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Speciale-konkurrence
Prøv kræfter med formidlingens ædle kunst og vind præmier for over 20.000 kroner. Det er konceptet
for Universitetsavisens nye speciale-duel hvor studerende kan dyste om at skrive den bedste artikel
med udgangspunkt i deres afsluttende hovedopgave.  LÆS SIDE 11

Sparevirus hærger datalogi-studiet
Mens IT-branchen skriger på dygtige kandidater er Datalogisk Institut ramt af en ny, 

grim sparevirus. Over en tredjedel af medarbejderne er allerede flygtet til de langt 

mere lukrative jobs i IT-branchen - og flere står på spring. Tilbage står institutleder 

Stig Skelboe og vogter over forældet computerudstyr. – Situationen nærmer sig det 

absurde, siger han. LÆS SIDE 3-4

Next Stop Serbien
To studerende fra Københavns Universitet er
med i forreste række af en ny generation af
next stop’ere der vil nedbryde Vestens 
fjendebillede af serberne som de rene
skurke.  LÆS SIDE 5

Universitets-
konflikt i Mexico
skifter kurs
Efter 10 måneders strejke og besættelse er
Latinamerikas største universitet i gang igen
- men konflikten er ikke slut. Den drejer sig
især om hvem Universitetet er til for: de bed-
restillede få eller de mange.  LÆS SIDE 8-9

Kønsorganerne 
sidder mellem
ørerne  
Psykologisk sexologi i Danmark - det er jo
mig, konstaterer Steen Hegeler i Videnska-
bet. Det lyder selvsikkert, men pointen er
imidlertid mere tragisk: Det står også skralt
til med sexologien inden for det psykologi-
ske studium.  LÆS SIDE 12-13
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Nu er Universitetets ud-
viklingskontrakt under-
skrevet af os og afleve-

ret til de to ministerier – Forsk-
ningsministeriet og Undervis-
ningsministeriet. Når ministeri-
ernes departementschefer har
sat deres underskrifter på, er
det formelle grundlag for at
komme videre på plads.

Hvad er det så for en aftale
eller kontrakt Universitetet ind-
går med de to ministerier? Ja,
det er jo tydeligvis ikke en juri-
disk kontrakt, det har Forsk-
ningsministeriet eftertrykkeligt
gjort os opmærksom på. På et
tidspunkt i efteråret 1999 fore-
slog Forskningsministeriet oven
i købet at der som standardele-
ment skulle indføjes halvanden
side juridisk-bureaukratiske
besværgelser i kontrakterne der
fastslog at det ikke er juridiske
dokumenter. Det er dog heldig-
vis i den endelige udgave blevet
kortet ned til halvanden linie
hvor der blot står at det økono-
misk er Finansloven og forvalt-
ningsmæssigt de sædvanlige
forvaltningsretlige regler der
gælder. 

Er det så et politisk manifest
over en udvikling der ellers

ikke ville ske? Da rektorerne
sidst i december ikke ville un-
derskrive kontrakterne på
grund af yderligere besparelser

på finansloven, sagde Birte
Weiss som reaktion på vores
modvilje at hun da ikke kunne
forstille sig at universiteterne
ikke ville udvikle sig! 

Forventelig retorisk snak i
den situation af en forsknings-
minister – det kunne jeg også
have sagt. For det kan vel ikke
passe at nogle økonomiske beg-
rænsninger i sidste ende sætter
udviklingen på universiteterne i
stå?

Nej, naturligvis ikke, og det
siger noget om i hvilket lys kon-
trakterne skal ses. Vores udvik-
ling er jo ikke betinget af at vi
nu laver en udviklingskontrakt
sammen med de to berørte mi-
nisterier. Faktisk er det i vid for-
stand stik modsat. 

Københavns Universitet satte
internt – i Konsistorium og

i form af fakultetshøringer – al-
lerede tilbage i 1994 et større
udviklingsarbejde i gang med
henblik på udformningen af en
langtidsplan for Universitetet.
Den første af disse planer blev
færdigdrøftet og vedtaget i
Konsistorium i december 1994. 

Planen blev drøftet og revi-
deret årligt i årene efter. Alle-
rede langtidsplanen fra 1994
indeholdt vores forsknings-
mæssige satsningsområder, in-
deholdt en plan for forsknings-
fornyelse og løsning af alder-

spukkelproblemet, indeholdt
tilsagn om meroptag i de kom-
mende år – forhold der har
været væsentlige elementer i
vores udvikling de seneste seks
år. 

Langtidsplansarbejdet har i
vidt omfang ligget til grund for
de udviklingslinier der nu lig-
ger i vores just undertegnede
udviklingskontrakt, så det er på
ingen måde sådan at Universi-
tetet nu med udviklingskon-
trakten begynder at udvikle sig
og hidtil blot har ligget i dvale.
Alene optagelsestallene taler sit
tydelige sprog: Fra 1994 til nu
er det årlige optag af unge der
begynder på Københavns Uni-
versitet steget med ca. 25%. 

Hvad er da udviklingskon-
traktens værdi og styrke?

For mig at se er kontraktens
indledende ord om gensidig
dialog med ministeriet noget af
det vigtigste. Vi skriver: 

“Københavns Universitet har
arbejdet med faglige langtids-
planer og fysiske planer for
Universitetets udvikling, og
Forskningsministerens og Un-
dervisningsministerens ønske
om nu at indgå flerårige udvik-
lingskontrakter ser vi som et
yderligere ønske fra samfun-
dets side om bedre indsigt i
hvordan de offentlige midler
bruges på området. Universitet

kan kun bifalde et sådant øn-
ske, idet der stedse lægges
mere og mere vægt på den be-
tydning undervisningen og
forskningen har for landets ud-
vikling nationalt såvel som in-
ternationalt. Kan en udviklings-
kontrakt i en sådan sammen-
hæng bidrage til en gensidigt
forpligtende dialog med mini-
sterierne om Universitetets op-
gaver og vilkårene for løsning
heraf, ser vi udviklingskontrak-
ten som et konstruktivt red-
skab”.

For mig at se er langt det vig-
tigste de kommende år at få en
forpligtende dialog med mini-
strene og embedsmændene om
universiteternes opgaver og vil-
kårene for deres løsninger. Er
ministre og embedsmænd vil-
lige til at undertegne vores ud-
viklingskontrakt på disse vilkår,
og er de indstillet på at sætte
handling bag ordene, så får
kontrakterne perspektiv, og så
bliver der perspektiver i at
drøfte kontrakter også de kom-
mende år. 

Hvis kontrakterne så oven i
købet kan bruges som generel
information om hvad der sker
på universiteterne, meget gerne
koblet med et politisk bredt og
langsigtet universitetsforlig
vedtaget af Folketinget, vil me-
get være vundet. ■
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Fremtiden på kontrakt Af Kjeld 

Møllgård, 

rektor

KUM M E N TA R

Filosofikum 
på vej tilbage

Et politisk flertal med undervis-
ningsminister Margrethe Vesta-
ger i front vil  genindføre filoso-
fikum på landets universiteter. 

Formålet med et nyt filosofi-
kum er at give de studerende
indblik i hvad det vil sige at
være universitetsstuderende.
Ideen går på at dele filosofikum
op i en generel videnskabsteo-
retisk del og en mere fagspeci-
fik del.

Rektor på Københavns Uni-
versitet Kjeld Mølgaard bifalder
ideen, men påpeger at det
kræver forlænget studietid.

– Det er fuldstændig umuligt
at presse mere ind i de nu-
værende rammer. Ideen er god,
men det kræver at der afsættes
tid til den, udtaler han til Aktu-
elt.

Venstre og konservative
fremsætter et beslutningsfor-
slag, men er ikke umiddelbart
indstillet på at bevillige penge.

Tirsdag kunne danskerne
forarges over en historie
i Mandag Morgen og Ra-

dioavisen der viste at hver
tredje forsker på fem udvalgte
institutter på danske universite-
ter ikke har publiceret en disse
på to år fra 1997-98. 

Historien bygger på en ana-
lyse foretaget af Dansk Industri
som indgår i debatoplægget
‘Der skal to til tango – universi-
teterne og industrien’. Men hi-
storien holder ikke og bidrager
kun til at fremhæve myten om
nulforskere i Danmark, lyder
kritikken fra dekan på det na-
turvidenskabelige Fakultet ved

Københavns Universitet Henrik
Jeppesen. 

Fakultetet har foretaget en
tilsvarende undersøgelse af
publikationsvirksomheden for
de fastansatte VIP’er ved Data-
logisk Institut, som er et af de
institutter der skydes mod i
rapporten. 

Fuld af fejl
Undersøgelsen viser at analy-
sen fra Dansk Industri er be-
hæftet med såvel metodiske
som reelle fejl. 

Den viser følgende resultat:
– Samtlige videnskabelige med-

arbejdere med én undtagelse

har publiceret mindst en arti-
kel (og langt de fleste langt
flere) i den omhandlede to-
årsperiode.

– Den ene forsker der ikke har
publiceret i 1997 og 1998, har
publiceret et større videnska-
beligt arbejde – nemlig en bog
– i 2000.

– Fire af de fastansatte VIP’er –
som alle har publiceret i de
pågældende år – indgår ikke i
Dansk Industris opgørelse.

Dekan Henrik Jeppesen
har følgende kommen-
tar:

– Det virker besynder-
ligt at DI’s debatoplæg
der inviterer til et stadigt
tættere samarbejde med
de højere uddannelsesin-
stitutionerne, og hvor nøg-

leordene angiveligt er respekt
for hinandens forskelligheder,
med en tvivlsom analyse af for-
skernes publikationsvirksom-
hed bidrager til myterne om
nulforskere på institutionerne,
siger han.  

Mere magt til rektor
DI’s undersøgelse af nulfor-
skere bruges blandt andet som
et led i en række af argumenter
for at styrke ledelsen på landets
universiteter. Dansk Industri er

imod den nuværende ledelse
hvor konsistorium med et ud-
snit af forskere, dekaner, admi-
nistrativt ansatte og studerende
sammen tager de afgørende be-
slutninger om universitetets
fremtid. DI ønsker i stedet en
større beslutningskompetence
placeret hos rektor.   

På en DI-konference tirsdag
om debatoplægget bød Direktør
i Dansk Industri Hans Skov
Christensen velkommen med
den programerklæring at er-
hvervslivet støtter grundforsk-
ningen og ønsker et udvide
samarbejdet med fornyerne og
de traditionsbærende forskere
på universiteterne. Forsknings-
minister Birte Weiss kaldte 
DI’s debatoplæg inspirerende,
omend ‘en lille smule smalspo-
ret.’ ■              Kirsten og Charl.

Det naturvidenskabelige Fakultet tilbage-

viser Dansk Industris kritik af nulforskere 

på Datalogisk Institut

Kritik af rapport
om nulforskning

Nulforskere lever
“En undersøgelse af forskningsproduktiviteten viser at nulforskerne le-

ver. Det er et udtryk for en ‘laden stå til-kultur’ som bekræfter behovet

for en styrket personaleledelse.”

Fra Dansk Industris debat-oplæg om universiteterne og industrien.
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Af Charlotte Dahlsgaard

Den økonomiske krise
kradser så hårdt på Da-
talogisk Institut at 10

ud af 30 medarbejdere på bare
tre år, er forsvundet – adskillige
til fordel for det private er-
hvervsliv der lokker med gode
arbejdsforhold, høje lønninger
og spændende forskningspro-
jekter. 

Færre undervisningskræfter
betyder færre kandidater til
den danske IT-branche der i
øjeblikket skriger på arbejds-
kraft. Et forsigtigt skøn lyder på
at cirka 200 IT-stillinger for øje-
blikket står tomme. Institutle-
der på Datalogi, Stig Skelboe,
kalder situationen absurd.  

– På grund af besparelser kan
vi ikke tilbyde forskerne de
spændende forskningsprojekter
der kan få dem til at blive. Med
stadig færre lærere til at under-

vise kan vi langt fra forvente at
uddanne det antal kandidater
samfundet har brug for, siger
han. 

Indtil videre har Datalogisk
Institut opretholdt en svagt sti-
gende kandidatproduktion til
trods for nedgang i bemandin-
gen. Men med besparelserne
sidste år og i år er otte ubesatte
stillinger blevet inddraget. Der-
med kan instituttet ikke gen-
ansætte folk i de stillinger der
efterlades tomme.       

– Det var ikke et problem
hvis de medarbejdere der for-
svandt, blev erstattet af nye
unikke kræfter. Men når vi på
grund af besparelser samtidig
får inddraget stillingerne, for-
svinder fornyelser på institut-
tet, siger Stig Skelboe.

Flere penge til forskning
En af dem der har fravalgt sit
job på Institut for

Datalogi(DIKU) til fordel for
det private erhvervsliv, er lek-
tor Mikkel Thorup. Han arbej-
der i dag i USA og tjener
120.000 dollar om året som for-
sker i AT&T Labs-Research.
Han er ikke i tvivl om hvad der
skal til for at holde de gode
lærere hjemme i folden: flere
midler til forskning.  

– Jeg følte mig simpelthen til
grin som naturvidenskabelig
forsker med cirka 40.000 kro-
ner om året at forske for. Dan-
mark er nok et af de eneste
lande i verden der tør gå ind i

den nye informationstidsalder
uden massiv satsning på natur-
videnskab, siger han.

Han vil gerne tilbage til Dan-
mark, men den høje løn og de
spændende projekter han er in-
volveret i, holder ham for tiden
i USA. 

Forskningspolitisk ordfører
Lise Hækkerup(S) vil ikke af-
vise at der er brug for en salt-
vandsindsprøjtning til dansk
forskning. Men vejen frem for
Datalogisk Institut hedder også
mere forskningssamarbejde
med det private erhvervsliv og

flere spændende eksperimenter
med forskning og undervis-
ning, mener hun. 

– Universitetet kan aldrig nå
op på de lønninger som man til-
byder i det private, det univer-
sitetet kan gøre er at tilbyde et
spændende arbejdsindhold, si-
ger hun. 

Erhvervslivet er ikke de ene-
ste konkurrenter. Også forsk-
nings- og uddannelsesinstituti-
oner har snablen nede i DIKU’
ressourcetrug. To af de medar-
bejdere der i løbet af de sidste
tre år har søgt andre græs-

gange, arbejder i dag på den
nyoprettede IT-højskole der har
en god begyndelseskapital i
ryggen. 

– På den måde lægger de eks-
pertisen et andet sted, men det
er stadig skidt for Datalogisk
Institut, siger Institutleder Stig
Skelboe.  

Frustrerede studerende
André Tischer er studerende på
1. del og betegner det som dybt
frustrerende at se de gode
lærere forsvinde. Samtidig er
det computerudstyr han og 

NATURVIDENSKAB ▼

�

“Vi vil satse på uddannelse generelt samt sikre 

uddannelse af et større antal datamatikere.”

Forskningsminister Birte Weiss, Information, 2. december.

Medarbejderflugt
fra datalogi
Mens IT-branchen skriger på dygtige kandidater flygter de lærere der skal 

uddanne kandidaterne – væk fra uddannelserne og ud i det private erhvervsliv.

På bare tre år har Datalogisk Institut mistet en tredjedel af sine medarbejdere

Af Charlotte Dahlsgaard

End ikke en splinterny lek-
tortittel kan få 35-årige
Povl Koch til at blive på

Datalogisk Institut på Køben-
havns Universitet. Onsdag ta-
ger han sit gode tøj og går. Han
har fået nyt job i telegiganten
Nokia hvis hovedbygninger ved
Sjællandsbroen byder en ny
medarbejder inden for hver
eneste dag.  

Det kan siges ret simpelt, si-
ger han:

– De rammer der er til udvik-

ling inden for IT-området, er
betydeligt større i det private
end på universitetet. Nedskæ-
ringerne er de sidste par år ble-
vet så grelle at klimaet påvirkes
negativt. Det er synd for det er
et godt sted med mange mulig-
heder, siger han.

Hos Nokia skal Povl Koch ar-
bejde med at udvikle internet-
teknologi i relation til mobilte-
lefoner. Hans nye løn vil være
højere end den han får som lek-
tor, men det er ikke den pri-
mære grund til at søge nye
græsgange. At han får betyde-

ligt mere international kontakt
og samtidig arbejder et sted der
er fuld på forkant med udvik-
lingen, er lige så vægtige argu-
menter. 

Kort spring
Springet fra et job på Datalo-
gisk Institut til et job i det pri-
vate erhvervsliv er kort. Dels ef-
terspørger de store private IT-
firmaer arbejdskraft i en grad
der får dem til at investere mil-
lioner alene i udgifter til head-
huntning, dels samarbejder Da-
talogisk Institut allerede tæt

med private firmaer om forsk-
ningsprojekter. Det er både
godt og skidt, mener Povl Koch.

– På grund af besparelser er
vi tvunget til at samarbejde tæt
med erhvervslivet. Vi må se
langt efter de frie forsknigsmid-
ler der giver os mulighed for at
arbejde med det vi virkelig
brænder for, siger han.  

Povl Koch har været tilknyt-
tet forskningsgruppen Distribu-
erede Systemer/Internettekno-
logi på datalogi. Gruppen har
netop søgt Statens Naturviden-
skabelige Forksningsråd om

midler til et større forsknings-
projekt. Det blev til 75.000 kro-
ner om året i tre år for DIKU’s
vedkommende.

– Selvfølgelig blev vi glade,
men det beløb når vi altså ikke
langt med. For virkelig at
præstere noget godt skulle vi op
på det mindst det tredobbelte
beløb, siger han.

Povl Koch vil ikke brænde
broer til Datalogisk Institut og
har derfor søgt orlov. Han
håber tingene ændrer sig så
han engang kan vende tilbage
til sin gamle arbejdsplads. ■

Mens besparelser lurer i hvert 

et hjørne på Datalogisk Institut,

ansætter telefirmaet Nokia en

ny medarbejder hver dag. 

Valget var ikke svært for 

lektor Povl Koch

LOKKETONER

– Onsdag be-

gynder Lektor

Povl Koch fra

Datalogisk In-

stitut sit nye

job hos Nokia.

Han har fået

nok af bespa-

relser og forsk-

ningspuljer øre-

mærket til

særlige formål.
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Lektor lokket
af Nokia



Af Charlotte Dahlsgaard

En privat person er be-
gyndt at tilbyde unge der
drømmer om at komme

ind på universitetet hjælp til at
skrive deres ansøgning til Kvote
2. 

Initiativet kan vise sig at
blive en bombe under optagel-
sessystemet. Ideen med ansøg-
ningen er at tvinge unge til at
give en individuel begrundelse
for deres studieønsker. Derfor
er det vigtigt at ansøgeren skri-
ver ansøgningen selv og ikke
får professionelle testskrivere
til at gøre det, mener chef for
Studieadministrationen, Jakob
Lange. 

– Hvis det her danner skole
er man nødt til at sløjfe lev-
nedsbeskrivelsen og gå tilbage
til unødigt firkantede regler der
fokuserer på karakterer og do-
kumenterer meritter, siger han. 

Universitetsavisen har for-
gæves forsøgt at få en kommen-

tar fra manden bag tilbuddet.
Men vi har opsnuset at prisen
for en ansøgning der argumen-
terer for optagelse på drømme-
studiet, er cirka 600 kroner. Et
kritisk blik på et udkast til
ansøgning koster 300 kroner. I
opslaget der hænger i Den Cen-
trale Studievejledning i Fiol-
stræde står der blandt andet:
“Jeg kan selvfølgelig ikke ga-
rantere resultater, men jeg kan
med garanti forbedre dine
chancer”.

I Studieadministrationen vil
man da heller ikke afvise at
professionel assistance til for-
mulering af ansøgninger kan
hjælpe ansøgerne til at komme
ind på universitetet. Ansøgnin-
ger til Kvote 2 der blev indført i
1995, har i dag afgørende be-
tydning på fag med stærk ad-
gangsbegrænsning.

Merethe Markvard, souschef
i Studieadministrationen, bry-
der sig dog langt fra om initiati-
vet.

– Det er smagløst at private
firmaer scorer plat på ansøger-
nes usikkerhed og studied-
rømme, siger hun. 

Kontorchef Jakob Lange ud-
taler sig i lignende vendinger
og frygter at tilbuddet danner
skole.  

– Vi har ikke som arbejdsgi-
verne mulighed for at tjekke op
på ansøgningen med en job-
samtale. Derfor er der risiko for
at vi ikke optager de bedst kva-
lificerede blandt ansøgerne.
Hertil kommer at optagelsessy-
stemet vil miste troværdighed,
siger han.   

Upersonlige ansøgninger
I ansøgningen skal ansøgerne
gøre rede for deres kvalifikatio-
ner, motivationer og planer
med at søge ind på det pågæl-
dende fag. Ideen er at ansøge-
ren skal være ærlig og be-
grunde sine ønsker individuelt,
men erfaringen viser at nogle
falder for fristelsen til at få an-

dre til at skrive den. 
– Vi har set eksempler på at

19-årige formulerer sig som om
de var 50 – i kancellistil og
uden individuelt præg. Det er
synd, for den hopper man altså
ikke på, siger studievejleder In-
grid Skovsmose Jensen. 

For nogle år siden var påfal-
dende mange ansøgninger byg-
get op på nøjagtig samme
måde. Samme afsnitsinddeling,
kronologi og opbygning. Det vi-
ste sig at en politisk ungdom-
sorganisation havde holdt kur-
sus i hvordan man skriver en
god motiveret ansøgning – de-
viser der var blevet fulgt til
punkt og prikke. 

God forretning
Det er ikke første gang at pri-

vate tilbyder assistance til
ansøgerne i kampen om at
komme gennem nåleøjet. I
1996 var virksomheden P.
Bjørnsholdt Consult på banen
med et tilbud der omfattede

både hjælp til at skrive ansøge-
rens levnedsbeskrivelse og indi-
viduel rådgivning i forbindelse
med studievalget. 

Cand.scient.pol. Per Bjørn-
skov var en af initiativtagerne.
Han leder i dag konsulentvirk-
somheden Andersen & Bjørn-
skov og beskæftiger sig ikke
længere med skrivning af
ansøgninger, men kalder sin
daværende virksomhed for en
god forretning. 

– Der er ingen tvivl om at
man kan tjene gode penge på

det her. Jeg blev selv overrasket
over hvor mange henvendelser
vi fik, siger han.

Den første annonce gav fir-
maet P. Bjørnsholdt Consult
cirka 130 henvendelser fra ud-
dannelsessøgende unge. 

Kampen om studiepladser på
landets universiteter er i fuld
gang. Der er deadline for an-
søgninger via Kvote 2 medio
marts. ■
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Nyt initiativ truer
optagelsessystem
Tusindvis af håbefulde ansøgere kan købe sig til en universitets-

ansøgning og dermed forbedre chancerne for at komme ind på 

universitetet, men det kan betyde at universitetet må lave 

optagelsessystemet om, advarer Jakob Lange

andre studerende har til rådig-
hed langt fra i top, påpeger
han. Instituttet har de sidste tre
år fået cirka to millioner kroner
mindre at købe nyt EDB-udstyr
for. 

– Hvis man går en tur ned
gennem vores terminalstuer, si-
ger det alt. De fleste skærme er
sort-hvid, vi har ingen scanner,
ingen farveprinter og flere ter-
minalborde- og stole og er ved
at falde sammen, siger han.    

Blandt andet derfor ser han
mange studiekammerater for-
svinde ud i det private er-
hvervsliv før de når at få en
kandidatgrad. Også lønnin-
gerne lokker. Mange virksom-
heder tilbyder gode gager til
datalogistuderende der endnu
ikke har kandidatgraden i hus.
Selv overvejer André Tischer at
søge ind på andre uddannelser
der kan tilbyde flere og mere
visionære kurser på 2.delen
som han skal i gang med efter
sommerferien. 

DIKU’s fremtid?
Hvad der sker med DIKU’s øko-
nomiske fremtid, afhænger af

prioriteringer hos politikerne
og på universitetet. Dekan på
Det naturvidenskabelige Fakul-
tet Henrik Jeppesen vil ikke fri-
holde Datalogisk Institut for be-
sparelser. 

– Vi vil frygtelig gerne tage
hensyn til de fag hvor der er
brug for kandidater, men når vi
får så omfattende besparelser
påført af staten, så er vi nødt til
at skære overalt, siger han.

Det naturvidenskabelige Fa-
kultet skal i alt spare 45 millio-
ner kroner over de næste fire år
– en besparelse der svarer til
nedlæggelse af 70 VIP-stillinger
og 55 TAP-stillinger.

