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Fascisme og fædrelandsfrelse
Det yderste højre er på fremmarch og har skabt frygt for en fascistisk renæssance i de vestlige
velfærdsstater. Men er Jörg Haider, Le Pen og Pia Kjærsgaard blot tre alen ud af samme stykke
– og er de en trussel mod demokratiet?
LÆS VIDENSKABET, SIDE 10-11.

Plads på hospitalet
Københavns Universitet har længe haft en
drøm om at forvandle det gamle kommune-
hospital til en livlig universitets-campus for
studerende, lærere og forskere. Nu ser
drømmen endelig ud til at blive til virkelig-
hed.  LÆS SIDE 4

Studier er vigtigere
end økonomi
Som enlig mor til tre børn får Susanne
Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU
end alle andre studerende. Det har dog ikke
forhindret hende i at kaste sig over portugi-
sisk på Københavns Universitet. - Hvis man
brænder efter at studere skal man ikke lade
sig begrænse af økonomi, men gå efter må-
let, siger hun.  LÆS SIDE 5.

Harvard rykker
På Harvard University i USA er der kun
plads til de bedste og kløgtigste. Her uddan-
nes man nemlig til intet mindre end ‘world
leadership’. Det gælder også de to stude-
rende fra Københavns Universitet der for
øjeblikket er på studieophold på det presti-
gefyldte universitet.  LÆS SIDE 6-7

Svensk 
invasion 
på lægestudiet
Københavns Universitet er under voldsomt pres fra 

svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet 

på bare fem år. Det betyder større konkurrence og færre 

studiepladser til danske studerende.  Læs side 3-4
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Inovember 1999 blev resul-
taterne af en omfattende
analyse af alder, køn og re-

kruttering på universiteterne
offentliggjort. Analysen er fore-
taget af Bertel Ståhle og baseret
på et omfattende datamateriale
fra universiteterne. Rapportens
konklusioner er ikke overra-
skende for universitetsfolk,
men dette må ikke føre til at vi
ikke tager de perspektiver der
tegnes alvorligt og overvejer
om vi kan gøre mere for at løse
problemerne med den skæve
alders- og kønsfordeling.

Alle aldersgrupper er godt
repræsenteret i den sam-

lede forskerstab, men de yngre
forskere er overvejende ansat i
den supplerende stillingsstruk-
tur – altså på tidsbegrænsede
eksterne bevillinger. Blandt de
fastansatte er der fortsat et al-
derspukkelproblem, og end
ikke en relativ stor nyrekrutte-
ring i perioden har kunnet
ændre på dette forhold da vores
rekrutteringsalder er steget. En
lektor er gennemsnitlig ca. 40
år ved ansættelsen. 

Selvom der er mange unge
forskere ansat på eksterne be-
villinger mener jeg ikke det
løser et af vore store problemer:

Hvordan får vi sikret genera-
tionsskiftet, og hvordan sikrer
vi at de studerende også møder
de unge forskere? Det sidste
spørgsmål er yderligere aktuali-
seret af at den økonomiske situ-

ation medfører besparelser på
de løst ansatte (og ofte unge)
lærere.

Flere kvinder ansættes,
men det går langsomt. Ana-

lysen  dokumenterer en udvik-
ling mod en mere ligelig køns-
fordeling. Der sker en udjæv-
ning i alle stillingskategorier,
men den er mest tydelig hos de
yngste i adjunktkategorien. 

På Københavns Universitet
viste en analyse af rekrutterin-
gen til VIP-stillinger i de senere
år en tilsvarende tendens mod
udjævning af kønsforskellene.
Den viste også at kvinder der

bedømmes kvalificerede, har
større chance for at opnå
ansættelse end mænd. Faktisk
får cirka halvdelen af de kvalifi-
cerede kvindelige ansøgere den
stilling de ansøger om, mens

det tilsvarende
kun gælder for
lidt over en
tredjedel af
mændene.

Barrieren
ligger altså
ikke i bedøm-
melsen, men i
at gøre stillin-
gerne attrak-
tive for kvalifi-

cerede kvinder. Og måske i
hvilke stillinger der slås op. Det
er påfaldende at der kun i 25
procent af alle tilfælde er både
kvalificerede kvinder og mænd. 

Rekruttering og bevillin-
ger – Selvom universite-

terne har øget studenteroptaget
med mere end 40 procent er
antallet af fastansatte forskere
stort set uforandret. De aktuelle
besparelser vil yderligere skæv-
vride dette forhold og lægge et
pres på den enkelte VIP-an-
satte. 

Samtidig må vi forvente en
meget begrænset rekruttering

på grund af Universitetets
dårlige økonomi. 

Det er meget vanskeligt at se
hvordan vi under disse forhold
skal kunne rette afgørende op
på alders- og kønsfordelingen
blandt forskerstaben. Men
netop de vanskelige vilkår nød-
vendiggør en aktiv indsats. 

I forbindelse med udviklings-
kontrakten har udjævning af al-
ders- og kønsfordelingen været
diskuteret, bl.a. i Hovedsamar-
bejdsudvalget. Vi er nu i den
fase hvor udviklingskontrak-
tens mål skal følges op af kon-
krete handlingsplaner. 

Vi må kortlægge rekrutterin-
gen med henblik på at få elimi-
neret barriererne.  Vi må gøre
alt hvad der kan gøres fra Uni-
versitetets side for at hjælpe ge-
nerationsskiftet på vej og sikre
en mere ligelig kønsfordeling.
Vi må samtidig håbe at det lyk-
kes Forskningsministeren at få
en flerårsaftale for universite-
terne igennem, som indeholder
en reel vækst. For uden vækst i
bevillingerne bliver det meget
vanskeligt at ændre forskersta-
bens sammensætning. ■
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Alder, køn og rekruttering 
på danske universiteter

Af Kjeld 

Møllgård, 

rektor

KUM M E N TA R

Rigs-
revisionen 
på vej til KU
Rigsrevisionen lægger snart sin
vej forbi Københavns Universi-
tet for at se om der skulle
gemme sig en Dandy-sag eller
to i skufferne. Revisionen har
besluttet at granske nærmere i
forholdende for den forskning
der er helt eller delvist finan-
sieret af erhvervslivet. Det sker
efter den omstridte Dandy-sag
på Aarhus Universitet hvor to
forskere blev bedt om at ud-
sætte offentliggørelsen af deres
forskningsresultater. 

Undersøgelsen vil tage
mindst et halvt år og munde ud
i en rapport der blandet andet
ser på regnskabsforhold og gra-
den af styring i forskningen når
erhvervsliv er indblandet. Un-
dersøgelsen kommer også til at
omfatte Aarhus Universitet,
DTU og/eller Landbohøjskolen. 

Selvfølgelig er 
vi nødt til at fyre

Kontakt 
Jobtryghedsbanken 
Er du jobtruet TAP-medarbejder kan det være en ide at kontakte
Jobtryghedsbanken hvor du anonymt kan høre om mulighederne
for job et andet sted på universitetet. Jobtryghedsbankens bestyrer
Hanne Løvenborg kontaktes på telefon 3532 2651 – også hvis man
er interesseret i at byde ind med stillingsopslag. 

NOT E R  ▼

Vi må gøre alt hvad der kan gøres

fra Universitetets side for at hjælpe

generationsskiftet på vej og sikre

en mere ligelig kønsfordeling.

Ikke attraktivt
Universitetet er ikke et attraktivt karrieremiljø. Når der er rekrutteringsvanskeligheder

skyldes det ikke manglen på kvalificerede, men at man ikke kan tiltrække dem. 

Det hænger således ikke sammen at der uddannes 800-900 nye ph.d.er årligt, men kun 

150 søger adjunktstillinger.

Bertel Ståhle, FORSKERforum, nr. 131, februar.

Kick off for 
de gode idéer

Dekan Henrik Jeppesen fra na-
turvidenskab stiller sig ufors-
tående over for finansminister
Mogen Lykketofts udtalelse i
Politiken om at han er overra-
sket over at uddannelsesste-
derne er nødt til at fyre medar-
bejdere på baggrund af de dis-
positionsbegrænsinger der blev
påført dem lige inden jul. 

For Københavns Universitet
drejer det sig om cirka 23 milli-

oner der skal spares på løn og
indkøb. 

– Selvfølgelig er vi nødt til at
prikke folk på skulderen når
budgetterne i forvejen er skra-
bede. Det kan undre mig at mi-
nisteren ikke er klar over det,
siger dekan på Det naturviden-
skabelige Fakultet Henrik Jep-
pesen. 

På et fakultetsmøde tirsdag
vil naturvidenskab arbejde på

en dimensionering af institut-
terne på baggrund af de nye
økonomiske rammer. Ind til vi-
dere ser det ud til at cirka 50
VIP’er og TAP’er skal prikkes på
skulderen. Men dekanen un-
derstreger at intet er sikkert
endnu. Især sunhedsvidenskab
og humaniora er tillige  berørt
af dispensationsbegrænsnin-
gerne. 

Til marts går konkurrencen
Venture Cup Øresund 2000 i
luften. Venture Cup Øresund er
en forretningsplans-konkur-
rence for unge der gerne vil
starte egen virksomhed. Så er
du interesseret i at starte en
produktions- eller servicevirk-
somhed, er det måske noget for
dig. Konkurrencen giver mulig-
hed for at få omsat idéer til vir-
kelighed. Deltagelse er gratis,
og alle er velkomne. 

Konkurrencen består af tre
faser: Forretningsidé, udkast til
forretningsplan og den ende-
lige forretningsplan. Efter hver
fase bliver forslagene bedømt
og præmieret. Deadline for
præsentation af forretningsi-
déer er den 10. april 2000. Den
endelige vinder kåres i oktober
måned og bliver præmieret

med 200.000 kroner. Anden-
præmien er på 100.000 kroner,
og tredjepræmien er på 50.000
kroner. 

Venture Cup Øresund arran-
geres af konsulentfirmaet
McKinsey & Company i samar-
bejde med Københavns Univer-
sitet, andre uddannelsesinstitu-
tioner og det private erhvervs-
liv. Formålet med
konkurrencen er at styrke sam-
arbejdet mellem allerede eksi-
sterende  innovationsmiljøer,
erhvervslivet, firmaer og stude-
rende der gerne vil starte egen
virksomhed. Den 2. marts er
der kick off for Københavns
Universitets deltagelse.

For yderligere information
www.venturecup.org.
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Af Rune Rechenbach

Københavns Universitet er
under voldsomt pres fra
svenske ansøgere. På

medicinstudiet er antallet
næsten firedoblet på bare fem
år. Det betyder større konkur-
rence og færre studiepladser til
danske studerende.

– Vi er kede af det massive
pres fra Sverige.

Vi skal være åbne overfor
udenlandske ansøgere, men det
er samtidig vigtigt at vi ikke be-
grænser danske universi-
tetsansøgeres muligheder, siger
formanden for Forenede Stu-
denterråd, Karina Heuer Bach.

Ifølge Studieadministratio-
nens opgørelser er antallet af
svenske ansøgere på medicin-
studiet steget fra godt 40 i 1995
til 150 sidste år. I samme peri-
ode er det samlede udenland-
ske pres faldet med 27 procent
– fra 1600 til 1150 ansøgere.

Det stigende pres fra Sverige
betyder flere svenske stude-
rende og dermed færre studie-
pladser til danske ansøgere. I
1995 fik kun tre svenskere ad-
gang til Københavns Universi-
tets lægeuddannelse, der i alt
rummer 400 studiepladser. I
1999 er tallet steget til 81.  

Undervisningsminister Mar-
grethe Vestager mener at ud-
viklingen er kritisk, men helt
uundgåelig.

– Vores EU-samarbejde med

Sverige betyder at vi står uden
mulighed for at sætte begræns-
ninger over for svenske
ansøgere eller ethvert andet
lands ansøgere. Derfor kan vi li-
geså godt vænne os til at foku-
sere på fordelene. Statistikken
viser eksempelvis at hele 50
procent af de svenske stude-
rende bliver i Danmark efter
uddannelsen, og det betyder
mere arbejdskraft.

Nordisk 
dominoeffekt
For få år siden var det norske
ansøgere der pressede på for at
få studieplads på Københavns
Universitet. Men over for Norge
kunne det danske Undervis-
ningsministerium i 1997 sætte
en optagelseskvote der betyder
at der hvert år kun bliver opta-
get 60 nordmænd. En tilsva-
rende kvoteaftale mellem Sve-
rige og Norge findes ikke, og
det betyder automatisk flere
ansøgere på de svenske univer-
siteter og dermed en større
konkurrence om de svenske
skolepulte.  

Margrethe Vestager siger til
Universitetsavisen at den større
konkurrence i Sverige netop
kan være årsag til at flere sven-
skere nu søger til Danmark for
at studere. Studieadministra-
tionens opgørelser tyder nem-
lig på at det tidligere norske
pres er direkte afløst af et til-
svarende svensk pres. På medi-

cinstudiet i København er an-
tallet af norske ansøgere de sid-
ste fem år faldet fra 390 i 1995
til 260 sidste år. Og i samme 
periode er antallet af svenske
ansøgere eksploderet til det 
firedobbelte. 

– Vandet vil jo altid løbe der-
hen hvor barriererne er lavest.
Og det er højst sandsynligt at
det svenske pres på Køben-
havns Universitet i dag skyldes
at flere nordmænd i dag søger
til Sverige, selvom det er svært
at kortlægge strømningerne så
firkantet, siger undervisnings-
minister Margrethe Vestager.

Jakob Lange, leder af Den ko-
ordinerede Tilmelding, tvivler
dog på at det norske pres har
en direkte dominoeffekt og har
medvirket til det svenske pres i
dag.

– Det stigende antal svenske
ansøgere har næsten erstattet
det tidligere norske pres, men
jeg kan ikke sige om der er en
direkte sammenhæng. Det er
problematisk med de uden-
landske ansøgere. På den ene
side vil vi gerne have de bedste
studerende uanset hvor de
kommer fra. På den anden side
har vi også forpligtigelser over
for danske ansøgere. Det er en
hårfin balance, siger han.

EU-reglerne er 
diskrimination 
Det var blandt andet på Fore-
nede Studenterråds opfordring

at ‘nordmands-kvoten’ for to år
siden blev indført. I dag er der
tvivl om hvorvidt kvoteaftalen
fremover skal anvendes.

– Hvis vores ‘nordmands-
kvote’ har skræmt norske
ansøgere til Sverige og måske
derved fået flere svenskere til
at søge til Danmark, så har kvo-
ten ikke hjulpet overhovedet.
Da vi i sin tid opfordrede den
danske regering til at sætte en
kvote over for norske ansøgere,

var det jo for at begrænse det
boom af udenlandske ansøgere
som vi oplevede for nogle år si-
den. Hvis vi blot har flyttet pro-
blemet fra Norge over på
svensk side, så er vi lige vidt.
Kvoteaftaler er generelt sære
løsninger, men i mange tilfælde
er det jo det eneste vi kan gøre,
siger Karina Heuer Bach.

Det danske undervisningsmi-
nisterium må ikke sætte kvoter
over for svenske ansøgere fordi

Sverige er et EU-land i modsæt-
ning til Norge.

Jakob Lange mener der er
tale om diskrimination.

– Kvoteaftalen er en urimelig
forskelsbehandling af nord-
mændene og aftalen vil for-
mentlig ikke holde i længden.
Vi kan ikke på den ene side af-
vise vores ene landsnabo og på
den anden side åbne dørene på
vid gab overfor vores anden
nabo, siger han.

Stigende pres fra Sverige betyder færre studiepladser på Københavns 

Universitet til danske ansøgere. Udviklingen er uundgåelig og i øvrigt 

selvforskyldt, mener undervisningsminister Margrethe Vestager 

Selvfølgelig har jeg det
ikke godt med at jeg op-
tager pladsen for en dan-

sker på medicinstudiet, specielt
når jeg ved at jeg rejser tilbage
til Sverige igen efter endt ud-
dannelse.

Svenske Ulf Dyrke, 28 år,
læser i dag medicin på fjerde
semester i København. Efter
flere års ihærdige forsøg på at
få en studieplads i Sverige
måtte han sige farvel til venner
og familie i Stockholm og rejse
til Danmark.

– Jeg søgte om en studie-
plads på alle Sveriges universi-
teter i over to år, men forgæves.
I Sverige skal man have lidt un-
der 13 i karaktergennemsnit for
at komme ind på medicinud-

dannelserne og kun de færreste
får en studieplads. I Danmark
derimod er adgangskravet ‘kun’
omkring 9.5, fortæller Ulf
Dyrke.

At han helst ville være blevet
i Sverige, lægger han ikke skjul
på.

– Det har været svært at rejse
herover, men der var ikke andre
muligheder hvis jeg skulle rea-
lisere min drøm om at blive
læge, siger han. 

I dag bor han sammen med
sin danske kæreste, der også
læser medicin, i en lejlighed i
København.

–  Jeg har meget dårlig sam-
vittighed over at have taget en
anden danskers studieplads. På
den anden side tager nord-

Dårlig samvittighed

O P TAG  ▼

mændene vores pladser i Sve-
rige. Og desuden tror jeg at
Københavns Universitets sven-
ske studerende er mere stabile
end danskerne. Vi er ekstra
sikre på studievalget, og det be-
tyder at der er færre svenske
studerende der dropper ud
midt i uddannelsen.

Ulf Dyrke er fast besluttet på
at rejse hjem til fødebyen
Stockholm efter lægestudiet i
København.

– Det er lidt klamt at jeg rej-
ser tilbage til Sverige så snart
jeg har taget min uddannelse i
Danmark, men sådan er syste-
met jo. Og jeg savner altså den
svenske sne for meget til at
blive i Danmark. ■

Unge svenskere
scorer danske studiepladser
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NORDMANDSKVOTE – Som det fremgår blev der

kun lukket tre nordmænd og tre svenskere ind på

lægestudiet i 1995. Denne restriktive praksis har uni-

versitetet imidlertid ikke kunnet fastholde efter ind-

gåelsen af den nordiske overenskomst ifølge hvilken

alle nordiske ansøgere skal behandles ens. Eneste

undtagelse er lægeuddannelserne i Danmark hvor

der over for nordmænd er fastsat en øvre kvote på

60 studerende per år.  En tilsvarende kvote har ikke

kunnet fastsættes over for Sverige på grund af EU-

medlemsskabet. Resultatet heraf kan aflæses i mar-

kant færre norske ansøgere og tilsvarende flere

svenske ansøgere til medicinstudiet på KU i 1999.

Fakta om 
udenlandske ansøgere

Alle udenlandske ansøgere

Ansøgere Optagne

1995 1.599 268

1999 1.166 381

Alle udenlandske ansøgere på medicin

1995 605 28

1999 496 125

Svenske ansøgere

1995 43 3

1999 149 81

Norske ansøgere

1995 389 3

1999 263 34

�

“Vandet vil jo altid løbe derhen 

hvor barriererne er lavest”.

