior, Frederiksholms Kanal 20,

1220 Kbh. K.

Uddeling: Legatet uddeles på for-

eningens generalforsamling

den 23/5-00.

PRISOPG AVER ▼

The Euroclear Euro Grant
2000
Målgruppe: Bedste akademiske

afhandling på kandidatniveau

eller afsluttende opgave på ba-

chelorniveau.

Emne: The Euroclear Euro Grant

er en priskonkurrence om bed-

ste akademiske afhandling,

hvor temaet for 2000, er “The

financial, social, and/or econo-

mical impact of European Eco-

nomic and Monetary Union”.

Konkurrencen løber i de tre år,

hvor omstillingen til EMU finder

sted (1999-2001). 

Bidrag til konkurrencen: Stude-

rende som er indskrevet ved KU

kan aflevere bidraget til Det in-

ternationale Kontor. Andre stu-

AKADEMISK SEKRETÆR
Forskningslaboratorium

Ved Finsenlaboratoriet er en stilling som akademisk sek-
retær ledig fra 1. marts 2000 eller senere.

Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium un-
der Rigshospitalet. Vi er 22 videnskabelige medarbejder,
14 laboranter, 1 sekretær, 1 fotograf samt et varierende
antal studenter.  Arbejdet omfatter forskningsadministra-
tion, herunder regnskabsarbejde i relation til fondsbevil-
linger, personaleadministration og indkøb. Desuden er
der forskningsadministrative opgaver i forbindelse med
internationalt samarbejde, videnskabelige møder, paten-
tering og industrisamarbejde samt computerbaseret litte-
ratursøgning og i samarbejde med laboratoriets sekre-
tær manuskriptskrivning, redigering og mere rutine-
prægede kontoropgaver. Du skal arbejde selvstændigt
og være initiativrig.

Ansøgere må have en akademisk uddannelse inden for
naturvidenskab (cand. scient., polyt., med. eller lignen-
de), administration eller økonomi. Det er en forudsæt-
ning, at du behersker engelsk, og at du er en rutineret
PC-bruger (Microsoft Word, Excel, WordPerfect).
Erfaring inden for forskningsadministration en fordel
men ikke nødvendig.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende over-
enskomst. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendel-
se til professor Keld Danø, telefon 3545 5715.

Ansøgning sendes til
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet, afsnit 8621
Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

senest 15.02.2000.



derende bedes henvende sig til

deres respektive uddannelsesin-

stitutioner.

Ansøgningsfrist. 1/7-00.

Yderligere oplysninger: Informa-

tionsmateriale fås ved henven-

delse til Det internationale 

Kontor, Fiolstræde 24, 2. sal,

1010 Kbh. K., tlf. 3532 3902, 

fax 3532 3900, e-mail:

bep@adm.ku.dk.

FO R S K N I NG  ▼

Forskningsprogrammet:
Kulturmødet
Ved Statens Humanistiske Forsk-

ningsråd og Statens Samfunds-

videnskabelige Forskningsråd. 

Anvendelse: Forskningen skal be-

lyse samspillet mellem forskel-

lige kulturer i det danske sam-

fund i lyset af den globale ud-

vikling og stigende migration.

Samlet ramme: kr. 18 mio. fordelt

på 5 år. 

Emner: Globalisering og kultur-

møde, nationale kulturmøder,

samfundsmæssige kulturmøder,

mellemmenneskelige kulturmø-

der og sproglige kulturmøder.

Målgruppe: Individuelle forskere

eller forskergrupper.

Ansøgning: Skal fremsendes på

skema I i 7 eksemplarer, og 

indeholde: Beskrivelse af det

planlagte forskningsprojekt; 

tilrettelæggelse af evt. forsker-

uddannelse; plan for formid-

ling; CV og publikationsliste 

for deltagende forskere; pro-

jektets placering; detaljerede

budgetter. Skema og vejledning

kan rekvireres på tlf. 3544 6200

eller www.forsk.dk.

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Randersgade 60,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 25/2-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Råds-

konsulent Grete M. Kladakis,

tlf. 3544 6319 eller e-mail:

gk@forsk.dk.

Opslag fra SSF 
og SHF
Emne: Forskningsinitiativ vedr.

etablering af et center uden

mure for migrationsforskning.

Samlet ramme: 20 mio.kr. over en

femårig periode.

Ansøgning: Indsendes på Forsk-

ningsstyrelsens skema 1, 9 eks.

Sendes til: Statens Samfundsvi-

denskabelige Forskningsråd,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø.

Udbudsmateriale kan rekvireres

hos Forskningsstyrelsen, 

tlf.3544 6200 eller hentes på

www.forsk.dk., e-mail:

forsk@forsk.dk

Ansøgningsfrist: 25/2-00, kl. 12.00

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Jessie Tvillinggaard, 

tlf. 3544 6200, 

e-mail: jt@forsk.dk.

Einar Hansens 
Forskningsfond
Emne: Fremme af videnskabeligt

samarbejde og institutionskon-

takter mellem de humanistiske

discipliner ved KU og Lunds uni-

versitet gennem symposier, eks-

kursioner og gæstebesøg.

Ansøgning: Blanket kan rekvireres

på studentservice, Sandgatan 3,

hus R, tel. 046 2227 7054.

Sendes til: Prof. Sten Åke Nilsson,

Institutionen för konst- och mu-

sikvetenskap, Box 117, 221 00,

Lund, Sverige.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

BO L I G E R  ▼

Bolig søges

Område: København og omegn.

Periode: Fra 6 måneder og opef-

ter.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Beboer: Yngre spansk par, ph.d.-

studerende og forsker.

Husleje: Efter aftale.

Kontakt: tlf. 3396 3375 (job), 3819

8532 (hjemme) eller e-mail:

prb@dfu.min.dk.