– Hvis vi får at vide at data-
logi hverken er mere eller min-
dre interessant end alle andre
så tager folk deres forholdsreg-
ler. Det er sjældent de beklager
sig, de rejser bare, siger Stig
Skelboe.

Det har desværre ikke været
muligt at få en kommentar 
fra Forskningsminister Birte
Weiss. ■

O P TAG E L S E  ▼

Fakta om 
datalogi
Datalogiuddannelsen ved Københavns
Universitet er orienteret mod programmer
i datamaskiner og problemer i forbindelse
med anvendelsen af disse. En væsentlig del
af studiet består i at løse større opgaver,
eksempelvis konstruktion og afprøvning af
programmer, som kan udføre bestemte op-
gaver. Målet er at kunne overskue og syste-
matisere store mængder af informationer
og data med datamaskinen som arbejds-
redskab. Undervisningen foregår som en
kombination af forelæsning og øvelser.

De fleste kandidater fra datalogi får ar-
bejde i det private erhvervsliv med opgaver
som for eksempel planlægning, udvikling
og indførelse og vedligeholdelse af edb-sy-
stemer samt indkøb af edb-udstyr.

Datalogiuddannelsen blev oprettet i
1970 og har i dag cirka 1.400 aktive stude-
rende. Studiet optager cirka 250 stude-
rende hvert år. Sidste år var optagelseskvo-
tienten 8,2.

Medarbejderflugt fra datalogi...

Bladbeskæring
Besparelser tvinger naturvidenskab til at skære 

yderligere ned på fakultetets blad Hovedområdet.

Allerede sidste år blev bladet skåret ned fra otte til

seks numre om året. Nu ser det ud til at Hovedom-

rådet kun skal udkomme fire gange årligt.
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Af Kirsten Haagensen

Flyttekasser, ølkasser og
travle skriveborde omgi-
ver de ivrigt snakkende

next-stop’ere. Aktivitet og græs-
rødder synes måske ikke umid-
delbart kendetegnende for stu-
derende på Københavns Uni-
versitet, men er kodeordene i
Next Stop Serbiens hovedkvar-
ter i Borgergade denne mandag
formiddag.

Next Stop Serbien er en orga-
nisation for unge frivillige der
gerne vil bygge bro mellem al-
mindelige danskere og serbere.
Mange tror at alle serbere er
skurke, og det fjendebillede vil
next stop’erne gerne aflive.

Jens Lund Nielsen og Julie B.
Svendsen læser henholdsvis fi-
losofi og biologi på Københavns
Universitet og er nogle af ho-
vedaktørerne.

– Serbien er et af de mest iso-
lerede eks-jugoslaviske lande
efter krigen, både økonomisk,
politisk og på det menneskelige
plan. Befolkningen er desillu-
sioneret og ønsker opbakning
fra andre nationer. Det er her vi
håber på at kunne hjælpe, siger
de to deltagere.

Genopbyg 
civilsamfundet
Formålet med Next Stop Ser-
bien er ikke at blande sig i stor-
politik eller partipolitik, men at
styrke troen på demokratiske
principper.

– Vi tager ikke stilling til om
det var rigtigt at bombe Ser-
bien, men vi tager stilling til det
efterfølgende moralske ansvar i
Vesten for at bidrage til at gen-
opbygge et stærkt civilsamfund,
siger Jens Lund Nielsen.

Next Stop Serbien begyndte i
efteråret 1999 og omfatter nu
omkring 200 aktive. Organisa-
tionen er ikke kun for stude-
rende.

– Vi har fået fagforeningsfolk
med, men består også af gamle
next stop’ere og unge frivillige
fra Mellemfolkeligt Samvirke,
siger Jens Lund Nielsen.

Next Stop Serbien er inspire-
ret af 1980’ernes Next Stop-
projekter. Senest Next Stop
Sovjet, der kørte fra 1987 til
1989. Aktivisterne har allerede
fået stor respons fra studerende
i Serbien.

– Mens Next Stop Sovjet
havde fire ugentlige telefonlin-
jer, mailer vi dagligt med vores

kontakter i Serbien, siger Jens
Lund Nielsen.

Ingen pædagogisk 
farvekridt
Studentergruppen er en aktivi-
tetsgruppe inden for Next Stop
Serbien. Til august planlægger
gruppen at rejse to uger til Ser-
bien. Den første uge skal til-
bringes i Novi Sad hvor en ser-
bisk gruppe studerende har in-
viteret danskerne med til en
form for kulturel event. Arran-
gementet hedder ‘Campaign for
Freedom’ og skal løbe hen over
sommeren. 

Next stop’erne fra studenter-
gruppen skal være med én 
uge. Deres rolle bliver at del-
tage i serbernes kulturelle og
faglige projekter og dermed
skabe international opmærk-
somhed omkring Serbiens iso-
lation.

Jens Lund Nielsen og Julie B.
Svendsen lægger vægt på at
Serbien ikke skal betragtes som
u-land.

– Det skal ikke være en bør-
nehave hvor vi giver dem farve-

kridt som de så kan tegne lidt
med, siger Jens Lund Nielsen.

Next Stop Serbien vil udeluk-
kende operere på det menne-
skelige plan.

– Det gælder om at forstå
hinandens situation som men-
nesker. Next Stop ser det ikke
som sin opgave at hjælpe med
en materiel genopbygning af
landet, siger Jens Lund Nielsen.

De menneskelige kontakter
mellem danske next stop’ere og
unge serbere skabes blandt an-
det gennem privat indkvarte-
ring. Studerende skal mødes
med studerende og udveksle
fælles interesser. Det kan være
alt lige fra samfundsforhold til
volleyball.

– Det er meningen at vi skal
mødes på lige fod og skabe til-
lid til hinanden, siger de to next
stop’ere. 

Genbesøg
I den anden uge tager gruppen
til Beograd, hvor de planlægger
et sommeruniversitet sammen
med serbiske studerende. Her
skal serbiske og danske under-

visere holde debatoplæg over
brede emner som globalisering,
demokrati og civilsamfund.
Samtidig håber next stop’erne
at arbejdet med serbiske for-
hold kan sætte begge parters
syn på demokrati i perspektiv.

Next Stop Serbien kulmine-
rer med rejsen til sommer. Pla-
nerne er derfor mere kortsig-
tede end Next Stop Sovjet hvor
man arbejdede på projektet i to
og et halvt år. Projektet stopper
dog ikke helt efter besøget i au-
gust. Det er meningen at ser-
berne i løbet af det næste år
skal på genbesøg i Danmark.

I april holder Next Stop Ser-
bien et stort arrangement for
alle interesserede i Studenter-
huset. Se www.nextstop.dk for
mere information. ■

Kirsten Haagensen læser dansk
og retorik på Københavns Uni-
versitet på fjerde år og er for øje-
blikket journalistpraktikant på
Universitetsavisen som led i et
overbygningskursus på
danskstudiet.

Nye next stop’ere
rykker ud
Serberne bliver

fremstillet som de

rene skurke. Det 

billede vil Next Stop

Serbien gøre op

med. Udveksling

mellem studerende

skal skabe tillid 

mellem mennesker 

i Serbien og det

øvrige Europa

VEJEN FREM –Det gælder om at forstå hinandens situation 

som mennesker, siger Jens Lund og Julie B. Svendsen.
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Next Stop Serbien er en organisation for unge frivillige der gerne vil bygge bro

mellem almindelige danskere og serbere.

Next Stop Serbien begyndte i efteråret 1999 og omfatter nu omkring 200 aktive.



Af Rune Rechenbach

Unge studerende hvis fo-
rældre arbejder i EU får
dobbelt så mange

penge i uddannelsesstøtte som
andre studerende. Hver måned
lægger EU-kommissionen og
SU-kontoret samlet næsten
7000 kroner i lommen på de
unge fra EU-familier, mens an-
dre universitetsstuderende må
nøjes med det normale SU-be-
løb på omkring 3800 kroner.

– Det er aldeles usagligt at
nogle studerende får dobbelt i 

uddannelsesstøtte alene
fordi deres forældre er ansat i
EU. Det giver associationer til
det gamle klassesamfund hvor
nogle familiers børn betragtes

som mere privilegerede end an-
dre på grund af deres forældres
erhverv, siger SF’s uddannnel-
sespolitiske ordfører Thorsten
Theilgaard.

Alle med EU-arbejde som for
eksempel embedsmænd får
som et frynsegode tilbudt ek-
stra uddannelsesstøtte til de
unge studerende i familien. Og
den ekstra EU-støtte forhindrer
ikke den studerende i at mod-
tage en tilsvarende portion SU-
støtte fra Danmark.

Karina Heuer Bach, formand
for Forenede Studenterråd, me-
ner ikke den ulige fordeling af
uddannelsesstøtte er et pro-
blem.

– Man kan sammenligne det
lidt med legater. Pengene fra

EU giver den gruppe af unge
studerende ekstra penge oveni
de meget små SU-beløb som de
studerende må nøjes med i dag.
Men jeg indrømmer at der selv-
følgelig mangler en koordine-
ringsaftale mellem SU- konto-
ret i København og EU-kommis-
sionen.

Dårlig koordinering
Ifølge EU-reglerne har de EU-
ansatte pligt til at meddele EU-
kommissionen om deres børn
modtager SU eller anden ud-
dannelsesstøtte fra hjemlandet
som i givet fald vil blive trukket
fra EU-uddannelsesstøtten. Den
manglende koordinering mel-
lem SU-kontoret i København
og EU-kommissionen betyder

imidlertid at det er umuligt at
kontrollere om de heldige stu-
derende med EU-forældre mod-
tager dobbelt støtte.

– Der er helt klart tale om en
svaghed i systemet, men det er
vigtigt at understrege at de
unge der modtager dobbelt ud-
dannelsesstøtte ikke gør noget
ulovligt i forhold til de danske
regler. SU-styrelsen har ikke
noget egentlig samarbejde med
EU-kommissionen, og det bety-
der at vores SU-kontor ikke har
mulighed for at tjekke om unge
studerende modtager dobbelt
SU, siger souschef i Studiead-
ministrationen på Københavns
Universitet, Merethe Markvard.

Fuldmægtig jurist i SU-Sty-
relsen Ole Holm Møller medgi-
ver at koordineringen er ringe.

– Det er umuligt at under-
søge om en bestemt gruppe
unge både modtager uddannel-
sesstøtte fra EU og SU-kontoret.
Men det kommer heller ikke os
ved fordi det går igennem fo-
rældrene. Vi kan i princippet
være ligeglade med hvor

mange penge de unge får fra
andre organisationer. Vi kon-
centrerer os kun om Danmarks
uddannelsesstøtte.

En kvart million ekstra
Mary Barthoollmew, sekretær
og studierådgiver på Euro-
paskolen i Bruxelles, siger til
Universitetsavisen at eleverne
har ret til EUs støtteordningen
indtil de er 26 år. Og dermed til
EU-uddannelsesstøttens sam-
lede beløb på 300.000 kroner.

Et typisk eksempel: En fami-
lie med unge børn rejser til
Bruxelles, hvor forældrene har
fået EU-arbejde. Børnene tager
en gymnasieuddannelse og rej-
ser derefter til Danmark for at
fortsætte på en videregående
uddannelse. Under gymnasie-
perioden i Bruxelles har de
unge modtaget EU-kommissio-
nens uddannelsesstøtte på
3000 kroner, og den støtteord-
ning fortsætter automatisk ind-
til de er 26 år, uanset i hvilke
lande de studerer. Men når de
unge påbegynder en uddan-

nelse i Danmark, får de samti-
dig et tilbud om 3800 SU-kro-
ner fra den danske stat.

I Danmark findes omkring
50-100 studerende hvis foræl-
dre arbejder i EU og dermed
har mulighed for at modtage
den dobbelte støtte.

– Denne form for forskelsbe-
handling af de unge studerende
er endnu et eksempel på knop-
skydning af unødige frynsego-
der til dem der arbejder i EU. At
sammenligne den dobbelte ud-
dannelsesstøtte med legater er
helt hen i vejret. Legater har til
formål at hjælpe unge som er
særlig udsatte i samfundet, el-
ler unge som har præsteret no-
get usædvanligt, og det er jo
ikke just begrundelsen for EU-
uddannelsesstøtten,  siger SF’s
uddannelsespolitiske ordfører
Thorsten Theilgaard. ■

Rune Rechenbach studerer 
statskundskab og fungerer som
freelancejournalist.
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Børn af EU-ansatte 
scorer dobbelt SU
Studerende med EU-forældre får dobbelt uddannelses-

støtte. Det skyldes et hul i koordineringen af 

støtteordningerne, erkender SU-Styrelsen.

Af Charlotte Dahlsgaard

Forskeruddannelsen i Dan-
mark er godt på vej, men
langt fra i topklasse, lyder

kritikken i en ny rapport lavet
af syv forskere udpeget af Dan-
marks Forskningsråd. Der
mangler klare overordnede mål
med forskeruddannelsen, og
især forskningsmiljøerne på hu-
maniora får på hattepulden.
Den store fagspredning på hu-
maniora giver mange små, frag-
menterede og tynde forskerud-
dannelser der ikke er konkur-
rencedygtige internationalt,
konkluderer rapporten.    

Rapportens forfattere når
frem til at der alene på KU’s hu-
manistiske fakultet er 23 for-
skellige phd.studieprogrammer
og det er for mange, hvis ud-
dannelserne skal leve op til kra-
vene om kvalitet og bredde.  

Men det er forkert at humani-
ora har 23 forskellige phd.-stu-
dieprogrammer, siger humani-

stisk dekan John Kuhlmann
Madsen. 

– Vi har kun ét fælles studie-
program som gælder for alle
200  ph.d.studerende på huma-
niora. Så det må bero på en
misforståelse,  siger han.

Når det er sagt vil han ikke
afvise at enkelte miljøer kan
have gavn af at være mere ak-
tivt opsøgende over for samar-
bejde. Løsningen hedder styr-
kelse af nationale og internatio-
nale forskningsnetværk, mener
han.

– Vi har allerede et meget
bredt internationalt netværk,
ikke mindst på sprogfagene.
Men jeg vil ikke afvise at nogle
miljøer kunne have glæde af at
holde døren lidt mere på klem,
siger John Kuhlmann Madsen.

Rapporten foreslår som en
mulighed at følge Finlands ek-
sempel med at løsrive forsker-
uddannelsen fra universiterne
og lave forskerskoler i stedet
for. Ideen med forskerskoler er
at gå på tværs af institutioner

og samle post.doc.er, erfarne
forskere og phd.-studerende fra
et eller flere fagområder under
én hat.

John Kuhlmann er skeptisk: 
– Det kommer an på hvordan

disse forskerskoler indrettes.
Hvis man bare bunker alle mu-
lige fag sammen er det bedre at
forblive i det miljø hvor eksper-
tisen er. Det er jo ikke meget
fagligt der kommer ud af at
sætte en ph.d.-studerende i
spansk og kinesisk  sammen, 
siger han. 

Misundelig på brede 
miljøer
Christian Jensen er næstfor-
mand i Ph.d.-foreningen på
Københavns Universitet og ken-
der til at forske inden for et lille
område. Som ph.d.-studerende
på Institut for Almen og An-
vendt Sprogvidenskab har han
kun tre ph.d.-kolleger, og ingen
af dem forsker inden for hans
område, fonetik. 

– Jeg kan godt være misun-

delig på de dynamiske og brede
forskningsmiljøer der udfolder
sig på andre fakulteter der har
flere ph.d.-stipendier til rådig-
hed, siger han. 

Fagspredningen på humani-
ora er meget stor med 23 for-
skellige institutter fordelt på et
hav af fag. Til sammenligning
har Det sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet kun cirka 10 insti-
tutter hvilket giver grobund for
at udvikle brede forskningsmil-
jøer. Men små og mindre syn-
lige forskningsmiljøer er ikke
nødvendigvis dårlige, mener
Christian Jensen. 

– Det er svært at etablere syn-
lige forskningsmiljøer når vi er
så få der forsker inden for det
samme område. Men det er
ikke et argument for at lukke
ph.d.-uddannelsen på humani-
ora. Det viser bare hvor vigtigt
det er at styrke og formalisere
netværket internationalt og na-
tionalt, siger han.

Rapporten konkluderer da
også at ph.d.-uddannelsens in-

ternationale perspektiv bør
styrkes. Mens danske ph.d.-stu-
derende i vid udstrækning ta-
ger på ophold i udlandet, skal
der være større mulighed for at
udveksle den anden vej – og det
kræver flere økonomiske res-
sourcer, konkluderer rappor-
ten. 

Evalueringsrapporten ‘Godt
på vej – forskeruddannelsen i

Danmark’ er nu sendt til høring
på landets universiteter. Forsk-
ningsminister Birte Weiss har
tilkendegivet at rapporten kal-
der på en opfølgning, men vil
lade det komme an på universi-
teternes svar på de specifikke
problemer. Fristen for hørings-
svarene er den 24. marts. ■

Kritik af humanistisk 
forskeruddannelse
Den store fagspredning på humaniora forhindrer opbygning af internationalt

konkurrencedygtige forskningsmiljøer, påstår ny rapport 

Væk med små 
forskningsmiljøer

“Hvis universiteterne ikke hver for sig eller i samarbejde
når frem til klare og store studieprogrammer (...), så vil
de skille sig ud som andenrangsuniversiteter hvad an-
går forskeruddannelse. I så fald bør de opgive fortsat at
udbyde forskeruddannelser. Det kan ske ved egen be-
slutning eller det kan ske ved at der ikke gives dem res-
sourcer til forskeruddannelser.”
Fra ‘Godt begyndt – forskeruddannelsen i Danmark’, s. 19.

“Det er generelt problem at forskningsmiljøerne ofte er for små og

snævre til at niveauet kan opretholdes”.

Professor Peder Olesen Larsen, Berlingske Tidende, 23.februar.
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Af Charlotte Dahlsgaard

De studerendes stigende problemer med
præstationsangst, eksamensfrygt og spe-
cialesump løses ikke ‘på divanen’ i Stu-

denterrådgivningen. Der skal kollektive løsnin-
ger til brede, studieorienterede problemer, ellers
vil kommende generationer af studerende stå
med de samme problemer, og det er spild af tid
og økonomiske ressourcer, mener psykolog Lotte
Rienecker, der til dagligt leder Formidlingscen-
tret på Det Humanistiske Fakultet.  

– Terapi er godt, men ikke når det tilslører at
der er tale om problemer som er fælles for mange
studerende. Problemer med ensomhed, speciale-
sump og præstationsangst er generelle og løses
ofte bedre på institut- og holdplan, siger hun. 

Studenterrådgivningen er i princippet enig,
men siger at det kræver ressourcer hvis medar-
bejderne skal ud og påvirke studierne mere di-
rekte eventuelt som organisationspsykologer. 

Der er både brug for kollektive løsninger og for
tilbud om terapi, siger psykolog Bo Fischer Niel-
sen fra Studenterrådgivningen., 

– Vi er opmærksomme på at lave grupper for at
almengøre de problemer som mange studerende
har. Men det er rigtigt at vi kan blive bedre til at
gå mere bredt ud – ligesom de enkelte studier
kan blive bedre til at tage et ansvar dér hvor pro-
blemerne er, siger han. 

Køen af studerende der ønsker individuel
rådgivning hos psykolog eller socialrådgiver,
vokser. I 1997 havde landets ni Studenterrådgiv-
ninger 2.000 henvendelser. Året efter steg antal-
let af henvendelser til 2.500. 

Lad workshops erstatte terapi
I stedet for individuel terapi hedder løsningen
workshops. Brede workshops for 50-100 stude-
rende har nemlig den fordel fremfor terapi at de
studerendes problemer af-individualiseres, me-
ner Lotte Rienecker. 

– For eksempel kan specialesumpen i mange
tilfælde drænes ved at tilbyde skrivekurser og
workshops hvor skrivegrupper dannes, ligesom
det også er vigtigt at specialevejledningen funge-
rer konstruktivt, siger hun.

Når universitetet skal problemerne til livs, er
Evalueringscentrets rapporter en hjælp. De
mange overskrifter i dagspressen a la ‘Ensomhe-
den råder på universitetet’ siger intet om hvor
problemerne findes specifikt, men det gør evalu-
eringerne som giver gode pejlemærker for hvor
der skal bores.  

En af de evalueringer der trak tænder ud, hav-
nede på litteraturvidenskabs bord for godt et år
siden. Rapporten konkluderede at miljøet på det
traditionelt elitære fag lod meget tilbage at øn-
ske. De studerende var ensomme, angste for at

præstere og manglede social kontakt til hinanden
og lærerne. 

På litteraturvidenskab har man taget fat om
nældens rod. Der er blandt andet etableret et nyt
introduktionsforløb på overbygningen der skal
ryste folk bedre sammen, og der arrangeres flere
faglige og sociale møder på studiet som da lærere
og studerende i samlet flok tog på udflugt i Dyre-
haven i foråret. 

Skovbunden bedre end divanen
– Det er klart at skovbunden er bedre end diva-
nen, forstået på den måde at det kun er i undta-
gelsestilfælde at de studerende bør gå til psyko-
log. Man kan gøre mange ting på institutplan for
at skabe et bedre klima, siger Studieleder på lit-
teraturvidenskab Martin Zerlang.

Initiativerne ser ud til at hjælpe. Frafaldet da-
ler, og antallet af kandidater som instituttet spyt-
ter ud, er steget fra cirka 12 i 1998 til cirka 50 i
år. Hånd i hånd med ændringer i miljøet går en
revidering af studieordningen som litteraturvi-
denskab netop nu er ved lægge sidste hånd på.
Revideringen skal blandt andet gøre det nem-
mere for de studerende at få skrevet deres ba-
chelorprojekt. Som på mange andre humanisti-
ske fag er der tendens til at det forholdsvist
nyindførte bachelorprojekt trækker ud og skaber
tilstande der minder om den frygtede speciale-

sump. Martin Zerlang håber at et større fokus på
bachelorprojektet i trediesemesterundervisnin-
gen kan være med til at gøre noget ved proble-
met. 

Terapi er blevet trendy
Når antallet af studerende der søger professionel
psykologhjælp stiger, skyldes det flere ting, påpe-
ger Studenterrådgivningen. For det første er er
det ikke længere så stigmatiserende at indrømme
man går til psykolog. Selvudvikling og selvreflek-
sion er blevet in især blandt samfundets velud-
dannede, og den holdning smitter af på universi-
tetet. 

For det andet er universitetets optag eksplode-
ret de seneste år, og flere af de ‘nye’ studerende
mangler færdigheder til at klare et akademisk
studium. For eksempel kan det knibe med Kvote
2 ansøgernes engelsk- og edb-kundskaberne eller
deres evne til at formidle. Det betyder at de føler
sig dårligere klædt på til et akademisk studium,
og det kan give problemer med både præstati-
onsangst og isolation. ■

Stop terapeutiseringen 
af studerendeI stedet for at lade flere og 

flere studerende gå i terapi,

burde universitetet løse studie-

relaterede problemer 

kollektivt, mener psykolog 

“Inden alle gode kræfter sættes ind på at få lagt hele studenterårgange 

på briksen, burde der måske sættes ind på forebyggelse.”

Debatredaktør på Politiken, Jacob Fuglsang, Magisterbladet 3-10 februar.

Vue over 
studie-
problemer:
Studenterrådgivningen
havde i 1998 samlet 2500
henvendelser fra stude-
rende i hele landet. Et ud-
pluk af indholdet i henven-
delserne viser at 345 hen-
vendelser drejede sig om
depression, 464 om selv-
værdsproblemer, 404 om
eksamensangst, 244 om
specialeproblemer og 147
om problemer med foræl-
dre. 
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TERAPITREND – Antallet af studerende der søger

professionel psykologhjælp stiger. Ofte er der tale

om brede studieorienterede problemer som løses

bedre kollektivt.



Af Jens Lohmann

Den 22. februar kunne
undervisningen genop-
tages på Mexicos Natio-

nale Universitet, Latinamerikas
største, efter ti måneders
strejke, der lagde al undervis-
ning og forskning stille. 