Undervisningsminister Margrethe Vestager



Af Charlotte Dahlsgaard

Det gamle kommuneho-
spital på Øster Fari-
magsgade forvandlet til

en stor, tværfaglig campus for
studerende og lærere fra stats-
kundskab, antropologi, socio-
logi og folkesundhedsviden-
skab.  

Det er Københavns Universi-
tets vision hvis forhandlingerne
med ejendomsselskabet Nor-
den om at leje kommunehospi-
talet falder i hak. Universitetet
har i fire-fem år lagt billet ind
på at rykke ind på kommuneho-
spitalet, der blev nedlagt i
1998. Nu ser anstrengelserne
ud til at lykkes. Forskningsmi-
nister Birte Weiss har givet sin
accept, og den endelige beslut-
ning om en lejekontrakt tages i
denne måned. 

– Det er meget glædeligt hvis
vi får Kommunehospitalet. Det
er en sjælden og kærkommen
chance for universitetet til at få
en central og attraktiv belig-
genhed i et meget stort byg-
ningskompleks, siger direktør i
Teknisk Administration Carsten
Thinggaard. 

Hvis KU får kommunehospi-
talet, løser det problemerne
med at få samling på de sam-
fundsvidenskabelige institutter,

der i dag ligger spredt på fem
forskellige adresser i indre by:
Frederiksholms Kanal, Linnés-
gade, Skinnergade, Landemær-
ket og Rosenborggade. 

Samtidig rummer de nye
bygninger en oplagt faglig ud-
fordring til et bredere samar-
bejde mellem sundhedsviden-
skab og samfundsvidenskab; et
samarbejde der er et af hoved-
formålene med  folkesundheds-
videnskabsuddannelsen som
blev oprettet i 1999 og i dag
huses i pavilloner ved Panum
Instituttet.  

Hvis forhandlingerne går i
orden skal hospitalets 75.000
kvadratmeter helt eller delvist
bruges til blandt andet under-
visning og forskning, kantine
og fællesfaciliteter.

Samarbejde med 
omverden
Planerne om at indtage kom-
munehospitalet åbner op for et
andet perspektiv, nemlig sam-
arbejde ud over universitetets
mure. Flere ikke-universitære
institutioner inden for sund-
hedsområdet har vist interesse i
at rykke ind side om side med
universitetet. Blandt andet har
Institut for Sygdomsforebyg-
gelse, Arbejdsmedicinsk Klinik,
Dansk Institut for Klinisk Epide-

miologi og flere sektorforsk-
ningsinstitutioner lagt billet
ind. Universitetet er positivt
indstillet.  

– Det kan give en meget in-
teressant kombination af uni-
versitet og omverden og et fag-
ligt miljø der rækker ud over
universitetets mure, siger de-
kan på Det samfundsvidenska-
belige Fakultet, Tage Bild. 

Hvis forhandlingerne går i
orden, flytter de studerende
ind i de nye bygninger i løbet af
2001. Planerne er at de bygnin-
ger som i dag huser de sam-
fundsvidenskabelige uddannel-
ser, skal benyttes af  de to andre
indre by-fakulteter, jura og 
teologi hvor især jura mangler
store undervisningsaudi-
torier. ■

Virksomheder 
strunter i navne
Bare fordi du som studerende uddanner dig på landets
største, ældste og mest centralt beliggende universitet,
skal du ikke tro at virksomhederne hellere vil have dig
fremfor eksempelvis en kandidat fra ‘pløjemarken’ i Ros-
kilde. Det viser en undersøgelse foretaget af dagbladet
Børsen. 

Virksomhederne er nemlig ret ligeglade med hvilket
universitet, handelshøjskole eller ingeniørhøjskole du
dimitterer fra. Generelt mener de at kvaliteten er rime-
lig ensartet på tværs af landets læreanstalter og dømmer
derfor ikke ud fra hverken institutionsnavn eller logo på
eksamensbeviset. Kodeordene hedder i stedet sprog-
kundskaber og international erfaring.

– Vi vægter international erfaring højt. Forstået på
den måde at vi foretrækker helstøbte mennesker, der
har prøvet andet end at sidde over lærebogen, siger
blandt andre human ressource konsulent Thomas Wen-
delboe fra Lego til Dagbladet Børsen.

Eksamen igen igen 
på jura
Efter massive protester over en problematisk eksamen
modtog 500 jurastuderende på Københavns Universitet
den 29.01.00 et brev med et tilbud om at gå til re-eksa-
men. 

Mere end halvdelen af de eksaminerede jurastude-
rende skrev under på en klage efter deres eksamen den
10. januar i folke- og EU-ret. Under eksamen blev der
konstateret adskillige fejl som de studerende fik rettet
undervejs. For at kompensere blev der givet et kvarter
ekstra til eksamen, men flere af de studerende var sta-
dig oprørte over den meget uro og forvirring fejlene
medførte. De studerende har dog ikke klaret sig dårli-
gere end normalt da karaktergennemsnittet for eksa-
men var cirka otte.

Større sikkerhed ved 
eksamenstilmelding 
Et selvbetjeningssystem på internettet skal gøre eksa-
menstilmeldningen lettere og mere sikker for de stude-
rende på naturvidenskab. De studerende kan melde sig
til eksamen med et par tryk på tastaturet i stedet for
med blyant og papir, og for at sikre at tilmeldingen går
igennem, har fakultetet lavet en elektronisk funktion
der fanger eventuelle fejl i betjeningen af systemet. 

Et antal studerende har tidligere måttet opgive at gå
til eksamen blandt andet på grund af utidig tømning af
de postkasser hvori tilmeldingsblanketterne skulle
lægges. Det medførte at deres  eksamen blev udskudt
med forsinkelser i studiet og SU-problemer til følge.
Postkasserne er nu afskaffet og al eksamenstilmelding
foregår via nettet. Yderligere oplysninger om eksamens-
tilmeding findes på adressen: www.nat.ku.dk/studadm.
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Universitetet 
bliver større
Københavns Universitet rykker 

nærmere på kommunehospitalet 

CAMPUSVISION REALISERES – Universitetet har

længe haft en drøm om at forvandle det gamle

kommunehospital til et livligt universitets-campus

for studerende, lærere og forskere. Drømmen ser nu

ud til at blive til virkelighed.

Undervisningsministeren 
erkender også at kvoteaftalen
lægger op til ulige forhold i
Skandinavien. 

– Kvoteaftalen er uden tvivl
en diskrimination af de norske
ansøgere. Men den er samtidig
en høflighedsaftale som tidli-
gere undervisningsminister Ole
Vig Jensen måtte indgå for at
redde et ordentligt forhold til
Norge. Jeg synes selv kvoteafta-
len er lidt af en nødløsning,
men der er ikke andre løsnin-

ger, og derfor må vi prøve at
rette op på ubalancen på andre
måder, siger Margrethe Vesta-
ger.

Danskernes eget ansvar
Det er især medicinstudiet på
København Universitet der er
populært. Men også medievi-
denskab, psykologi samt tand-
læge- og dyrelægeuddannelsen
vækker appetit hos nordiske
ansøgere.  

Ifølge Studieadministratio-
nens statistikker er hele 70 pro-
cent af alle udenlandske
ansøgere på de fem populære
uddannelser af svensk eller
norsk herkomst.

Karina Heuer Bach mener
ikke der er nogen alternative
løsninger.

– Det er ikke rimeligt at vi af-
viser nordmændene så konse-
kvent og samtidig ikke kan
sætte nogen kvote for svenske
ansøgere, men der er ikke an-

dre muligheder. En alternativ
fællesaftale i Skandinavien vil
resultere i et uoverskueligt bu-
reaukrati, og det vil ingen have
gavn af, siger Forenede Studen-
terråds forkvinde.

Undervisningsminister Mar-
grethe Vestager mener at løs-
ningen på det skæve forhold
mellem Danmark, Sverige og
Norge skal findes hos de dan-
ske studerende.

– Der er en ubalance i Skan-
dinavien, men det kan danske
studerende ligeså let være med
til at afhjælpe. I stedet for at be-
grænse udenlandske ansøgere,
skal unge danskere i stedet søge
til udlandet. På den måde vil vi
få udlignet forskellene mellem
blandt andet Norge og Dan-
mark. Vi må fremover berede
os på, at flere og flere unge vil
søge på tværs af landegræn-
serne. Og det skal danskerne
også lære, siger Margrethe
Vestager.   

Sidste år blev den norske re-
gering voldsomt kritiseret for
ikke at udbygge fakulteterne,
herunder især medicinstudiet.
Og stadig i dag har alle Norges
lægeuddannelser sammenlagt
blot 500 studiepladser – sva-
rende til medicinstudiet alene
på Københavns universitet.

Margrethe Vestager erkender
at de danske universiteter gene-
relt er eftertragtede, men siger
samtidig at et større dansk
ansøgerpres på skandinaviske
lande automatisk vil rette op på
de skæve uddannelsesforhold.   

Margrethe Vestager:
– Jeg er glad for at pressen

tager hul på denne problematik
omkring udenlandske ansø-
gere, således at flere bliver klar
over, at der også er uddannel-
sesmuligheder i nabolandene. 

■

Rune Rechenbach er freelance
journalist og studerer stats-
kundskab

Unge svenskere scorer danske studiepladser...

�

Spørg om svenske muligheder
Københavns og Lunds Universitet er blevet enige om at udveksle studievejledere i foråret 2000 for at

styrke informationen om studiemuligheder i Øresundsregionen. Studievejleder Cecilia Johansson fra Lund

vil være på Den Centrale Studievejledning 28. februar, 6. og 20. marts samt den 3. og 17. april. 

Er du interesseret i at følge et kursus eller tage en del af din uddannelse i Sverige kan du træffe Cecilia 

Johansson mellem klokken 10.00 - 12.00 på disse dage. Telefonnummer 3532 2850. 
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Af Charlotte Dahlsgaard

Tilbudsaviserne skimmes
systematisk hver eneste
uge, og alligevel står me-

nuen ofte på havregrød når da-
toen nærmer sig den sidste i
måneden. Der er hverken råd
til bil, ferier, sportsaktiviteter,
lommepenge til børnene eller
dyre gaver. Alligevel har
Susanne Steffensen ikke for-
trudt at hun tog skridtet fra bi-
standsklient til studerende.

– Jeg har i mange år haft et
stærkt ønske om at få en akade-
misk uddannelse og nu da jeg
endelig er kommet ind, kan in-
tet stoppe mig, siger hun. 

Susanne Steffensen var både
stolt og glad da hun efter ad-
skillige forsøg endelig kom ind
på universitetet som stude-
rende på Romansk Institut.
Men hun imødeså samtidig en
gigantisk økonomisk nedtur.
Nærmere betegnet gik hun fra
en bistandshjælp på cirka 7.300
kroner netto om måneden til en
SU med lån svarende til cirka
5.500 kroner. Hun undrer sig i
dag over systemet.

– Et universitetsstudium
burde være allemandseje, men
er det ikke i realiteten. Der er et
eller andet galt når man skal
have flere penge for at lave in-
genting end for at uddanne sig
til noget samfundet kan bruge,
siger hun.

Som enlig mor til tre børn er
der ikke tid til erhvervsarbejde
ved siden af studierne. Det 
sandede Susanne Steffensen da
hun forsøgte sig med et studie-
job som bagerekspedient. Det
holdt kun et par måneder. 

– Jeg kunne ikke klare det.
Det er i forvejen svært at nå
både indkøb, rengøring, mad-

lavning og studier når der kun
er mig.

Familen tvivlede
Der er ingen tradition for aka-
demikere i Susanne Steffensens
familie, så da hun kom ind på
universitetet troede hendes fa-
milie først ikke på hende. Hun
måtte sende kopier af studie-
kort og optagelsespapirer til
hele banden for at overbevise
dem om at det ikke var fup og
fidus.

– Så blev de stille, griner
Susanne Steffensen, der på
mange måder er en mønster-
bryder. 

At være alene-mor til tre
hjemmeboende børn er nemlig
ingen selvfølge blandt stude-
rende selv om flere og flere
vælger at få børn mens de går
på universitetet. For mange en-
lige forsørgere er det for stort et
offer at gå fra en kontanthjælp
til en SU. Men det er faktisk
muligt at overleve på en SU og
lån, selv om det absolut ikke er
noget at tragte efter, siger hun.

– Flere folk forstår ikke at
man ikke kan være med på ga-
veræset i skoler og daginstituti-
oner og heller ikke har råd til at
købe mælk og frugt i lange ba-
ner, men med et budget på
cirka 1.000-1.500 kroner hver
måned til fire personer kan
man ganske enkelt ikke klare
sig – med mindre man altså er
økonomisk ekspert i tilbud.   

Ingen støtte
Susanne Steffensen har gjort
det hele baglæns og fik først ret
sent i livet tid og overskud til at
tænke på sine uddannelsesøn-
sker. Som nyudsprunget stu-
dent begyndte hun i forsik-
ringsbranchen, hvor hun arbej-

dede i 11 år. Efter en uberetti-
get afskedigelse sagde hun brat
farvel til forsikringsverdenen,
kom på bistand i et stykke tid,
fik så job i et vinfirma der efter
tre måneder gik konkurs. 

Susannne Steffensen var til-
bage i de arbejdsløses rækker
da hun i 1990 blev gift med sin
chilenske mand. Først da bør-
nene blev større, blev der tid til
at tænke på uddannelse. Den
store drøm hed jura. 

Susanne Steffensen forsøgte
at kvalificere sig til jurastudiet
via bogholderiskole, erhvervs-
økonomikurser og diverse hf-
kurser alt imens hun blev sepa-
reret fra sin mand, baksede
med kommunen der truede
med at tvangsfjerne hendes
yngste søn, skændtes med fade-
ren om forældremyndigheden,
kæmpede med børnenes høre-

problemer (en har høreappa-
rat), søgte aflastning til bør-
nene, men fik det ikke.

– Tænk dig at stå med alle de
problemer samtidig med at du
kæmper for at få lov at lave det
du vil. Familiemæssigt havde
jeg ingen støtte. Det eneste jeg
havde, var mine venner.

Tredje gang blev lykkens
gang. Ikke i paragraf-land, men
på KUA hvor næsen nu begra-
ves i portugisiske verber og lit-
teratur om portugiske kvinders
sociale udvikling som har

Susanne Steffensens særlige in-
teresse. Når kandidatgraden er
i hus om fem-seks år ser hun sig
selv som enten tolk – eventuelt
i den portugisiske regering – el-
ler forsker. Og hun glæder sig.

– Det har været hårdt rent fø-
lelsesmæssigt. Man skal have
en stærk psyke. Men hvis man
vil studere så meget som jeg
ville, så skal man ikke beg-
rænse sig på grund af økonomi.
Så skal man gå efter målet, si-
ger hun. ■

Man skal 
have en 
stærk psyke
Som enlig mor til tre børn får Susanne

Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU

end alle andre studerende. Men hun har

langt fra fortrudt at hun har kastet sig over

portugisisk på Københavns Universitet 

JERNVILJE – Det er ikke en dans på roser at stu-

dere og være enlig mor samtidig. Men det kan være

nødvendig at træffe et sådant valg hvis man vil vi-

dere med sit liv og ikke har til hensigt at lade sig

forsørge af det offentlige i al evighed, siger Susanne

Schlippe-Steffensen. Her ses hun med børnene fra

højre Justin seks år, Marguerita otte år, Juanna 11 år.

Michel er barn nummer fire og bor for sig selv.

Budget for
Susanne 
Steffensen

Udgifter per måned:

– Boligindskudslån 150

– Husleje 6.025

– Banklån og SU-gæld 1.500

– Pension 260

– El 653

– Togkort 440

– PBS 1.889

– Ikano Finans 720

– Telefon 700

– Falck 100

– Forsikring 200

– Licens 300

– Frugtordning børn 60

– Fagforening 216

Samlede udgifter: 13.313

Indtægter per måned:

– SU + lån 5.702

– Boligsikring 2.495

– Børnebidrag 2.661

– Børnetilskud 3.519

Samlede indtægter: 14.377

Til overs:

– Kost, tøj, sko, gaver, hus-

holdningsartikler, personlig

hygiejne med mere: 

1.064 til fire personer.

Enlige forældre er sorteper
“Hvis vi skal nå regeringens mål om at 50 procent af en ungdomsårgang skal

have en videregående uddannelse, må vi have de enlige mødre og fædre med. Vi

har ikke råd til at tabe nogen som har viljen og det gode hovede til at studere.”

Formand for SU-rådet, Jakob Lange
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Af Regner Hansen

Pensum er op til fire gange større end
hjemme. De akademiske krav er høje. De
studerende bliver bedt om at bidrage

mundtligt under forelæsningerne, og der er hyp-
pigt skriftlige opgaver.

Rasmus Bech Hansen og Peter Johannes Boe-
skov, begge studerende fra Københavns Universi-
tet, har hidtil ikke haft mange ledige stunder til
at lege turister eller blot opleve den amerikanske
hverdag siden de i september landede i Boston-
forstaden Cambridge, hjemsted for det prestige-
fyldte Harvard Universitet.

Det har været hæsblæsende studier på fuld tid.
På den anden side er de glade for muligheden –
vel vidende at undervisningsressourcerne er
enorme. Der er ekstremt dygtige lærerkræfter,
som også har rigelig tid til at vejlede den enkelte
studerende, biblioteket er uovertruffet, og ver-
den udenfor kommer ofte på besøg i skikkelse af
prominente gæsteforelæsere.

– Det er tydeligt at Harvard tilbyder en uddan-
nelse af høj international klasse, siger 24-årige
Peter Johannes Boeskov.

Ud at styre verden
– Der er en meget stærk selvfølelse på Harvard
blandt lærere og studerende, supplerer Rasmus
Bech Hansen, som ligeledes er 24.. 

– Nogle undervisere fortæller os direkte at vi
er blandt de bedste og kløgtigste, og at vi skal ud
at styre verden. Det forventer de af os. Men der
er så meget at lave at det heldigvis ikke er noget
man mærker på de studerende i det daglige, eller
noget vi har tid til at tænke over, siger han. 

Deres adgangskort til et års ophold har været
legater fra Crown Prince Frederik Fund – en gave

fra kronprinsen, som selv for seks år siden stude-
rede på Harvard. Der blev ved udvælgelsen lagt
vægt på karaktererne og på erfaringer fra uden
for de lærde haller.

Rasmus Bech Hansen har foreløbig afsluttet
bachelor-delen på statskundskab på Københavns
Universitet. Han har desuden haft studenterjob i
både undervisnings- og kulturministeriet og har
deltaget i den offentlige uddannelsespolitiske 
debat.

Peter Johannes Boeskov har studeret økonomi
i København siden 1994 og er langt henne i kan-

didatfasen. Han har ved siden af arbejdet i BG
Banks analyseafdeling.

– Det betød også noget at have idéer om hvad
Harvard-opholdet skulle bruges til, erindrer
Rasmus Bech Hansen.

Krav om målsætning
Det var dog et anderledes konkret krav om at de-
finere målsætningen med studierne der mødte
de to KU-studerende da de ankom til John F.
Kennedy School of Government, Harvard-afde-
lingen for politiske studier som legatet er øre-
mærket til.