Område: København

Periode: 1/5-15/6 2000.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret, med

bad/toilet, køkken, vaskema-

skine.

Beboer: Gæsteforsker med ledsa-

ger. 

Husleje: max. kr. 9.000,- inkl.

vand, varme og elektricitet. 

Kontakt: Anne Marie Wagner 

tlf. 3532 3090, e-mail: 

anne.marie.wagner@econ.ku.dk

.

Område: København

Periode: 1/4-30/6 2000

Størrelse: 1-2 vær. lejlighed. 

Udstyr: Fuldt møbleret, med

bad/toilet, køkken, vaskema-

skine.

Beboer: Indisk gæsteforsker. 

Husleje: max. kr. 5.500,- 

inkl. vand, varme og elektrici-

tet. 

Kontakt: Anne Marie Wagner 

tlf. 3532 3090, e-mail: 

anne.marie.wagner@econ.ku.dk

.

Area: Nørreport, Østerport 

(close to the Panum)

Period: at least one year (up to

two-three years).

Size: one-bedroom apartment.

Equipment: Furnished/unfurnis-

hed.

Tenant: Visiting scientist.

Max. rent: up to kr. 4.000/month.

Contact: tel. 3532 7870 or e-mail:

paolalovato@hotmail.com.

Bolig udlejes

Område: Kastrup

Periode: 15/2 - 15/7 2000 (extend-

able).

Størrelse: Large furnished bed-

room + study room. 

Udstyr: Share bath, kitchen and li-

ving room with owner. Single

female non-smoking tenant

desired.

Husleje: Kr. 4.000 (incl. electricity,

heating, washing-machine and

dishwasher).

Kontakt: Tel. 3532 8829; 2427

2522 or e-mail:

cynchou@hum.ku.dk.
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S Æ R L I G E  FO R E L Æ S N I NG E R

Tid: 7/2 kl. 13.00

Sted: Købmagergade 46, 4. auditorium 12 

Arr.: Center For Afrikastudier, 

tlf. 3532 2585

The AIDS Crisis in Africa
Anita Alban, Director, UNAIDS, Geneve

Tid: 7/2 kl. 19.30

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

Arr.: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5311  

Egekister i bronzealderhøje, et 
pedologisk/arkæologisk eksperiment 
Prof., dr.scient. Henrik Breuning-Madsen 

Tid: 8/2 kl. 19.30

Sted: Rundetårn, Købmagergade 52A

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

Hvor blev dommedag af? 
Om fremtidens krige og konflikter
Seniorforsker Bjørn Møller og adjunkt Peter

Viggo Jakobsen

Tid: 10/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, aud. 11.

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Katekumenatet - katekese, dåb og
medlemsoptagelse i oldkirken
Prof. Samuel Rubenson, Lunds Universitet

Tid: 11/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Studienævn for Germansk Filologi, 

tlf. 3532 8174

10 Jahre nach der Wende: 
das Problem der Verzeihung in 
politischem Kontext
Prof. Klaus-Martin Kodalle, Jena

Learning and everyday life
Prof. Jean Lave, Berkeley

Tid: 11/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Tid. 16/2 kl. 15.15.-17.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, aud. 7

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3645

The Canaanite city: between ideology
and archaeological reality
Prof. Ze’ev Herzog, Tel Aviv

Tid: 16/2 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, 

tlf. 3532 3800

Læger og etik - Læger uden grænser
Jens Hilingsøe, formand for Læger uden grænser

m.fl.

Tid. 17/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Den kristne initiation for voksne. 
Den katolske kirkes nye ritual for
katekumenat, dåb, firmelse og 
1. kommunion
Generalvikar, lic.theol. Lars Messerschmidt

Tid: 17/2 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1.sal

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

The Discipline of the Democratic 
Peace: Liberalism, Power and 
the European Security Community
Dr. Michael Williams

Tid: 17/2 kl. 19.30

Sted: Rundetårn, Købmagergade 52A

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

Om medier i krig og konflikt 
Forsker Ulla Holm og lektor Klaus Fledelius

Tid: 17/2 kl. 19.30

Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 

aud. U.

Arr.: Center for Naturfilosofi og Niels Bohr 

Arkivet, tlf. 3532 5347

Filosofi som skæbne 
(400-året for Giordano Brunos 
henrettelse den 17/2 1600)
Mag.art. Aksel Haaning og ph.d. Ole Jorn

Tid: 18/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Historiske opinionsstudier
Prof. Niels Thomsen, KU

Hvilken indflydelse har hverdagsliv på læringsprocesser? Og hvad forstås der egentlig ved begreber

som viden, uddannelse og læring? Det er temaet for professor Jean Leaves gæsteforelæsning om

Learning and Everyday Life på KUA den 11.2. Jean Leave er til daglig professor i Social and Cultural

Studies ved Berkeley University i Californien, men fungerer i forårssemestret som gæsteprofessor ved

Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hun er en fremtrædende skikkelse i nyere forskning

om læring og har udviklet en sammenfattende teoretisk forståelse kendt som ‘situeret læring’

Hvor blev 
dommedag af. 
Om fremtidens
krige og konflikter

Med udgangspunkt i en række aktuelle konflikter

fortæller foredragsholderne om hvordan krigen

og vores opfattelse af trusler og sikkerhed har for-

andret sig siden Murens fald. Der vil blive stillet

skarpt på de nye udfordringer og opgaver som 

vestlige hære og fredsbevarende styrker bliver stillet overfor i fremtidens konflikter. 

Bjørn Møller er seniorforsker på Center for Freds- og Konfliktforskning. Peter Viggo 

Jacobsen er adjunkt på Statskundskab ved Københavns Universitet.

Foredraget finder sted i Rundetårn. Se under særlige forelæsninger.
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