Selv om strejken er slut, er
konflikten langtfra slut. Rege-
ringens beslutning om at sende
bevæbnede politifolk fra et
særligt urokorps ind på univer-
sitetets område den 6. februar
for at tvinge de strejkende ud,
har skabt en spændt atmosfære
– specielt fordi politiet, ofte
ganske brutalt, arresterede
over 600 studerende og lærere
som enten modsatte sig politi-
ets indgriben eller var medlem-
mer af det strejkeråd, CGH
(Consejo General de Huelga –
Det Øverste Strejkeråd) som
koordinerede strejken. Da un-
dervisningen blev genoptaget
sad der stadig 258 studerende
og lærere varetægtsfængslet

De strejkende har dog vundet
en foreløbig sejr fordi universi-
tetets direktør Enrique del Val
Blanco i en rundskrivelse den
18. februar meddelte lederne af
skoler, gymnasier og fakulteter
under universitetet at de ikke
må opkræve afgifter efter de
nye satser som konsistorium

vedtog i januar 1999, og som
udløste strejken. I stedet skal
man holde sig til de gamle taks-
ter fra 1966 (se boks).

Fortsat uro
Siden de ansatte på universite-
tet kunne vende tilbage til kon-
torer og laboratorier den 14. fe-
bruar har det kogt af møder og
heftige diskussioner om hvor-
dan kampen mod hvad mange
betragter som en privatisering
af flagskibet blandt landets
højere uddannelsesinstitutio-
ner kan standses og gratis un-
dervisning til alle kan sikres, og
om hvordan man kan presse
myndighederne til at løslade de
fængslede kammerater.

Det har ført til punktstrejker
og kortvarige besættelser af
nogle institutter og fakulteter.
Og selv om undervisningen
blev genoptaget kun en dag ef-
ter normal semesterstart, så er
der foreløbig udsigt til fortsat
uro blandt de ca. 270.000 stu-
derende og 70.000 ansatte.

Den største anstødssten for
mange i og uden for universite-
tet er den mere eller mindre vil-
kårlige fængsling af stude-
rende, gymnasieelever og
lærere. Fængslingerne har gen-
givet studenterne noget af den
sympati de nød i befolkningen
da strejken begyndte i april sid-

ste år. En sympati som blev sat
over styr efter nogle måneder
som følge af indædte interne
opgør og splittelser i Strejkerå-
det.

Dårlig timing – for 
præsidenten
Da strejken og besættelsen af
den arkitektonisk enestående
universitetsby med de kendte
murmalerier i den sydlige ud-
kant af Mexico By blev indledt i
april sidste år, skete det i en at-
mosfære af enighed og med en
bred støtte blandt studerende
og mange lærere.

Der var almindelig enighed
om at afvise universitetsledel-
sens forhøjelse af studie- og ek-
samensafgifter samt indførel-
sen af en række nye afgifter.
Der var ikke blot tale om en 
reaktion på hvad daværende
rektor Francisco Barnés betrag-
tede som en ajourføring af
nogle takster der ikke var ble-
vet reguleret siden 1966. For de
strejkende var der tale om et
skridt i retning af at begrænse
adgangen til universitetet for
de dårligst stillede og tage de
første skridt i retning af en pri-
vatisering af de videregående
uddannelser. 

Dermed blev strejken ikke
blot et internt universitetsanlig-
gende, men et nationalt politisk

problem som bekom præsident
Ernesto Zedillo særdeles dårligt
oven i de mange andre politiske
problemer han havde: den fast-
låste konflikt i den sydlige dels-
tat Chiapas, udbredelsen af
væbnede oprørsgrupper flere
steder i landet, de mange og
store korruptionsskandaler, en
stadig bedre konsolideret poli-
tisk opposition (et stort pro-
blem for et regeringsparti der
har siddet uafbrudt ved magten
siden 1929 uden nævneværdig
opposition), voksende mod-
stand i befolkningen mod den
hårdhændede nyliberale øko-
nomiske politik, intern split-
telse i regeringspartiet PRI
(Partido Revolucionario Institu-
cional – Det Institutionelle Re-
volutionsparti). Desuden fik de
strejkende støtte fra mange
dele af befolkningen.

Ultraer og moderate
Enigheden blandt de strejkende
blev i løbet af nogle måneder
afløst af en dyb splittelse, som
regeringen og de fleste medier
forsøgte at uddybe gennem
provokationer og en stærkt ma-
nipuleret, sensationspræget og
fordrejet dækning af strejken.
De to dominerende tv-selska-
ber, der tilsammen praktisk ta-
get har et nationalt tv-monopol
fremstillede de strejkende som

rabiate, undergravende ele-
menter der var mere interesse-
rede i at skabe uro og under-
grave den offentlige orden end
i at bidrage til en fredelig
løsning på konflikten.

De bitre opgør mellem den
radikale fløj blandt de strej-
kende, de såkaldte ultras og de
moderate, bidrog til at under-
bygge dette billede. Ultraerne
var uforsonlige og brugte et ag-
gressivt sprog over for myndig-
hederne og medierne. De mo-
derate interesserede ikke medi-
erne eller regeringen så meget.
De kunne ikke bruges som et
fjendebillede.

Uenigheden gik på om man
skulle forhandle eller blot stå
fast på kravene. Ultraerne be-
skyldte de moderate grupper
for at være systemets kollabora-
tører. Gennem en sand udmat-
telsestaktik lykkedes det gang
på gang ultraerne at gennem-
trumfe deres synspunkter, her-
under at der ikke skulle for-
handles. Myndighederne skulle
bare tvinges i knæ.

Det passede regeringen fint.
For ganske vist ønskede man en
hurtig afslutning på konflikten,
men hvis man kunne miskredi-
tere studenterbevægelsen ved
at bruge ultraerne som et bil-
lede på den, så kunne man godt
bruge tid – og lade splittelsen
og medierne arbejde for sig.
Desuden kunne miskrediterin-
gen af strejkebevægelsen bru-
ges til at sværte det bredt ven-
streorienterede oppositions-
parti PRD (Partido de la
Revolución Democrática – Den
Demokratiske Revolutions
Parti) op til valget den 2. juli.

Men det måtte have en ende.
Mexico er godt i gang med
valgkampen op til det vigtige
præsident- og kongresvalg den
2. juli. Den 6. januar fremlagde
rektor Juan Ramón de la Fuente
– der var blevet udnævnt i efter-
året – et forslag til en ny univer-
sitetsreform som et oplæg til
forhandling. Splittelsen i strej-
kerådet gjorde det vanskeligt at
forhandle, og en måned efter
besluttede præsident Zedillo at
sætte det forholdsvis nydan-
nede, paramilitære uropoliti
PFP ind.

Tradition for kamp
Den lange strejke er den fore-
løbig sidste i en lang række af

konflikter på UNAM. Den vig-
tigste forløber for strejken var
konflikten i 1986-87, hvor de
studerende også aktionerede
mod planlagte stigninger i stu-
dieafgifterne. 

Strejken dengang resulterede
blandt andet i at de studerende
fik gennemtrumfet oprettelsen
af ét universitetsråd med stu-
denterdeltagelse som skulle
godkende alle reformer og væ-
sentlige forandringer på univer-
sitetet. Da rådet endelig blev
oprettet i 1990 fik det dog in-
gen større betydning.

Stærkest i folks bevidsthed
står dog begivenhederne i 1968
da en studenterkonflikt i juli
voksede sig stor og fik støtte fra
store dele af befolkningen, for
den 2. oktober at blive knust da
hæren og politiet omringede og
undertrykte en fredelig demon-
stration på De Tre Kulturers
Plads i centrum af Mexico By.
Et sted mellem 300 og 1.200
mennesker blev dræbt eller ‘for-
svundet’. 

1968 har efterladt dybe spor
ikke mindst blandt intellek-
tuelle og akademikere. Mange
af Mexicos mest fremtrædende
kunstnere og intellektuelle del-
tog i bevægelsen i 1968 og har 
i dag stor indflydelse, bl.a. som
ledende talsmænd for venstre-
oppositionen.

Strejken på UNAM skal både
ses i et mexicansk og et latin-
amerikansk perspektiv. De of-
fentligt ejede universiteter i La-
tinamerika har traditionelt væ-
ret fristeder for nytænkning og
opposition mod regeringen og
diktaturer. I 1918 førte et stu-
denteroprør i den argentinske
by Córdoba til indførelsen af
selvstyre til universitetet dér.
De følgende år bredte oprøret
sig til resten af Latinamerika og
universiteterne fik autonomi.
Det har betydet at militær og po-
liti ikke måtte trænge ind på
universiteternes enemærker –
hvad de så alligevel har gjort i
forbindelse med konflikter,
statskup og forfølgelse af oppo-
sitionen.

Selvstyret er dog begrænset
af at de offentligt ejede universi-
teter ikke er selvfinansierende,
men får dækket næsten hele de-
res budget over finansloven. 

Social mobilitet
I Mexico har de fleste af de of-
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Universitetskonflikt 
i Mexico skifter kurs
Efter 10 måneders strejke og besættelse er Latinamerikas største 

universitet i gang igen - men konflikten er ikke slut. Den drejer sig især 

om hvem Universitetet er til for: de bedrestillede få eller de mange

De afgifter fra 1966 som gjaldt indtil universite-
tets ledelse i 1999 vedtog den klækkelige for-
højelse der udløste strejken, og som nu igen gæl-
der indtil videre, er ekstremt lave:

Semesterafgiften er på 20 centavos (ca. 16,5
øre) for uddannelser på følgende fakulteter: Na-
turvidenskab, Handel og Administration, Jura,
Humaniora, Ingeniører, Medicin, Kemi, Arkitek-
tur, Politiske og Sociale Videnskaber, Økonomi,
Veterinærmedicin, Musik og Odontologi.

Semesterafgiften  er 15 centavos på Det Natio-
nale Gymnasium (hvorunder alle UNAM gymna-
sier hører med omkring 50.000 gymnasieelever).

Semesterafgiften er 10 centavos på alle social-
rådgiveruddannelser, samt uddannelser på Den
Nationale skole for Billedkunst, Sygeplejeskolen
og Obstretik.

Eksamensafgifterne er for ekstraordinære eksa-
miner 40 centavos, særlige eksaminer 30 centa-
vos, optagelsesprøver 30 centavos, eksamen i
medicin 25 centavos, kandidateksaminer (licen-
ciatura, der ligger et sted mellem bachelor og
master) 1 (én) peso (ca. 82 øre), postgraduate
eksaminer 1,25 pesos.

De nye afgifter var baseret på et dyrtidsregule-
ringssystem med udgangspunkt i den lovpligtige
mindsteløn for hovedstaden.

Niveauet fremgår af den bekendtgørelse Konsi-
storium vedtog på et ekstraordinært møde i juni
1999. Her fremgår det at semesterafgiften for
gymnasieelever og studerende på tekniske ud-
dannelser skal svare til 15 dages mindsteløn,
mens den for kandidatstuderende skal svare til
20 dages mindsteløn. I juni 1999 var mindsteløn-
nen i hovedstaden på ca. 35 pesos (knap 29 kr.)
om dagen. 

Det nye i bekendtgørelsen var ikke satserne,
men at man gjorde det frivilligt for de stude-
rende om de ville betale afgiften eller ej, afhæn-
gigt af deres økonomiske situation. Det var et ty-
deligt forsøg på at finde et kompromis med de
strejkende som imidlertid blankt afviste udspil-
let.

Eksamensafgifterne er i samme bekendt-
gørelse sat til én dags mindsteløn for en ekstra
eksamen og 40 dages mindsteløn for kandidatek-
samen.

Nej til nye afgifter

U D L A N D  ▼

“De strejkende på UNAM og mange andre betragter 

forhøjelsen af studieafgifterne og indførelsen af nye afgifter

som et skridt i retning af privatisering af universitetet”. 



Un i v e r s i t e t s av i s e n  4  . 2 0 0 0 9

fentligt ejede universiteter efter
revolutionen 1910-19 været en
del af et system der skulle sikre
alle mulighed for at få en gratis
uddannelse. UNAM og det Poly-
tekniske Institut IPN blev fra
1930’erne flagskibene både
med hensyn til at sikre at også
andre end elitens børn kunne
få en højere uddannelse og som
centre for den vigtigste og mest
avancerede forskning. Over 80
procent af al forskning af betyd-
ning finder sted på de to univer-
siteter.

Især disse to universiteter har
givet titusinder af børn af arbej-
dere, bønder, småhandlende,
småfunktionærer og andre øko-
nomisk dårligt stillede mulig-
hed for at få en højere uddan-
nelse. Det har betydet mulighe-

den for en social mobilitet som
kun findes i ganske få andre
lande i Latinamerika.

Nyliberalismens følger
De seneste 15-20 års nyliberali-
stiske politik har forringet de
økonomiske vilkår for det me-
ste af befolkningen. Reallønnen
for en skolelærer er således
halvdelen af hvad den var for
20 år siden. 

Det har også betydet en
udsultning af de offentligt
ejede universiteter som trods et
voldsomt stigende studentertal
ikke har fået deres budgetter
øget væsentligt. Samtidig er
private universiteter vokset op
som svampe ved efterårstid –
ikke for at sikre en bedre forsk-
ning eller flere studiepladser til

de dårligere stillede. De private
universiteter i Mexico og resten
af Latinamerika har primært
som formål at tjene penge og at
uddanne folk der kan opfylde
erhvervslivets behov.

De mange private universite-
ter er af regeringen blevet brugt
som en sovepude. Man har hen-
vist til at de dækker et betyde-
ligt behov, og at der er kommet
flere studiepladser. Ikke et ord
om den ofte alt for ringe akade-
miske kvalitet.

De strejkende på UNAM og
mange andre betragter for-
højelsen af studieafgifterne og
indførelsen af nye afgifter – en
slags brugerbetaling – som et
skridt i retning af privatisering
af universitetet. Afgifterne skal
være omkostningsbestemte,

hedder det. Brugerne skal be-
tale. Desuden skal studierne
gennemføres på den norme-
rede tid.

Men følgen er at titusinder ri-
sikerer at blive udelukket fra at
studere hvis det gennemføres.
En undersøgelse viser at tre
fjerdedele af de studerende på
UNAM kommer fra familier
med en husstandsindkomst på
under 5.500 pesos (ca. 4.300
kr.) om måneden. 40 pct. af de
studerende har fuldtidsarbejde
og kan ikke gennemføre deres
studier på den normerede tid.
Det gælder også de fleste af de
øvrige studerende.

Ny bevægelse
Derfor fik strejken så bred en
opbakning i befolkningen, og

derfor var den en tikkende poli-
tisk bombe under PRI og rege-
ringen. Problemet er blot at år-
sagerne til konflikten ikke er
fjernet, og at problemerne blot
er udskudt. 

Løsningen ligger ikke i en
lappeløsning, men i en gennem-
gribende universitets- og ud-
dannelsesreform der sikrer lige
adgang til højere uddannelser
for alle, samt sikrer at forsknin-
gen ikke skal være afhængig af
om der kan skaffes penge fra
private sponsorer. 

Foreløbig vil myndighederne
forsøge at holde låg på konflik-
ten indtil valget den 2. juli er
overstået.

Om det kan lykkes er dog et
stort spørgsmål. For i modsæt-
ning til 1968 da massakren på

De Tre Kulturers Plads, hærens
besættelse af universitetet og fy-
ringen af adskillige progressive
lærere betød en politisk lam-
melse på universitetet, har der
siden strejken blev opgivet den
14. februar fundet utallige mø-
der, debatter og punktstrejker
sted for at fastholde de strejken-
des krav – suppleret med kravet
om tiltalefrafald og løsladelse af
samtlige fængslede studerende
og lærere. Med ultraerne tilsy-
neladende kørt ud på et side-
spor. ■

Jens Lohmann er freelance-jour-
nalist og ekstern lektor på Han-
delshøjskolen med speciale i
Latinamerikanske  forhold.

(1) Afvisning af opreguleringen af studieafgif-
terne samt ophævelse af alle gebyrer for ad-
ministrative ydelser, brug af computere, labo-
ratorier, sprogfaciliteter og deltagelse i semi-
narer m.m.

(2) Afvisning af de ændringer i universitetets sty-
relsesreglement der giver mulighed for
løbende at regulere studieafgifter og andre
gebyrer – og som ophæver den automatiske
optagelse fra (universitetets) gymnasier til
kandidatuddannelserne og fastlægger
grænser for hvor længe man kan studere på
universitetet.

(3) Opløsning af det interne politiapparat opret-
tet af (daværende) rektor Francisco Barnés,
og ophævelse af alle sanktioner mod studen-
ter, lærere og universitetsansatte for deres
deltagelse i strejken.

(4) Skabelse af et demokratisk rum til at disku-
tere og løse reformer af universitetets sty-
relse, budgetstyring, forskning i uddannelse,
studieplaner, mm.

(5) Ophævelse af alle forbindelser med det pri-
vate firma der er hyret til løbende at evaluere
de studerendes præstationer på universitetet.

(6) Dannelse af en altomfattende universitets-
kongres med bemyndigelse til at løse strej-
ken.

Efter strejkens afslutning har strejkerådet (CGH)
den 18. februar vedtaget tre hovedkrav som man
arbejder videre  ud fra:

(1) Gratis uddannelse på alle niveauer.
(2) Løsning på konflikten på UNAM gennem 

dialog.
(3) Ubetinget og øjeblikkelig løsladelse af alle

politiske fanger.

Strejkekravene

F
O

T
O

:
N

O
R

D
F

O
T

O

MASSEDEMONSTRATIONER – Under den flere

måneder lange studenterstrejke mod forsøgene på

at privatisere Universita Autonoma de Mexico

(UNAM) var titusindvis af studenter på gaderne for

at demonstrere mod myndighedernes hårde be-

handling af deres strejkeledere. Her marcherer de i

Mexico City 16. december 1999 i protest mod fængs-

lingen af 70 studenter som blev arresteret foran den

amerikanske ambassade 11. december.

“Der er ikke brug for lappeløsninger, men for en gennemgribende universitets- 

og uddannelsesreform der sikrer lige adgang til højere uddannelser for alle og 

gør forskningen uafhængig af  private sponsorer”. 



Af Anita Mai Ågerup, 
videnskabelig medarbejder,
Dansk Sprognævn

Sproget er i konstant ud-
vikling. Det forandrer sig
i takt med at verden for-

andrer sig. Det danske sprog er
således anderledes i dag end
for 100 år siden. Og det er ikke
så mærkeligt at det er det, for
der er så meget andet der også
er anderledes i dag. Vi går fx
anderledes klædt end tidligere,
hører en anden type musik, spi-
ser mad fra eksotiske lande,
bruger mobiltelefoner og søger
på Internettet.

Når sprogudviklingen ses i
dette perspektiv, er der ingen
der har nogen indvendinger.
Det er nemt at acceptere at
sproget var anderledes den-
gang man endnu ikke selv var
født, men når sprogudviklingen
sker for øjenene af én, er der
mange der har svært ved at ac-
ceptere denne udvikling. Den
opfattes i stedet som sprogfor-
fald. 

Den sprogudvikling der har
været, og som er kommet på af-
stand, lægger man ikke mærke

til har været der. Men den ud-
vikling der foregår i nuet, kan
komme i konflikt med ens egen
sprogbrug, og derfor kan den
være svær at acceptere. 

Mange ældre kan således
ikke forstå hvorfor det der var
ukorrekt sprogbrug i deres sko-
letid, ikke nødvendigvis be-
høver at være ukorrekt i dag.
Det kan være blevet en sprog-
brug der opfattes som fuldt kor-
rekt af de sprogbrugere der er
yngre end dem selv. Og det er
ikke fordi sprogbrugerne er
dårligere i dag end de var før i
tiden. Det er heller ikke fordi de
ikke har lært sproget ordentligt
i skolen. Det er simpelthen
sprogudvikling - og ikke sprog-
forfald!

Jeg og mig
Lad os se på et par af de gamle
udviklinger der for længst er
blevet til godt og korrekt dansk,
og et par nyere der endnu ikke
er accepteret af alle.

Engang var det fx korrekt at
sige mig synes at ... Det betød
‘det fremstår for mig at ..’ eller
‘det forekommer mig at ..’. Men
der var nogle der ikke kunne se
den grammatiske mening med

udtrykket, og de begyndte så at
sige jeg synes at .., der svarer til
fx  jeg mener at .. og jeg tror at
.., og ved dette subjektsskifte
opstod betydningen ‘mene,
have den opfattelse’. 

Et modsat skift fra jeg til mig,
altså fra nominativ til akkusa-
tiv, vinder i dag frem i udtryk
med end og som, fx hun er ældre
end mig, men denne udvikling
er ikke nået så langt at den er
accepteret af alle. Der er stadig
nogle der holder fast i brugen
af nominativ i sådanne udtryk
fordi sætningen kan omskrives
til hun er ældre end jeg er. Her er
pronomenet jeg subjekt i led-
sætningen, og så skal det stå i
nominativ, og derfor skal det
også stå i nominativ i den for-
kortede sætning hun er ældre
end jeg. Men denne regel bry-
des altså af mange sprogbru-
gere som i stedet følger en ny
regel der går ud på altid at
bruge akkusativ efter ordene
end og som, og så hedder det
hun er ældre end mig.

Rimelig lemfældig 
forfordeling
Engang betød billig ‘rimelig’,
‘passende’, og man talte om bil-

lige priser, der altså betød det
samme som rimelige priser.
Men der var nogle der misfor-
stod udtrykket og mente at bil-
lig måtte betyde ‘til lav pris’, og
efterhånden var der så mange
der opfattede ordet på denne
måde at det blev rigtigt at tale
om billige varer.

Et andet eksempel på et ord
der har skiftet betydning, er
lemfældig. Den oprindelige be-
tydning var ‘lempelig’, men or-
det bruges ikke mere - eller i
hvert fald meget sjældent - i
denne betydning. Nu betyder
lemfældig ‘skødesløs’. Det har
sikkert fået denne negative be-
tydning fordi det er blevet sam-
menlignet med ord som affæl-
dig, brøstfældig og drikfældig.

I dag er ordet forfordele ved
at skifte betydning. Den traditi-
onelle betydning er ‘give for
lidt’, men ordet har fået den
modsatte betydning hos de yn-
gre sprogbrugere, nemlig ‘give
for meget’, måske fordi det op-
fattes som en sammensætning
af verbet at fordele og den for-
stavelse for- der betyder noget i
retning af ‘før, foran’ som i or-
dene forbehandle og forberede.
Også fornemmelsen af at for-

fordele indeholder substantivet
fordel, kan have medvirket til
ordets nye betydning. Men der
er stadig en del der synes at
den nye betydning er den for-
kerte, og den traditionelle den
rigtige.

Korrekte og ukorrekte
sprogfejl
Sprogudvikling begynder som
sprogfejl, men det betyder ikke
at alle sprogfejl med tiden bli-
ver korrekte. Det er i reglen kun
de sprogfejl der er systematisk,
konsekvent eller nuanceret
sprog, der overlever og bliver
korrekte. De danner en ny
sproglig norm eller et nyt sy-
stem. 

Man kan altså ikke sammen-
ligne sprogfejl med fx regnefejl,
der er og bliver noget der er
ukorrekt og dårligt. Sprogfejl er
gode nok når de udvikler spro-
get. Det er nu engang sådan
sprogudvikling foregår. ■
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Sprogligt set tager pulsen på udviklingen i det danske sprog og 

behandler sproglige spørgsmål som dukker op i universitetsverdenen.

Sprogligt set skrives og redigeres af forskere fra Dansk Sprognævn.

Sprogudvikling 
eller sprogforfald? Sprogudvikling begynder som 

sprogfejl, men det betyder ikke at alle

sprogfejl med tiden bliver korrekte.
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Af Charlotte Dahlsgaard

Universitetsavisen er gået
sammen med Forlaget
Gyldendal og Dan-

marks Nationalleksikon om at
overtage den populære specia-
lekonkurrence efter Berlingske
Tidende. Du kan deltage hvis
du har afleveret dit speciale for
op til to år siden på Køben-
havns Universitet eller nærmer
dig afslutningen på specialet –
det vil sige regner med at afle-
vere i løbet af det næste halve
år.   

Specialet kan handle om alt
fra kønsliv hos flyvefisk til
slang i udvalgte subkulturer,
bare du fortæller verden noget
nyt og skriver artiklen på en
måde så andre end lærer og
censor får glæde af dine poin-
ter. 