De havde begge i kursuskataloget slået ned på
dels fag som lå i forlængelse af uddannelsen

hjemme, dels kurser de ville få en enestående
chance for at følge på Harvard.

Rasmus Bech Hansen valgte blandt andet et
kursus om hvordan udenrigspolitisk strategi fast-
lægges. Peter Johannes Boeskov fokuserer på
økonomi og strejfer også bort til andre Harvard-
fakulteter. Han tegnede cirkel om interessante
kurser om blandt andet de samfundsmæssige
konsekvenser af virksomhedsfusioner, virksom-
hedsovertagelser og strategisk management.

– I vejledningen her er de meget opsat på at vi
skal have et klart mål med valget af kurser. Vi

skal have en præcis forestilling om
hvilket arbejde vi vil have bagef-
ter, og så tage de kurser der passer
til det. Det er vi ikke vant til hjem-
mefra, siger Rasmus Bech Hansen
da Universitetsavisen møder
begge i Kennedy School of Go-
vernments centrale grønne gård i
en frokostpause.

Ifølge Kennedy School of Go-
vernments egen formulering er

målet at uddanne de studerende til ‘world lea-
dership’.

– Det med målsætningen griner vi europæiske
studerende stadig lidt af, og det undrer amerika-
nerne sig over, siger Rasmus Bech Hansen, mens
andre studerende passerer forbi på vej mellem
undervisningslokaler og kantine bag murstens-
murene.

Anden forelæsningsform
For begge KU-studerende var starten på Harvard
som at begynde forfra. Både geografien og un-
dervisningsformen var nye.

– Det er hårdt at gå her. Somme tider kan man
gribe sig selv i at spørge om det er alt besværet

værd. Men man ved godt at man får meget ud af
det, siger Rasmus Bech Hansen med henvisning
til det enorme læsepensum og den stadige strøm
af opgaver.

Forelæsningerne adskiller sig fra dem på
Københavns Universitet ved at praksis tilskrives
mindst lige så stor betydning som teorien. Der er
mange casestudier.

– De har et andet forhold til teorien. De ser den
kun som relevant hvis det kan påvises at den er
anvendelig i praksis. Ellers duer den ikke, siger
Rasmus Bech Hansen.

– De siger at det virkelige liv – dét er praksis.
Man bliver nødt til at handle og bliver hurtigt
tvunget til at vælge, tilføjer han.

Forskellen fra hjemme er også at de stude-
rende bliver opfordret til at komme med syns-
punkter og præsentere deres argumentation un-
der forelæsningerne.

– Der bliver gjort meget ud af at trække de stu-
derende frem. De bliver spurgt om hvad de me-
ner om dagens oplæg. Det fører til en debat. Det
handler meget om teknik. Man skal kunne frem-
lægge sine pointer. Den slags sker ikke i Køben-
havn. Men debatten foregår inden for en snæver
ramme og er måske ikke så dybfølt, siger Rasmus
Bech Hansen.

– Her er der karakterer for deltagelsen under
forelæsningerne. Hjemme er det frivilligt om
man møder op, anfører Peter Johannes Boeskov.

Intet elfenbenstårn
De to danske studerende er imponeret over un-
dervisningen og lærerne. Underviserne forelæser
om netop de emner de ved allermest om og for-
sker i.

– Lærerne har god tid. På et af kurserne som
jeg interesserer mig meget for, og hvor undervi-
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Blandt 
de bedste 

og kløgtigste
Kravene er høje, men under-

visningsressourcerne også

enorme, siger to studerende 

fra Københavns Universitet

som er på ophold på 

Harvard University i USA

EN DYR FORNØJELSE – Rasmus Bech Hansen og Peter Johannes Boeskov betaler 24.000

dollars (ca. 168.000 kr.) i skolepenge – en typisk årsafgift for at gå på Harvard. Hertil kom-

mer udgifter til dækning af en relativ høj husleje og andre leveomkostninger. Sammen-

lagt kan et studieår let løbe op i mindst 45.000 dollars (ca. 315.000 kroner).

U D L A N D  ▼

“Nogle undervisere fortæller os direkte 

at vi er blandt de bedste og kløgtigste, og at vi

skal ud at styre verden. Det forventer de af os”.

Det forlyder at danske mænds sædkvalitet er i bund. 

Det er endnu et argument for at tage på studieophold i udlandet.

Leder af Det Internationale Kontor på Københavns Universitet, John E. Andersen
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seren er blandt de førende i verden, fik jeg mulig-
hed for at tale med ham længe bagefter uden at
han gjorde mine til at være blevet utålmodig. Det
var virkelig fedt, siger Rasmus Bech Hansen.

– Der er simpelthen så mange ressourcer til un-
dervisningen her, konstaterer Peter Johannes Bo-
eskov.

Begge fremhæver også at Harvard er overra-
skende åben over for omverdenen.

– Der kommer mange interessante gæstefore-
læsere. Det er noget ekstra som ikke behøver at
have noget direkte at gøre med pensum, fortæl-
ler Peter Johannes Boeskov.

Listen over gæsteforelæsere spænder fra pop-
politikere såsom Minnesota-guvernøren Jesse
Ventura og Hollywood-skuespilleren Warren Be-
atty, som begge jonglerer med muligheden for at
blive præsidentkandidater, til den noget fagligt
tungere FN-flygtningehøjkommissær Sadako
Ogata.

– Harvard er tæt forbundet med den politiske
virkelighed. Der er interaktion. Der er meget lidt
elfenbenstårn over universitetet,
og det har overrasket mig, siger
Rasmus Bech Hansen.

Det sociale
De krævende studier gør at der
ikke har været megen fritid – og
ej heller meget overskud til soci-
alt samvær med andre stude-
rende. Der hører kollegier med
indbygget fællesskab til Harvard, men mange bor
alene på værelser og i små lejligheder.
Rasmus Bech Hansen og Peter Johannes Boeskov
fik hjælp til at finde en lille bolig. Prisen på hen-
holdsvis 600 og 700 dollars (ca. 4200 og 4900
kroner) er flere gange højere end i København.

– Det er mere end et fuld-
tidsjob at gå her. Men man kan
altid møde nogen på universite-
tet, og der er også klubber og
foreninger – ofte af faglig art.
Man kan dog godt mærke at folk
er pressede og skal hjem og læse, siger Rasmus
Bech Hansen.

– De officielle fester bliver kaldt receptioner,
og da bliver der typisk hurtigt lukket for alkohol,
siger Peter Johannes Boeskov om den amerikan-
ske party-kultur. Alkoholpolitikken er langt mere
restriktiv end i Danmark.

– Det er mest andre europæere vi er sammen
med. Nogle gange er der amerikanere med. De
private fester kan godt vare ved til ud på natten,
og så sker det at naboerne ringer til politiet hvis
de føler sig generet, i stedet for at sige det direkte
til festens værter, fortsætter Peter Johannes Boe-
skov.

Begge bemærker hvordan amerikanerne gene-
relt er meget åbne og venlige over for andre.

Samtidig er den politiske korrekthed meget ud-
præget.

– I Danmark kan man sidde gennem en hel for-
elæsning uden at tale med sidemanden. Sådan er
det ikke her, siger Rasmus Bech Hansen.

– Hvis et emne går for nær på minoriteter eller

en anden gruppe af studerende, så viger alle hur-
tigt væk fra det. Det kan virke latterligt, men USA
er et mere mangfoldigt og komplekst samfund
end Danmark, og amerikanerne har andre hen-
syn at tage, filosoferer Peter Johannes Boeskov,
der – i modsætning til Rasmus Bech Hansen –
havde været i USA tidligere.

KU hævder sig
Rasmus Bech Hansen og Peter Johannes Boeskov
understreger gentagne gange under samtalen at
hvad de fremhæver som positivt ved Harvard
Universitetet ikke skal tolkes som en indirekte
kritik af uddannelsen på Københavns Universitet.

– Det er godt at komme ud, men vi er blevet
bekræftet i at Københavns Universitet leverer en
meget kvalificeret undervisning, siger Peter Jo-
hannes Boeskov.

– Den ballast vi har med fra KU og det danske
uddannelsessystem, gør at vi godt kan følge med
på højeste niveau. Og så har vi den særlige fordel
i at have et mere kritisk blik for teksterne end
hvad der ligger i den amerikanske tradition, siger
Rasmus Bech Hansen. ■

Regner Hansen er freelance-journalist og 
udenrigsmedarbejder på Ritzaus Bureau.

“Det er hårdt at gå her. Somme tider kan 

man gribe sig selv i at spørge om det er alt 

besværet værd. Men man ved godt at man 

får meget ud af det”.

Harvard Universitetet
ligger i Boston-forsta-
den Cambridge. Det er

USA’s ældste og mest prestige-
fyldte højere læreanstalt og
måske også verdens fornemste
universitet.

Harvard blev grundlagt ved
floden Charles River i 1636 –
kun 16 år efter at pilgrimme
stødte på Plymouth Rock lidt
længere sydpå i hvad der nu er
delstaten Massachusetts.

Universitetet har sit navn ef-
ter en puritansk præst, som
skænkede sit bibliotek og halv-
delen af sin ejendom til stedet.

Oprindelig var der ni stude-
rende. Nu er der 18.000 fuld-
tidsstuderende. Hertil kommer
næsten lige så mange der følger
enkeltkurser på universitetet.

Seks amerikanske præsiden-

ter, senest John F. Kennedy, er
uddannet fra Harvard. Univer-
sitetet har desuden bidraget
med ministre, kongresmedlem-
mer og dommere samt over 30
Nobelpris-modtagere.

Vordende politikere
Det var i løbet af 1800-tallet at
Harvard opnåede sin førende
position. Der blev pustet nyt liv
i fakulteterne i bl.a. jura og me-
dicin. Harvard-rektor Charles
W. Eliot medvirkede til denne
udvikling, som skete i en atmo-
sfære i det nordøstlige USA der
var frigjort fra religiøse bånd.

Foruden jura og medicin er
der knyttet særlig prestige til 
erhvervsuddannelsen, som 
foregår på Harvard Business
School og omfatter økonomi,
handel, virksomhedsledelse og

beslægtede emner, samt til
John F. Kennedy School of Go-
vernment, som Rasmus Bech
Hansen og Peter Johannes Boe-
skov er indskrevet på.

På Kennedy School of Go-
vernment undervises i politisk
tænkning i bred forstand. Det
er en læreanstalt for vordende
politikere og politiske embeds-
mænd fra hele verden og har
været det siden Harvard-rektor
Derek Bok i 1970’erne styrkede
skolen betydeligt – både fysisk
og indholdsmæssigt. I gennem-
snit 40 procent af de stude-
rende er udlændinge, heri-
blandt er der flere danskere.

En dyr fornøjelse
Derek Bok brugte også mange
kræfter på at sikre Harvard som
helhed et solidt økonomisk

Måske verdens 
fornemste universitet

“Harvard er tæt forbundet med den politiske

virkelighed. Der er meget lidt elfenbenstårn

over universitetet, og det har overrasket mig”.

grundlag gennem at skaffe pri-
vate donorer. Pengene dækker
dog langtfra alle udgifter. 

Rasmus Bech Hansen og Pe-
ter Johannes Boeskov betaler
24.000 dollars (ca. 168.000 kr.)
i skolepenge – en typisk årsaf-
gift for at gå på Harvard.
Mange af de studerende får ad-
gang gennem stipendier. Andre
trækker på deres velhavende
forældres formue eller tager
lån. Til skolepengene skal
lægges udgifter til dækning af
en relativ høj husleje og andre
leveomkostninger. På den måde
kan et studieår sammenlagt
løbe op i mindst 45.000 dollars
(ca. 315.000 kroner). ■



Af Vibeke Sandersen, 
seniorforsker, 
Dansk Sprognævn

Det er første gang hverken præsi-
denten, vicepræsidenten eller
udenrigsministeren ikke har
været i trøjen.

Sådan lød det i Danmarks
Radio, Radioavisen
29.1.00, klokken 12.15.

Ingen kan være i tvivl om hvad
meningen med sætningen er.
Men sådan kan man bare ikke
sige – og slet ikke skrive. Fjer-
ner man ordet ikke, er sætnin-
gen i orden. Det der er galt med
den, er at de to negationer hver-
ken og ikke formelt ophæver
hinanden.

Men det er ikke altid to be-
nægtende udtryk ophæver hin-
anden. En sætning som: Det
ville ikke være hverken hensigts-
mæssigt eller retfærdigt hvis man
indførte en stavereform fra den
ene dag til den anden, vækker
ganske vist forargelse hos
mange, som vil hævde at de to
negationer ophæver hinanden.
Men det er nu ikke tilfældet. Til
forskel fra sætningen i radioavi-
sen kommer den nægtelse der
lægger sig til verbet og dermed
benægter hele udsagnet, nem-
lig ikke, før den  – lad os kalde
den –  partielle nægtelse der
kun vedrører den ordforbin-
delse den står umiddelbart
foran: hverken hensigtsmæssigt
eller retfærdigt. 

I denne rækkefølge har den
dobbelte negation ikke op-
hævende, men forstærkende
virkning. Denne sprogbrug har
da også lang hævd i litteratur-
sproget, og slår man op i Ord-
bog over det Danske Sprog un-
der opslagsordet hverken, vil
man finde adskillige eksempler
på denne type, bl.a. fra en så
prominent forfatter som Ludvig
Holberg, der lader sin  Erasmus
Montanus sige: “Jeg har ikke
talt hverken med Jeronimus el-
ler hans Datter”.

Derimod er der ingen dob-
beltnegation i et udsagn som:
Han har aldrig været i Italien,
hverken i Umbrien eller på Sici-
lien. Her er tilføjelsen af hver-
ken ligefrem nødvendig. Det er
fordi hverken indleder en ny
sætning – ganske vist med ver-
balet har været underforstået
fra den forrige – der er sideord-
net med den negerede. Vil man
altså have den information med
i udsagnet at Umbrien og Sici-
lien ligger i Italien, så undgår
man ikke at indsætte en næg-
telse i den tilføjede elliptiske
sætning.  

Uheldige sammen-
blandinger
Mere problematisk er brugen af
en nægtelse når verbet i en
overordnet sætning selv inde-
holder et negativt element i sin
betydning som  i eksemplet:
Hendes mod og rådsnarhed for-
hindrede at gerningsmanden
ikke slog flere ihjel end to.

Her gør det negative element
i verbet i den overordnede sæt-
ning hele udsagnet benæg-
tende, og så går det ikke at be-
nægte den underordnede sæt-
ning en gang til. Det er jo heller
ikke så heldigt at formulere sig
således: Moderen forbød bør-
nene at de ikke måtte tænde bål i
skoven. Men i talesproget gør vi
det gang på gang. Vi blander
replikkens forbud: I må ikke
tænde bål i skoven, sammen
med referatet af denne replik.

Det er en lignende sammen-
blanding af direkte og indirekte
fremstilling der ligger bag  en
replik i Danmarks Radio for ny-
lig. Den lød: For en måned siden

sagde vi nej at cyklen ikke skulle
derind (Københavns Radio,
27.1.00, kl. 8.15). Den enkelt
formulerede replik ville have
lydt: For en måned siden sagde
vi : “Nej cyklen skal ikke derind”.
Den konstruktion begyndte den
der blev interviewet, også på.
Men så ændrede han konstruk-
tionen undervejs og fortsatte
med en referatsætning der i sin
rene form kunne have lydt: For
en måned siden sagde vi at cyk-
len ikke skulle derind. Den slags
reparationer, som man ofte be-
nævner dem, er karakteristiske
for talesproget. Men man skal
selvfølgelig helst undgå at
skrive sådan.

Kliché eller høflighed
Om det er acceptabelt at bruge
en semantisk dobbeltnægtelse,
kan ofte kun afgøres ud fra
sammenhængen, fra kontek-
sten. Om følgende variant af ty-
pen er brugt rigtigt, kommer an
på hvad meningen skal være:
Politiet har på den måde hindret
at civilbefolkningen undgik at
blive ramt af tåregasgranaterne.

Her indeholder både verbet i
en overordnet sætning og i den
ledsætning (bisætning) der er
afhængig af den, et negativt
element. Men sætningen kan
ikke være formuleret efter hen-
sigten. Meningen må være at
politiet har hindret at civilbe-

folkningen blev ramt af tåregas-
granaterne. Men grunden til
fortalelsen eller forskrivelsen er
naturligvis at sætningen: civil-
befolkningen undgik at blive
ramt af tåregasgranaterne, lig-
ger bag og udtrykker resultatet
af politiets aktion. 

Men samme dobbelte næg-
telse kunne give god mening
hvis sammenhængen fx havde
været: Politiet har hindret at de-
monstranterne undgik at blive
ramt af tåregasgranaterne. Ud-
gangspunktet for negationen er
også i dette tilfælde: demon-
stranterne undgik at blive ramt
af tåregasgranaterne. Men det
var naturligvis det politiets ak-
tion havde til formål at hindre.
Derfor er sætningen i orden.

I det overleverede admini-
strationssprog, kancellistilen,
indgik der visse dobbeltnegati-
oner som faste formler: Vi skal
ikke undlade at gøre opmærk-
som på  at .. . Her ophæver næg-
telsen og verbets negative be-
tydningselement hinanden. Og
i dag advarer man juristerne
mod at bruge disse omsvøb. Det
kan siges kortere og bedre: Vi
gør opmærksom på at .. . Modta-
geren må ganske vist undvære
den gammeldags høflighed
som var klicheens funktion.
Men når det i virkeligheden er
en ordre om at indbetale et be-
stemt skyldigt beløb inden en
vis dato, vil de fleste nok foret-
række en mere usminket for-
mulering. ■
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blev at fungere, omend ikke
uantastet, i mellemkrigsårene i
flere af de lande hvor det nye
højre i dag har vundet mest
fremgang. Det er i småstater
som Danmark, Norge og Schw-
eiz med positive økonomiske
nøgletal at de højreradikale har
oplevet størst fremgang. Det
må man have med i betragtning
inden man lader sig overvælde
af angstfulde scenarier om at
´fascismen brune armé´ atter
er på march. 

Efter den kolde krigs ophør
er der ikke noget land i Europa
som ikke har indskrevet demo-
kratiske principper i deres for-
fatning. Der kan som bekendt
ofte være langt fra ord til hand-
ling. I eksempelvis EU-regi ken-
der vi til debatten om det ´de-
mokratiske underskud´, f.eks.
de lukkede beslutningsproces-
ser, embedsmandsvældet og de
nationale parlamenters grad-
vist mindskede indflydelse.
Men selve demokrati-idealet fo-
rekommer at være dybt rod-
fæstet på tværs af politiske,
økonomiske, sociale, kulturelle
og etniske skillelinier. Demo-
kratiet er i dag et uomgænge-
ligt løsen. 

Den der vil begå sig i det po-
litiske liv her i Vesten, må der-
for sværge lydighed mod prin-
cipperne for demokrati og libe-
ralisme. Ingen partier der
ønsker at blive taget seriøst, går
til valg på et antidemokratisk
program. Ud over de eventuelle
juridiske vanskeligheder der
kan være forbundet med noget
sådant, er det ganske enkelt po-
litisk selvmord. Her ligger en
afgørende forskel mellem høj-
reradikalismen henholdsvis i
1930’erne og i dag. Politiske be-
vægelser og ideer opstår ikke i
et vakuum. De er produkter af
en given tid og dens fremher-
skende værdier, også hvis de
som det radikale højre i dag

Af Adam Holm

To rapporter udarbejdet
for Europa-parlamentet i
henholdsvis 1990 og

1999 identificerer højreradika-
lisme som den væsentligste hin-
dring for sikringen af demokra-
tisk stabilitet inden for det eu-
ropæiske fællesskab. 

Højreradikalismen, der i
flæng benævnes ´højrekstre-
misme´, ´det ny højre´ og ´høj-
repopulisme´, er karakteriseret
ved fremmedfjendtlighed, nati-
onalisme, anti-elitisme samt,
afhængig af hvilket land det
drejer sig om, også vold og ra-
cisme. 

Den vælgermæssige frem-
gang for de partier der regnes
til denne kategori – aktuelt per-
sonificeret ved Jörg Haider og
hans østrigske frihedsparti –
har ført til bekymring for at fa-
scismen atter er ved vinde fod-
fæste i Europa. Et udsagn som
“Hitler blev også valgt” antyder
at vi ikke må glemme den del af
historien der endnu står tyde-
ligt i erindringen hos mange
europæere.     

Blandt EU’s stats- og rege-
ringsledere anses folk som Jörg
Haider for en paria – en uhyrlig
gevækst i projekt ´Fredens Eu-
ropa´. I store dele af den inter-
nationale presse bliver Haider,
hvis udtalelser om Det tredje
Riges beskæftigelsespolitik og
banalisering af koncentrations-
lejrene er velkendte, beskrevet
som den ‘nye Adolf Hitler’.

Disse antagelser bygger på to
hypoteser. For det første at de
senere års stadig tydeligere ud-
slag af ultranationalisme, etno-
centrisme og xenofobi er ud-
tryk for et pludseligt tilbagefald
til en højreradikalisme med
umiskendelig fascistisk påvirk-
ning. For det andet at der er
tale om én sammenhængende
bevægelse med identiske frem-

trædelsesformer og målsætnin-
ger.

På det grundlag er det nød-
vendigt at spørge til det nye
højres beslægtethed med især
1930´ernes højreradikalisme.
Det indebærer, foruden en hi-
storisk sammenligning, en be-
skrivelse af nogle generelle te-
maer på dagens højreradikale
fløj.

Fars fascisme
‘Farfars fascisme’, som en tysk
historiker har kaldt den, gik un-
der i Berlins ruiner i 1945. Det
indebærer dog ikke at det yder-
ste højre siden da har været
rykket op med rode for nu,
halvtreds år senere, at spire
frem af intetheden. 

Efterkrigsårenes Europa var
ikke fri for højreradikalisme.
Poujadisterne i Frankrig, der al-
mindeligvis betragtes som en
forløber for Front National,
havde i slutningen af
1950´erne kraftig vind i sej-
lene. I Italien gennemførte fas-
cister i løbet af 1970´erne stri-
bevis af attentater og bombe-
sprængninger. Og landene på
den iberiske halvø slap først af
med deres højreautoritære re-
geringer godt tredive år efter
afslutningen på Anden Ver-
denskrig, nogenlunde samfal-
dende med at Grækenland blev
fri for syv års diktatur. 

Denne trivielle opregning er
nødvendig for at korrigere en
gængs opfattelse af at det eks-
treme højre har været forsvun-
det fra det politiske landkort
stort set siden slutningen af
mellemkrigsårene, i hvert fald
siden 1945. 

Hvis vi imidlertid sammen-
ligner med de seneste års ud-
vikling, med Murens fald som
den nye Stunde Null, kan man
konstatere en klar styrkelse af
partier der repræsenterer det vi
almindeligvis opfatter som

stærkt højreorienterede syns-
punkter. Især i løbet af de sene-
ste fem år har nogle af disse na-
tionalistiske partier oplevet en
markant fremgang ved parla-
mentsvalg. I en række lande er
der også rapporter om forøget
racistisk vold udført af interna-
tionalt organiserede nazistiske
grupper. 

Hitlers arvtagere eller...
Betyder det at fascismen lurer
lige om hjørnet? 

Hvis vi kigger på den hjem-
lige situation med Dansk Folke-
parti som blikfang, turde svaret
været et klart nej. Da Centrum-
demokraternes Peter Duetoft
over for en avis betegnede Pia
Kjærsgaard og Adolf Hitler
“som to alen ud af ét stykke”
gjorde han sin sag mere skade
end gavn. Det svarer til at skyde

kolibrier med stinger-missiler.
Svært at ramme og spild af
krudt. 

For langt hovedparten af de
øvrige højreradikale partier
gælder det tilsvarende at de
hverken er hel- eller halv-nazis-
tiske. Her behøver man ikke at
have studeret den omfattende
internationale forskningslitte-
ratur om fascisme for at indse
hvor problemerne trykker ved
denne sidestilling. Det gælder
således i forhold til en afgræns-

ning af fascismebegrebet, men
også med henblik på at foretage
en gangbar politisk diagnose af
hvilken modstander man står
over for. 

Mange af de højreradikale
partier rundt om i Europa byg-
ger ikke som antaget på fascis-
mens i øvrigt aldrig entydigt
definerbare ideologi. Heller
ikke på dens militæriske og hy-
perstiliserede formsprog, om-
end der er visse ligheder. 

Når de højrenationale partier
fejrer historiske mindedage el-
ler afholder kongres indtager
flaget altid en central plads. I
den veltilrettelagte koreografi
ser man unge mænd og kvinder
stå vagt om flaget eller bære
det højtideligt gennem mødesa-
len til akkompagnement af na-
tionalmelodien. Der er et an-
strøg af 1930´ernes fædre-

landsdyrkelse i stil med de så-
kaldte ‘genrejsningsbevægelser’
over det nye højre som ønsker
at frelse nationen og bringe de
sande patriotiske dyder til hæ-
der og værdighed igen. 

Kampen mod den kommu-
nisme som ikke længere spiller
nogen rolle, var en bærende del
af højreradikalismens funda-
ment i mellemkrigstiden. Ang-
sten for en social revolution og
hadet til ‘de rødes’ egalitarisme
førte i 20´erne og 30´erne

mange nationalt orienterede til
at støtte disse bevægelser. Kam-
pen gjaldt i videre forstand alle
islæt i samfundet, inklusive
kunsten og kulturen som ikke
blev regnet for en del af det or-
ganiske fællesskab. 

På det grundlag er der ingen
af nutidens højreradikale par-
tier der kan hævde ikke at
bygge videre på nogle allerede
velkendte doktriner. Det gælder
særligt i synet på hvem der
hører til nationen. Mere ekspli-
citte former for racisme som før
i tiden stort set var synonymt
med antisemitisme, er i reglen
renset ud. Mistænksomheden
mod fremmede mennesker,
normer og kulturer er dog i høj
grad intakt. 

Dagens højreradikale er såle-
des ikke, eller kun yderst sjæl-
dent, Hitlers direkte arvtagere.
Derimod udfylder de nogle af
de samme funktioner som høj-
reradikalismen, herunder na-
turligvis nazismen og fascismen
generelt, gjorde for 60-70 år si-
den.    

Demokratiet til forskel
Når spørgsmålet om fascismens
´genkomst´ overhovedet er re-
levant skyldes det den udbredte
tilbøjelighed til at drage paral-
leller mellem dengang og i dag. 

Ved indgangen til Anden Ver-
denskrig var størstedelen af Eu-
ropas stater domineret af regi-
mer der i forskellige afskygnin-
ger befandt sig på den
højreradikale del af det ideolo-
giske spektrum. Det er ikke just
tilfældet i dag, men alene hypo-
tesen , båret af et dirrende
´hvad nu hvis´ får mange til at
lege med tanken om at det
måske om føje tid kan blive et
ubehageligt nærværende pro-
blem. 

I den forbindelse er det inter-
essant at notere at den liberal-
parlamentariske statsform ved-
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Fra at være et ubetydeligt fænomen i det meste af efterkrigstiden

har det yderste højre siden begyndelsen af 1990´erne manifesteret

sig stadig kraftigere. Der tales seriøst om en ´fascistisk renæs-

sance´, og lederne af højrepartierne sammenlignes med Hitler. 

I denne artikel diskuterer ph.d.-stipendiat Adam Holm disse fore-

stillinger og søger samtidig at belyse nogle centrale værdier og 

udtryksformer for højrefløjen.

Dagens højreradikale er ikke, eller kun yderst

sjældent, Hitlers direkte arvtagere. Derimod

udfylder de nogle af de samme funktioner som

højreradikalismen, herunder naturligvis 

nazismen og fascismen, generelt gjorde for 

60-70 år siden.

NYNAZISME – Vor tids nynazister er nok en trussel mod venstreorienterede grupper, flygtninge og

indvandrere, men ikke mod demokratiet som sådan. Indtil videre rækker potentialet kun til at samle

nogle få hundrede tilhængere – som her, hvor medlemmer fra det i Tyskland forbudte nazi-parti FAP

macherer i Køge 1997 sammen med Johnny og Co. for at højtideligholde ti-året for Rudolf Hess’ død.
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måtte være rundet af en tradi-
tion der grundliggende befin-
der sig i modstrid med de de-
mokratiske normer. 

Produkter af fredstid
I den ideologisk turbulente
mellemkrigstid var der større
frirum til at angribe demokra-
tiet. Modstanden mod dét som
højreradikale intellektuelle for-
agteligt stemplede som ‘syste-
met’, en blanding af arbitrært
magtmisbrug og demokratisk
regimente, var direkte ækviva-
lent med varigheden af den de-
mokratiske kultur i de enkelte
lande. Mange steder var demo-
kratiet først blevet indført efter
Første Verdenskrig. Det satte
nødvendigvis sit præg på den
måde hvorpå politik blev ført
og tænkt. 

Selv om man skal være for-
sigtig med at anlægge en retro-
spektiv synsvinkel på historiens
forløb i stil med: “Det er ikke
underligt at demokratiet kol-
lapsede i Weimarrepublikken”,
er det givet at lang tids til-
væning til en statsform der byg-
gede på borgernes aktive delta-
gelse og en ´herredømmefri´
offentlig diskussion, bidrog til
at bevare demokratiet. Som
den amerikanske fascisme-for-
sker Stanley Payne gør op-
mærksom på, kan man på bag-
grund af erfaringerne fra mel-
lemkrigstiden uddrage en lære:
fascismen opstår ikke i lande
med en veludviklet liberal-par-
lamentarisk offentlighedskul-
tur. 

Hvor den fascisme og højrer-
adikalisme der opstod i de tid-
lige 1920´ere, var dybt præget
af Den store Krig 1914-1918 og
de sociale og politiske omvælt-
ninger der fulgte i dens køl-
vand, er nutidens højreradikale
partier i Vesteuropa produkter
af over fem årtier med fred, op-
bygning af demokratiske insti-

tutioner og øget materiel vel-
stand. 

Uklar begrebsanvendelse
Den mest iøjnefaldende mod-
stand mod demokratiet kom-
mer i dag fra nazisterne. Deres
mange voldelige overgreb,
heraf mange med dødelig ud-
gang, mod dét de betegner som
‘moralske fjender’, må karakte-
riseres som en trussel, men ikke
i tilstrækkelig grad til at udløse
en omfattende samfundsmæs-
sig destabilisering hvis slutsats
bliver demokratiets endelige
undergang ligesom i Tyskland i
1933. Nazisterne har ikke po-
tentialet hertil. De der for deres
indre blik fremmaner billedet
af den uroplagede Weimarre-
publik som symbolet på et
hårdt prøvet demokrati der
slutteligt bukkede under for
´mørkets kræfter´, ser ikke
hvor de virkelige problemer lig-
ger i dag. 

En væsentlig forklaring på
denne fejlslutning skyldes at
der hersker forvirring om hvem
der skal regnes med til den ra-
dikale højrefløj, og hvad dette
felt dækker. Den uklare be-
grebsanvendelse – et problem
som også denne artikel bærer
præg af – hænger sammen med
de ovenfor skitserede forskelle i
udtryksmåder. Overordnet har
vi at gøre med et sæt af hold-
ninger der rækker fra nazister
over nationalistiske chauvini-
ster til højreliberale. Det er med
andre ord et heterogent felt
som er påvirket af forskellige
idéhistoriske impulser og tradi-
tioner. 

Ryster man populært sagt po-
sen kan man inden for det nye
højre fremdrage en lang række
af modsætninger, eksempelvis
mellem holocaust-revisionister
og folk der ikke betragter Aus-
chwitz som ´en løgn´, fortalere
for velfærdsstat og privatise-

ringsliberalister, modstandere
og tilhængere af supranationale
sammenslutninger som EU og
NATO, regionalister og natio-
nalister, romantiske nostalgi-
kere og technofreaks, reaktio-
nære og postmodernister, ra-
cister og etnopluralister,
økologister og industrialister,
religiøse og ateister, intellektu-
elle og hooligans. Listen kan
mageligt gøres længere. 

Uanset hvilken betegnelse
man vælger, er det vigtigt at slå
fast at det kan dreje sig om alt
fra ideologi over bestemte poli-
tiske aktiviteter til personlige
meninger. Der er med andre
ord ikke tale om et fænomen
der alene kan betragtes som en
politisk diskurs.

Pointen er den enkle at der i
den gængse – og det vil i vidt
omfang sige medieskabte –
tolkning af det nye højre lægges
vægt på de aspekter der synes
at sammenfatte de disparate
former til én bevægelse, én
identificerbar strømning. Tolk-
ningsrammen for hvad vi ser i
dag refererer derfor uværgeligt
til fortiden. Når vi siger: “Det er
ligesom i 30´erne”, må man på
den ene side konstatere at der
ganske rigtigt i dag også er en
vækst at spore på det yderste
højre, på den anden side må
man være omhyggelig i sin ana-
lyse af hvad det er man mener
at se. 

Velfærdschauvinister og
højreradikale
Med reference til ovenstående
argument om at højrefløjen
ikke er et kollektiv med ét mål –
måske endda i mindre grad end
i 30´erne – må man holde sig
for øje at betegnelser som ´eks-
tremisme´ og ´radikalisme´
langt fra altid er dækkende. Det
er en politisk arv fra mellem-
krigsårene som uden videre ap-
pliceres på de partier der ligger

til højre for de etablerede bor-
gerlige partier. 

Partier som FPÖ i Østrig, Vla-
ams Blok i Belgien, Front Natio-
nal i Frankrig, Lega Nord og Al-
leanza Nationale i Italien, Det
schweiziske Fædrelandsparti,
Fremskrittspartiet i Norge og
Dansk Folkeparti herhjemme er
fælles om at vende sig mod ind-
vandring, multikulturalisme og
visionerne for den ´globale
landsby´. De vil genoprette det
nationale fælleskab som de me-
ner er truet af undergang. Der
er tale om en politisk anskuel-
sesform – ideologi er for stærkt
et udtryk – der opererer med en
række konkrete fjendebilleder,
f.eks. muslimer, akademikere,
venstreliberale politikere, inter-
nationale bistands- og hjæl-
peorganisationer, medierne
samt diverse græsrodsbevægel-
ser. 

De hårde retoriske udfald
som disse partier fremkommer
med, virker anstødelige på
mange mennesker og giver par-
tierne et skær af ´ekstre-
misme´. En lidet mundret be-
tegnelse som ´nationalistisk
velfærdschauvinisme´ vil for
partier som Dansk Folkeparti
og Fremskrittspartiet imidlertid
være mere berettiget, mens par-
tier som Front National og Vla-
ams Blok, der har modtaget ad-
skillige domme for racistiske
udsagn, og som åbenlyst beken-
der sig til historierevisionismen
om jødeudryddelserne, kan de-
fineres som højreradikale. Men
også de to sidstnævnte partier

har i højere grad forstået betyd-
ningen af at benytte et accepta-
belt politisk ´newsspeak´. 

Gradvist, som det er tilfældet
i Østrig, rykker partierne fra
den position på det yderste
højre som de véd er stigmatise-
rende, ind mod midten og bli-
ver ´mainstream´ eller ´cen-
trumsradikale´. Genkendelig-
heden for mange vælgere bliver
dermed større idet disse partier
på en lang række områder fra
socialpolitik til kulturpolitik lig-
ger i et ubestemmeligt mellem-
leje mellem socialdemokra-
tisme og konservatisme.

Herhjemme viser under-
søgelser at Dansk Folkepartis
vælgerkorps ikke adskiller sig
nævneværdigt fra andre partier
med hensyn til indkomstgrund-
lag og samfundsposition. Det er
altså ikke, som det ofte gøres
gældende, en social protestbe-
vægelse der bæres frem af sam-
fundets svageste grupper. Deri-
mod kan der peges på en for-
skel i uddannelsesmæssig
baggrund. Skillelinien går der-
for snarere mellem højt- og
lavtuddannede end mellem
økonomiske strata. 

Skjult anslag mod 
demokratiet
Partierne på det nye højre søger
ikke at skyde demokatiet i
sænk. Men de medvirker til at
så tvivl om dets legitimitet ved
at lægge afstand til nogle af
kerneværdierne i et velfunge-
rende demokratisk samfund:
pluralisme, lighed og tolerance. 

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.  

Man kan tale om en slags ‘be-
skæringspolitik’ hvor disse par-
tier vil bortskære de dele af det
liberale samfund der strider
mod deres værdier. Afhængig af
det pågældende partis styrke er
der risiko for at disse synspunk-
ter umærkeligt vinder indpas i
den politiske og kulturelle
dagsorden. I stedet for en seriøs
diskussion om fremmedangst,
sociale problemer, integrations-
politik, økonomi og nationa-
lisme ser man mange steder ha-
stige omskrivninger af lovgiv-
ningen på indvandrings- og
flygtningeområdet. 

Betydningen af partierne på
det nye højre ligger således i at
de uden at ville andet end at
overbevise har held med at un-
derminere den frie meningsud-
veksling, som er grundstenen i
et demokratisk samfund. I den
forstand repræsenterer de
fremmedfjendtlige partier, eks-
treme eller ej, et skjult anslag
mod demokratiet. ■

Adam Holm er ph.d.-stipendiat
ved Institut for Historie på
Københavns Universitet. Han ar-
bejder på en afhandling om in-
tellektuel højreradikalisme og
idékonservatisme i mellemkrigs-
tiden i Danmark. For øjeblikket
skriver han sammen med jour-
nalist Anita Bay Bundegaard en
bog om den nye højrepopulisme i
Europa, som udkommer senere
på året på Forlaget Fremad.