Hvordan?
Kodeordene for din tekst er
konkret, interessant og engage-
rende. Et godt råd er at finde ét

fokus, en vinkel, som du indle-
der artiklen med og belyser hen
ad vejen med eksempler. Mål-
gruppen er alle studerende og
videnskabeligt ansatte på
Københavns Universitet. Du
kan forestille dig artiklen trykt
i f.eks. Univers – Berlingske Ti-
dendes tidligere uddannelses-
tillæg, Information, Weeken-
davisen eller Samvirke.
Hvis/når du bruger fagud-
tryk, så husk at forklare dem
for den læser der ikke kender
dit fag og dermed heller ikke
er indforstået med ter-
merne.

Artiklen må fylde højst
12.000 enheder med mel-
lemrum, så du er selvsagt
nødt til at sortere meget af
dit stof fra. Artiklen skal udsty-
res med rubrik, manchet, mel-
lemrubrikker og forslag til illu-
stration så den fremstår hel-
støbt og læserappellerende (se
artiklen ‘Hvad er en artikel’).
Du er velkommen til at bruge
litteratur-referencer i begræn-

set omfang. Tilføj litteratur-
referencerne i slutningen af
artiklen, så de ikke forstyrrer
læsningen undervejs.

Alle artikler vil blive be-
dømt af et panel bestående
af: 
– Litteraturprofessor og

anmelder Thomas Breds-
dorff
– Leder af Formidlings-

centret på humaniora
Lotte Rienecker
– Cand.scient. og vi-

denskabsjournalist
på DR Jens Degett
– Redaktør på Univer-

sitetsavisen Richard Bisgaard
og journalist Charlotte Dahls-
gaard samme sted.

Hvornår?
Der er deadline for aflevering
af artikler i papirudgave og på
diskette i RTF-format den 18.
maj 2000 klokken 10.00. Du
kan også sende os en e-mail og
vedhæfte filen i et RTF-format.
Vores e-mail-adresse er uni-

avis@adm.ku.dk. Husk at ved-
lægge dit navn, adresse, tele-
fonnummer og eventuelt e-
mail-adresse. Artiklen sendes
eller afleveres direkte til Uni-
versitetsavisen, Krystalgade 16,
1172 København K, tlf: 3532
2898. Kuverten/e-mailen mær-
kes ‘Specialeduel’.

Vi kårer årets vinderne af
Specialeduellen i Universitetsa-
visens nummer 12 den 24. au-
gust 2000. De bedste specia-
leartikler vil efterfølgende blive
trykt i Universitetsavisen. 

Vinderpræmien er Den Store
Danske Encyklopædi fra Gyl-
dendal til en værdi af 18.000
kroner. 2. præmien er røde ord-
bøger fra Gyldendal for 1.500
kroner og 3. præmien ordbøger
for 1.000 kroner. 

God fornøjelse. ■

Specialeduel
Har du mod på at prøve kræfter med 

formidlingens svære kunst, så deltag i 

Universitetsavisens specialeduel og vind 

bl.a. Den Store Danske Encyklopædi til 

en værdi af 18.000 kroner

Lidt om Encyklopædien
Den Store Danske Encyklopædi er et leksikon i 20

bind der udgives af Danmarks Nationalleksikon A/S,

et datterseskab af Gyldendal. Værket udarbejdes af

mere end 3000 danske eksperter der skriver om det

de har forstand på så andre kan forstå det. 

Redaktionen har til huse på Nytorv 17 i København

hvor cirka 50 faste medarbejdere og cirka 20 studen-

termedhjælpere arbejder. Det første bind udkom i

1994, det sidste kommer i 2001. Den 3. december

1999 udkom det nyeste bind, nr. 15. Direktør og che-

fredaktør er professor Jørn Lund.

En artikel er en kortere, afsluttet, selvstæn-
dig behandling af et emne i en avis, et tids-
skrift eller lignende. I en artikel er der nor-

malt kun ét afgrænset emne og kun én eller få
synsvinkler eller problemstillinger.

For alle slags artikler er det normalt at der kun
er:
– ét forholdsvis begrænset og afgrænset emne.
– én eller få synsvinkler eller problemstillinger i

behandlingen af emnet.

Begge dele skyldes at der er grænser for hvor
store artikler er eller må være. Arbejdet med at
skrive en artikel kan man inddele i disse punkter:
1. Planlægning af arbejdet 
2. Indsamling af stoffet 
3. Afgrænsning af stoffet 
4. Ordning af stoffet 
5. Fremstilling af indholdet 
6. Udarbejdelse af manuskriptet.

Afgrænsning af stoffet
Efter informationssøgningen har man som regel
en hel mængde informationer om emnet til sin
rådighed. Man kan normalt ikke have alt dette
stof med, men man må udvælge det der skal med
i artiklen. 

Der er ikke plads til for mange sidespring, og
det er vigtigt hele tiden at holde fast på artiklens
sigte og ikke at sprede sig for meget. Der skal ofte

skæres hårdt i den stofmængde som man har til
sin rådighed.

Afgrænsningen kan ske ved at man holder et
nogenlunde lavt informationsniveau, for eksem-
pel ved at man undlader at gå for meget i detaljer
eller bruge for mange eksempler der indbyrdes
overlapper hinanden.

Hvis man har svært ved at bortvælge informa-
tioner fordi man synes at de alle er væsentlige,
kan det skyldes at ens emne ikke er tilstrækkeligt
afgrænset eller at man anlægger for mange syns-
vinkler på emnet og behandler for mange pro-
blemstillinger. I så tilfælde må man vende tilbage
og se om man ikke kan begrænse sin emnefor-
mulering noget mere.

Ordning af stoffet
Opbygningen af en artikel bør normalt være en-
kel og let gennemskuelig. Jo kortere artiklen er,
jo enklere bør den være opbygget. Et generelt
princip er at man meddeler det der er vigtigst og
mest vedkommende for læseren først. 

I en artikel skal der være et indledningsafsnit.
Formålet med det er ikke bare at fange læserens
interesse, men også at forhåndsorientere læseren
så han eller hun bedre kan følge med i selve gen-
nemgangen af indholdet.

I journalistiske artikler ligger vægten i indled-
ningen mest på det interessefangende. Det kan
dreje sig om en sammenfatning af det vigtigste i

artiklen eller om en episode, en pointe, en provo-
kation, som kan bruges som udgangspunkt for
det man derefter skriver i artiklen.

Overskriften (rubrikken) i en artikel har nogle
af de samme opgaver som indledningen: at fange
interessen og forhåndsorientere om emnet. I den
journalistiske artikel ligger vægten oftest på at
vække interesse. 

I en artikel har man også brug for et afslut-
ningsafsnit. Det bruges ofte til at pege ud over ar-
tiklen selv og understrege hvad læseren kan
bruge dens indhold til. Afslutningen kan være en
perspektivering der viser hvilken betydning ar-
tiklens indhold har i andre sammenhænge og i
den videre udvikling. Eller det kan være en appel
hvor man fortæller hvordan læseren bør forholde
sig med den viden han eller hun nu har efter at
have læst artiklen, altså en opfordring til hand-
ling.

Formulering
I den journalistiske artikel er der normalt frit spil
med hensyn til formuleringen. I alle tilfælde står
man sig normalt bedst ved at fastholde den
samme stil i en hel artikel eller i et større sam-
menhængende afsnit. 

Som hovedregel kan man sige at sproget skal
være almindelig, god sagprosa. Hvis man bruger
et friere, personligt sprog må det være i overens-
stemmelse med artiklens emne og sigte. ■

Hvad er en artikel?
Hvad er en god 

journalistisk artikel?

Vi har håndplukket

nogle nyttige oplys-

ninger fra Politikens

‘Håndbog i Nudansk’



Af Sten Hegeler

For at udfylde ventetiden
for dem der kommer for
sent – og for at straffe

dem – vil jeg underholde jer
med en psykologisk-sexologisk
gåde. Den lyder sådan: “Hvad
sker der for en bøsse der for-
veksler vaseline og tapetkli-
ster?” Tænk over den. Løsnin-
gen vil komme senere.

Lad os så begynde. Der var
engang en turist der en aften
gik rundt og kedede sig på
Læsø. Så mødte han en ældre
dame, og han spurgte hende:
“Hvordan er det med nattelivet
her på øen”. Hun så skælmsk på
ham og svarede: “Der var De
sgu heldig. Det er MIG!”.

Da man ringede til mig og
bad om jeg ville sige noget om
den Psykologiske Sexologi i
Danmark, fik jeg den samme
tanke: “Det var sgu heldigt. Det
er MIG!”

Det kan lyde lidt selvbevidst,
men det væsentlige er imidler-
tid mere tragisk: Det står også
skralt til med sexologien inden
for det psykologiske studium.

Lidt historie
Da jeg i slutningen af fyrrerne
studerede psykologi, hørte vi
ikke en lyd om kønslivet. Til
gengæld kunne vi gå til fore-
læsninger om ‘Døves Psykologi’.

Der skulle gå mange år
førend kønslivet fik en plads på
psykologistudiet. I tresserne
drøftede jeg det med den ene af
to professorer i psykologi,
Franz From, og han og jeg var
meget enige. Men det var først
efter studenteroprøret i 1968 at
Franz kunne foreslå sexologien
indført i det nyoprettede studi-
enævn. Studienævnet var posi-
tivt indstillet med undtagelse af
den anden professor i psykologi
der vrissede: “Vi har da heller
ikke blindes og haltes psykologi
som fag.” 

Jeg begyndte mine fore-
læsninger i Psykologisk Sexo-
logi i foråret 1969. Der var stor-
mende tilslutning selvom det
hverken var obligatorisk eller

eksamensfag. Der var så mange
studerende, og deres interesser
var så forskellige at det blev
nødvendigt at dele dem. Majo-
riteten ønskede en mere over-
fladisk gennemgang, en mindre
gruppe var mere engagerede og
ønskede en mere dybtgående
undervisning. 

Den mindre gruppe hvoraf
mange var par, fik mulighed for
at mødes hver mandag aften
under private former hjemme
hos min daværende kone Inge
og mig. Den omfattede efter-
hånden cirka 20 personer som i
de kommende 25 år arbejdede
på forskellige projekter. For ek-
sempel stillede vi os til rådig-
hed for fabrikanter der ønskede
en vurdering af forskellige,
sexuelle hjælpemidler. Vi la-
vede også en mindre onaniun-
dersøgelse, og en del af os ar-
bejdede på et ensomhedspro-
jekt. 

Sidstnævnte omfattede dels
en ugentlig kontaktside i Ekstra
Bladet dels at de studerende
meldte sig ind i de daværende
kontaktbureauer for at under-
søge disses effektivitet. Det re-
sulterede i en bog, ‘Om Ensom-
hed’ (Chr.Erichsens forlag,
1972) Bogen indeholdt også en
analyse af 709 bekendtskabs-
og ægteskabsannoncer, indryk-
ket i Berlingske Tidende og Po-
litiken i januar og februar 1971.

Ældre og åndsvages 
seksualitet
Vort mest omfattende projekt
blev finansieret af et af Statens
Forskningsråd. Det handlede
om et over hele verden neglige-
ret forskningsområde: Seksua-
liteten når vi bliver ældre. Vi
valgte at begynde med at ud-
spørge mændene hvilket resul-
terede i 1.161 velbesvarede,

anonyme spørgeskemaer fra
mænd i alderen 51-95 år. Her
besvarede de spørgsmål om de-
res sexuelle udfoldelser – eller
mangel på samme. 

Gruppen kaldte sig Sexolo-
gisk Forskningsgruppe, det blev
senere til Institut for Samlivs-
forskning. Vore opgaver var
meget forskellige, dels holdt vi
foredrag om ældre og sex på
forskellige internationale kon-
gresser og på danske institutio-
ner, dels blev vi konsulteret.

På et tidspunkt blev vi ind-
kaldt til en institution for dybt
åndssvage børn fordi man var
rendt ind i et uløseligt problem.
Børn er nok så meget sagt, for
de åndsvage var alle i alderen
omkring de 20 år. Problemet
var at de fysisk set var voksne
mens de mentalt set stadig var
små børn. Med andre ord: de
var sexuelt udviklede og havde
trangen til at onanere men –
teknisk set – kunne de ikke
finde ud af det. 

For eksempel
kunne de finde
på hvis de fandt
et søm i en væg –
eller en anden
fastgjort spids –
at hoppe op og
ned på genstan-
den så det

blødte. Personalet måtte lære
dem hvordan man rent praktisk
skulle onanere. Og ikke nok
med det personalet måtte lære
dem det igen og igen. De dybt
åndssvage glemte det fra gang
til gang.

Vi skulle prøve at rede trå-
dene ud, og der var mange. Fx.
var det naturligvis svært for fo-
rældrene at acceptere at deres
lille barn på det punkt nu var et
voksent menneske. Dertil kom
at loven strengt forbyder perso-
nalet sådanne intimiteter selv-
om de var nødvendige. Så var
der forholdet til kolleger der
ikke alle var præcis på samme

niveau med hensyn til tole-
rance. Og endelig var der den
enkelte pædagogs relation til
eget kønsliv. Ikke nogen nem
opgave at komme med en til-
fredsstillende løsning på.

Definitioner og 
afgrænsninger
Lad os se på hvad vi egentlig
forstår ved Psykologisk Sexo-
logi? En kendt, engelsk sexolog
sagde engang: “Kønsorganerne
sidder ikke mellem benene. De
sidder mellem ørerne.” Det var
klogt sagt, og det placerer jo
psykologien ganske centralt i
sexologien.

12 Un i v e r s i t e t s av i s e n  4  . 2 0 0 0

Sexologi
Videnskabet

Da jeg i slutningen af fyrrerne studerede psykologi, 

hørte vi ikke en lyd om kønslivet. Til gengæld kunne vi 

gå til forelæsninger om ‘Døves Psykologi’.
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PSYKOLOGI DER RYKKER – 68-generationen smed gerne tøjlerne

for at trænge ind i psykologisk-sexologiske problemstillinger. I dag står

det mere skralt til med interessen for den psykologiske sexologi.
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En engelsk læge, Oswald
Schwarz, taler i bogen ‘The Psy-
chology of Sex’ (Penguin Books,
1967) lidt mere snævert om “in-
teraktionen mellem det fysiske/
sexuelle behov – og så ‘det mo-
ralske princip’” – hvorved han
forstår noget mere overordnet
og evigt gyldigt end samfun-
dets mere eller mindre forslidte
konventioner.

Men under alle omstændig-
heder ser det ud til at der er
masser af psykologi i sexolo-
gien. En ting som for eksempel
fødsler blev engang anset som
en ret naturlig sag. Med tiden
er det mere og mere blevet no-
get der skal foregå på sygehuse.
Bliver seksualiteten betragtet
som noget der er naturligt og
overvejende falder ind under
det normale? Eller er det nær-
mere blevet til noget der skal
behandles af læger? I hvert fald
er det lykkedes lægerne at
sætte sig på sexologien mens
psykologerne har forsømt deres
besøgelsestid.

Hvad er seksualitet?
Men lad os gå et skridt videre
og spørge: “Hvad forstår vi ved
seksualitet? “Min kone Mei-Mei
Mortensen ydede for en del år
siden et af de få, psykologiske
bidrag til sexologien i sin magi-
sterkonferens. Den hedder
netop: ‘Et bidrag til forståelsen
af den kvindelige seksualitet
(Københavns Universitet,
1987)’. I den anledning støv-
sugede hun litteraturen for at
finde en brugbar definition. 
I magisterkonferensen ender
hun med at konkludere (lige-
som Masters & Johnson) at det
ser ud til at være umuligt.

Det kan minde om Kinsey der
på et tidspunkt prøvede at lave
en liste over alt det som kan
virke sexuelt ophidsende på
mænd. Listen blev så lang og
uoverskuelig at han måtte give
op: “Det ser ud til, at der ikke
findes ret meget, som ikke kan
virke sexuelt ophidsende på
mænd”, lød en af konklusio-
nerne. 

Psykologistudiet og 
sexologien i dag
Som privatpraktiserende har
jeg af og til  psykologistude-
rende som fortæller at der i de
senere år atter har været tilbud
i form af forelæsninger i Psyko-
logisk Sexologi. Men også at
det langt fra har fået den plads
indenfor psykologien som bare
nogenlunde svarer til den plads
som sex har mellem ørerne på
de fleste af os.

Vi deler menneskene ind i
heterosexuelle, homosexuelle
og bisexuelle. Men hvis vi
skulle karakterisere os efter
hvordan vi livet igennem opnår
vore orgasmer – og det kunne
gøres ved en simpel optælling –
så er vi vel egentlig overvejende
autosexuelle.

Jeg har allerede strejfet det
flere gange, men lad os se lidt
nærmere på emnet onani i psy-
kologisk/sexologisk sammen-
hæng.

Vi begynder med en historie
fra Sverige hvor man har ‘Riks-
forbundet för Sexuell Upplys-
ning’ (RFSU) der i sin tid blev
stiftet af Elise Ottesen Jensen.
Hun rejste Sverige tyndt for at
oplyse om kønslivets glæder
hvis forudsætning – ikke mindst
– er at man ved noget om præ-
vention. 

For mange år siden talte hun
i en lille svensk by hvor hele
menigheden var mødt op med
præsten og skolelæreren i spid-
sen. Halvvejs inde i foredraget
holdt hun en pause. En lille
dreng troede at hun var færdig.
Fra bagerste række tumlede
han frem mod talerstolen:”Er
det sandt, spurgte han, “at man
bliver meget syg hvis man rører
sig der?”. Hvorpå han faldt be-
svimet om.

Som sagt, det er mange år si-
den. Er vi idag kommet ret me-
get videre?

Et andet eksempel fra forti-
den. Det handler om mit eget,
første forsøg på psykosexuel
forskning. Det var i fyrrerne og
jeg studerede dengang medi-
cin. En medstuderende betro-
ede mig at hvis han onanerede

om morgenen kunne han godt
spare sig at forlade sin seng den
dag. Så udmattet blev han.

Se, al forskning begynder jo
med undren. På det tidspunkt
brugte jeg hver morgen en ex-
pander hvis stålstrenge jeg
strakte præcis 100 gange ud.
Jeg prøvede så at onanere før
træningen for at undersøge om
onanien influerede på min fysi-
ske præstation. Det gjorde den
ikke. Allerede da må jeg have
haft lidt sans for psykologi, for
jeg opstillede den teori at det
nok var hans dårlige samvittig-
hed der udmattede ham 
totalt. 

Onani er ej
for stakler
Ved mine fore-
læsninger i
Psykologisk
Sexologi i
70’erne tog vi
emnet onani
op i en helt an-
den sammen-
hæng. Sam-
men havde vi
fundet ud af at
der måske var
nogle områder med myter som
var værd at teste. De stude-
rende og jeg udformede derfor
et spørgeskema som de så selv
skulle udfylde. Vi lagde 
i den forbindelse stor vægt på
anonymiteten. 

Desuden måtte ingen have
mulighed for at se hvad de an-
dre svarede, og de måtte heller
ikke diskutere deres svar med
andre bagefter. Der var især to
spørgsmål der interesserede os
da vi gjorde resultaterne op:
Hyppigheden af onani – og så
et spørgsmål til de kvindelige
studerende: “Har du nogen-
sinde oplevet at få orgasme
udelukkende ved at en penis
gled frem og tilbage i din
skede?” Altså ved et samleje
uden yderligere stimulering.

Vi inddelte svarene i fire
grupper:
A) Lever i parforhold, men har

desuden andre sexuelle for-
hold af og til.

B) Lever i parforhold, men er
‘trofast’.

C) Lever ikke i parforhold, men
har haft sexuelle forhold se-
neste halvår.

D) Har ikke haft nogen form for
sexuelt forhold seneste hal-
vår eller mere.

I alt deltog 94 kvinder og 51
mænd i besvarelserne. Onani-
hyppigheden var tydeligt størst
i gruppe A og mindst i gruppe
D. Hvordan skal vi tolke det? At
personerne i gruppe A ‘af natur’
– hvad det så er – er mere sexu-
elt anlagte?

Under alle omstændigheder

kunne resultatet tyde på at on-
ani ikke, således som alminde-
ligt antaget kun er “en ynkelig
erstatning for de stakler, der
ikke kan finde nogen at gå i
seng med.” 

Noget tilsvarende fandt vi for
øvrigt i vores undersøgelse af
de ældre mænds seksualitet.
Blandt de 1.161 spørgesske-
maer fra 51-95-årige mænd var
der en mindre gruppe af særligt
privilegerede. Det var dem der
påstod at de havde en sexuelt
interesseret partner – samt at
de havde mulighed for privat-
liv. I alle aldre var der ganske
mange der fortalte at de af og
til onanerede.

To sexuelle behov
Disse to forskningsresultater
ledte os frem til den teori at
onani måske også kunne be-
tragtes som et værdifuldt sup-
plement til det sexuelle samliv.
Det førte os frem til en påstand

om at vi – på en måde – kan si-
ges at have hele to sexuelle be-
hov: Det første handler om at vi
har et behov for at nå udløsning
– til orgasme. Og både mænd
og kvinder kan bevidne – og det
bekræftes også af undersøgel-
ser – at det behov kan vi som
regel tilfredsstille hurtigst,
nemmest og mest fantasifuldt
alene. 

Det andet behov er det der
gør at vores liv bliver både bes-
værligt, problemfyldt og
spændende. Det handler om at
vi – af og til – gerne vil være
sammen med et andet menne-
ske ved den lejlighed. Det

handler om behovet for sexuelt
samvær. 

En sådan opdeling kan
hjælpe os med at sætte nogle
ting på plads. Fx. giver det os
lidt af en forklaring på at mænd
opsøger prostituerede. I stedet
for en hurtigere, nemmere og
billigere løsning. Og det be-
grunder indkøbet af oppuste-
lige plastic-kvindedukker. Det
kan nemlig vise hvor stærkt
dette andet behov kan være.

Måske kan det berolige nogle
kvinder der bliver forkert op-
hidsede over at de har grebet
deres mand i at onanere. Og de
mænd der kunne tænkes at
blive fornærmede hvis kvinden
ønsker en yderligere stimule-
ring, måske endda i form af et
massageapparat.

Kun én oplevede 
skedeorgasme
Her kan det afsløres at af de 94
veluddannede kvinder der sva-

rede på det tidligere nævnte
spørgsmål, svarede hele 80 pro-
cent at de aldrig havde oplevet
at få udløsning kun ved hjælp
af en penis i skeden. Interessant
og tankevækkende hvis vi sam-
menholder det med de idealer
og forventninger der eksisterer
hos begge køn.

De resterende cirka 20 pro-
cent kunne berette at det var
sket en enkelt gang/sjældne
gange/nogle få gange. Kun een
eneste af de 94 kvinder hæv-
dede at hun hver eneste gang
var i stand til at få orgasme
udelukkende ved at en penis
gled frem og tilbage i hendes
skede.

Resultaterne er naturligvis
ikke repræsentative for hele be-
folkningen. Vi ved heller ikke
hvad der motiverede de kvinde-
lige studerende til at opsøge
mine forelæsninger. Men vi ved
at det sexuelle udbytte sædvan-
ligvis stiger med omfanget af
uddannelse. 

Til sidst et par filosofiske be-
tragtninger om seksualitetens
betydning og dermed størrel-
sen af den rolle som den burde
have inden for psykologien.
Psykiateren Mogens Jakobsen
sagde engang: “Der findes ikke
det træ, ikke den busk eller
plante i hele verden, som ikke
er blevet undersøgt med hen-
blik på to ting: For det første:
Kan det bruges som børnebeg-
rænsende middel? For det an-
det kan det give ekstase?” For
ham at se fortalte det noget om
to af menneskenes allerstørste
behov. Men de hænger jo sam-
men – de to behov. Seksualite-
ten forbinder dem. Den seksua-
litet – lad os være poetiske og
tage kærligheden med – som i
heldigste tilfælde giver os eks-
tase. 

Løsningen på gåden til start:
Hans tapet falder ned. ■

Sten Hegeler er 76 år, psykolog,
forlægger og forfatter. Han er pi-
oner inden for området Sexologi
inden for Psykologien og er ud-
nævnt til æresmedlem af Dansk
Psykologforening. 

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.  

Kønsorganerne 
sidder mellem ørerne  
Er seksualitet noget naturligt og normalt - eller er det snarere noget der skal behandles af

læger? Under alle omstændigheder er det lykkedes lægerne at sætte sig på sexologien

mens psykologerne har forsømt deres besøgelsestid, konstaterer Steen Hegeler i denne

muntre status over sexologiens sørgelige tilstand inden for det psykologiske 

studium. Artiklen er en redigeret version af hans foredrag på et seminar om ‘Psykologiens

historie i Danmark’ som tidsskriftet Psyke & Logos afholdt 31. januar.