F
O

T
O

: 
N

O
R

D
F

O
T

O

Som den amerikanske fascisme-forsker Stanley Payne gør 

opmærksom på, kan man på baggrund af erfaringerne fra mellem-

krigstiden uddrage en lære: fascismen opstår ikke i lande med en 

veludviklet liberal-parlamentarisk offentlighedskultur.

FARFARS FASCISME – Angsten for en social revolution og hadet til ‘de rødes’ 

egalitarisme fik mange nationalt sindede til at støtte nazisterne i 20’erne og 30’erne. 

Her er de på march i Stockholms gade i 1933.



Dygtige medarbejdere og
forskning i verdens-
klasse er to afgørende

parametre for en levedygtig in-
dustri i Danmark. Virksomhe-
derne har behov for flere med-
arbejdere som kan producere
ny, original viden. Det er derfor
at dialogen mellem Køben-
havns Universitet og virksom-
hederne er så vigtig. 

Samarbejdet er blevet meget
bedre i løbet af de sidste ti år –
men det betyder naturligvis
ikke at det ikke kan blive bedre.
I dette samarbejde er respekt
for og hensyntagen til hinan-
dens forskellighed nøgleordet.
Universiteterne skal med andre
ord leve i vekselvirkning, men
skal naturligvis også have lov til
at være sig selv.

Mere erhversrettede 
uddannelser
Virksomhederne har på flere
fagområder et godt samarbejde
om forskningsprojekter med
Københavns Universitet. Den
næste store udfordring er at få
taget hul på en dialog om hvor-
dan vi kan orientere flere aka-
demiske uddannelser mod det
private arbejdsmarked også. 

Hovedopgaven for universi-
tetet var tidligere – med de
klassiske professionsuddannel-
ser som undtagelse – at ud-
danne forskere og gymnasie-
lærere. Den nyeste prognose fra
Undervisningsministeriet viser

imidlertid at over halvdelen af
de kandidater som dimitterer
frem til 2010 fra matematik- og
fysik-fagene, vil finde beskæfti-
gelse i den private sektor. Poin-
ten er naturligvis ikke at vi ikke
skal uddanne gymnasielærere,
men at det reelle jobmarked for
de studerende i højere grad må
afspejle sig i disse uddannelsers
faglige profil og struktur. 

Den ændrede aftagerprofil
og den store stigning i antallet
af studerende bør lede til mere
professionsrettede universitets-
uddannelser. Mange universi-
tetsansatte er med rette bekym-
rede over at en sådan udvikling
vil undergrave det akademiske
niveau. Det må ikke ske. Uni-
versitetet skal fortsat udgøre
den absolutte top af vores ud-
dannelsessystem. Dét at univer-
sitetet har mange studerende
må ikke stå i modsætning til
uddannelse af eliten. 

Virksomhederne har et stort
behov for adgang til originale
forskere på højt niveau. Udfor-

dringen er derfor på én gang at
uddanne eliten på ph.d.-niveau
og de mange professionelle på
kandidatniveau. Det er selvsagt
en vanskelig balance.

Behov for skarpere fag-
lige profiler
En vej er tydeligere afstignings-
trin for de akademiske uddan-
nelser. Det er fortsat for udfly-
dende hvori kandidatuddannel-
sens profil adskiller sig fra
ph.d.-uddannelsens. Også på
Københavns Universitet. Det er
væsentligt at samtlige afstig-
ningstrin har en egen profil, et
defineret kompetenceniveau,
og at der er tale om en sam-
menhængende uddannelse. 

Den type bacheloruddannel-
ser som ikke lever op til disse
krav, men alene er en ‘halv’
kandidatuddannelse, er ubru-
gelige. Bacheloruddannelserne
må målrettes et relevant ar-
bejdsmarked og repræsentere
en selvstændig værdi. Kun på
den måde vil de få arbejdsgi-

vernes inter-
esse. 

Danmark
skal muligvis
have fem bio-
logiuddannel-
ser, men ud-
dannelserne
skal have for-
skellige faglige
profiler. Der-
med kan den

studerende som ønsker at være
gymnasielærer vælge ét univer-
sitet, og den studerende som
sigter efter en karriere i indu-
strien kan vælge et andet.  Der-
for er det vigtigt at man inden
for universitetets brede fagud-
bud skærper de faglige profiler. 

Københavns Universitet må
erkende at man ikke er lige
gode på alle fagområder. Det
handler om at universitetet og
fakulteterne i højere grad gen-
nem strategisk planlægning og
prioritering vælger hvilke ud-
dannelsesretninger og forsk-
ningsområder de vil satse på.

Skærpet global 
konkurrence
Men er de danske universiteters
faglige niveau ikke på globalt
niveau, så er den viden der
kommer ud i virksomhederne
heller ikke konkurrencedygtig
på verdensmarkedet. Det er
den heldigvis i dag på mange
universitetsuddannelser i Dan-
mark. 

Der er god grund til at være
stolt af det høje internationale
niveau på især en række natur-
videnskabelige og tekniske fag.
Sådan skal det gerne blive ved
med at være. Men det kræver at
universiteterne forbereder sig
på en skærpet global konkur-
rence om at tiltrække de bedste
studerende og de mest dynami-
ske virksomheder.

Alene i Europa findes der

500 universiteter, 5000 fakulte-
ter og 50.000 institutter hvor
virksomheder og studerende
kan shoppe efter den bedste
forsknings- og uddannelseskva-
litet. Den videnintensive pro-
duktion koncentreres i dag i de
dynamiske regioner hvor viden-
og kompetencemarkedet er
mest tilgængeligt. Den fysiske
nærhed til den rigtige arbejds-
kraft og den specialiserede vi-
den er et afgørende  konkur-
rence-parameter. Derfor ser vi
også at mange virksomheder
lægger sig tættere og tættere
omkring stærke universitetsmil-
jøer i f.eks. Cambridge,
München og Øresundsregio-
nen. 

I de seneste 30 år har debat-
ten fokuseret på universitetets
forvandling fra eliteuniversitet
og til moderne masseuddannel-
sesinstitution. Den næste store
udfordring, der tegner sig tyde-
ligere og tydeligere, er universi-
tetets rolle som udbyder af livs-
lang uddannelse. Et akademisk
uddannelsesforløb er ikke af-
sluttet med en kandidateksa-
men, men først lige begyndt.
Her halter vi desværre bagefter
herhjemme. At realisere det
lærende universitet er den
næste store udfordring for 
samarbejdet mellem Køben-
havns Universitet og Dansk In-
dustri. ■
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Er Københavns Universitet 
også erhvervslivets universitet?

Af direktør Lars B. Goldschmidt,

Dansk Industri

S Y N S P U N K T

D E BAT ▼

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.

For nylig kom en tværmi-
nistriel rapport om elever
og studerendes arbejds-

miljø. Rapporten viste sig at
være en skuffelse på grund af
svage konklusioner. En forbed-
ring af arbejdsmiljøet på bl.a.
Københavns Universitet lå ikke
lige for.

I flere år har de studerende
forsøgt at overbevise Folketin-
get om at vi bør sikres visse ret-
tigheder. Der har været lovfor-
slag oppe om bedre arbejds-
miljø for elever og studerende
uden den store opbakning fra
de politiske partier. 

Men er det blot unødigt brok
fra en forkælet generation at
stille krav til arbejdsmiljø? 

Det synes vi ikke i Forenede
Studenterråd. Når regeringen
siger at 50 procent af en ung-
domsårgang skal på en videre-
gående uddannelse, er det ikke
nok at oprette pladserne. For-
holdene skal også være i orden.

Fast arbejde i sundheds-
sektoren
DSU og HK-ungdom lavede i ef-
teråret en undersøgelse. Den vi-
ste at 74 procent har ryg-pro-
blemer i større eller mindre
grad, og 21 procent har været
væk fra skolen inden for 12
måneder på grund af rygsmer-
ter. 75 procent sidder i lokaler
der ikke ville kunne få dispen-
sation hvis det var på en ar-

bejdsplads! Rystende tal i be-
tragtning af at undersøgelsen
er foretaget blandt de 16-19
årige.

I Sverige kom de studerende
i 1990 under arbejdsmiljøloven,
og siden er antallet af arbejdsu-
lykker for elever og studerende
faldet med 90 procent. Det kan
undre hvorfor svenskerne kan
når vi ikke kan.

Hvad ønsker politikerne af
uddannelsessystemet? For-
håbentlig en veluddannet
gruppe som kan være til gavn
for arbejdsmarkedet. Derfor er
det grotesk at det først er efter
endt skolegang at vi får indfly-
delse på vores arbejdsmiljø. På
det tidspunkt er det for sent.

Rygproblemerne er kommet og
allergien/astmaen ligeså. 

“Uddannelse er Danmarks
eneste råstof”, siger regeringen,
men det er åbenbart tomme
ord. På den anden side kan vi jo
glæde os over at de problemer
som opstår gennem vores studi-
etid, er med til at holde sund-
hedssektoren beskæftiget! ■

Stud. mag. Jakob L. Kristensen,
Forenede Studenterråds Levevil-
kårsudvalg

■  A R B E J D S M I L J Ø

Av min ryg

Den næste store udfordring er 

at få taget hul på en dialog om

hvordan vi kan orientere flere 

akademiske uddannelser mod 

det private arbejdsmarked også. 
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L Ø ST  O G  FAST ▼

Kan du ikke få studier 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 Fiol-

stræde 22, eller de faglige vejle-

dere på dit studie, hvis du har ge-

nerelle 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 over-

bygningen, eller lignende.

Invitation til Åbent 
Hus – Humanbiologi-
uddannelsen 
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.

Student/Young Pugwash
Denmark
Formål: At samle en gruppe stu-

derende og yngre intellektuelle

med interesse i at integrere eti-

ske overvejelser i deres daglige

arbejde med hhv. naturviden-

skab og teknologi – evt. som

dansk gren af den internatio-

nale bevægelse Student/Young

Pugwash, der beskæftiger sig

med sociale og etiske aspekter

af videnskab og teknologi. 

Interesserede kan henvende sig til

Tom Børsen Hansen, e-mail: pu-

gwash@jubiipost.dk. Yderligere

oplysninger på www.student-

pugwash.org/,

www.spusa.org/pugwash/ eller

www.pugwash.org.

Kurser

Introduktionsundervis-
ning i REX-databasen,
Amager
1/3 kl. 17.15-19.00

3/3 kl. 13.15-15.00

6/3 kl. 15.15-17.00

Undervisning i REX-emne,
Amager
2/3 kl. 15.15-17.00 Ballet

Introduktionsunder-
visning i REX-databasen,
Fiolstræde
23/2 kl. 10.15-12.00

28/2 kl. 15.15-17.00

Undervisning i emnesøg-
ning i Rex-databasen,
Fiolstræde
23/2 kl. 13.15-15.00 Politiologi

2/3 kl. 14.15-16.00 Økonomi

Undervisning i CD-ROM
baser, Fiolstræde
22/2 kl. 13.15-15.00 Økonomi

1/3 kl. 13.15-15.00 Politiologi

Undervisning i CD-ROM,
Slotsholmen
24/2 kl. 13.15-15.00 Antropologi

29/2 kl. 10.15-12.00 Teologi

Personlig eller telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747* 1

Møder

Fredagsforelæsninger
Emne: Tysk prosalitteratur i

1990’erne. Nogle tendenser.

Oplæg ved ph.d.-stipendiat

Hanne Roswall Laursen. 

Tid: 18/2 kl. 11.00-13.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

17.1.32.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

8174.

Selskabet for Naturlærens
Udbredelse
Emne: Virksomhedsbesøg på DHI -

Institut for Vand og Miljø.

Tid: 21/2-00, kl. 16.00.

Tilmelding nødvendig: ved Bente

Egaa, tlf. 3587 8804.

På vej hjem-forelæsninger
Emne: Køn - i fiktion og virkelig-

hed i vesteuropæisk kultur. 

Oplæg: Profil af den oplyste

kvinde i 1700-tallets Frankrig

ved Merete Grevlund

Tid: 21/2 kl. 16.15.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, anneksaud. A.

Oplæg: Kvindens lette litteratur –

skrevet af mænd ved Pernille

Strande-Sørensen.

Tid: 28/2 kl. 16.15.

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, anneksaud. A.

Arrangør: Det humanistiske Fakul-

tet. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Bjørn Ekmann, tlf. 3532 8174.

Studentermenigheden 
på Amager
Emne: Ørkenbrevet, studiekreds

om Jesusromaner.

Tid: 22/2 kl. 15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

6.1.44

Emne: Force Majeure, forfatteraf-

ten med Niels Lyngsø.

Tid: 29/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Half-

dansgade 6.

Yderligere oplysninger: 

tlf. 3532 8017 eller

www.hum.ku.dk/sma

Dansk Funktionel 
Grammatik
Emne:Contact-Induced typological

change ved Sally Thomason,

University of Michigan.

Tid: 23/2 kl. 14.00-16.00.

Emne: Ikonicitet og struktur. Hvor

står vi? - ved Peter Harder, KU.

Tid: 1/3 kl. 14.00-16.00.

Møderne finder sted på KUA,

Njalsgade 80, lokale 16.1.21.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

8170.

Filosofa
Emne: Hilbers opfattelse af mate-

matikken i ny belysning ved

prof. Stig Andur Pedersen, RUC.

Tid: 23/2 kl. 19.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

14.2.50.

Entré kr. 10,00.

Yderligere oplysninger: Martin

Røpcke, e-mail:

m_roepcke@hotmail.com.

Hertoft-eftermiddag
Emne:Den europæiske kærlig-

hedshistorie ved Kai Aalbæk-

Nielsen.

Tid: 24/2 kl. 16.00-18.00.

Sted: Rigshospitalet, Borgmester

Jensens Allé 55, opg. 61,

psyk.afd. O’s auditorium.

Adgang er gratis.

Yderligere oplysninger: Dansk

Forening for Klinisk Sexologi,

tlf. 4399 6619.

Informationsmøde 
om ELSA
Emne: Mødet indledes med op-

læg ved Udenrigsminister Niels

Helveg Petersen om humanitær

intervention. Derefter følger

oplæg om Intern Ship i FN, New

York. Sidst vil der være informa-

tion om ELSA v. de forskellige

bestyrelsesmedlemmer. Tilmel-

ding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger: ELSA, Stu-

diestræde 34, st., tlf. 3532 3323,

kl. 11.30-13.00.

Kvindeligt Selskab
Emne: Simone de Beauvoir. Si-

mone-klubbens første møde i

foråret. Møderne styres af kul-

turchef Jytte Hilden.

Tid: 24/2 kl. 19.30.

Sted: KVINFO’s Bibliotek, Christi-

ans Brygge 3.

Gratis adgang for medlemmer.

Yderligere oplysninger: 

tlf. 3313 5088.

Studentermenigheden
ved Trinitatis Kirke
Emne: Dommedagsvisioner i Mid-

delalderen - Vi ser vores historie

som i et fjernt spejl. 

Ved prof. i middelalderhistorie

Brian Patrick Mcguire, RUC.

Tid: 24/2, kl. 20.00.

Sted: Rundetaarns Bibliotekssal.

Entré kr. 15.

Yderligere oplysninger på tlf.

3393 0183.

Eftermiddagsmøde, 
Sundhedsøkonomi
Emne: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedstjenesteforskning, arrange-

rer eftermiddagsmøde med 

emnet Medicinpriser og -tilskud

v/professor Hans Keiding og

ph.d.-studerende Kasper P. Jør-

gensen.

Tid: 28/2 kl. 15.00-17.00.

Sted: Panum Instituttet, Store 

Mødesal.

Yderligere oplysninger: E-mail:

B.Holm@pubhealth.ku.dk.

Biokemisk Forening
Symposium: Signalling 2000 – ad-

vances in signal transduction of

hormones, growth factors, neu-

rotransmitters and chemokines.

Time: 29/2 at 13.00-17.30.

Place: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3B, Lundsgaard aud.

Abstracts: www.biokemi.org.

Further information: Steen Gam-

meltoft, tlf. 4323 3455, e-mail:

SG@DCB-GLOSTRUP.DK.

Naturvidenskabelig 
Alumneforening
Emne: I anledening af Det natur-

videnskabelige Fakultets 150 års

fødselsdag indbyder alumnefor-

eningen til foredrag med Ejvind

Slottved om Fakultetets fortid.

Efterfulgt af traktement og for-

eningens årlige generalforsam-

ling.

Tid: 29/2 kl. 18.00.

Sted: Rockefeller bygningen, Juli-

ane Maries vej 30, auditoriet.

Alle er velkomne men tilmelding

nødvendig til Gertrud Glar Pe-

dersen, tlf. 4587 4100, e-mail:

truddi@get2net.dk.

Teologisk Forening
Emne: Cand.theol. Mette Birkedal

Bruun: Bernhard af Claivaux’

parabler og den monastiske ho-

risont.

Tid: 29/2 kl. 20.00

Sted: Fakultetets forsamlingslo-

kale, Købmagergade 44 o.g.

Medlemskontingent pr. semester

kr. 40 for studerende, kr. 60 for

andre. Ikke-medlemmer kr. 20

pr. møde.

Strukturel Dialektik
Kursusrække i foråret.

Emne: Suverænitet – tekstlæsning

og diskussion v/Lars Bo Kasper-

sen. Tekster: Bartelsson, Kras-

ner, Waltz, m.fl.

Tid: 1/3 kl. 10.00-evt. 16.00

Yderligere oplysninger: Institut

for Arkæologi og Etnologi, tlf.

3532 4103, e-mail:

sobiecki@coco.ihi.ku.dk. Mø-

derne finder sted på Vestergade

10, 1. sal, lokale Al 2.

Dansk Human-etologisk
Forening
Emne: Adfærdsmæssige konse-

kvenser af prænatal hormonel

eksposition hos dyr og menne-

sker ved cand.psych. ph.d.-stu-

derende Caroline Ripa, Institut

for Sygdomsforebyggelse.

Tid: 2/3 kl. 19.30.

Sted: Zoologisk Laboratorium,

Universitetsparken 15, aud. A.

Yderligere oplysninger: tlf. 3332

6999, 3810 6303 eller e-mail:

rune@axp.psl.ku.dk. 

Generalforsamling
Foreningen Studenterhuset ind-

kalder til Ordinær Generalfor-

samling.

Tid: 18/3 kl. 16.00.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade 52. 

Kun foreningens medlemmer har

adgang til generalforsamlin-

gen. Nye medlemmer skal være

indmeldt og gamle skal have

fornyet deres medlemskab se-

nest 17/3 kl. 18.00. Indkomne

forslag skal være bestyrelsen i

hænde senest 14 dage før ge-

neralforsamlingen.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

3861, e-mail: sh.kontor@studen-

terhuset.ku.dk.

Seminarer, 
workshops mv.

Samfundsmagten og
magten i samfundet i
Danmark før 1350
Seminarrække. En række forskere

vil belyse det overordnede

emne ud fra en tværfaglig vin-

kel. Seminarrækken fortsættes i

efteråret 2000 og vil blive af-

rundet med et flerdages sympo-

sium i foråret 2001. Foredra-

gene vil finde sted på KUA,

Njalsgade 80, lokale 16.1.114.