Psykiateren Mogens Jakobsen sagde engang: “Der findes

ikke det træ, ikke den busk eller plante i hele verden som

ikke er blevet undersøgt med henblik på to ting: For det

første: Kan det bruges som børnebegrænsende middel? 

For det andet kan det give ekstase?”
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Forskning handler om
finde svar. Og for at finde
dem må man stille

spørgsmål. Kloge spørgsmål, jo-
vist. Men også dumme, skæve
og anderledes spørgsmål, og de
spørgsmål der ligger så lige for
at man let kan overse dem. 

I HK undrer vi os lidt over
hvor så forskellige spørgsmål
skal komme fra. For skuer man
ud over den danske forsker-
park, er det ikke mangfoldighe-
den der springer i øjnene.
Tværtimod. Anno 2000 er den
sociale sammensætning blandt
forskerne stort set den samme
som for 30-40 år siden. Og det
er en skam. 

Brug for friskt blod
Forskningsmiljøet har brug for
friskt blod. Derfor må Køben-
havns Universitet sammen med
landets øvrige universiteter og
universitetscentre til at indstille
sig mentalt på den nødvendige
blodtransfusion. Og der er to

oplagte steder at lede efter do-
norer. 

Det første er blandt unge
med det der med en efter-
hånden slidt frase kaldes ‘en
tung social arv’. For selvom fra-
sen er slidt, lever det problem
den dækker over, i bedste vel-
gående, viser en nylig under-
søgelse fra Socialforskningsin-
stituttet. Vi er med andre ord
for dårlige til udnytte de men-
neskelige ressourcer der ligger
gemt i andre hjem end dem
med to biler i indkørslen og me-
tervis af tykke bøger langs
væggene. 

Et andet oplagt sted at søge
efter frisk blod er blandt unge
med etnisk baggrund. Tænk
hvilket potentiale deres indivi-
duelle bagager må rumme.

Sammen med unge fra ikke-
akademiske hjem vil nydan-
skerne kunne bidrage til forsk-
ningen med utraditionelle
spørgsmål. Med fornyet kreati-
vitet og skæve vinkler. Så en

vigtig opgave for Københavns
Universitet må være at gøre en
særlig indsats for at tiltrække
disse to samfundsgrupper. 

Bred rekruttering
Nu er det naturligvis ikke alle
der træder over dørtærsklen til
Københavns Universitet med en
læseplan for første semester i
rygsækken der ender som for-
skere. Men en bred rekruttering
tjener også mange formål uden
for universitetets mure.

Også det offentlige og er-
hvervslivet bør befolkes af for-

skelligt tænkende mennesker.
Hvis alle økonomer, jurister, so-
ciologer, magistre osv. er vokset
op i relativt ensartede miljøer
vil deres erfaringsfelt være for
smalt til at løfte opgaverne.
Derfor skal der brydes nogle
rammer for hvordan og hvorfra
de videregående uddannelser
rekrutterer unge.  

Dermed ikke sagt at vi skal
indprente folk at det er bedre at
tage en universitetsuddannelse
end en handels- eller hånd-
værksuddannelse. Slet ikke.
Men vi skal sørge for at stimu-

lere og opmuntre de unge der
har evner og lyst til at gå den
akademiske vej – også selvom
deres sociale eller etniske bag-
grund umiddelbart har forpro-
grammeret dem til noget andet.
Kun motivation og evner bør af-
gøre valget af uddannelse. Og
tager en ung skridtet til at be-
gynde en universitetsuddan-
nelse, skal vedkommende have
fuld opbakning og gerne lidt til. 

For én ting er retten til en ud-
dannelse. En anden er forud-
sætningerne for at gennemføre
den. 

Har man ikke fået studietek-
nik og akademisk disciplin ind
med modermælken, kræver det
unægtelig mere benarbejde at
komme igennem et universi-
tetsstudium. Men den rigtige
støtte på de rette tidspunkter i
studieforløbet kan gøre en for-
skel. Ikke bare til gavn for den
enkelte, men for os alle. ■

Af forbundsformand 

John Dahl, HK

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.

Brug for os alle – 
også i universitetsverdenen

Idebatten om det svenske
felttog mod det danske uni-
versitetssystem synes jeg at

to forhold helt er blevet over-
set: forskellene i karaktersy-
stem og studentereksamens-
form.

Med hensyn til førstnævnte
har vi i Danmark vores ret
unikke 13-skala hvor det magi-
ske 13-tal står som noget uop-
nåeligt, det virkeligt ekstraordi-
nære (der er jo som bekendt in-
tet 12-tal). I det svenske
gymnasium gives fire karakte-
rer: Ikke-bestået, bestået, vel-
bestået og meget velbestået. 

I interviewet med en svensk
stud. med. i Universitetsavisen
nr. 3 oplyser vedkommende at
adgangskvotienten til medicin-
studiet i Sverige er lidt under
13 (oversat til dansk). Hvis det
dermed betyder at et svensk
gennemsnit på ‘meget velbe-
stået’ direkte oversættes til 13,
får svenskerne en klar fordel
når de søger en dansk uddan-
nelse. Deres karakter kunne jo
lige så godt være 10 eller 11
(hvilket i øvrigt passer bedre til
de højeste danske adgangskvo-
tienter).

Da jeg tog min matematiske
studentereksamen i 1996 var
min skæbne beseglet; karakter-
gennemsnittet lå fastfrosset. I
Sverige har man mulighed for
at forbedre sit gennemsnit efter
studentereksamen ved at tage
enkelte fag igen. Det giver en
fordelagtig mulighed for at op-
timere sit gennemsnit som dan-
skerne ikke har. Det er vel også
en af grundene til at det er så
frygteligt svært at komme ind
på eksempelvis medicin- og ve-
terinærstudiet i Sverige.

Jeg håber ikke at mine over-
vejelser virker smålige og som
sur misundelse, for jeg var i den
privilegerede situation at have
karaktergennemsnittet til at
komme ind på kvote 1. Jeg
kunne altså i princippet være li-
geglad med den svenske inva-
sion. 

Formanden for Forenede
Studenterråd Karina Heuer
Bach citeres i samme artikel i
nr. 3: “Vi er kede af det massive
pres fra Sverige”. Hvis der i op-
tagelsen af vores svenske
brødre ligger en diskrimination
af danskerne, er der to grunde
til at være ked af det. Det er på

tide at få frem hvordan de sven-
ske (og andre nationaliteters)
karakterer bedømmes over for
de danske, og at overveje om
danskerne også burde have mu-
lighed for at pynte på karakter-
gennemsnittet efter studenter-
huen er sat på hovedet. Først-
nævnte spørgsmål vil den
koordinerende tilmelding eller
fakulteterne forhåbentlig give
os svar på. Sidstnævnte kræver,
at man får undervisningsmini-
steren overtalt. ■

Stud. med. Mads Aage Kristen-
sen, Rektorparken 1, 201, 2450
SV.

Svar
MAaK har ret i at det er vanske-
ligt at omregne fra en karakter-
skala til en anden, især når der
er tale om at omregne fra en
grovmasket skala som den
svenske til en fintmasket som
den danske. Vi er imidlertid
forpligtet hertil inden for Nor-
den og inden for EU. Omreg-
ningerne sker på basis af stati-
stiske oplysninger om hvordan
studenterne relativt fordeler sig
på de to landes skalaer og er

derfor statistisk korrekt. Det
sker såvel i dansk regi af det
Fællesnævn der er nedsat for
alle videregående uddannelser,
som i regi af Nordisk Minister-
råd.

Med hensyn til mulighederne
for at forbedre ens eksamensre-
sultat ved at tage fag om eller
tage flere fag, så accepteres
dette ikke når nordmænd og
svenskere søger optagelse i
Danmark. Det er som for dan-
ske studenter altid det første
eksamensresultatet der tæller.

MAaK har ingen særlig grund
til bekymring. De mange sven-
ske ansøgere skyldes at man i
Sverige har skåret ned på antal-
let af uddannelsespladser så
det er blevet meget svært at
komme ind, mens vi i Danmark
har øget antallet af pladser så
det er blevet relativt lettere at
komme ind.

Kontorchef Jakob Lange, 
formand for Fællesnævnet. 

■ S V E N S K  I N VA S I O N

Hvordan bedømmes broderfolket?
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En vigtig opgave for Københavns Universitet

må være at gøre en særlig indsats for at 

tiltrække nydanskere og unge fra ikke-

akademiske hjem.

DISKRIMINATION – Bliver danske

studerende diskrimineret i forhold til

svenske studerende, spørger Mads

Aage Kristensen på baggrund af Uni-

versitetsavisens artikel om ‘Svensk

pres på lægestudiet’.



Boliger

▼ Boliger søges

Område: København og omegn

Periode: Fra 14/4-00 og 1-2 år

frem.

Størrelse: 1-2 værelsers lejlighed

Husleje: Efter aftale

Udstyr: Fuldt/delvis møbleret.

Beboer: Ungt gæsteforskerpar

(biokemiker/datamatiker på 

Panum Instituttet) uden børn.

Kontakt: Institutadministrator 

Annette Brandi, tlf. 3532 7300

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

Område: København

Periode: 1/5-1/10-2000 (kan evt.

forskydes lidt).

Størrelse: Mindre lejlighed m.

eget toilet & bad. 

Beboer: Ung mandlig forsknings-

adjunkt (27 år) fra England.

Husleje: Kr. 2.000-4.000.

Kontakt: Lektor Carsten Rahbek,

Zoologisk Museum, tlf. 3532

1030.

Område: København

Periode: 1/7-00 til 1/10-01 (kan

evt. forskydes lidt).

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed. 

Udstyr: Med eget toilet & bad, so-

veværelse, opholdsrum samt

adgang til køkken.

Beboer: Ung kvindelig gæstead-

junkt (31 år) fra Australien.

Husleje: Kr. 2.000-4.000.

Kontakt: Lektor Carsten Rahbek

Zoologisk Museum 3532 1030. 

Area: Nørreport, Østerport

Period: one year (up to 2-3 years).

Size: two-three rooms apartment.

Tenant: young couple of visiting

scientists.

Contact: Tel. 3532 7384 Dmitry /

3532 7784 Stasia / home 3539

7797 or e-mail: dk@plab.ku.dk.

Område: København

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

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret med bad.

Lejer: Japansk gæsteforskerpar

(ikke-rygere).

Kontakt: Inge Holm, Center for

Muskelforskning, tlf. 3545 7621,

e-mail: cmcr@rh.dk.

Område: København

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

Størrelse: Lille lejlighed/værelse.

Udstyr: Møbleret med bad.

Lejer: Kvindelig japansk gæstefor-

sker (ikke-ryger).

Kontakt: Inge Holm, Center for

Muskelforskning, tlf. 3545 7621,

e-mail: cmcr@rh.dk.

Område: København, 

helst nordlige del

Periode: 1/6 i 2 år, evt. kortere.

Størrelse: Lille lejlighed, evt. stort

værelse.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad.

Husleje: Efter aftale.

Beboer: Amerikansk/Kinesisk post-

doc.

Kontakt: Thomas Kiørboe, tlf.

3396 3401, e-

mail:tk@dfu.min.dk eller Grete

Hedager, tlf. 3396 3405, e-mail:

gh@dfu.min.dk.

Område: København, 

helst nordlige del

Periode: 1/5-30/6.

Størrelse: Lille lejlighed, eller lign.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad.

Husleje: Efter aftale.

Beboer: Amerikansk gæsteforsker.

Kontakt: Andy Visser, tlf. 3396

3402, e-mail:w@dfu.min.dk eller

Grete Hedager, tlf. 3396 3405,

e-mail: gh@dfu.min.dk.

Område: Nørrebro/Østerbro/

Frederiksberg

Periode: 1/4 - 31/7-00, evt. indtil

31/3-02.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret, med bad/toilet,

køkken.

Beboer: Gæsteprofessor.

Husleje: Max. Kr. 9000 alt inkl.

Kontakt: Tlf. 3532 0852 eller e-

mail: Kdietrich@ifi.ku.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Århus C

Periode: 1/3-1/8.

Størrelse: 3 vær. lejlighed.

Husleje: Kr. 5.500 pr. måned.

Kontakt: Tlf. 3313 3388.

Område: Nørrebro ved søerne

Periode: 15/4-15/10.

Størrelse. 3 vær, 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad. 

Lejer: Ikke ryger foretrækkes.

Husleje: Kr. 3.800 inkl. varme,

ekskl. el og tlf. Dep. kr. 8.000 +

1 måneds husleje forud.

Kontakt: Tlf. 3539 0966.

Område: Frederiksberg

Periode: 1/7-00 - 1/1-01.

Størrelse: 2-vær.lejlighed, 80 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Nyt toi-

let/bad, stort køkken, adgang

til gårdmiljø. Stor stue og sove-

værelse. Vaskefaciliteter i kæl-

deren.

Husleje: Kr. 4.800 pr. mdr. + depo-

situm. Inkl. vand, varme og ka-

bel TV. Ekskl. tlf., el/gas.

Kontakt: Tlf. 3810 6229 / 2332

3243.

Område: Bofællesskab 

Frederiksberg Allé

Periode: Fra 15/3-00.

Størrelse: Værelse på 22 kvm.

Samlet areal 189 kvm.

Lejer: 24-28 år.

Husleje: Kr. 2.170 pr. måned +

dep. kr. 6.000.

Kontakt: Tlf. 3379 4045.

Stillinger

▼ Samfundsvidenskab

Én eller flere adjunkt-
stillinger
Sted: Økonomisk Institut. 

Varighed: Stillingerne er treårige.

Indhold: Adjunkturer i økonomisk

teori eller dennes anvendelser

eller statistik med samfundsvi-

denskabeligt sigte. Til stillin-

gerne er der knyttet undervis-

ningsforpligtelse ved økonomi-

studiet,

matematik-økonomistudiet og

ved eventuelt andre uddannel-

sesopgaver knyttet til fagområ-

det.

Kvalifikationskrav: Svarende til

ph.d.-niveau.

Ansøgningsfrist: 24/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/

Rettelse til stillingsopslag
opslået i Universitetsavi-
sen den 17. februar
Adjunktur i sundhedsvæsenets

organisation og forvaltning.

Kvalifikationskrav: Ph.d.-grad el-

ler tilsvarende videnskabelige

kvalifikationer indenfor stats-

kundskab eller samfundsviden-

skabelige områder i øvrigt.

Ansøgningsfrist: 5/4-00, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ samt

rekvireres på Personalekonto-

ret, tlf. 3532 2645. 

▼ Humaniora

Adjunktur i retorik
Sted: Institut for Filosofi, Pædago-

gik og Retorik

Indhold: Ansøgere skal kunne do-

kumentere videnskabelige kva-

lifikationer på ph.d.-niveau in-

den for det retoriske fagom-

råde og kunne påtage sig

undervisning bredt på grund-,

kandidat- og tilvalgsstudierne i

retorik.

Ansøgningsfrist: 17/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger

eller kan rekvireres på Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Adjunktur i litteratur-
historie
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab

Indhold: Stillingen besættes med

henblik på forskning og under-

visning i fortrinsvis europæisk

litteratur inden for perioden fra

omkring 1600 til 1800.

Ansøgningsfrist: 26/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger

eller kan rekvireres på Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Adjunktur i moderne 
kultur
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab

Indhold: Der kræves kvalifikatio-

ner inden for den moderne kul-

turs visuelle og/eller auditive

områder (idet “moderne” vil

sige tiden fra midten af det nit-

tende århundrede, men særligt

det tyvende århundrede).

Ansøgningsfrist: 24/3-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger

eller kan rekvireres på Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab

Område: Film- og Medividenskab.

Til besættelse: 1/9-00

Ansøgningsfrist: 23/3-00

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Eva Jørholt, tlf. 3532 8112.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab

Emne: Mediesociologi og Recep-

tionsanalyse 

Til besættelse: 1/9-00

Ansøgningsfrist: 23/3-00 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Eva Jørholt, tlf. 3532 8112.

▼ Sundhedsvidenskab

Eksternt finansieret 
klinisk professorat i 
thoraxkirurgi
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi og

Anæstesiologi

Til besættelse: Snarest muligt.

Varighed: Tidsbegrænset 3 år,

med tilhørende varig overlæge-

stilling i H:S og ved Amager

Hospital med tjeneste ved Rigs-

hospitalet, Hjertecentret,

Thoraxkirurgisk Klinik RT.

Indhold: Arbejdsopgaverne vil, ud

over det kliniske arbejde i kli-

nikken, jf. overlægesopslaget,

omfatte udvikling af fagområ-

det, forskning og prægraduat

undervisning, forskeruddan-

nelse, videreuddannelse af for-

skere samt bedømmelsesar-

bejde, forelæsninger, eksamens-

klinikker, eksamen, deltagelse i

koordinerende klinikker og

symposier og anden undervis-

ning.

Ansøgningsfrist: 11/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk og kan rekvi-

reres på Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Klinisk professorat i 
ortopædisk kirurgi
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi og

Anæstesiologi

Til besættelse: Snarest muligt

Varighed: En varig stilling som kli-

nisk professor i ortopædisk ki-

rurgi med tilhørende overlæge-

stilling i enten H:S, Hvidovre

Hospital eller KAS, Amtssyge-

huset i Gentofte 

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte udvikling af fagområ-

det, forskning og prægraduat

undervisning, herunder fore-

læsninger, eksamensklinikker

samt eksamen og anden under-

visning. Herudover det kliniske

arbejde i afdelingen, jf. over-

lægeopslaget.

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk og kan rekvi-

reres på Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Honorarlønnet klinisk
professorat i neurologi
med henblik på demens-
forskning
Sted: Institut for Kliniske Neu-

rofag og Psykiatri

Til besættelse: Snarest muligt

Varighed: Tidsbegrænset 3 år,

med henblik på demensforsk-

ning og med tilhørende over-

lægestilling i H:S og ved Ama-

ger Hospital med tjeneste ved

Rigshospitalet, Neurologisk Kli-

nik 

Indhold: Arbejdsopgaverne vil

omfatte den faglige og forsk-

ningsmæssige udvikling i Hu-

kommelsesklinikken i Rigshospi-

talets Neurologiske Klinik samt

undervisningsopgaver, som

også omfatter det postgraduate

niveau.

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk  og kan rekvi-

reres på Personalekontoret, tlf.

3532 2645

Klinisk professorat i 
klinisk onkologi
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin

Til besættelse: Snarest muligt

Varighed: En varig stilling, med

tilhørende overlægestilling en-

ten i H:S og ved Amager Hospi-

tal med tjeneste ved Rigshospi-

talet, Finsencentret, Onkologisk

Klinik eller i KAS og ved Ama-

ger Hospital med tjeneste ved

Amtssygehuset i Herlev, Onko-

logisk Afdeling

Indhold: Arbejdsopgaverne vil ud

over det kliniske arbejde i hos-

pitalsafdelingen/-klinikken om-

fatte udvikling af fagområdet,

forskning, prægraduat og an-

den universitetsrelateret under-

visning samt forskeruddannelse

og bedømmelsesarbejde.

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.sund.ku.dk  og kan rekvi-

reres på Personalekontoret, tlf.

3532 2645

Post-doctoral 
fellowship
Place of employment: Center for

Biomolecular Recognition,

IMBG Afd. B, Panum Institute.

Duration: Until 31/01-02

Content: A position is available

immediately within a Research

and Technological Development

project funded by the 5th

Framework Programme of the

European Community to study

the molecular biology and bio-

chemistry of class I lysyl-tRNA

synthetases from bacterial pa-

thogens. As this project is part

of an international collabora-

tion, the successful applicant

will participate in exchange 

visits between the various labo-

ratories and in several meetings

per year.

Qualification requirements: Appli-

cants must have a Ph.D. in bio-

chemistry, molecular biology or

a related area. Experience in

basic molecular biology and clo-

ning techniques are essential

and knowledge of protein puri-

fication and enzymology would

be desirable.

Deadline for applications: 1/5-00

Further information: Dr. Michael

Ibba, Center for Biomolecular

Recognition, IMBG Afd. B, Pa-

num Institute, Blegdamsvej 3c,

2200 Copenhagen N, e-mail: 

mibba@imbg.ku.dk.

This call for applications is an ex-

tract on which the application

cannot be based. If you consi-

der applying for the position,

read the full text of the adver-

tisement on the Internet ad-

dress www.ku.dk/led/stillinger/

or ask for it at the Personnel

Office, tel. (+45) 3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Lektorat i Kvantekemi
Sted: Kemisk Institut

Varighed: Snarest muligt efter

den 15/5-00

Indhold: Stillingen ønskes besat

med en person, hvis primære

forskning omfatter udvikling og

anvendelse af teoretiske meto-

der til beregning af molekylære

egenskaber. Udover forskning

omfatter stillingen undervis-

ning inden for et bredt spek-

trum af almen og fysisk kemi,

og der lægges vægt på, at

ansøgerne kan dokumentere

betydelig undervisningsmæssig

erfaring.

Kvalifikationskrav: Dokumenteret

videnskabelig produktion på in-

ternationalt niveau, samt doku-

menteret betydelig undervis-

ningsmæssige erfaring. Det er

en betingelse for ansættelsen,

at lektoren efter senest 3 år be-

hersker dansk.

Ansøgningsfrist: 23/3-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.kiku.dk
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  4  . 2 0 0 0 17

Adjunktur 
Sted: Forsikringsmatematisk Labo-

ratorium under Institut for Ma-

tematiske Fag

Varighed: 3 år

Indhold: Forsikringsmatematik

Evt. kvalifikationskrav: Ph.D.-grad

eller dermed ækvivalent

Ansøgningsfrist: 25/4-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/

Assistant Research 
Professor, Post doctoral
appointment
Place of employment: Centre for

Crystallographic Studies (CCS),

Department of Chemistry, Uni-

versity of Copenhagen

Duration: 1 year with the possibi-

lity for extension

Content: CCS is funded by the Da-

nish National Research Founda-

tion. Research at CCS is perfor-

med in close collaboration with

national and international

groups, and various industrial

companies.

Qualification requirement: Appli-

cants should preferably have

good documented research

qualifications in protein crystal-

lography or a closely related

field. Appointment requires a

Ph.D or corresponding scientific

qualifications.

Deadline for applications: Noon

15/3-00.

This announcement is an extract

of the full legal announcement.

The latter must be followed

and can be found on the Cen-

tres homepage: www-

ccs.ki.ku.dk or obtained from

the Director of CCS, Professor

Sine Larsen, Centre for Crystal-

lographic Studies, Universitets-

parken 5, 2100 Copenhagen Ø,

Denmark, 

E-mail: sine@ccs.ki.ku.dk

TAP-Stillinger

Fuldmægtig
Sted: Studieadministrativt Udvik-

lingskontor, Studieadministra-

tionen.

Indhold: Færdigdesign af KUs stu-

dieadministrative edb-system

Fønix, herunder test, undervis-

ning og brugerdokumentation,

samt videreudvikling og vedli-

geholdelse af Fønix. Ad hoc og

løbende analyser af data om

KUs studerende.

Kvalifikationskrav: Længereva-

rende videregående uddan-

nelse, f.eks. samfundsvidenska-

belig. Kan færdes på grænsefla-

den mellem brugere og

edb-programmører. Gode stati-

stikkundskaber. 

Ansøgningsfrist: 16/3-00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/

Overassistent – vikar
Sted: Det juridiske Fakultet, Øko-

nomisk Kontor

Omfang: Tidsbegrænset til udgan-

gen af 2000

Indhold: Sagsbehandling af perso-

nalesager (DVIP, VIP og TAP)

samt ad hoc opgaver

Kvalifikationskrav: Arbejder selv-

stændigt, er fleksibel og an-

svarsbevidst, har nogle års erfa-

ring, gerne med behandling af

personalesager, har kendskab 

til WordPerfect (WP6.1.) eller

Word97 og Excel (Excel97), har

nogen kendskab regnskab, har

god formuleringsevner såvel

skriftligt som mundtligt og har

lyst til at arbejde i et travlt

miljø, hvor der løbende er nye

udfordringer

Ansøgningsfrist: 17/3-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/

Laboratoriekoordinator
Sted: Afd. for Miljø- og Arbejds-

medicin, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab

Til besættelse: Snarest

Indhold: Stillingen indebærer

selvstændigt ansvar for koordi-

nation og drift af forskningsla-

boratoriet. Laboratoriekoordi-

natoren skal lede og tilrette-

lægge daglige arbejdsopgaver

samt forestå instruktion og un-

dervisning af forskningsmedar-

bejdere, praktikanter og specia-

lestuderende i laboratoriemeto-

der. Laboratoriekoordinatoren

skal endvidere deltage i inter-

nationalt forskningssamar-

bejde. 

Ansøgningsfrist: 8/3-00 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger eller

rekvireres hos Personalekonto-

ret, tlf. 3532 2645.

Uddannelseskoordinator
og Studiesekretær 
Sted: Afd. for Sundhedstjeneste-

forskning

Ansættelsesbrøk: Uddannelsesko-

ordinator 30 t/u og Studiesekre-

tær 37 t/u.

Indhold: Arbejdsopgaverne ud-

føres for studiesekretariatet for

Bachelor-/kandidatuddannelsen

i Folkesundhedsvidenskab. Ar-

bejdsopgaverne består i løsning

af diverse studieadministrative

opgaver for studieleder, studie-

nævn m.v.

Ansøgningsfrist: 8/3-00 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/ eller

kan rekvireres på Personalekon-

toret, tlf. 3532 2645. 

Assistent/klinikassistent
Sted: Tandlægeskolens Boghol-

deri og Materialeafdeling

Arbejdsopgaver: Indtastning, kon-

trol af bilag, arkivering, lager-

arbejde og ekspedition

Ansøgningsfrist: 13/3-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd: Bo Schu-

bert, tlf. 3532 6970

Klinikassistent – 
Barselsvikar 
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Kliniksektionen

Varighed: Fra 3/4 2000 eller sna-

rest derefter til 30/9-00 med

evt. mulighed  for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 9/3-00, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/

Bioanalytiker/laborant
Sted: Afd. for Cellulær og Moleky-

lær Fysiologi, Medicinsk Fysiolo-

gisk Institut 

Emne: Celle- og molekylærbiologi

Indhold: Selvstændig person med

lyst til at lære og arbejde med

mange forskellige teknikker in-

den for molekylær og cellebio-

logi. Vores projekter omhandler

neurotransmitter receptorer og

transporteres molekylære virk-

ningsmekanismer. 

Ansøgningsfrist: 15/3-00

Opslaget  i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm eller rekvi-

reres ved henvendelse til Forsk-

ningslektor Ulrik Gether, tlf.

3532 7548, fax: 3532 7555, e-

mail: gether@mfi.ku.dk. 

Øvrige stillinger

Praktikophold ved 
Europa-kommissionen
Der tilbydes 40 praktik/stagiaire-

pladser.

Sted: Bruxelles, Luxembourg eller

København. Op til 2 stagiairer

kan få plads ved Repræsenta-

tionen i København.

Varighed: 5 måneder fra hhv. 1/10

eller 1/3.

Målgruppe: Ordningen kan søges

af studerende. 

Kvalifikationskrav: Min. eksamens-

bevis som bachelor og være

igang med kandidatuddannel-

sen på universitetsniveau. Man

skal være under 30 år.

Tilskud: Der tilbydes ikke løn, men

i visse tilfælde kan der ydes et

stipendium på ca. kr. 4.500 om

måneden.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

på nedenstående telefonnum-

mer. Ønskes ophold i Køben-

havn skal en kopi fremsendes til

Dorrit Knudsen med et følge-

brev.

Sendes til: Bruxelles.

Ansøgningsfrist: 31/3-00.

Yderligere oplysninger og vejled-

ning: Dorrit Knudsen, Europa-

Kommissionen, Repræsentation

i Danmark, Østergade 61, P.O.B.

144, 1004 Kbh. K., tlf. 3314

4140, e-mail: dk@europa-kom-

missionen.dk.

Specialeprojekter
Sted: August Krogh Institutet.

Topic: What role does extracellu-

lar ATP have in pancreatic se-

cretion and possibly in pancre-

atitis? 

Types of project: 

1) Recently we have shown that

pancreatic duct cells express

four different purinergic recep-

tors through which extracellular

ATP acts to alter ion transport.

The aim of the project is to

study the signal transduction

pathways and possible recep-

tor/receptor interaction. 

2) Two of the purinergic receptor

types seem directly linked to

Ca2+ transport, which is an im-

portant function in pancreatic

ducts. The aim of the project

will be to localise Ca2+ trans-

port proteins and purinergic re-

ceptors using immunohistoche-

mical techniques in rat and hu-

man pancreatic tissues. 

3) Extracellular ATP inhibits a K+

conductance in pancreatic

ducts, but the identity of these

channels is unknown. The aim

of the project will be to identify

the K+ channels using patch-

clamp techniques and immuno-

histochemistry and to study

how the cytoskeleton and sig-

nalling pathways are involved

in the down-regulation of K+

channels.

For further information: Lektor

Ivana Novak, August Krogh 

Institute, 

e-mail: inovak@aki.ku.dk, 

tel. +45 3532 1645.

Eksamen

▼ Jura

Fag: Tilmelding til samtlige prøver

ved Juridisk Bachelor- og Kandi-

dateksamen.

Termin: Sommeren 2000

Tilmelding: St. Kannikestræde 11,

kælderen til venstre i gården.

Tidsrum: 6/3-10/3. Mandag-tors-

dag: kl. 9.00-16.00 og fredag kl.

9.00-15.00.

Tilmelding til eksamen kan også

ske via internettet på adresse:

www.ku.dk/selvbetjening/.

Ved tilmelding via Internettet skal

du bruge den pin-kode, der

fremgår af brevet om årskort-

fornyelse. Husk at bekræfte ek-

samenstilmeldingen og eventu-

elt tage et print som kvittering.

Efter den 10/3-00 modtages ingen

tilmeldinger.

Dispensationsansøgningsfrist:

Ansøgninger om forlænget tid

til skriftlig eksamen skal være

indleveret senest samtidigt med

ordinær tilmelding til eksamen.

Yderligere oplysninger: Studie-

kontoret-Jura, St. Kannike-

stræde 11, stuen. tlf. 3532 2626.

▼ Samfundsvidenskab

Fag: Statskundskab.

Termin: Sommereksamen 2000.

Tilmelding: Uge 12 (20/3, 21/3 og

24/3 kl. 10.00-15.00, 22/3 kl.

9.00-15.00 og 23/3 kl. 10.00-

17.00). 

Sted: Studievejledningen vær. 126

og 128.

Studerende på studieordninger

før 90-ordningen skal være op-

mærksomme på, at sommerek-

samenen 2000 er deres sidste

mulighed for at gå til eksamen

på en af de gamle ordninger.

Studerende, der den 1/1-01 ikke

er overført til 90-ordningen, vil

blive eksmatrikuleret.

Dispensationsansøgningsfrist: 6/3.

Yderligere oplysninger: Studievej-

ledningen, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15, l.

Fag: Økonomi.

Termin: Juni 2000.

Tilmelding: Uge 10-12 på

www.ku.dk/selvbetjening eller

uge 11 i St. Kannikestræde 11,

kælderen i gården kl. 10.00-

15.00.

Dispensationsansøgningsfrist:

17/3-00. Dispensationsansøgnin-

ger skal afleveres/sendes til Stu-

dievejledningen, Studiestræde

6, 1455 Kbh. K.

Yderligere oplysninger:

www.samf.ku.dk/eks/eksamen

eller Det samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, St. Kannikestræde

13.

OBS: Husk studiekortet ved tilmel-

dingen, da det indeholder op-

lysninger om studieordningen.

Der vil være separate tilmel-

dingsblanketter for hver studie-

ordning.

▼ Humaniora

Fag: Asieninstituttet, Institut for

Almen og Anvendt Sprogviden-

skab (Audiologopædi, Fonetik,

Lingvistik, Indoeuropæistik, Da-

tamatisk Lingvistik, Sprogpsyko-

logi, Fremmedsprogspædago-

gik), Institut for Arkæologi og

Etnologi,  Carsten Niebuhr Insti-

tuttet for nærorientalske stu-

dier, Institut for Eskimologi, In-

stitut for Film og Medieviden-

skab, Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik, Center

for Folkloristik, Institut for Ger-

mansk Filologi, Institut for Hu-

manistisk Informatik, Institut

for Kunsthistorie og Teatervi-

denskab, Institut for Litteratur-

videnskab, Psykologisk Lab,, In-

stitut for Religionshistorie, Reli-

gionssociologi, Afd. for

indianske sprog og kulturer,

Østeuropainstituttet (også Mo-

derne Græsk), Fælleselement

(Humanistisk Videnskabsteori

og Humaniora og Europæisk

Kultur).

Tilmelding: Torvet mellem trappe

17 og 18, KUA.

Følgende fag varetager selv eksa-

menstilmelding: Engelsk Insti-

tut,  Institut for Græsk og Latin,

Institut for Historie,  Musikvi-

denskabeligt Institut, Institut

for Nordisk Filologi (herunder

Finsk, Minoritetsstudier, Center

for Kvinde- og Kønsforskning,

Center for Arbejderkulturstu-

dier), Romansk Institut.

Tilmelding til elementarkursus i

Græsk og Latin foregår i forbin-

delse med undervisningen på

holdene i perioden  13/3-17/3

eller ved henvendelse til koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

Købmagergade 50.

Termin: Sommeren 2000.

Tilmelding: Uge 12, 2000.

Yderligere oplysninger: Det hu-

manistiske Fakultet, Studiekon-

toret, Njalsgade 80, Humanist

nr. 2 eller www.hum.fak.ku.dk/

studieinformation.

Uddannelse

▼ Sundhedsvidenskab

Master of International
Health
Indhold. Et-årig tværfaglig videre-

uddannelse i sygdomsproble-

mer og sundhedssystemer i fat-

tige lande.

Moduler i: Sygdom og sundhed i

lavindkomstsamfund med 5

ugers feltstudier i Indien; Sam-

funds- og sundhedssystemer

mv., Katastrofer, nødhjælp og

flygtningesundhed.

Til start. 4/9-00. Foregår på en-

gelsk.

Ansøgningsfrist: 15/4-00.

Kvalifikationskrav: 1) Samfunds-

/Sundhedsvidenskabelig el. lign.

kandidatgrad, 2) Bachelorgrad/

sygeplejerskeudd./beslægtede

sundhedsudd. samt yderligere 

1 års universitetsstudier, 3) An-

søgere med anden baggrund

vurderes individuelt.

Uddannelsespris: Kr. 70.000 i alt,

Enkeltmoduler: kr. 10.000-

45.000.

Informationsmøde: 13/3-00 kl.

17.00-18.00 på Dam auditoriet,

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3.

Yderligere oplysninger: Afd. på

International Sundhed, Institut

for Folkesundhedsvidenskab,

Panum Instituttet, bygning 42,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.,

tlf. 3532 7634, e-mail: B.Gan-

triis@pubhealth.ku.dk eller

www.pubhealth.ku.dk.

▼ Naturvidenskab

SLUSE (Danish University
Consortium on 
Sustainable Land Use 
and Natural Resource 
Management)
Emne: SLUSE udbyder overbyg-

ningsuddannelse, der sigter

mod specialisering af eksiste-

rende kandidatuddannelser in-

denfor emnerne bæredygtigt

landbrug og naturressourcefor-

valtning i Sydøstasien og det

sydlige Afrika på hhv. KU, RUC

og KVL. 

Uddannelsens formål: At tage et

tværdisciplinært udgangspunkt

i natur-, landbrugs-, kultur-, og

samfundsvidenskabelige teorier

og metoder. Gennemførelsen af

SLUSE i studieåret 2000/01 er

betinget af støtte fra bevilli-

gende myndighed. 

Målgruppe: Alle universitetsstu-

derende, der har opnået en re-

levant bachelorgrad og ønsker

at specialisere sig indenfor et af

de ovennævnte emner indenfor

bæredygtig naturressourcefor-

valtning. 

Kursusstart: Forår og efterår. Obli-

gatorisk kursus starter med in-

ternat 25-27/8-00 og indeholder

et tre ugers feltophold i

Malaysia eller Thailand i perio-

den 15/10-4/11 (begge dage

inkl.). 

Ansøgning: På SLUSE Application

Form 2000/01.

Sendes til: SLUSE-sekretariatet på

KVL. 

Ansøgningsfrist: 29/4-00.

Yderligere oplysninger: SLUSE

Course Catalogue 2000/01 kan

rekvireres fra www.agsci.kvl.dk/

sluse eller ved henvendelse til

Geografisk Institut, Rikke Har-

pøth tlf. 3532 2528, mandag kl.

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.

Meddelelser fra
Københavns Universitet



14.00-17.00 og onsdag kl. 13.00-

14.00, e-mail: rh@geogr.ku.dk. 

Informationsmøde for KU-stude-

rende: 7/3 kl. 12.15 i aud. I,

2.sal, Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10 eller 9/3 kl. 15.15

på Institut for Antropologi, Fre-

deriksholms Kanal 4, aud. 2.sal.

Stipendier

Laurits Andersens 
Stipendium
Anvendelse: Kinesisk sprogstu-

dium i Shanghai 2001.

Tilskud: Kr. 90.000, der vil dække

udgifterne til rejse, studium og

ophold.

Antal: 2 stipendier.

Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende eller yngre færdigud-

dannede, der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv.

Ansøgning: Intet særligt skema.

Indeholde CV, eksamenspapirer,

udtalelser fra arbejdsgiver

m.m., budget og andet relevant

for vurderingen.

Sendes til: Laurits Andersens

Fond, Tuborg Nord, Strandvejen

64L, 2900 Hellerup.

Ansøgningsfrist: 1/4-00.

Yderligere oplysninger: tlf. 3961

3080.

Novo Nordisk Fonden
5-årigt Hallas-Møller Stipendium.

Anvendelse: Bidrag til oprethol-

delse og styrkelse af igang-

værende forskning inden for

dansk læge- og naturvidenskab

fortrinsvis inden for biomedi-

cinsk forskning, klinisk forsk-

ning og biologisk grundforsk-

ning.

Påbegyndelse: Fra 1/9-00.

Målgruppe 1): Yngre forskere,

hvis fortsatte forbliven i forsk-

ningssytemet er ønskværdig.

Det forventes at ansøgerne er

ved at færdiggøre/har forsvaret

en doktorafhandling eller på

tilsvarende vis har dokumente-

ret selvstændig forskningsar-

bejde. 

Målgruppe 2): Forskere med fast

ansættelse, der ønskes fritaget

for undervisning og administra-

tion. Der ligges vægt på mulig-

heden for et forskningsmæssigt

gennembrud.

Aflønning: Efter gældende over-

enskomst. Orlov kan ikke tilde-

les under stipendieperioden.

Tilskud: Max. kr. 300.000 til

hel/delvis dækning af udgifter

direkte forbundet med forsk-

ningsprojektet. 

Ansøgning: Særligt skema med

vejledning kan rekvireres fra

nedenstående adresse eller på

www.novonordiskfonden.dk.

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 2820

Gentofte i 9 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: Poststemplet se-

nest 3/5-00.

Yderligere oplysninger: tlf. 4443

9038, 4443 9098 eller e-mail:

nnfond@novo.dk.

Ansøgninger modtages ikke som

fax eller e-mail.

Novo Nordisk Fonden
3-årige stipendier for kliniske 

forskere.

Anvendelse: At frigøre højt kvali-

ficerede forskere i fuldtids klini-

ske stillinger, således at de har

mulighed for sammenhæn-

gende biomedicinsk/eksperi-

mentel forskning.

Tilskud: 6 stipendier á hver kr. 1

mio. (kr. 333.000 pr. år), som

skal gå til aflønning af afløser i

den kliniske funktion.

Ansøgning: Særligt skema med

vejledning kan rekvireres fra

nedenstående adresse eller på

www.novonordiskfonden.dk.

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 2820

Gentofte i 9 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: Poststemplet se-

nest 3/5-00.

Yderligere oplysninger: tlf. 4443

9038, 4443 9098 eller e-mail:

nnfond@novo.dk.

Ansøgninger modtages ikke som

fax eller e-mail.

Zackenbergstipendier
Forskningsministeriet i samar-

bejde med Direktoratet for Kul-

tur, Uddannelse og Forskning.

Målgruppe: En grønlandsk stude-

rende af hvert køn, der har

påbegyndt en uddannelse ved

en højere læreanstalt.

Tilskud: To stipendier til en

måneds feltophold på den bio-

logisk-geografiske forsknings-

station ved Zackenberg i Nord-

østgrønland. Stipendierne dæk-

ker udgifterne til rejsen til

Zackenberg samt alle udgifter

under opholdet, men ingen løn.

Ansøgningsfrist: 1/4-00.

Yderligere oplysninger: Morten

Rasch, Dansk Polarcenter, tlf.

3532 2518, e-mail:

mr@geogr.ku.dk samt på

www.zackenberg.dk.

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/satsom/biotek.

Sendes til: Koordineringsgruppen

vedr. bioteknologi, Ledelsesse-

kretariatet, Nørregade 10, 1017

Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 3/4-00. 

Købmand i Odense 
Johann og Hanne Wei-
mann, f. Seedorffs Legat
Målgruppe: Særligt lovende unge

eller yngre videnskabsmænd/-

kvinder indenfor det lægevi-

denskabelige fagområde op til

40 år.

Tilskud: Beløb svarende til over-

enskomstmæssig løn og tillæg.

Der uddeles 1-2 stipendier indtil

21/2 års varighed. Der kan søges

om yderligere stipendiestøtte i

1-2 år på særskilt skema.

Særlige forhold: Fortrinsret til

ansøger, der har udført en vel-

dokumenteret og vægtig viden-

skabelig indsats gennem flere

år, og for hvem de sædvanlige

stipendiemuligheder er udtømt

eller en universitetsansættelse

for øjeblikket ikke er umiddel-

bart i sigte.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

ved skriftlig henvendelse til ne-

denstående adresse ledsaget af

svarkuvert frankeret på kr. 5,

25. Ansøgning kan ikke sendes

elektronisk.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, att.: Lene Houmann, Det

sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.

N. Ansøgning i 3 eks., skema

dog i 5 eks. 

Ansøgningsfrist: 14/4-00 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

7104 eller e-mail:

leh@adm.ku.dk.

Bliv aktiv humanist til
sommer
Emne: Humanity in Action’s som-

merprogram vil engagere dan-

ske og amerikanske studerende

i menneskerettigheder og de-

mokratiske værdier.

Målgruppe: Studerende ved vide-

regående uddannelser i Dan-

mark, Holland og USA. 

Kvalifikationskrav: Studerende

med gode resultater ved videre-

gående uddannelser, der beher-

sker engelsk både i skrift og

tale samt kan dokumentere et

forudgående engagement i

minoritetsrettigheder og/eller

menneskerettigheder. 

Ansøgningsfrist: 15/3-00.

Periode: 3/6 - 5/7 i København og

Amsterdam. 

Indhold: Beskæftigelse med men-

neskerettigheder og demokrati-

ske værdier set i lyset af den

danske samfundsmodel inkl. be-

handling af mindretal. Til slut

skal deltagerne par- eller grup-

pevis skrive en journalistisk rap-

port om et udvalgt emne. Pro-

grammet slutter med en uges

ophold i Amsterdam. Samtlige

rapporter offentliggøres på tryk

og på Internettet. Programmet

opfølges med et ophold i Was-

hington fra 15/10-22/10. 

Arrangør: HIA er en non-profit or-

ganisation, som primært spon-

soreres af private amerikanske

donorer. Programmet er skabt i

samarbejde mellem HIA, Johns

Hopkins University og The Uni-

ted States Holocaust Memorial

Museum.

Yderligere oplysninger: Rebecca

Blum, tlf.+46 892 8459, e-mail:

Rebecca.blum@epsilon.telenor-

dia.se eller Lene Rambusch, tlf.

8629 1491, e-mail:

lrambusch@post.tele.dk. Se også

www.humanityinaction.org. 

Studiefonden for idræt
Målgruppe: 1) Til lærere der øn-

sker videreuddannelse i faget

idræt ved Institut for Idræt eller

formidlet af Instituttet i samar-

bejde med andre institutioner;

2) Til studerende ved Instituttet

til specielle arbejder, der retter

sig mod faget idræt i den dan-

ske skole.

Uddeling: 2 årlige uddelinger pr.

1/4 og 1/10.

Ansøgning: Skema kan rekvireres

fra www.ifi.ku.dk  eller på tlf.

3532 0823, kl. 10.00-11.00. 

Sendes til: Studiefonden, c/o Insti-

tut for Idræt, Københavns Uni-

versitet, Nørre Allé 51, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 3/4-00, kl. 12.00.

Legater

Københavns Universitets
legater
Uddelingen af legaterne er nu af-

sluttet, og de der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt kr. 967.000 i 179 portioner

(ikke nødvendigvis lige store). 

Stud.med. Karsten 
Hansens mindelegat
Uddelingen af en legatportion til

en lægevidenskabelig stude-

rende er nu afsluttet, og den

der er kommet i betragtning

ved uddelingen, har modtaget

besked direkte fra SU-kontoret.

Der er uddelt 1 legatportion på

kr. 52.000.

Kaj Hanssons legat
Tilskud: 2 legatportioner á kr.

22.000 er ledige.

Målgruppe: Ubemidlede, flittige

medicinske studerende, der har

taget en god 1. del af lægevi-

denskabelig embedseksamen.

Ansøgning: Der anvendes univer-

sitetets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/4-00.

Legatmodtagere får direkte be-

sked fra SU-kontoret. Øvrige

henvises til opslag i Universitets-

avisen.

Grosserer Harald Kjær og
hustru Polly Kjær, født
Kabell’s legat
Formål: Til fordel for trængende

danske og andre nordiske stu-

derende ved Københavns Uni-

versitet.

Tilskud: 2 portioner á kr. 3.000 er

ledige.

Målgruppe: Legatet kan søges af

ubemidlede danske og andre

nordiske studerende ved KU og

DTU.

Forudsætning: Bestået første del

af embedseksamen eller tilsva-

rende. Der tages ved tildelingen

hensyn til ansøgerens rimelig-

hed, flid, egnethed, samt andre

omstændigheder som gør en

hjælp.

Ansøgning: Der anvendes univer-

sitetets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives legatets

navn.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/3-00. 

Legatet uddeles hvert år 23/5.

Overretssagfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups mindelegat
Tilskud: 4 portioner á kr. 5.000 er

ledige.

Målgruppe: Juridiske studerende

ved KU således, at de mest lo-

vende og mest trængende fore-

trækkes.

Ansøgning: Der anvendes univer-

sitetets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter. På forsiden angives legatets

navn. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/3-00.

Legatmodtagere får direkte be-

sked fra SU-kontoret. Øvrige

henvises til opslag i Universi-

tetsavisen.

Carl Christian Severin
Christiansen og 
hustru Betty Caroline 
f. Dahlstrøms legat
Formål: At hjælpe unge viden-

skabsmænd til at søge uddan-

nelse ved rejser i udlandet.

Tilskud: Kr. 11.500 i én eller to

portioner.

Målgruppe: Kandidater (ikke dok-

torer) af alle fag, der doceres

ved KU.

Ansøgning: Indeholde oplysnin-

ger om hidtidig videnskabelig

virksomhed, studierejsens for-

mål, varighed og omkostninger

samt angivelse af rejsens begyn-

delse.

Sendes til: Lektor Niels-Erik Lar-

sen, Institut for Germansk Filo-

logi, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 22/3-00 med

morgenposten.

Meddelelse om tildeling vil tilgå

modtager(e) senest 3 uger efter

ansøgningsfristens udløb.

Lektor Marius Danielsens
Fond
Formål: At give studerende ved

KU med engelsk som hovedfag

muligheden for at foretage stu-

dierejser og -ophold.

Målgruppe: Studerende, der agter

at foretage eller påbegynde

studierejse/-ophold i andet

halvår af 2000.

Tilskud: Delvis dækning af op-

holdsudgifter. 

Ansøgning: Indeholde person-

nummer, studium, planer og

budget for rejsen samt doku-

mentation for optagelse på

udenlandsk universitet, bilagt

udtalelser fra mindst én fag-

lærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, for-

mand, lektor Jørgen Erik Niel-

sen, Engelsk Institut, Njalsgade

84, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/4-00.

Landsdommer v. Gieses
legat
Tilskud: Beløb til udgivelse her i

landet i værdig udstyrelse af 

historiske, litteraturhistoriske,

kunsthistoriske, sproghistoriske,

geologiske, geografiske og ar-

kæologiske værker af danske

forfattere.