Tid: 2/3 kl. 15.00-17.00

Emne: Hvorfor denne seminar-

række?

Arrangører: Institut for Historie,

lektorvikar, mag.art. Michael H.

Gelting tlf. 3532 8282, e-mail:

gelting@hum.ku.dk.

Gillian Fellows-Jensen 
afgangsseminar
Emne: Skandinavisk-angelsaksisk

vikingtidsforskning i anledning

af Gillan Fellows-Jensens af-

gang fra Institut for Navne-

forskning.

Tid: 3/3 kl. 13.00-ca. 16.00. 

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

16.1.20.

Oplægsholdere: Adjunkt, ph.d.

Michael Lerche Nielsen, KU;

Doktorand, cand.philol. Åse

Kari Hansen, Stavanger; Ad-

junkt, ph.d. Peder Gammeltoft,

KU. 

Dagen afsluttes med afskedsre-

ception på instituttet, trappe

10, 3. etage.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

8559.

Encuentro internacional 
Sobre: Mario Vargas Llosa como

autoridad artística, intelectual y

política controvertida.

El encuentro tendrá lugar el

sábado 11/3, 9 a.m.-4 p.m. en el

Departamento de Filología Ro-

mánica, Njalsgade 80, aula

no.6.1.48.

La lengua del encuentro es el

español. Sin embargo, se admi-

ten intervenciones en inglés.

Participantes: Julius Lund, KU; Bir-

ger Angvik, Bergen; Pablo Cri-

stoffanini, Aalborg; Claudio Ci-

fuentes, Odense; Inger Enkvist,

Lund; Jorge Bruce, Lima, Peru.

Para inscribirse al encuentro y al

almuerzo los interesados deben

dirigirse a Julius Lund, Romansk

Institut, Københavns Universi-

tet, Njalsgade 80, 2300 S., tlf.

3532 8425, e-mail:

julu@hum.ku.dk.

Antes de: 3/3-00.

Alle tiders stater
Emne: Seminar om statsdannelse.

Tid: 17/3 kl. 15.00 og 18/3 kl.

10.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, store au-

ditorium. 

Foredragsholdere: Mogens Her-

man Hansen; Gert Sørensen;

Ittai Gradel; Anne-Marie

Eggert-Olsen; Mogens Trolle

Larsen; Niels Thorsen; Adam

Holm, Joachim Lund samt Peter

Schepelern. 

Endeligt program offentliggøres i

Universitetsavisen 2/3.

Deltagelse i frokost og middag

kræver tilmelding senest 8/3 til

Vivi Lund, Institut for græsk og

latin, KUA. 

Arrangør: Studenterforeningen

Phrontisterium, e-mail: phronti-

sterium@hotmail.com.

Ph.D.-Course
Subject: Learning in institutional

contexts.

Lecturers: Mariane Hedegaard

and Seth Chaiklin, AU; Bert van

Oers and Willem Wardekker,

Amsterdam; Juan Daniel Rami-

rez and Jose Antonio Sanchez,

Seville.

Tid: 4-7/4-00.

Sted: Aarhus Universitets konfe-

rencecenter, Aarhus.

Yderligere oplysninger: Kursusbe-

skrivelse samt ansøgningsskema

fås ved henvendelse til Annie

Dolmer Kristensen, Psykologisk

Institut, Asylvej 4, 8240 Risskov,

tlf. 8942 4922, e-mail:

annie@psy.au.dk.

Ansøgningsfrist: 14/3-00.

Ph.D.-Course
Subject: Lipid Biochemistry and

Metabolism Related to Bio-

technology - An introduction to

advanced analytical methods

and lipid biochemistry.

Dates: Two weeks full time in May

and June every other year star-

ting in 2000. 

Contents: Lectures, exercises and

demonstrations. The evaluation

will be in the form of reports

and group presentation. The

number of participants is limi-

ted to 6-12. It is possible to ap-

ply for a grants from DKK 2.500

to 5.000.

Deadline for registration: 1/3-00.

Information on enrolment will

be given 15/3-00.

Further information:

www.adm.dtu.dk/studier/phd/

kurser/c1_1_8.htm or by e-mail

to Dr. Huiling Mu, Dep. of Bio-

chemistry and Nutrition, DTU,

tel. 4525 2744, e-mail: 

mu@mimer.be.dtu.dk.

ST I L L I NG E R  ▼

Teologi

Lektor/lektorvikariat
Sted: Institut for Bibelsk Ekse-

gese.

Indhold: Gammel Testamente

(101-221-44/00).

Til besættelse: 1/7-00.

Nærmere oplysninger: Institutle-

Meddelelser fra
Københavns Universitet

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.



der Mogens Müller, tlf. 3532

3650.

Sted: Institut for Kirkehistorie. 

Indhold: Kirkehistorie (101-221-

45/00). Lektoren skal kunne

indgå i den almindelige kirkehi-

storiske undervisning samt vare-

tage kurser i Kunst og Kristen-

dom under Åbent  Universitet.

Til besættelse: 1/7-00. 

Nærmere oplysninger: Institutle-

der Steffen Kjeldgaard-Peder-

sen, tlf. 3532 3626.

Sted: Institut for Systematisk Teo-

logi.

Indhold: Systematisk teologi (101-

221-43/00) med særligt henblik

på Praktisk teologi.

Til besættelse: Vikariat fra 1/8-00 -

31/7-02.

Nærmere oplysninger: Institutle-

der Kirsten Busch Nielsen, tlf.

3532 3679.

Løn mv: I henhold til overens-

komst mellem Finansministeriet

og vedkommendes faglige or-

ganisation.  

Ansøgning: Indhl. oplysninger om

og dokumentation af ansøge-

rens faglige såvel som undervis-

ningsmæssige kvalifikationer

samt publikationsliste. Påberåbt

materiale medsendes i 4 eks.

Sendes til: Det teologiske Fakul-

tet, Fakultetssekretariatet,

Købmagergade 44-46, 1150

Kbh. K. med angivelse af sags-

nummer.

Ansøgningsfrist: 2/3-00, kl. 12.00.

Samfundsvidenskab

Ph.d.-/Kandidatstipendier 
Sted: Institut for Statskundskab.

Antal: 1 ph.d.-stipendium og 1

kandidatstipendium.

Indhold: Forskeruddannelsen fo-

regår i nær sammenhæng med

forskningen inden for hoved-

områderne: statskundskab, in-

ternational politik og forvalt-

ning. Koncentrationsområderne

for de kommende år er: magt

og demokrati, europæisk inte-

gration og sikkerhed samt of-

fentlig sektor i opbrud. Denne

profilering betyder, at institut-

tet på forskeruddannelsen op-

tager stipendiater med projek-

ter inden for de tre politologi-

ske hovedområder gerne med

vægt på koncentrationsområ-

derne.

Varighed: 21/2 (kand.stip.) eller 3

år (ph.d.-stip.). 

Forventet start pr. 1/5-00 (eller ef-

ter nærmere aftale). 

Kvalifikationskrav: Ansøgere skal

have bestået kandidateksamen.

Ansøgningsfrist: 27/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på ledige stillinger eller tlf.

3532 2645. 

Ph.d.-/Kandidat-
stipendium
Sted: Økonomisk Institut.

Fag: Økonomi og samfundsviden-

skabelig statistik.

Varighed: 21/2-4 år. 

Forventet start: 1/6-00 (eller efter

nærmere aftale). 

Kvalifikationskrav: Ph.d.-stipen-

dium i økonomi kan søges både

efter 4+4 modellen og efter 5+3

modellen.

Ansøgningsfrist: 16/3-00, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på ledige stillinger eller tlf.

3532 2645.

Adjunktur i sundheds-
væsenets organisation og
forvaltning
Sted: Stillingen placeres formelt

ved Institut for Statskundskab,

men vil være delt ligeligt mel-

lem Statskundskab og Afdeling

for Sundhedstjenesteforskning

ved Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Varighed: 1/8-00 - 31/7-03.

Indhold: Stillingen vil forsknings-

mæssigt ved Institut for Stats-

kundskab være relateret til dets

satsningsområde: Offentlig sek-

tor i opbrud. Ved Institut for

Folkesundhedsvidenskab er stil-

lingen relateret til Afdelingen

for Sundhedstjenesteforsknings

forskningsområde omhand-

lende sundhedsvæsenets orga-

nisation. Undervisningsmæssigt

fordeles arbejdet ligeligt mel-

lem de to institutter. Ved Insti-

tut for Folkesundhedsvidenskab

vil undervisningen vedrøre em-

ner relateret til sundhedsvæse-

nets organisation og sund-

hedspolitik på de præ- og post-

graduate uddannelser, som

instituttet bidrager til.

Kvalifikationskrav: Kandidat med

cand.scient.pol-grad eller tilsva-

rende.

Ansøgningsfrist: 5/4-00, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på ledige stillinger eller tlf.

3532 2645.

Eksterne lektorater 
Fag: Økonomi

Sted: Økonomisk Institut.

Periode: 3 år fra 1/9-00. 

Stillingsindhold: Forelæsninger,

eksamensafholdelse og andre

evalueringer samt specialevej-

ledning i Erhvervsret på Økono-

mistudiets kandidatdel.

Fag: Sociologi

Sted: Økonomisk Institut

Stillingsindhold: Forelæsninger,

eksamensafholdelse og andre

evalueringer samt specialevej-

ledning i Sociologi på Økonomi-

studiets kandidatdel.

Periode: 3 år fra 1/9-00.

Kvalifikationskrav: Udover rele-

vant kandidateksamen kræves

yderligere kvalifikationer i form

af videnskabelige kvalifikatio-

ner i almindelighed, praktisk er-

hvervserfaring og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Timetal: Mindst 100 og maksimalt

500 timer pr. undervisningsår.

Timetallet fastlægges forud for

hvert semesters påbegyn-

delse.”Frigørelsesattest” ind-

føjes automatisk i ansættelses-

brevet.

Ansøgning: Indhl. oplysninger om

tidligere undervisningsvirksom-

hed samt en publikationsliste

over videnskabelig produktion.

Der angives (med *) hvilke ar-

bejder ansøgeren ønsker at

påberåbe sig med henblik på

bedømmelen af sine videnska-

belige kvalifikationer. 

Stiles til Rektor og sendes til stu-

dieleder Peter Erling Nielsen,

Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 1455 Kbh. K..

Ansøgningsfrist: 17/3-00. Produk-

tionen indsendes i 2 eks.

Yderligere oplysninger. Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf. 

3532 3008.

Opslagene i deres fulde ordlyd:

Kan rekvireres hos Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Sundhedsvidenskab

Lektor
Sted: Retspatologisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte undervisning og forsk-

ning i retsmedicin og deltagelse

i opgaver for justitsvæsen m.fl.,

herunder deltagelse i en vagt-

ordning.

Ansættelse og aflønning: Iht. 

Finansministeriets overens-

komst med AC om akademikere

i staten med diverse tillæg. 

Ansøgningsfrist: 16/3-00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk. eller tlf. 3532

2645.

Forskningsadjunkt i 
Medicinsk Fysiologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Til besættelse: 1/5-00 for 3 år.

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte patch clamp under-

søgelser af gap junction funk-

tion og modifikation af samme

i hjertemuskelceller og i glatte

muskelceller. 

Forudsætning: Dokumenteret er-

faring med patch clamp teknik-

ken.

Ansættelse og aflønning: Iht.

Overenskomsten mellem Fi-

nansministeriet og AC om aka-

demikere i staten med diverse

tillæg.

Ansøgningsfrist: 17/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk eller tlf. 3532

2645.

Adjunkt i Molekylær
Farmakologi
Sted: Farmakologisk Institut.

Til besættelse: Snarest muligt.

Tidsbegrænset til 3 år. 

Indhold: Stillingen omfatter forsk-

ning inden for molekylær far-

makologi og undervisning efter

gældende normer inden for in-

stituttets undervisningsområde.

Instituttet ønsker at opbygge

en ny forskningsgruppe inden-

for farmakogenetik med vægt

på forståelsen af de molekylære

årsager til sygdom, den moleky-

lære basis for rationel farmako-

terapi, samt den molekylære

forståelse af lægemiddeltoksi-

kologi.

Ansøgningsfrist: 20/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk eller tlf. 3532

2645.

Humaniora

Studievejleder
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Til besættelse: 1/3-00.

Indhold: Studievejledning i he-

braisk og beslægtede sprogom-

råder. Studievejlederen skal i

samarbejde med instituttets to

andre studievejledere tilrette-

lægge vejledningen af institut-

tets studerende. Arbejdet om-

fatter 2 ugentlige timer.

Kvalifikationer: For at komme i

betragtning skal ansøgeren stu-

dere hebraisk på 3. år eller se-

nere.

Aflønning: Iht. aftale mellem Fi-

nansministeriet og SUL.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921.

Ansøgningen stiles til: Studielede-

ren ved Carsten Niebuhr Insti-

tuttet, Snorresgade 17-19, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 23/2-00 kl. 12.00.

Naturvidenskab

Postdoctoral position in
Relativistic Heavy Ion
Physics
Place: The High Energy Heavy Ion

group at the Niels Bohr Insti-

tute.

Contents: Candidates should have

a Ph.D. in experimental nuclear

physics, relativistic heavy ion or

particle physics. The successful

candidate is expected to partici-

pate in data taking at RHIC,

analysis of data from BRAHMS

and detector development for

ALICE. An extensive travel acti-

vity to Brookhaven National La-

boratory and CERN must be ex-

pected.

Employment: The position is ex-

pected to start on (or about)

June 1, 2000. The position is 

initially for one year with a 

possibility of prolongation for 

a second year. 

Salary: By agreement between

the Ministry of Finance and AC. 

The deadline: 14/4-00.

Further information: Dr. J.J.

Gaardhøje, NBI, tel. 3532 5309

or e-mail: gardhoje@nbi.dk.

D I S P U TATS E R  ▼

Sundhedsvidenskab

Læge Åse Krogh Rasmussen

Titel: Cytokine actions on the thy-

roid gland.

Tid: 10/3-00, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62, auditoriet.

Pris: Gratis, så længe lager haves.

Eksemplarer kan erhverves på

adressen Medicinsk Endokrino-

logisk afd. PE, Rigshospitalet. 

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Lars E. Ericson; over-

læge, dr.med. Peter Laurberg;

lektor, dr.med. Mogens Holst

Nissen.

Uofficielle opponenter: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen, men før denne be-

gynder. 

Læge Eva Prescott

Titel: Tobacco-related diseases:

The role of gender. An epide-

miologic study based on data

from the Copenhagen Center

for Prospective Population Stu-

dies.

Tid: 16/3-00, kl. 14.00.

Sted: Kommunehospitalet, Øster

Farimagsgade 5, opg. 11A, 

auditoriet.

Pris: Gratis, så længe lager haves.

Eksemplarer kan erhverves på

adressen Institut for Sygdoms-

forebyggelse, Kommunehospi-

talet. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Asger Dirksen; over-

læge, dr.med. Jørgen H. Olsen;

lektor, cand.stat. Lene T. Skov-

gaard.

Uofficielle opponenter: Kan

melde sig til dekanen før for-

svaret eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen, men før denne be-

gynder. 

Laboratoriechef, lic. med. Lars K.

Poulsen

Titel: Regulation of the IgE aller-

gic immune response by humo-

ral and cellular factors.

Tid: 17/3-00, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, aud. 2.

Pris: Gratis så længe lager haves.

Eksemplarer kan erhverves fra

forfatteren på adresse: Rigs-

hospitalets Allergiklinik 7551,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø

Officielle opponenter: Prof., dr.

med. Kristian Thestrup-Peder-

sen; prof., med. dr. S.G.O. Jo-

hansson, og docent, dr. med.

Ole Werdelin.

Uofficielle opponenter:Disse kan

melde sig til dekanen før for-

svaret, eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen, men før denne be-

gynder.

Cand.med. Juri Lindy Pedersen

Titel: Inflammatory pain in experi-

mental burns in man.

Tid: 21/3-00, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospitals Audito-

rium 3, Kettegårds Alle 30.

Pris: Gratis så længe lager haves.

Rekvireres  ved henvendelse til

forfatteren på adresse: Hjort-

holms Allé 19b, 2400 Kbh. NV.

Officielle opponenter: Prof., med.

dr. Erik Torebjørk og prof., dr.

med. Troel Staehelin Jensen.

Uofficielle opponenter: Disse kan

melde sig til dekanen før for-

svaret eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen, men før denne be-

gynder.

Naturvidenskab

Jan Skov Pedersen

Titel: Structural Studies by Small-

angle Scattering and Specular

Reflectivity.

Tid: 20/3-00, kl. 13.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetsparken 5, auditorium 2.

Officielle opponenter: Prof. Jens

Als-Nielsen, Niels Bohr Institut-

tet for AFG; prof. Peter Pusey,

Dep. of Physics and Astronomy,

Edinburgh .

Eksemplar af disputatsen kan er-

hverves gratis ved henvendelse

til e-mail: jan.skov.pedersen@ri-

soe.dk eller tlf. 4677 4718.

P H . D . - FO R S VA R  ▼

Teologi

Brian Møller Jensen

Titel: Tropes and Sequences in Pia-

cenza, Biblioteca Capitolare co-

dex 65. An analysis of their li-

terary aspects and theological

significance in the liturgical re-

form Ritus Placentinus, includ-

ing an edition of the texts.

Tid: 3/3-00, kl. 13.00

Sted: Købmagergade 44-46, 4. sal,

aud. 12.

Afhandlingen ligger til gennem-

syn på Institut for Kirkehistorie

samt på Fakultetskontoret,

Købmagergade 44-46, min. 14

dage før forsvarshandlingen.

Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Connie Kjøller

Titel: Post-ischemic AMPA-recep-

tor, binding kinetics and turno-

ver in the rat hippocampus with

special emphasis on the GluR2

subunit.

Tid: 23/2-00, kl. 13.00

Sted: Teilum B auditoriet.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til Neuropatolo-

gisk Laboratorium, Marianne

Nielsen, tlf. 3532 6004.

Cand.med. Kim Lyngby Mikkelsen

Titel: Vægt, Vægtændringer og

dødelighed.

Tid: 23/2-00, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, H:S Kommune-

hospitalet, opgang 11a.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til Institut for Syg-

domsforebyggelse, sekretær

Susanne Dahl, tlf. 3338 3871.

Cand.scient. Bente Madsen

Titel: Down-regulation of vaso-

active intestinal polypeptide re-

ceptor type-1 expression in

breast carcinoma cell lines.

Tid: 25/2-00, kl. 14.00.

Sted: Hannover Auditoriet.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til Birgitte Georg,

Klinisk Biokemisk afd., H:S

Bispebjerg Hospital tlf. 3531

2646 eller e-mail: georg@biob-

ase.dk.

Cand.med. Malgorzata Tuxen

Titel: Monitoring ovarian cancer

patients with serum tumor mar-

ker CA 125.

Tid: 25/2-00, kl. 14.00.

Sted: KAS Herlev, lille aud.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til forfatteren, Dal-

strøget 4, 2860 Søborg.
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Cand.med. Christian Østergaard

Andersen

Titel: Det inflammatoriske respons

ved meningitis. En eksperimen-

tel meningitismodel.

Tid: 28/2-00, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, fore-

dragssalen.

Afhandlingen kan rekvireres ved

henvendelse til forfatteren, Sta-

tens Serum Institut, Mikrobiolo-

gisk Udviklingsafdeling, Artiller-

ivej 5, 2300 Kbh. S. E-mail:

coa@dadlnet.dk.

Humaniora

Stig Bernt Poulsen

Titel: Afprivatisering. Klienters op-

levelse af psykodynamisk kort-

tidsgruppeterapi.

Tid: 24/3-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

18.2.173.

Et antal eksemplarer af afhandlin-

gen er fremlagt til gennemsyn

og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information, KUA, og på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst,

Slotsholmen, samt på Institut

for Psykologi, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S. 

Naturvidenskab

Cand.scient. Claus Bøgh

Titel: Variation in Malaria Trans-

mission in Rural Gambia.

Tid: 3/3-00, kl.13.00.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium, Jægersborg Allé 1D, 2920

Charlottenlund. 

Cand.scient. Lise Hoffmann

Titel: The defective sporulation of

lager brewing yeast.

Tid: 3/3-00, kl. 14.00.

Sted: Botanisk auditorium, Got-

hersgade 140.

Afhandlingen kan rekvireres efter

aftale med sekretær Annett

Rasmussen, tlf. 3532 2126.

Cand.scient. Pernille Svane

Titel: Molecular Cloning, Genomic

Organization, and Developmen-

tal and Tissue Expression of 

A Novel Leucine-rich Repeats

Containing G-Protein Coupled

Receptor from Bombyx mori.

Tid: 20/3-00, kl. 13.30.

Sted: Zoologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, aud. B.

Afhandlingen kan rekvireres efter

aftale med sekretær Karen Me-

ilvang, tlf. 3532 1216.

E K SA M E N  ▼

Sundhedsvidenskab

Indtegning til eksaminer
og tentaminer
Fag: Medicin.

Termin: Sommeren 2000.

Tilmelding: 14/2 - 18/2-00 (begge

dage inkl.), på eksamenskonto-

ret, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3 B, bygning 9, 1. sal,

rum 55a. Mandag, onsdag og

fredag: Kl. 9.00-14.00; tirsdag

og torsdag kl. 9.00-15.00.

Tilmelding via WWW:

www.ku.dk/selvbetjening/. 

Eftertilmelding er ikke mulig.

Kemi-tentamen: Finder sted i

maj/juni 2000.

Yderligere oplysninger: Studie- og

eksamenskontoret, Det sund-

hedsvidenskabelige Fakultet,

tlf. 3532 7062.

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, tlf. 3532 4260, e-mail:

NAT-eksamenskontor@adm.ku.

dk.

TA P- ST I L L I NG E R  ▼

2 overassistenter
Sted: SAMF Information. Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet

Omfang: 37 timer/uge.

Indhold: Personlige, telefoniske

og elektroniske henvendelser

vedrørende: studieinformation

(udlevering af blanketter, eksa-

mensudskrifter og andre oplys-

ninger); modtagelse af ansøg-

ninger, klager samt oplysning

om sagsbehandlingsrutiner; re-

gistreringsopgaver (udgående

post, parkeringskort, skilte

m.v.); generel informationsvirk-

somhed om fakultetet, under-

visningsudbud og andre aktivi-

teter.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.samf.ku.dk/opslag.htm.

Medarbejder til univer-
sitetets telefunktion
Sted: Fællesadministrationen, Tek-

nisk Administration.

Indhold: Modtagelse, registrering

og ekspedition af fejlmeldinger

og bestillinger. Betjening af

edb-værktøjer til fejlrettelser,

lokalnummeradministration,

dataændringer m.v. Vedligehol-

delse og udbygning af hjemme-

side. Registrering og dokumen-

tation af telelinier m.v.

Kvalifikationer: Datamatiker, edb-

assistent, teknisk assistent eller

kontoruddannet med solidt IT-

kendskab, herunder MS Office.

Interesse for især den software-

mæssige side af teleteknik. En

kvalitets- og serviceorienteret

indstilling.

Ansøgningsfrist: 9/3-00 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/ eller tlf.

3532 2645.

Assistent/klinikassistent
Tjenestested: Centralkartoteket,

Tandlægeskolens Kliniksektion. 

Timetal: 37 timer ugentlig. Møde-

tid kl. 7.15, turnus til kl. 17.00

indgår.

Arbejdsopgaver: Indskrivning af

patienter, registrering af ud- og

indlevering af patientjournaler,

arkivering og telefoninforma-

tion.

Ansøgningsfrist: 28/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Afdelings-

leder Birthe Jensen, tlf. 3532

6902.

Klinikassistent/tandplejer
Sted: Afdeling for Radiologi,

Tandlægeskolen.

Timetal: 33 timer/uge (i tidsrum-

met kl. 8.00-15.30).

Indhold: Røntgenarbejde – intra-

og ekstraorale optagelser, mør-

kekammer, arkivopgaver, recep-

tionsopgaver.

Ansøgningsfrist: 28/2-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: tlf. 3532

6501/3532 6511.

Overassistent (vikariat)
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Indhold: Skrivefunktion samt bl.a.

elevadministration, diverse 

korrespondance og telefonpas-

ning.

Kvalifikationer: Kontoruddan-

nelse, god til at holde styr på

mange ting samtidig, fleksibel,

omstillingsparat og villig til at

indgå i et team.

Til besættelse: Pr. 1/4-00 eller sna-

rest derefter til 31/3-01.

Ansøgningsfrist: 25/2-00.

Det fulde opslag: Kan rekvireres

på tlf. 3532 6852.

Receptionist/
Overassistent
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 1/3-00 eller snarest

derefter til 30/8-00.

Indhold: Skrankefunktion samt

bl.a. posthåndtering, diverse

korrespondance, varebestilling

og kontering.

Kvalifikationer: Kontoruddan-

nelse, god telefonstemme, god

til at holde styr på mange ting

samtidig, fleksibel, omstillings-

parat og villig til at indgå i et

team.

Ansøgningsfrist: 25/2-00.

Opslaget i fuld ordlyd: Kan rekvi-

reres på tlf. 3532 6852.

Ekspeditionssekretær
Sted: Afdeling for Medicinsk Ge-

netik, Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik. 

Omfang: 37 timer per uge, men

fleksibel.  

Indhold: Korrespondance og kon-

takt med ind- og udland,

ansøgninger og rapporter,

regnskaber, etablering og

ajourføring af databaser, ad hoc

sekretæropgaver. 

Kvalifikationskrav: Selvstændig,

udadvendt og positiv med sans

for sociale relationer, med gode

regnskabskundskaber, edb-

kundskaber, ordenssans, erfa-

ring med planlægning af rejser,

fleksibel og ansvarsbevidst, med

lyst til at arbejde i et travlt og

meget skiftende miljø. 

Ansøgningsfrist: 28/2-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm.

Overassistent
Sted: Institut for Filosofi, Pædago-

gik og Retorik.

Til besættelse: 1/3-00.

Arbejdsopgaver: Deltagelse i den

daglige drift af instituttets bib-

liotek i samarbejde med biblio-

tekaren, bl.a. bogbestilling,

vedligeholdelse af biblioteksda-

tabase, vejledning af lånere.

Som særligt ansvarsområde va-

retagelse af udlåns- og tids-

skriftstyring; Indkøb af kontor-

artikler og inventar; Deltagelse

i instituttets almindelige sekre-

tariatsfunktioner.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau (MAC eller PC);

Godt kendskab til engelsk; Evne

til både at kunne samarbejde

og arbejde selvstændigt; Or-

denssans; Serviceminded over

for studerende og lærere; Vil-

lighed til at indgå i jobrotation.

Aflønning: Iht. overenskomst mel-

lem Finansministeriet og

HK/STAT.

Yderligere oplysninger: Institutle-

der Per Fibæk Laursen, tlf. 3532

8867. 

Ansøgning: Sendes til Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/2-00 kl. 12.00.

Overassistent
Sted: Det retsvidenskabelige Insti-

tut C.

Ansættelsesbrøk: 24 timer.

Indhold: Fagadministration af fa-

get Familie- og arveret samt ud-

færdigelse af større skriftlige

arbejder.

Kvalifikationskrav : Engelsk korre-

spondent med flere års kontor-

erfaring, selvstændig og fleksi-

bel søges til bl.a. fagadministra-

tion.

Ansøgningsfrist: 25/2-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm.

Laborant
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut, sektion B, Panum Institut-

tet.

Indhold: Histolaborant med mole-

kylærbiologisk erfaring søges til

arbejde med dyreeksperimen-

telle studier af hjernens kontrol

med appetit og fødeindtagelse.

Ansøgere med erfaring fra ar-

bejde med histologiske teknik-

ker som immunreaktioner og in

situ hybridisering vil blive fore-

trukket.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Ø V R I G E  
ST I L L I NG E R  ▼

Specialestuderende
Sted: Marinbiologisk Laborato-

rium.

Emne: Marin mikrobiologi – virus

og bakterier. En specialestude-

rende, der kan indgå i vores

igangværende projekt omhand-

lende samspillet mellem bakte-

rier og virus i havvand. Projek-

tet går ud på, v.h.a. en kombi-

nation af nye molekylærbiolo-

giske metoder og mere traditio-

nelle mikrobiologiske metoder,

at beskrive effekten af virus på

artsdynamikken hos marine

planktoniske bakterier.

Indhold: Oplæring i og udvikling

af nye mikro- og molekylærbio-

logiske teknikker i forbindelse

med forskellige laboratoriefor-

søg og feltundersøgelser (tog-

ter) med det formål at belyse

samspillet mellem virus og bak-

terier. Vi forventer, at du deler

vores entusiasme for mikrobiel

økologi og marinbiologi, samt

at du er villig til at yde en habil

arbejdsindsats i forbindelse

med det projekt, som du i høj

grad selv vil være med til at de-

signe.

Til start: I løbet af foråret, men

helst hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger: Adjunkt

Mathias Middelboe, tlf. 4921

1633-311, e-mail:

middelboe@inet.zitech.dk (ikke

13/2-13/3) eller ph.d.-stud. Lasse

Riemann, tlf. 4921 1633-261, e-

mail: lriemann@vip.cybercity.dk.

ST I P E N D I E R  ▼

Ph.d.-stipendier
Sted: Det naturvidenskabelige Fa-

kultet.

Varighed: Et antal 3-årige ph.d.-

stipendier er ledige til uddeling

med tiltrædelse 1/6-00.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

på Det naturvidenskabelige Fa-

kultetskontor, Øster Voldgade

3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/3-00, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk.

Socrates-Erasmus 
studieophold i Europa
Målgruppe: Studerende fra de 

humanistiske, samfundsviden-

skabelige og naturvidenskabe-

lige fakulteter ved Københavns

Universitet.

Emne: Udvekslingspladser og sti-

pendier under de bilaterale af-

taler i EU’s studentermobilitets-

program Socrates-Erasmus.

Periode: Det akademiske år 2000-

2001.

Varighed: 3-10 måneder.

Værtsuniversiteter under de bila-

terale aftaler:

Université Libre de Bruxelles; Uni-

versité de Paris-Nanterre Paris X

(NB! Der forudsættes fransk-

kundskaber på højt niveau);

Université Pierre et Marie Curie

Paris VI; Universiteit van Am-

sterdam; Università degli studi

di Roma Tre; Université de Lau-

sanne; Universidad Autónoma

de Madrid; Universidad Com-

plutense de Madrid; Freie Uni-

versität Berlin; Universität

Wien.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

informationspjecen Jeg vil ud

kan afhentes på Det internatio-

nale Kontor, Fiolstræde 24,

man-torsdag kl. 10.00-15.00. So-

crates-Erasmus koordinator: Elin

Kibsgaard.

Ansøgningsfrist: 24/3-00, kl. 12.00.

Meddelelser fra
Københavns Universitet



Læs medier i Europa
Område: Socrates-programmet

indkalder ansøgninger for op-

hold ved andre europæiske uni-

versiteter.

Målgruppe: Fortrinsvist OB-stude-

rende i Filmvidenskab og Medi-

evidenskab.

Periode: 2000-2001.

Tilskud: Studieophold uden un-

dervisningsafgift i 1-2 semestre.

Endvidere støtte til rejse og op-

hold via EU’s bevillinger. 

Universiteter: London, Paris, 

Amsterdam, Bergen, Barcelona,

Sevilla, Stockholm, Berlin,

Tübingen og Hannover.

Ansøgning: Skema vedr. ophold i

udlandet rekvireres fra Det 

internationale Kontor. Indl. be-

skrivelse af studieforløb, argu-

mentation for opholdets rele-

vans (1 side) og forhåndsgod-

kendelse fra det relevante

studienævn. 

Sendes til: Socrates-koordinator,

lektor Anne Jerslev, Institut for

Film- og Medievidenskab, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/3-00.

Yderligere oplysninger: Tidl. So-

crates-koordinator Stig

Hjarvard, tlf. 3532 8113.

The Euroclear Students’
Stipend
Område: Økonomistipendier.

Målgruppe: Kandidat- og ph.d.-

studerende, der ønsker at stu-

dere monetære og finansielle

emner ved velanskrevne univer-

siteter i Europa og Nordame-

rika.

Antal: 2 - 3 stipendier på hver op

til kr. 100.000. 

Ansøgning: Indhl. beskrivelse af

studieplan og interesser, karak-

terudskrift og mindst to anbe-

falinger fra lærere ved institut-

tet, evt. arbejdsgiver.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Insti-

tut, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 3/3-00, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

3010. 

Stipendierne kan forventes uddelt

i begyndelsen af maj 2000.

RUF: Sundhed og 
jordbrug 2000
Formål: Rådet For Ulandsforsk-

ning (RUF) har til uddeling i

2000 bevilget rejsestipendier til

specialestuderende inden for

hvert af områderne ulandsrela-

teret sundhed og jordbrug, i alt

20 stipendier.

Forudsætninger: Specialestude-

rende, der har fået godkendt

specialeprojekt (inklusive

OSVAL II for medicinstude-

rende) og er på sidste del af

studiet ved en dansk højere

læreanstalt. Projektet skal være

godkendt af danskstøttede bi-

standsaktiviteter. Feltopholdet

kan ikke påbegyndes før ansøg-

ningen er behandlet. Afrappor-

tering ved tilbagekomst til Dan-

mark.

Tilskud: Ydes til billigste rejse, ud-

gifter til vaccination, visum mv.

og max. kr. 3.500 til ophold. I

alt max. kr. 20.000 pr. stude-

rende.

Ansøgning: Indhl. projektbeskri-

velse underskrevet af vejleder,

skriftlig godkendelse fra samar-

bejdslandet, kopi af eksamens-

papirer, budget, specifikation af

den ansøgte sum. Skema kan

rekvireres ved Netværk for

Jordbrugsrelateret Ulandsforsk-

ning (JUF), Att: Anne Sørensen,

Den Kgl.Veterinær-og Landbo-

højskole, Bülowsvej 17, 1870

Frederiksberg C eller ENRECA,

Netværkskontoret for Sund-

hedsforskning, att: Lene Bleg-

vad, Afdeling for International

Sundhed, Pav. 42, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Sendes til: En af ovenstående

adresser. 

Ansøgningsfrist: 15/3-00. Der ud-

deles 5 stipendier for hvert af

områderne. Svar kan påregnes

ca. 3 uger efter ansøgningsfri-

stens udløb.

Scholarstipendier
Område: Bioteknologi, bioetik el-

ler bioret.

Målgruppe: Unge, talentfulde stu-

derende, der i forbindelse med

afsluttende opgaver ønsker at

beskæftige sig med bioetik, bi-

oret, molekylærbiologi, celle-

biologi, kombinatorisk kemi el-

ler cancerbiologi. 

Tilskud: 10 stipendier á kr. 70.000

+ kr. 10.000 til dækning af

driftsudgifter. 

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskemaer og det fulde op-

slag kan rekvireres i Ledelsesse-

kretariatet, tlf. 3532 2613, e-

mail: bij@adm.ku.dk eller på

www.ku.dk/led/satsom/biotek.

Sendes til: Koordineringsgruppen

vedr. bioteknologi, Ledelsesse-

kretariatet, Nørregade 10, 1017

Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 3/4-00. 

LEGATER ▼

Kirsten Schottlænders
Fond
Målgruppe: Studerende, lærere

og forskere inden for det iber-

oromanske område. Ansøgere

med tilknytning til Romansk In-

stitut, KU, vil blive foretrukket.

Tilskud: Ca. 20 legater til f.eks.

studierejser og udgivelsesstøtte. 

Ansøgning: Indhl. budget og det

skal fremgå, hvorledes og hvor-

når legatet tænkes anvendt, li-

gesom støtte fra anden side

skal oplyses. Intet særligt

skema, men ved ansøgning om

beløb over kr. 10.000 fordres

anbefaling. 

Sendes til: Kirsten Schottlænders

Fond, c/o Lektor John Kuhl-

mann Madsen, Romansk Insti-

tut, Njalsgade 78.80, 2300 Kbh.

S.

Ansøgningsfrist: 6/3-00. 

Legatmodtagere får meddelelse

inden udgangen af april

måned. 

Letterstedtska 
Föreningen
Formål: At fremme fællesskabet

mellem de fem nordiske lande

inden for industri, videnskab og

kunst.

Støtte: Til videnskabelige arbejder

med sammenlignende studier i

nordiske forhold. Støtte til

gæstebesøg, konferencer og

trykning af publikationer. Desu-

den midler til kunstnerisk ud-

vikling i Norden. 2 uddelinger i

2000.

Ansøgning: Intet skema.

Sendes til: Letterstedtska Förenin-

gens hovedstyrelse, Box 34037,

S-10026 Stockholm.

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Det Letterstedtske 
Selskab
Formål: Støtte til enkeltpersoner

som tilskud til studierejser i an-

dre nordiske lande.

Støtte: I reglen højst kr. 5.000.

Ansøgning: Intet skema.

Sendes til: Sekretæren, prof. Vagn

Skovgaard-Petersen, Svanevæn-

get 4, 2100 Kbh.Ø. 

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Julie von Müllens Fond
Årlig uddeling kr. 400.000.

Målgruppe: En eller flere danske

forskere, hvis forskningsopga-

ver kræver et længere ophold i

udlandet.

Ansøgning: Indhl. oplysninger om

uddannelse, forskningsprojekt,

formål, budget/overslag og an-

givelse af det søgte beløb. 

Sendes til: Det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab, H.C.

Andersens Boulevard 35, 1553

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 20/3-00. Udde-

ling i forsommeren. 

Caïx Legatet
Tilskud: Et legat på ca. kr. 75.000.

Målgruppe: En humanistisk stude-

rende eller kandidat fra et

dansk universitet. 