Ansøgning: Der foreligger ikke

særskilt skema. Indeholde op-

lysninger om arbejdets indhold,

oplysninger om dets typografi-

ske udstyr,  detaljeret overslag

(evt. regnskab) over fremstil-

lingsomkostningerne og oplys-

ninger om støtte, der er søgt el-

ler opnået andetsteds til samme

formål.

Ansøgningsfrist: 1/4-00.

Sendes til: Legatbestyrelsens for-

mand, docent dr. phil. Flem-

ming Lundgreen-Nielsen, Insti-

tut for Nordisk Filologi, KUA,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Inge Lehmann’s Legat 
af 1983
Tilskud: Nogle legatportioner på

mellem kr. 50.000 og 120.000 vil

være ledige pr. 1/7-00.

Anvendelse: Forskningsophold el-

ler videregående forskningsud-

dannelse i udlandet over kandi-

dat-eller ph.d.-niveau.

Målgruppe: Forskere indenfor ge-

ofysik eller forskere indenfor

eksperimentel/empirisk psyko-

logi. Ved dette års uddeling vil

psykologer have fortrinsret.

Ansøgning: Indeholde generel be-

skrivelse af rejsens formål, pro-

jektbeskrivelse med budget, op-

lysninger om ansøgerens kvalifi-

kationer evt. bilagt referencer.

Sendes til: Videnskabernes Sel-
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Kan du ikke få studier og økonomi 
til at hænge sammen?

Kontakt den nye Studenterøkonomivejledning (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 situation

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

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du vil tale med 

SØ-vejlederen om - så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22, eller de faglige vejledere på dit studie, hvis du har generelle

spørgsmål omkring SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør hvis man 

vil have SU med til udlandet, om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, 

eller lignende.



Undersøgelsen foretages i samarbejde med analysefirmaet MEGAFON.

Spørgsmål i forbindelse med denne undersøgelse kan rettes til 
Universitetsradioen, att.: Sebastian Stray Jørgensen, 
email: lytter@universitetsradioen.dk

Øvrige oplysninger om Universitetsradioen kan fås ved henvendelse til Uni-
versitetsradioen, Krystalgade 14-16, 1172 København K, telefon 3532 39 39,
telefax 3532 3938, http://www.universitetsradioen. dk
email: radaktionen@universitetsradioen.dk

●● Mand
●● Kvinde

●● Det humanistiske Fakultet
●● Det juridiske Fakultet
●● Det naturvidenskabelige Fakultet
●● Det samfundsvidenskabelige Fakultet
●● Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
●● Det teologiske Fakultet
●● Andet

●● Studerende
●● Videnskabeligt personale
●● Teknisk/administrativt personale

●● Ja
●● Nej (Gå til navn og adresse)

●● Flere gange om ugen
●● En gang om ugen
●● Månedligt
●● Sjældnere
●● Aldrig

●● 8.30-9.30
●● 9.30-10.30
●● 10.30-11.30
●● 22.30-0.00
●● 0.00-2.00

●● Ja
●● Nej

God Dårlig Ved ikke
Morgenprogrammer ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Aften-/natprogrammer ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Musik ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Studieværter ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Journalistisk indhold ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Nyheder ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Modtageforhold ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● Ja
●● Nej

Navn:
Adresse:

Postnr. & by:

Universitetsradioen vil gerne vide mere om, hvem der lytter og
ikke lytter til vores udsendelser. Derfor har vi brug for dine svar.

Som tak for din deltagelse, har du mulighed for at deltage 
i lodtrækningen om et gavekort på 5000 kr. til 
samt 10 gavekort á 500 kr. til musikforhandleren 
Du kan deltage i lodtrækningen uanset, hvad du svarer.

Vi er desværre nødt til at bede dig om selv at frankere svarku-
ponen, men du kan spare portoen ved at svare via Internet på
adressen: http://www.universitetsradioen.dk/lytter

Hvis du vil deltage i lodtrækningen, skal du huske at opgive dit
navn og adresse nederst på svarkuponen. Disse oplysninger
behandles naturligvis fortroligt og slettes umiddelbart 
efter lodtrækningen.

Sidste frist for at svare via slippen eller 
www.universitetsradioen.dk/lytter, er den 1. april 2000.

Spørgsmål:
Køn? 

Alder?

Tilknytning til Københavns Universitet?

Funktion på universitetet?

Postnummer (hvorfra lytter du oftest)?

Vidste du, at Universitetsradioen eksisterer?

Hvornår lytter du til Universitetsradioen?
(sæt gerne flere kryds)

Bruger du Universitetsradioens meddelelser om gæsteforelæsninger 
og aflysninger på Københavns Universitet?

Hvordan bedømmer du Universitetsradioen på følgende punkter:

Kender du Universitetsradioens hjemmeside (www.universitetsradioen.dk)?

Har du iøvrigt kommentarer til Universitetsradioen?

Husk at skrive dit navn og adresse, hvis du vil deltage i lodtrækningen:

Hjælp Universitetsradioen og deltag i lodtrækningen
LY
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skab, H.C. Andersens Boulevard

35, 1553 Kbh. V. i 6 eksempla-

rer.

Ansøgningsfrist: 20/4-00.

Yderligere oplysninger: Statsseis-

molog Søren Gregersen, tlf.

3587 5050 eller prof. Rolf Kus-

chel, tlf. 3532 8762.

Forskning

Statens Samfundsviden-
skabelige Forskningsråd
Post doc.-stipendier.

Formål: Til fremme af ligestillin-

gen blandt det videnskabelige

personale.

Tilskud: 5 toårige post doc.-stipen-

dier til yngre, gerne kvindelige

forskere med afsluttet ph.d.-ud-

dannelse.

Ansættelse: Pr. 1/6-00 eller snarest

herefter, senest 1/1-01.

Ansøgning: Skema 1 og informati-

onsfolder kan rekvireres på

www.forsk.dk.

Sendes til: Statens Samfundsvi-

denskabelige Forskningsråd,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø. i

16 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: 11/4-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Fuldmæg-

tig Jessie Tvillinggaard eller

fuldmægtig Vibeke Schrøder,

tlf. 3544 6200. 

Statens Humanistiske
Forskningsråd 
Finanslovsprogrammet Forsknin-

gens konkurrenceevne.

Emne: Post doc.-stipendier.

Formål: At skabe rammevilkårene

for den gode forskning.

Tilskud: 8 toårige post doc.-stipen-

dier, der dækker aflønning af

forskere og kan indeholde

dækning af nødvendige drifts-

omkostninger. Apparatur med

en anskaffelsespris på over kr.

40.000 kan ikke finansieres un-

der dette program.

Ansøgning: Indeholde erklæring

fra værtsinstitution, projektbe-

skrivelse på max. 5 sider, budget

opdelt på finansår samt en rea-

listisk tidsplan. Skema 1 og in-

formationsfolder kan rekvireres

på tlf. 3544 6200, e-mail:

forsk@forsk.dk.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø. I

original og 15 kopier. Mrk.

“Konkurrenceevne-SHF”.

Ansøgningsfrist: 26/4-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Fuldmæg-

tig Kristoffer Brix Bertelsen, e-

mail: kbb@forsk.dk.

Stipendietildeling vil blive med-

delt ansøgerne i uge 25.

Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd
Ordinære midler.

Støtte til: 1) Post doc.-stipendier,

2) Steno-talenter, 3) Apparatur,

4) Udenlandske post doc., 5)

NATO-stipendier, 6) Videnska-

belige kongresser, symposier

mv., 7) Publiceringsstøtte, 8)

Studieophold i udlandet, 9)

START-programmet.

For nærmere oplysninger: Tlf.

3544 6200 eller www.forsk.dk.

Ansøgning: Skema 1 og informati-

onsfolder kan rekvireres hos Vi-

beke Maar, tlf. 3544 6301, e-

mail: fr@forsk.dk,

www.forsk.dk.

Sendes til: Statens Naturvidenska-

belige Forskningsråd, Randers-

gade 60.1, 2100 Kbh. Ø. Mrk.

tydeligt med rådets navn.

Ansøgningsfrist: 3/4-00, kl. 16.00.

Bortset fra 8) der har løbende

ansøgningsfrist.

Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd
Finanslovsprogrammet Forsknin-

gens konkurrenceevne.

Samlet ramme: Kr. 26,3 mio. i pe-

rioden 2000-2003.

Anvendelse: Finansiering af

3årige post doc.-forløb for yn-

gre forskere på niveauer sva-

rende til adjunkter og lektorer. 

Forudsætning: Min. 1 års forsk-

ningserfaring efter ph.d. Sti-

pendierne er tiltænkt personer,

der ønsker at igangsætte en

selvstændig forskningsaktivitet.

Forskeren forventes at påtage

sig undervisning under for-

løbet. Post doc.-forløbene skal

medvirke til at realisere institu-

tionernes samlede udviklings-

planer.

Ansøgning: Indeholde erklæring

fra værtsinstitutionen, budget

opdelt i finansår samt realistisk

tidsplan. Skema 1 og informati-

onsfolder kan rekvireres hos ne-

denstående kontaktperson.

Sendes til: Statens Naturvidenska-

belige Forskningsråd, Randers-

gade 60.1, 2100 Kbh. Ø. Mrk.

tydeligt med rådets navn.

Yderligere oplysninger: Vibeke

Maar, tlf. 3544 6301, e-mail:

fr@forsk.dk eller www.forsk.dk.

Statens Naturviden-
skabelige Fakultetsråd
Innovations post doc.

Samlet ramme: Kr. 49,5 mio. for-

delt over 31/2 år.

Anvendelse: Alle forskningsområ-

det, hvor virkemidlet er post

doc-stipendium af op til 3 års

varighed. Det er muligt at søge

til både 1- og 2-årigt forløb.

Formål: At fremme samarbejde

mellem off. forskningsinstituti-

oner og private virksomheder;

at fremme faglig fornyelse og

lette generationsskiftet i den

offentlige forskning og at bane

vej for et nyt privat arbejdsmar-

ked for forskeruddanede kandi-

dater. 

Tilskud: Støtte til egen løn og

driftsmidler, herunder appara-

tur under kr. 40.000.

Kvalifikationskrav: Ansøger skal

være nyuddannet med max. 3

års anciennitet efter ph.d.-grad

ved projektets begyndelse. 

Ansøgning: Sendes på skema 1 in-

deholde projektbeskrivelse, CV,

bekræftelse fra institution og

virksomhed på samarbejdet

samt budget.

Sendes til: Forskningsstyrelsen,

Programkomiteen for innovati-

ons post docs, Randersgade 60,

2100 Kbh. Ø. i 10 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: 10/4-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Fuldmæg-

tig Lisbeth Hede, tlf. 3544 6252,

e-mail: lh@forsk.dk vedr. pro-

grammet og overass. Jette Lin-

der, tlf. 3544 6267, e-mail:

jl@forsk.dk vedr. opslag og

ansøgningsmateriale. Se i øvrigt

www.forsk.dk.

Kræftens Bekæmpelse
Det Psykosociale Forskningsud-

valg:

Tilskud: Scholarstipendier. Kan

søges i op til 12 måneder og er

på kr. 6.500 pr. måned svarende

til kr. 78.000 pr. år. Inden for

samme forskningsområde kan

forskere søge støtte til rejser

under 1 måneds varighed

(ekskl. løn).

Anvendelse: Udførelse af projekt

inden for forskningsområdet:

Psykosociale aspekter ved

kræft.

Ansøgning: Særligt skema og vej-

ledning kan rekvireres fra

www.cancer.dk.

Ansøgningsfrist: Sendes løbende.

Yderligere oplysninger: tlf. 3525

7259 eller 3525 7258.

Det Læge- Og Naturvidenskabe-

lige Udvalg/Rejse- og scholarsti-

pendieudvalget:

Tilskud: Scholarstipendier. Kan

søges i op til 12 måneder og er

på kr. 6.500 pr. måned svarende

til kr. 78.000 pr. år. Forskere kan

også søge støtte til rejser over

og under 1 måneds varighed

(ekskl. løn).

Anvendelse: Udførelse af et forsk-

ningsprojekt inden for eksperi-

mentel, klinisk og epidemiolo-

gisk kræftforskning.

Forudsætning: Projektet skal

kunne afsluttes inden for den

periode, der søges støtte til.

Ansøgning: Særligt skema og vej-

ledning kan rekvireres fra

www.cancer.dk. Ved rekvirering

af ansøgningsskema skal evt.

rejselængde oplyses.

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11 inden kl. 16.00. 

Svartidspunkter: Hhv. ultimo

marts, juni, september og de-

cember. Ansøgning skal indsen-

des så tidligt, at svar (se tids-

punkter) foreligger, inden bevil-

lingen skal anvendes. 

Yderligere oplysninger: tlf. 3525

7259 eller 3525 7258.

Støtte til højt specialiseret kræft-

relateret efteruddannelse:

Tilskud: Kr. 200.000 til støtte af

længerevarende studieophold

af onkologisk relevans. Støtten

vil fortrinsvis blive givet til stu-

dierejser med henblik på ind-

læring af nye teknikker, be-

handlinger etc., som ikke kan

læres i Danmark. 

Målgruppe: Speciallæger i en

spearheadfunktion. Kravet om

speciallægeuddannelse kan af-

viges, hvis der foreligger en

speciel begrundelse.

Ansøgning: Indeholde budget.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø. i

5 eksemplarer. 

Ansøgningsfrist: Ansøgningerne

behandles løbende.

Støtte til gæsteforelæsere til vi-

denskabelige selskabers møder:

Anvendelse: Økonomisk støtte til

dækning af udgifter i forbin-

delse med udenlandsk fore-

dragsholders forelæsning om

kræftrelevante emner.

Ansøgning: Indeholde budget for

foredragsholderens udgifter i

forbindelse  med rejse og op-

hold, oplysninger om mødets

samlede budget samt en kort

beskrivelse af foredragets ind-

hold. Intet særskilt ansøgnings-

skema.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh.  Ø. i

1 original + 3 kopier. 

Ansøgningsfrist: 15/2, 15/5, 15/8

og 15/11.

Hjerteforeningen
Ansøgning til Hjerteforeningens

Biomedicinske udvalg.

Ansøgningsfrist: 3/4-00, kl. 12.00.

Der henvises i øvrigt til Hjertefor-

eningens hjemmeside

www.Hjerteforeningen.dk “for

fagfolk”, opdateres løbende el-

ler Lægeforeningens Vejviser

199 side 202.

Ansøgning til Hjerteforeningens

Udvalg for forebyggelsesforsk-

ning.

Ansøgningsfrist: 3/4-00, kl. 12.00.

Der henvises i øvrigt til Hjertefor-

eningens hjemmeside

www.Hjerteforeningen.dk “for

fagfolk”, opdateres løbende 

eller Lægeforeningens Vejviser

199 side 202.

Andet

Adjungeret professor
Københavns Universitets har efter

Det naturvidenskabelige Fakul-

tetsråds beslutning meddelt

professor, ph.d. Morten C. Kiel-

land-Brandt ret til at betegne

sig som adjungeret professor i

gærgenetik ved Molekylærbio-

logisk Institut, Københavns Uni-

versitet for en fem-årig periode

fra den 1. marts 2000 at regne.

Kurser

Introduktionsundervisning i 

REX-databasen, Amager

10/3 kl. 10.15-12.00

15/3 kl. 10.15-12.00

17/3 kl. 13.15-15.00

Undervisning i REX-emne, 

Amager

13/3 kl. 13.15-15.00 Litteratur

16/3 kl. 10.15-12.00 Historie

Undervisning i CD-ROM baser,

Amager

7/3 kl. 17.15-19.00 Almen

8/3 kl. 15.15-17.00 Religionshisto-

rie

9/3 kl. 13.15-15.00 Lingvistik

20/3 kl. 13.15-15.00 Litteratur

Undervisning i emnesøgning i

Rex-databasen, Fiolstræde

14/3 kl. 13.15-15.00 Jura

16/3 kl. 10.15-12.00 Sociologi &

Almen samfundsvidenskab

Undervisning i CD-ROM baser,

Fiolstræde

7/3 kl. 13.15-15.00 Jura EU

15/3 kl. 13.15-15.00 Økonomi

Undervisning i CD-ROM, Slotshol-

men

6/3 kl. 13.15-15.00 Musik

Personlig eller telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747* 1

Internationale Kurser for
ph.d.-studerende
Emne: Political Culture and Demo-

cratization in Post-Communist

Societies

Fag: Political Science, Sociologi

Tid: 23/7-5/8

Sted: Tübingen

Emne: Metaphysik und Metaphy-

sikkritik

Fag: Filosofi

Tid: 16/7-29/7

Sted: Tübingen

Emne: Imaging the Political Other

– Transformations of Political

Stereotypes in the Media from

the Cold War to the Present

Fag: Political Science, Sociology,

Medier

Tid: 6/8-20/8

Sted: Tübingen

Emne: Fremmedsprogsundervis-

ning i europæisk kontekst

Fag: Germanistik

Tid: 22/8-29/8

Sted: Sibiu, Rumænien

Emne: Computational Linguistics

and Knowledge Representation 

Fag: Computerlingvistik, Tværfag-

ligt approach

Tid: 3/9-16/9

Sted: Sofia, Bulgarien

Emne: Europa-tanken fra begyn-

delse til nutid

Fag: Historie, Samfundsfag

Tid: 30/9-7/10

Sted: Klingenthal/Alsace

Emne: Medical Ethics in Historical

Contexts

Fag: Medicin, Ethics in the Scien-

ces

Tid: 4/10-10/10

Sted: Tübingen

Emne: Regulation of Financial

Markets and Banking Sector in

Transition Economies

Fag: Økonomi

Tid: Sommer

Sted: Skt. Petersburg, Rusland

Ansøgningsfrist: 10/3-00

Yderligere oplysninger: Institut

for Historie, Karl-Erik Frandsen

tlf. 3532 8275, 

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

Kursus i International
Sundhed
Emne: Tropemedicin og Hygiejne.

Tid: 31/7-25/8 begge dage inkl.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3.

Kurset er heldags og har status

som åben uddannelse.

Arrangør: Det sundhedsvidenska-

belige Fakultet.

Information og ansøgningsskema

hos: Birgitte Gantriis, Panum In-

stituttet, bygning 42, tlf. 3532

7634, fax 3532 7629 eller e-mail:

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk.

Møder

Studiekreds
Emne: Om asiatisk kunst og kul-

tur. Kritikeres blik på japansk

samtidskunst og mode.

Oplæg ved Line Palle Andersen

og Lise Skov.

Tid: 6/3-00 kl. 16.00-18.00.

Sted: Asien-instituttet, Leifsgade

33, lokale 615.

Yderligere oplysninger: Gundhild

Borggreen, tlf. 3532 8839, e-

mail: gunhild@hum.ku.dk.

Oversættelseskredsen
Emne: Tolkning for flygtninge ved

Nina Milosovic, Slavisk Institut

og Dansk Flygtningehjælp.

Tid: 7/3 kl. 15.15-16.30.

Emne: Surviving in translation -

Ibsen on the English stage ved

Gunilla Anderman, University of

Surrey. 

Tid: 14/3 kl. 15.15-16.30.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

7.2.23.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

8595 eller e-mail:

cay@hum.ku.dk.

Dansk Funktionel 
Grammatik
Emne: Progressivt aspekt i engelsk

som billedbeskrivelse. Niveauer

i en sprogbeskrivelse ved Per

Durst-Andersen, HHK.

Tid: 8/3 kl. 14.00-16.00.

Emne: Sætningspragmatisk valg -

en eksperimentel undersøgelse

af den kommunikative funktion

af markerede sproglige valg

ved Signe Poulsen, KU.

Tid: 15/3 kl. 14.00-16.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

16.1.21.

Yderligere oplysninger: tlf. 3532

8170, e-mail: lfj@coco.ihi.ku.dk.

Kvindeligt Selskab
Emne: International Kvindedag.

Tid: 8/3 fra kl. 16.30.

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diaman-

ten.

Velkomst, workshops, buffet og

efterfølgende fest. Kvindeligt

Selskabs bidrag er en workshop

om feministisk selvforsvar i

mere end én forstand. Klik ind

og følg med verdens kvinder på

nettet. 

Tid: 8/3 kl. 17.15.

Sted: KVINFO’s bibliotek, Christi-

ans Brygge 3.

Gratis entré. Yderligere oplysnin-

ger: tlf. 3313 5088.

Teologisk Forening
Emne: Biskop J.P. Mynster – kam-

pen for en rummelig kirke ved

sognepræst, ph.d. Jens Rasmus-

sen.

Tid: 14/3 kl. 20.00.

Sted: Fakultetets forsamlingslo-
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Tennis

Der er stadig ledige udendørs tennisbaner 

til leje både på hverdag og i weekenden ved

Institut for Idræt, Nørre Allé 51.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 0834 kl. 8.00-15.00.
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kale, Købmagergade 44 o.g.

Medlemskontingent pr. seme-

ster kr. 40 for studerende, kr. 60

for andre. Ikke-medlemmer kr.

20 pr. møde.

Debat om udviklings-
psykologi
Emne: Hvor er barnet i udviklings-

psykologien? tematiseret ved

børn og sorg.

Paneldeltagere: Eva Helweg, Bir-

gitte Andersen & Inger Bernth.

Dato: 16/3-00 kl. 16.00-19.00.

Sted: Psykologikantinen, KUA,

Njalsgade 88.

Pris: Kr. 5.

Arrangør: Gaffel1998, e-mail: gaf-

fel1998@forum.dk

Åben studiedag
Emne: Kanonbegrebet.

Oplæg ved Geert Hallbäck; Niels

Peter Lemche; Henrik Tronier

og Theodor Jørgensen.

Tid: 17/3 kl. 9.30-16.30.

Sted: Det teologiske Fakultet,

Købmagergade 46, aud. 7, 1.

sal.

Arrangør: Institut for Bibelsk

Eksegese og Institut for Syste-

matisk Teologi, tlf. 3532 3675.

Seminarer og
workshops

Medicinsk Kvinde- &
Kønsforskning
Minisymposier med udgangs-

punkt i forskningsprojektet

“Fra stud.med. til læge”. Un-

dervisningen henvender sig til

alle med interesse i Medicinsk

Kvinde- & Kønsforskning.

Emne: Lægen eller dennes

pårørende som patient ved

læge Bodil Nielsen og docent

Peter Kemp.

Tid: 6/3 kl. 14.15-16.00.

Emne: Fra student til læge ved

lektor Birgit Petersson.

Tid: 13/3 kl. 14.15-16.00.

Emne: Kvindelige læger - en an-

den race? ved overlæge Karin

Garde.

Tid: 20/3 kl. 14.15-16.00.

Emne: Stud.med. - en rejse i en

lægeuddannelses kultur ved

læge Torsten Risør.

Tid: 3/4 kl. 14.15-16.00.

Symposierne finder sted på Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

Haderup auditoriet.

Yderligere oplysninger: Lektor i

Medicinsk Kvindeforskning Bir-

git Petersson, Afd. for Medi-

cinsk Kvinde- & Kønsforskning,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N, tlf. 3532 7970/3532

7967.

Strukturel Dialektik
Kursusrække i foråret.

Emne: State & Sovereignty hos

Paul Hirst v/ Lars Bo Kaspersen.

Tid: 15/3 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.

Biokemisk Forening
Symposium: Genetic control of

cell fates in the brain and gut

Time: 16/3 at 13.15-16.30.

Place: Hagedorn Research Insti-

tute, Niels Steensensvej 6, Gen-

tofte.

Further information: Ole D. Mad-

sen, tlf. 4443 9197, e-mail:

odm@novo.dk.

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. 

Emne: Aristokrati, herremænd og

bønder ved prof. emer., dr.phil.

Erik Ulsig, Århus.

Tid: 16/3 kl. 15.00-17.00. 

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale

16.1.114.

Arr.: Institut for Historie, lektor-

vikar, mag.art. Michael H. Gelt-

ing tlf. 3532 8282, 

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

Alle tiders stater
Emne: Seminar om statsdannelse.

“Dannelse” skal forstås bredest

muligt, dvs. både som skabelsen

af en stat og som den deraf føl-

gende struktur. “Stat” kan for-

stås enten historisk (fx. Det

tredje Rige) eller som en ideal

stat (fx. Platons Staten).

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

10.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, store au-

ditorium. 