Forudsætninger: Et godt kend-

skab til fransk og ønske om at

gennemføre et studieophold i

Frankrig.

Ansøgning: Indhl. projektbeskri-

velse og budget.

Sendes til: Stiles til Dronning Mar-

grethes og Prins Henriks Fond,

Caïx Legatet, Præsidenten for

Det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab, H.C. Ander-

sens Boulevard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist. 6/3-00.

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: Skema for Køben-

havns Universitets legater. På

forsiden angives legatets navn.

Fotokopi af senest foreliggende

årsopgørelse eller selvangivelse

vedlægges ansøgningen.

Sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/3-00. 

Svar til de, der er kommet i be-

tragtning ved uddelingen, med-

deles direkte fra SU-kontoret.

Andre henvises til opslag i Uni-

versitetsavisen.

FO R S K N I NG  ▼

Statens Teknisk-Viden-
skabelige Forskningsråd
Ansøgning til talentprojekter:

Målgruppe: 1) Talentfulde perso-

ner, der har afsluttet deres

ph.d.-stipendium og ønsker at

etablere sig som selvstændige

forskere; 2) yngre, lovende for-

skere eller allerede etablerede

forskere. 

Ansøgning til større apparatur:

Støtte: Til enkeltapparatur eller

apparaturkonfigurationer over

kr. 250.000. Kun til nyt forsk-

ningsområde. 

Ansøgning: Skema 1 fra Forsk-

ningsstyrelsens hjemmeside,

www.forsk.dk.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Randersgade 60, 2100 Kbh.Ø.

Ansøgningsfrist: 3/4-00 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: E-mail:

forsk@forsk.dk eller tlf. 3544

6200.

BO L I G E R  ▼

Bolig søges

Område: København

Periode. 1/3-00 for et år.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: Efter aftale.

Beboer: Roligt amerikansk par

med 3 mdr. gammel dreng.

Forskningsadjunkt ved Niels

Bohr Institutet.

Kontakt: 

E-mail: rolf@apollo.dcess.ku.dk

eller tlf. 3532 0619.

Område: København/Roskilde.

Periode: Snarest.

Størrelse: Efter aftale.

Beboer: Ph.d.-studerende og 

adjunkt. Ikke-rygere.

Husleje: Max kr. 5.000.

Kontakt: E-mail.

hho@sociology.ku.dk.

Område: København

Periode: 3 mdr. fra 1/4-00

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Udstyr: Med bad.

Husleje: Efter aftale.

Beboer: Mandlig gæsteforsker fra

Tyskland.

Kontakt: Anne M. R. Warfield,

Zoologisk Museum, 

tlf. 3532 1043, e-mail: 

AMRWarfield@zmuc.ku.dk.

Område: København

Periode: 1/3-31/12-00.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: Efter aftale.

Beboer: Kvindelig japansk gæste-

forsker.

Kontakt: tlf. 3545 7621 eller tlf.

3532 1567.

Bolig udlejes

Område: Vesterbro.

Periode: Snarest muligt til 1/6 el-

ler 1/7.

Udstyr:  Fuldt møbleret 3-værelses

lejlighed på 77 kvm.

Husleje: Kr. 6.000 inkl. el og gas.

Kontakt: Tlf. 3325 1342, e-mail:

m_grundahl@hotmail.com.

Område: Nørrebros runddel.

Periode: Fra 1/3-00.

Størrelse: 2 vær., ca. 30m2.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Lejer: Helst ikke-ryger.

Husleje: kr. 3.000 kr. vand og

varme. Tøjvask mulig efter af-

tale.

Kontakt: E-mail: abv@oxfordrese-

arch.dk, tlf. 3369 1347/2623

4069 (dag) eller 3582 4069 (af-

ten).

Område: Charlottenlund

Periode: Min. 3 mdr.

Størrelse: Stort 1 vær. lejlighed.

Udstyr: Med separat køkken og

bad.

Lejer: Institut, gæsteforskere ol.

Husleje. Kr. 4.625 inkl. varme. 2

mdr. opsigelse.

Kontakt: Tlf. 3964 1454. 

Område: Indre Nørrebro.

Periode: Efter aftale. 

Størrelse: Ca. 13 m2 værelse. 

Udstyr: Møbleret hvis ønsket. Ad-

gang til brusekabine, toilet og

køkken.

Husleje: Kr. 1.800 inkl. el, varme

og vand.

Kontakt: Tlf. 2814 3733.

Area: Kastrup

Period: Negotiable.

Size: Large furnished bedroom.

Equipment: Share bath, kitchen

and living room with owner. 

Female non-smoking tenant

desired.

Rent: Kr. 3,000 (incl. electricity, he-

ating, washing machine).

Contact: Tel: 3532 8829; 2427

2522 or e-mail:

cynchou@hum.ku.dk or

cynchou@spam.hum.ku.dk.

Kollegier

Studentergården

Ledige pladser: 15-20 stk. fra 1/7.

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU og tilsvarende højere lære-

anstalter. 

Optagelsesbetingelser: Bestået 1.

årsprøve eller tilsvarende eksa-

men (et års normeret studieårs-

værk). 

Husleje: Kr. 1.330 pr. måned + 20

kr. i kollegieafgift. Huslejen in-

kluderer vand, varme, el samt

rengøring af fællesarealer. På

værelserne forefindes bl.a. tele-

fon og internetadgang.

Adgang til: Fælleskøkkener og -

bad, læse- og fjernsynsstue,

have, vaskemaskine m.m.

Ansøgning: Særligt skema kan til-

sendes efter skriftlig henven-

delse vedlagt frankeret svarku-

vert (20g), eller kan nedtages

fra Studentergårdens hjemme-

side. 

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/4-00, kl. 12.00.

Birkerød Gymnasium – 

Kostafdelingen

Adresse: Søndervangen 56, P.O.B.

220, 3460 Birkerød.

Husleje: Kr. 3.050 inkl. kost.

Depositum: Kr. 3.050.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt,

mulighed for hurtig indflytning. 

Yderligere oplysninger: Lisbeth

Damgård, Det internationale

Kontor, tlf. 3532 3897.

Alumneplads på Elers’ Kollegium

Pr. 15/3-00 er en plads ledig for en

teologistuderende. 

Forudsætning: Det skal dokumen-

teres, at ansøgeren har bestået

mindst to års normeret studie-

tid ved KU. Eventuelle slægt-

ninge af fundator eller dennes

hustru har fortrinsret.

Værelserne: Er på mellem 9 og 22

kvm. Adgang til bibliotek,

sauna, have. 

Husleje: Kr. 1.000 + kr. 100 til kol-

legiekassen.

Ansøgning: På “Københavns Uni-

versitets ansøgningsskema for

De Gamle Kollegier” til Stipen-

diekontoret. Ansøgningsske-

maet kan afhentes samme sted.

Vedlægges skriftlig motivation

for optagelse på kollegiet. Do-

kumentation vedlægges. 

Ansøgningsfrist: 1/3-00.

Yderligere oplysninger: Ved inspe-

ctor collegii på tlf. 7730 9999.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Tid: 18/2 kl. 12.00-14.00

Sted: Leifsgade 33, lokale 607

Arr.: Asien-instituttet, tlf. 3532 8845

Religion and 
Japanese Colonialism
Li Narangoa

Tid: 18/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Historiske opinionstudier
Prof. Niels Thomsen, KU

Tid: 18/2 kl. 15.00

Sted: Leifsgade 33, lokale 607

Arr.: Asien-instituttet, tlf. 3532 8845

Buddha within and beyond History:
The buddhology in the Saddharma-
pundarika Sutra in Connection with
an Episode of “Lord Brahma’s Re-
quest for the Buddha’s First Sermon”
Prof. Masahiro Shimoda, Tokyo

Tid: 21/2 kl. 14.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 7.3.19

Arr.: Selskab for Romantikstudier, tlf. 3532 8206

Hegels Phänomenologie des Geistes –
mellem transcendentalfilosofi og 
kulturkritik
Lektor, dr.phil. Jørgen Huggler

Tid: 21/2 kl. 19.30

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

Arr.: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5311  

Konflikter, styring og samarbejde 
hos insektsamfund 
Prof. Jacobus J. Boomsma

Til nytte og gavn - Folketinget eller
Miljøstyrelsen som den ideelle 
arbejdsplads
Steen Gade, tidligere MF, 

nu direktør for Miljøstyrelsen

Tid: 23/2 kl. 19.00

Sted: Caféen, Institut for Statskundskab, Rosen-

borggade 15

Arr.: Grønt Forum, tlf. 3918 2027

Tid: 24/2 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Katakesen som bidrag til udvikling 
af det døbte lægfolks kompetence i
middelalderen
Lektor Ninna Jørgensen

Tid: 24/2 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 o.g.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Søren Kierkegaard og den franske 
eksistentialisme - historien om en 
filosofisk inspirationskilde
Mag.art. Finn Frandsen

Tid: 25/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Studienævn for Germansk Filologi, tlf. 3532

8174

Günter Grass og Tyskland
Prof. Per Øhrgaard

Tid: 25/2 kl. 13.00

Sted. Teilumbygningen, Frederik V’s vej 11, aud. B

Arr.: Institut for Molekylær Patologi, 

tlf. 3532 6056

Role of cell-extracellular matrix 
interactions in mammary gland 
development and in differentiation
of mammary epithelium
Marina Glukhova, Directeur de recherche at the

Inserm Institut Curie, Paris. 

Tid: 25/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Scandinavian acculturation among
English and Franks c.840 to c.900
Prof. Janet L. Nelson, King’s College

Tid: 28/2 kl. 15.00

Sted: Nørre Allé 51, store aud. 

Arr.: Institut for Idræt, tlf. 3532 0829

Human Movement between 
Nature and Culture 
Prof. Knut Dietrich

Tid: 1/3 kl. 15.15-17.00

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19, 

lokale 368

Arr.: Studienævnet for moderne græsk, 

tlf. 3532 8550

Sangen fra Det Hellige Bjerg Athos 
i det nordlige Grækenland
Cand.mag. Tore Tvarnø Lind

Tid: 2/3 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Dåb, katakese og kirkemedlemskab
fra reformation til rationalisme
Prof. Martin Schwarz Lausten

Tid: 3/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Conflict or Cooperation: the Prophetic
and Galenic Traditions in Islamicate
Medicine
Prof. Andrew J. Newman, Edinburgh

bsDus grwa – Collected Topics
Acharya Lama Tengyal 

Tid: 28/2 kl. 15.00 - 17.00

Sted: Leifsgade 33, 5. sal lokale 513

Arr.: Asien-instituttet, tlf. 3532 8845

Foredraget bliver afholdt på tibetansk men med

dansk oversættelse.

Meddelelser fra
Københavns Universitet

Da Günter Grass fik Nobelprisen i litteratur for

1999, demonstrerede nogle af de tyske aviskom-

mentarer endnu engang hvor omstridt han er i

sit hjemland og især har været efter den tyske

(gen-)forening, hvis form Grass kritiserede skarpt.

Forelæsningen tegner konturerne af Günter

Grass' politiske engagement med særligt henblik

på hans stilling til "det tyske spørgsmål". Der er

således ikke tale om en egentlig litterær analyse

af hans forfatterskab – i denne omgang.

Islamisk medicin består af to konfliktende traditioner: den præ-

islamiske Galeniske tradition og den "profetiske medicin" funderet

på profeten Muhammed's åbenbaring. Professor Andrew J. Newman

forsøger i denne forelæsning at gøre op med vestlige forskeres ka-

rakteristik af den profetiske medicin som "kvaksalveri i religiøs for-

klædning" ved at tage udgangspunkt i en persisk tekst om anatomi

fra 1300-tallet og en arabisk lovtekst fra 1600-tallet. Dr. Andrew J.

Newman er lektor i islamstudier og persisk ved Department of

Islamic and Middle Eastern Studies, Edinburgh University.

Bracquetuit, Ronchetuit og andre 
tuit’er: Normanniske stedsnavn fra 
ei språklig brytningstid
Doktorand, cand.philol. Åse Kari Hansen, 

Stavanger

Tid: 3/3 kl. 14.00-14.30

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 16.1.20

Arr.: Institut for Navneforskning, tlf. 3532 8559

Tid: 29/2 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

Ethnicity and Multipartyism in
Northern Cameroun
Dr. Ibrahim Mouiche, Cameroun/

Uppsala
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Brug for 
grundlov i forskning
“Når offentligt ansatte forskere tilskyndes
til øget samarbejde med erhvervslivet, bli-
ver det nødvendigt med en forskningens
grundlov, som ikke alene sikrer forskernes
ret til at publicere deres resultater, men
også pligt til at gøre det.”

Leder af Det økonomiske Råds sekretariat
Peder Andersen, professor på Landbohøj-
skolen Niels Kærgård og direktør for Soci-
alforskningsinstituttet Jørgen Sønderga-
ard, Kronikken, Politiken 9. februar

Nej, der er ej!
“Der er ikke brug for en grundlov, der giver
de offentligt ansatte forskere ubetinget ret
og pligt til at publicere deres resultater. Der
er brug for en forsknings- og samarbejds-
kultur, der sikrer at det sker.”

Adm.direktør i Forskningscenter Risø 
Jørgen Kjems, Politiken 11. februar.

Jo, der er så!
“Den 21. i denne måned starter forhandlin-
gerne om en ny forskningspolitisk aftale på
Christiansborg. Den klare opfordring til
forskningsministeren og partiernes forsk-
ningsordførere må være at styrke forsknin-
gen, så ikke særinteresser får for stor indfly-
delse.”

Fra Leder i Politiken, 9. februar

Ti stille, 
nu får I flere penge...
“Nye penge til forskningen skal først og
fremmest tilføres som et permanent løft i
de midler, der frit stilles til rådighed for
universiteter og sektor-forskningsinstitutio-
ner - de såkaldte basisbevillinger.”

Forskningsminister Birte Weiss, 
Weekendavisen 4. februar

Så tag jer dog sammen
“Der er noget rivende galt, når man kan
fylde store skarer veluddannede mennesker
med foredrag og bøger, hvis indhold er et
ikke særlig velformuleret opkog på kristen-
dom og buddhisme tilsat en kvivsspids mis-
forstået naturvidenskab.”

Journalist Lone Frank om den engelske
‘selfmade’ filosof Peter Russells foredrag på
HC.Ørsted Instituttet, Weekendavisen,
4.februar.

Universitetsavisens erklærede mål med den nyligt
gennemførte relancering er at blive frækkere,
smukkere og klogere. Men redaktionen behøver

blot at tage et kig på vores norske kollegaer for at indse at
det med ‘frækkere’ stadig lader meget tilbage at ønske.  
Tag nu for eksempel titlen på den Trondhjemske studenter-
avis: ‘Under Dusken’. Tag indholdet i januarnumret: ‘Jente-
flukt fra Data’ (det tror pokker med den den titel) og tag
bladets tophistorie: ‘Tina selger kroppen sin via universitet-
snettet’. ‘Under Dusken’ er lige fyldt 85 år og kan dermed
prale af at være Nordens ældste studenteravis. Bladet på 40
sider udkommer en gang om måneden og er propfyldt med
læseværdige, studenterrelevante artikler.    

Norsk vovestykke

Ianledning af 150-året for Slaget ved Isted har fire historiestu-
derende fra Københavns Universitet lavet en udstilling om
dette største og blodigste sammenstød mellem danskere og ty-

skere. Udstillingen fortæller om baggrunden og forløbet for slaget
der nærmere betegnet stod mellem den danske og den slesvig-
holstenske hær. Efter en hård kamp sejrede de danske styrker, og
Danmark besatte det meste af Slesvig. Udstillingen er samtidig et
eksamenprojekt for de fire studerende og kan ses på blandt andet
Fredericia Bibliotek fra 10. april til 29. april. 

Du kan deltage i jagten
på årets mandlige læk-
kerbisken i ‘Manhunt

2000’. En kandidat kunne være
rektor Kjeld Møllgård, men det
kunne også være din medstude-
rende eller måske manden der
langer pizzaer over disken i
kantinen på KUA. 

Vinderen af den danske fi-
nale, der afholdes 26. august i
København, fortsætter direkte
til den store internationale dyst
‘Manhunt 2000’ i Kina til sep-
tember. Vinderprisen er kon-
tanter og præmier for over
350.000 kroner som jo nok
kunne spæde lidt til SU’en, og
erfaringen viser at studerende
har gode chancer. Sidste år blev
Danmark flot repræsenteret
ved den 22 årige jura- og øko-
nomistuderende Peter Karby
fra København som fik en tred-
jeplads ved verdensfinalen på
Filippinerne(!) 

Alle danske mænd mellem 18
og 35 kan deltage. Du kan
finde tilmeldingsblanketter og
læse mere om jagten på årets
mand på hjemmesiden
www.manhunt.dk.

BLUS (Bøsse/Lesbiske studerende) inviterer studerende fra hele Norden til
konference i København 1. og 2. april. Med journalister, forfattere, akademi-
kere og kunstnere vil konferencen sætte blus på kunst og kultur, identitet og

politik ud fra en homosexuel synsvinkel. Deltagerne kan møde blandt andre doktor i
sociologi Henning Bech, journalist ved DR2 Adrian Hughes, multikunstneren Gritt
Uldall og lektor i statskundskab Bjørn Lomborg.

Konferencen lægger ud med foredrag, og efter frokost vil der i en række works-
hops være mulighed for at gå i dybden med de forskellige emner. Lørdag aften er
der gallamiddag med efterfølgende fest. Arrangementet kommer til at foregå på
Christiansborg, Københavns Rådhus og i Studenterhuset. Konferencen vil foregå på
engelsk. 

Nærmere oplysninger, tilmelding og priser finder du på BLUS’ hjemmeside
www.gay2k.dk.  

Årtiers fredelig sameksistens
mellem landets universitets-
blade ser ud til at være afløst af
kold krig? I alt fald har tre af
bladene helt åbenlyst kastet sig
ud i et kostbart oprustnings-
kapløb på billedfronten, 
fremgår det af ovenstående 
illustrationer.
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Historie-
studerende 
udstiller

SLAGET VED ISTED – En gruppe

historiestuderende er gået til ek-

samen ved at lave udstillingen

‘Slaget ved Isted 1850’. Udstillin-

gen beskæftiger sig med de da-

værende politiske forhold, optak-

ten til krigen og dennes forløb

samt en dybdegående gennem-

gang af selve slaget ved Isted.  

HVILKEN DUSK! – Titlen på studenteravisen i 

Trondhjem rejser spørgsmålet om ikke Universitetsavisen

kunne blive lidt frækkere.    

Jagten på
årets mand
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BOLIGJÆGER – Peter Karby er

jura- og økonomistuderende og

værdig vinder af sidste års ‘Man-

hunt’. Peter Karby mangler som

så mange andre studerende et

sted at bo (!) 

MULIG KANDIDAT – Ved ud-

vælgelsen af årets mand bliver

der lagt vægt på en sund, velbyg-

get og veltrænet krop såvel som

en stærk udstråling og personlig-

hed. 
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Blus på bøsser og lesbiske