Foredragsholdere: Fredag: Mo-

gens Herman Hansen; Ole Spier-

man; Anne-Marie Eggert-Olsen;

Peter Christensen; Peter Schepe-

lern. Lørdag: Adam Holm; Joa-

chim Lund; Pernille Flensted-

Jensen; Ittai Gradel; Niels Thor-

sen; Mogens Trolle Larsen; Gert

Sørensen og Vincent Gabrielsen.

Seminaret afsluttes med middag

18/3 kl. 18.30.

Deltagelse i frokost og middag

kræver tilmelding senest 8/3 til

Vivi Lund, Institut for græsk og

latin, KUA eller ved indbetaling

på Phrontisteriums konto i Den

Danske Bank (3303-

3303211799). Det er strengt

nødvendigt at opgive navn eller

få en skriftlig kvittering, da

denne fungerer som spisebillet.

Arrangør: Studenterforeningen

Phrontisterium, e-mail: phronti-

sterium@hotmail.com.

Seminar
Emne: Moderne lingvistik og klas-

sisk latinsk syntaks.

Tid: 31/3-1/4-00.

Sted: Syddansk Universitet

Odense. 

Oplægsholdere: Lene Schoesler,

Harm Pinkster (Amsterdam),

Stig Martin Møller, Per Methner

Rasmussen, Minna Skafte

Jensen, Deborah Pennell Ross

(Michigan), Henrik Galberg Ja-

cobsen, Jo Hermann. 

Nærmere oplysninger: Center for

græsk-romerske Studier, Cam-

pusvej 55, 5230 Odense M, 

tlf. 6550 3201, fax: 6593 2362,

e-mail: a-mg@hist.sdu.dk.

Liselund Seminar
Emne: I fald og stand.

Tid: 3-5/4.

Sted: Liselund Kursuscenter, Slots-

allé 44, Slagelse.

Oplæg ved bl.a. dr.phil. Niels

Thorsen, KU; dr. theol. Theodor

Jørgensen, KU og dr.phil. Judy

Gammelgaard.

Kurset afholdes under Folkeuni-

versitetet. 

Yderligere oplysninger: Teologisk

Fakultet, tlf. 3532 2626 eller 

Liselund Kursuscenter, Anna

Holm, tlf. 5852 3120.

Tilmelding og betaling af deposi-

tum senest den 13/3-00.

Disputatsforsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge Anders Fink-Jensen

Titel: Novel pharmacological ap-

proaches to the treatment of

schizophrenia.

Tid: 17/3-00 kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mus-

eum, Bredgade 62, auditoriet.

Pris: Gratis. Eksemplarer kan er-

hverves fra forfatteren på

adresse: Serridslevvej 36 1.th.,

2100 Kbh. Ø.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr. med. Birte Glenthøj og over-

læge, dr. med. Jes Gerlach.

Uofficielle opponenter: Disse kan

melde sig til dekanen før for-

svaret, eller til forsvarslederen

på tidspunktet for forsvars-

handlingen, men før denne be-

gynder.

ph.d. forsvar

▼ Jura

Cand.jur. Jens Elo Rytter

Titel: Grundrettigheder – domsto-

lens fortolkning og kontrol med

lovgivningsmagten.

Tid: 15/3-00 kl. 14.00-16.00.

Sted: Aleksandersalen, Bispetor-

vet.

Afhandlingen ligger til gennem-

syn på Juridisk Laboratorium,

Studiestræde 34 og på Det juri-

diske Fakultets dekansekreta-

riat, St. Kannikestræde 11, 1.

sal.

▼ Samfundsvidenskab

Cand.polit. Jacob Gyntelberg

Titel: Essays in Corporate Finance

and Contract Theory.

Tid: 9/3-00 kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, St. Øvelsessal, 2.sal.

Det vil være muligt at rekvirere

eksemplarer af afhandlingen

ved henvendelse til Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3011.

Stine Gotved

Titel: Cybersociologi - det samme

på en anden måde.

Tid: 10/3-00 kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, Salen, 1. sal.

Afhandlingen kan købes på Socio-

logisk Institut, tlf. 3532 3280,

fra 25/2-00.

Cand.polit. Jørgen Henrik Klinge

Jacobsen

Titel: Structural change of the

economy, technological pro-

gress and the long term energy

demand.

Tid: 7/4-00 kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, St. Øvelsessal, 2.sal.

Det vil være muligt at rekvirere

eksemplarer af afhandlingen

ved henvendelse til Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3011.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Keld Fosgerau

Titel: Effects of 1,4-deoxy-1,4-

imino-arabinitol on glycogen

metabolism in various biologi-

cal systems in vitro and in vivo.

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

Sted: Panum Instituttet, Hannover

auditoriet.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.med. Niklas Rye Jørgensen

Titel: Intracellular calcium signal-

ling in bone cells.

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

Sted: H:S Hvidovre Hospital, aud.

3+4.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.med. Vibeke Porsdal 

Titel: Økonomivurdering af apo-

pleksia cerebri.

Tid: 14/3-00, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hannover

auditoriet.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.scient. Katrine Almind

Titel: Genetic variability of insulin

signaling proteins and the glu-

cosedependent insulinotropic

polypeptide (GIP) receptor: Im-

plications for the pathogenesis

of insulinresistance, insulin defi-

ciency and type 2 diabetes.

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

Sted: Hagedorn Forskningslabora-

torium, auditoriet, Niels

Steensens Vej 6, Gentofte.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.scient. Peter Thomsen

Titel: Digital imaging microscopy

of the endocytic pathway.

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

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

Cand.med. Tri huu Nguyen

Titel: Term predicted from the

first day of last menstrual pe-

riod and from ultrasound mea-

sured biparietal diameter - com-

parison of the two methods. A

population based follow-up

study based on registery data.

Tid: 20/3-00, kl. 14.00

Sted: KAS Herlev, lille auditorie.

Yderligere oplysninger:

www.sund.ku.dk/Phd/NY.htm.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Ole K. Leth

Titel: Ocean circulation in the

eastern South Pacific: An obser-

vational and numerical model-

ling study.

Tid: 9/3-00, se www.fys.ku.dk for

tidspunkt. 

Sted: Rockefeller, Juliane Maries

Vej 30, auditoriet.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441.

Tenna Riis

Titel: Distribution and abundance

of macrophytes in Danish

streams.

Tid: 10/3-00 kl. 13.00.

Sted: Ferskvandsbiologisk Labora-

torium, Helsingørsgade 51,

Hillerød.

Yderligere oplysninger: Jens

Borum, tlf. 4826 7600.

Thomas Theis Nielsen

Titel: Satellite remote sensing of

fire regimes in West Africa.

Tid: 17/3-00, kl. 13.15 præcis.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, aud. 1, 2. sal.

Yderligere oplysninger: Geogra-

fisk Institut, Jørn Maul, tlf. 3532

2553.

Lise Larsen

Titel: Degradation of herbicides in

groundwater under different

redox conditions.

Tid: 21/3-00 kl. 14.00.

Sted: Sølvgade 83 H, Søjlehallen.

Afhandlingen kan rekvireres efter

aftale med Annett Rasmussen,

tlf. 3532 2126.

Narcis B. Kabatereine

Titel: Schistosoma mansoni in a

fishing community on the sho-

res of Lake Albert at Butiaba,

Uganda: Epidemiology, morbi-

dity, reinfection patterns and

impact of treatment with

praziquantel.

Tid: 28/3-00 kl. 13.00.

Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium, Jægersborg Allé 1 D,

Charlottenlund.

Yderligere oplysninger: Helle

Højbjerre, tlf. 7732 7732.

Cand.scient. Zoran Gojkovic

Titel: Degradation of pyrimidines

in yeast Saccharomyces kluyveri.

Genetic and molecular charac-

terization of a novel fungal ca-

tabolic pathway.

Tid: 31/3-00, kl. 14.00.

Sted: Botanisk auditorium, Got-

hersgade 140.

Afhandlingen kan rekvireres efter

aftale med sekretær Annett

Rasmussen, Molekylærbiologisk

Institut, tlf. 3532 2126.

Cand.scient Guildhem Moreaux

Titel: Harmonic Spherical Splines

with Locally supported Kernels.

Tid: 7/4-00, se www.fys.ku.dk for

tidspunkt.  

Sted: Rockefeller, Juliane Maries

Vej 30, auditoriet.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441.

Cand.scient Cecilia S. Nielsen

Titel: Topography and Surface

Velocities of an Irregular Ice

Cap in Greenland Assessed by

the Means of GPS, Laser Alti-

metry and SAR Interferometry.

Tid: 8/5-00, se www.fys.ku.dk for

tidspunkt.  

Sted: Rockefeller, Juliane Maries

Vej 30, auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441.

Meddelelser fra
Københavns Universitet
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Tid: 6/3 kl. 16.15

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneksaud. A.

Arr.: Det humanistiske Fakultet, Bjørn Ekmann,

tlf. 3532 8174

Vor tids gladiatorer. Unge mænd, 
militær og teknik i 1960'ernes 
Vesttyskland
Detlef Siegfried, Inst. for Germansk Filologi

Tid: 6/3 kl. 19.30

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

Arr.: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5311  

Peter Griffenfeld i europæisk 
belysning 
Forskningsadjunkt, 

ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen

Tid: 7/3 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12.

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

Women and Politics in Africa: 
New Players in a Changing 
Political Landscape
Prof. Aili Mari Tripp, Wisconsin

Tid: 7/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Studiegården, anneksaud. A

Arr.: Institut for Nordisk Filologi og Institut for

Litteraturvidenskab, tlf. 3532 8811

Kulturradikalismen – radikalismens
anden fase
Morten Thing

Tid: 9/3 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Dåb og kirkemedlemskab i dansk 
og svensk kirkeretshistorie
Lektor Jørgen Stenbæk, Århus

Israel mellem udenrigspolitikkens
Skylla og indenrigspolitikkens 
Karybdis
Seniorforsker Lars Erslev Andersen

Tid: 9/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1. sal

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

Tid: 10/3 kl. 11.00

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12.

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

Decentralization and Local Politics 
in Benin
Prof. Roch Mongbo, Benin

Tid: 10/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Institut for Germansk Filologi, tlf. 3532 8174

Når sprolig kompetence svigter
Lektor Peter Colliander, KU, og 

lektor Doris Hansen, HHK

Tid: 10/3 kl. 13.00

Sted: Leifsgade 33, lokale 607

Arr.: Asien-instituttet, tlf. 3532 8845

Dynamics of contemporary Japanese
Media: Focusing on Media Activities
of Marginal Imaginations
Prof. Shin Mizukoshi, Tokyo

Nationalism, globalism and 
Culturalism in the Discourse on 
Japanese Identity
Prof. Kosaku Yoshino, Tokyo

Tid: 10/3 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 13.1.59

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

A difficult revised edition, 
M.J. Rostovtzeff, The Social and Eco-
nomic History of the Roman Empire
Prof. dr. Arnaldo Marcone, Universitetet i Parma

Tid: 10/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Videns-skabelse og kunstnerisk 
skabelse. Om det musiske, poetiske
og tekniske
Prof. Hans Sigård Jensen

Tid: 13/3 kl. 16.15

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, anneksaud. A.

Arr.: Det humanistiske Fakultet, Bjørn Ekmann,

tlf. 3532 8174

Margarat Drabbles "The Waterfall"
(1969) og A.S. Byatts "Babel Tower"
(1996)
Dorrit Einersen, Engelsk Institut

Tid: 14/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, 

tlf. 3532 8017

Fremtidens universitet
Lektor Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet

Tid: 15/3 kl. 14.15-16.00

Sted: Leifsgade 33, 3. sal, lokale 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844

Gender and Development: 
the Exploitation of Women in Asian
Economic Development
Prof. Peter Bell, New York

Tid: 15/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1. sal

Arr.: Copri, tlf. 3345 5050

Hvordan kan forandring 
studeres
Adjunkt Niels Åkerstrøm Andersen

Tid: 13/3 kl. 19.30.

Sted: CUF, Gl. Kongevej 5, 5. sal

Arr.: NETLA, www.netla.dk, e-mail:

netla@netla.dk

Afrocubansk religion
Julian Despágne, advokat og freelancejournalist

Tid: 16/3 kl. 10.00-12.00

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

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, 

tlf. 3532 3675

Dåb og kirkemedlemskab i nyere
dansk liturgi- og ekklesiologihistorie
Lektor Hans Raun Iversen

Tid: 16/3 kl. 14.00-17.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 13.1.71

Arr.: Institut for Kunsthistorie og Teaterviden-

skab, tlf. 3532 8196

The Image of the French Monarchy 
in 17th Century France
Prof. Christian Biet, Université Paris X

Tid: 17/3 kl. 10.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 13.1.71

Arr.: Institut for Kunsthistorie og Teaterviden-

skab, tlf. 3532 8196

Myth, Law and Theatre in France
(17th and 18th Century)
Prof. Christian Biet, Université Paris X

Tid: 17/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 17.1.32

Arr.: Institut for Germansk Filologi, tlf. 3532 8174

Dekonstruktion og Germanistik –
overvejelser efter et ophold i USA
Adjunkt Birthe Hoffmann

Tid: 17/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, 

tlf. 3532 9153

Critical Discourse Analysis 
and Late Modernity
Forskningsadjunkt, Ph.d. Lilie Chouliaraki

Forelæsningen uddyber temaer fra Lilie Choulia-

rakis og Norman Fairclough's seneste bog Dis-

course in Late Modernity. Rethinking Critical Dis-

course Analysis fra 1999. Det særlige ved Lilie

Chouliarakis og Fairclough's form for diskurs-

analyse er en sammentænkning af inspiration fra

Michel Foucault og den systemisk-funktionelle

sprogforskning (M.A.K. Halliday).

Theatrical Experiences and Traditions.
How to Represent Classical French
Plays Today?
Prof. Christian Biet, Université Paris X

Niels Åkerstrøm Andersen, adjunkt ved Handels-

højskolen i København og bestyrelsesmedlem i

Dansk Selskab for Diskursanalyse, udgav i 1999

bogen Diskursive analysestrategier. I foredraget

tager Niels Åkerstrøm Andersen udgangspunkt i

sin nye bog. Han diskuterer hvordan vi kan op-

stille nye analysestrategier til brug i studiet af

forandring. Analysestrategierne tager udgangs-

punkt i teoretikere som Michel Foucault, Reinhart

Kostelleck, Ernesto Laclau og Niklas Luhman.

Tid: 17/3 kl. 14.00-17.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lokale 13.1.71

Arr.: Institut for Kunsthistorie og Teaterviden-

skab, tlf. 3532 8196

Funktionalismen, 
kulturradikalismen 
og PH's syn på lys
Søren Nagbøl

Tid: 14/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Studiegården, anneksaud. A

Arr.: Institut for Nordisk Filologi og Institut for 

Litteraturvidenskab, tlf. 3532 8811

Lyset skaber det vi ser. I Poul Henningsens kritik 

af dette lys finder vi kimen til en arkitekturforståelse. 

En forståelse, der bygger på sansernes radikalisme. 

Og hermed er vejen fra en kritisk revy til en kritisk 

teori banet.
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Af Morten Kjems Juhl

Ikke færre end 20 stude-
rende fra Institut for Film-
og Medievidenskab på

Københavns Universitet delta-
ger i år i filmfestivalen der fej-
rer 50 års jubilæum med åbnin-
gen af en helt ny filmby på
Postdamer Platz. Festivalen by-
der på film i alle genrer som
konkurrerer om opkøberne og
pressens gunst – og så om guld-
bjørnen naturligvis.

For at få adgang til showet
skal man enten være direkte til-
knyttet filmbranchen eller være
journalist med et seriøst oplag i
ryggen. En sidste mulighed er
at hustle – at overbevise først
en dansk avis eller tv-kanal om
sin uundværlighed og derefter
pressekontoret i Berlin om den
givne provinssprøjte eller lokal-
kanals position som en af Dan-
marks vigtigste informationska-
naler. Det er med andre ord
ikke let at få fingrene i et pres-
sekort hvorfor man med rette
kan spørge sig selv hvad pokker
så mange studerende laver i
Berlin.

En drengedrøm opfyldes
Morten er filmstuderende på
andet år og ankom til Berlin på
festivalens første dag. Anled-
ningen var pressekonferencen
på filmen ‘The Million Dollar
Hotel’ af tyske Wim Wenders og
den allestedsnærværende Bono
– forsanger for U2. 

Der var problemer fra star-
ten. I stedet for det pressekort

Morten forventede lå klar, blev
det kun til et kort for ‘øvrig
presse’ uden adgang til presse-
konferencer og dermed Bono.
‘The scam’ blev altså gennem-
skuet – en provinssprøjte er nu
engang en provinssprøjte. Hvad
gør man så? Man løber og
gerne så stærkt at vagterne ved
presselokalet ikke når at stoppe
én. 

Og sådan gik en gammel
drøm i opfyldelse for Morten –
en drøm som de fleste kender
til – at stå ansigt til ansigt med
sin helt. Morten var lærenem.
Senere samme aften hustlede
han sig med til festivalens gal-
laåbning hvor kun pressens
tunge drenge og Berlins fashio-
nable overklasse er velkomne.  

Godt på vej
En lille håndfuld filmstude-
rende skiller sig ud. Det er dem
som går uden om de længste
køer, dem som har et rigtigt job
under festivalen som tv-medar-
bejdere eller som journalister
for større ungdomsmagasiner
eller internetsider. 

En af dem er filmstuderende
Michael Sandager på andet år
som arbejder for filmkanalen
Bio+. Han har eget kamera-
hold med sig og et budget i ryg-
gen som rækker til to program-
mer af 25 minutter. 

– Jeg er god til at tale mig ind
på mennesker jeg ikke kender i
forvejen og få det jeg går efter,
siger han.

I år har det virkelig givet pote
– privatinterview med Leo-

nardo DiCaprio og Denzel Was-
hington. Interviews af en sådan
kaliber er direkte synonyme
med høje seertal og skulder-
klap fra cheferne. Michael San-
dagers skæve smil er velbe-
grundet, også han er en hustler.

Steffen Kelds fra fjerde år på
film- og medievidenskab skri-
ver for EON Film som er en in-
ternetside under Egmont. Stef-
fen Kelds er ikke plaget af idea-
listiske illusioner. Han ved hvad
hans læsere vil have og sætter
en utvetydig ære i at skaffe det.
For øjeblikket har han travlt
med at lede efter en kilde som
kan bekræfte et florerende
rygte om en affære mellem Mel
Gibson og Deborah Kara Unger
der begge er aktuelle på festiva-
len. 

Brian er overbygningsstude-
rende og i Berlin for Billedbla-
det, men ironisk nok ønsker
bladet ikke hans billeder. Det er
helt typisk. Man har skaffet
ham pressekortet som en tjene-
ste, og Brian er her primært for
at få én på opleveren. Ligesom
for det store flertal af film- og
medieflokken er festivalen for
ham tre film om dagen, en
döner kebab og al for lidt søvn. 

Plads til idealister
Også idealisterne er i byen. Ole
Bendtzen og Søren Larsen har

Til filmfestival 
i hustlerstil

allerede før festivalens start
satset en måneds arbejde på at
forberede en reportage som de
ikke ved om nogensinde vil
blive sendt. 

Søren Larsen kalder det et
‘på røven projekt’. Han slår ud
med armene mens han begejst-
ret beretter om heldet med at
indsamle sponsormidler og
låne udstyr gratis. Ideen er at
følge en række festivaldeltagere
og gennem deres historier give
et billede af arrangementets
mange facetter – i bedste do-
kusoap-stil. TV2 har udtrykt in-
teresse for projektet, så måske
vil de mange 14-timers arbejds-
dage give afkast. 

Jonas Kierkegaard hører til
nørderne. Han er redaktør på
Nosferatu – et filmprogram på
Universitetsradioen – og er i
Berlin for at se de små film og
de skæve projekter som aldrig
kommer til Danmark. Han til-
hører en flok som må siges at
være i undertal i Berlin. En flok
som stadig vover at anskue fil-
men som en kunstart, langt
hævet over filmdealers og stu-
dehandler. 

Receptionerne hitter
For de filmstuderende er især
receptionerne i høj kurs. Her
kan de smage på det søde liv
med fri bar, gratis buffet og

måske et glimt af stjernerne.
Men invitationerne hertil hol-
des tæt ind til kroppen. 

Er man ikke medlem af den
virkelige presse, hvilket kun få
af de studerende kan bryste sig
af, går vejen gennem de for-
skellige landes udstillings-
stande. Her kan man med lidt
held blive henvist til det pågæl-
dende distributionsselskabs
kontor hvor man så - helt
skruppelløst og med et velop-
lagt pokerfjæs - påstår at et par
invitationer allerede skulle
være lagt til side. Man overdri-
ver sit oplagstal vildt og holder
sig selvfølgelig ikke tilbage med
komplimenter til den pågæl-
dende film. I langt de fleste
tilfælde opnår man intet udover
en kuglepen med firmalogo og
måske endda filmens sound-
track, men man kan selvfølgelig
være heldig. 

Og fremtiden?
Er filmfestivalen studierele-
vant? Er dette hvad film- og
medievidenskab handler om? 

På den ene side handler festi-
valen for alle filmstuderende
om at få en masse oplevelser.
Men på den anden side er hele
dette ‘game’ med journalister
og filmdealers en uomgængelig
og meget betydningsfuld del af
filmverdenen. Så selvfølgelig er

Uden kamerahold og pressekort i ryggen

skal der en pæn portion hustlerstil til for 

at begå sig på Filmfestivalen i Berlin. Det 

afholder ikke en stor gruppe filmstuderende

i at møde op på filmfestivalen år efter år 
FILMSTUDERENDE PÅ VEJ – 

Et par kække film- og mediestu-

derende på Berlin Filmfestivalen

har sneget sig ind på den røde

løber foran flokken af skrigende

teenagere der venter på skuespil-

lerstjernen Leonardo DiCaprio.

Det starter tidligt...

Kampagnen Kolding som uddannelsesby for-
søger at lokke studerende til med billige fadøl
på byens værtshuse. Det bryder Kristian Jep-
sen, leder af Vejle Amts Sociale Uddannelse-
scenter, sig ikke om:

“Jeg synes, at det betænkeligt at lave afta-
ler, der er med til at øge spiritusforbruget og
øge et forbrug, vi i forvejen på mange andre
måder forsøger at begrænse.”

Kristian Jepsen til Berlingske Tidende 
25. februar.

og fortsætter?

En undersøgelse som Dansk Industri har fore-
taget på fem udvalgte højere læreanstalter vi-
ser at 30 procent af den samlede forskermasse
ikke har publicerer noget i to år(!) Direktør i
Dansk Industri Lars Goldschmidt er rystet:

“Det er et kæmpe tab for samfundet hvis
der er en stor andel af dem som forsker der
ikke producerer noget. Tabet er i milliard-
klassen.”

Lars Goldschmidt til MANDAGMorgen, 
28.februar.

og fortsætter...

Antallet af storforbrugere af alkohol viser sig
at være  højest blandt de veluddannede mel-
lem 40 og 49 år. Alkoholkonsulent Anders Kir-
kedal siger at det blandt andet skyldes brugen
af alkohol i socialiseringen på mange uddan-
nelser:

“Vores egne undersøgelser viser at storfor-
bruget er et problem i de højere sociale lag.”

Anders Kirkedal til Aktuelt 12. februar.

det godt at have været her; at
vide hvor, hvorfor og hvordan
tingene foregår. Det gælder
både for dem som fascineres og
dem som frastødes af det store
stygge pengeapparat.

Så er der typer som Michael
Sandager og Steffen Kelds der
allerede synes at have et godt
tag i branchen. De tvivler begge
på at de nogensinde vil gøre de-
res uddannelse færdig, ganske
enkelt fordi de er hvor de gerne
vil være. Spørger man dem
hvor de tror de er om fem år, er
svaret, som Michael Sandager
formulerer det: 

– Samme sted, men med
endnu flere penge i ryggen og
en redaktion til at lave benar-
bejdet. 

Begge lægger dog vægt på at
film- og medievidenskab har
været en god ballast for at nå
derhen hvor de er i dag. Søren
Larsen er enig. Studiet har givet
ham mange af de værktøjer han
anvender for at realisere sin re-
portage. 

På den anden side er han vil-
lig til at forlade uddannelsen
øjeblikkeligt hvis det rigtige til-
bud fra branchen skulle dukke
op. ■

Morten Kjems Juhl er 
filmstuderende på andet år
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