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Vores nye veninde
Læs om Finanslovsforliget side 3

Center for Menneskerettigheder
har slidt sig selv op og tyranniseret
den offentlige debat om menneskerettigheder, mener juraprofessor
Hjalte Rasmussen fra Københavns
Universitet. Vi bad ham gentage
påstanden direkte over for centrets
direktør Morten Kjærum.
LÆS SIDE 8-9

Arven efter
Bourdieu
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Kontrovers om
konventioner

Egentlig er det ironisk
at massemedier over
hele verden i dag
hylder Bourdieu og
udnævner ham til en intellektuel helt.
Bourdieu lå faktisk i mange år i direkte
krig med det samlede journalistkorps
i og uden for Frankrig.
LÆS VIDENSKABET SIDE 14-15

Perfekt finte
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»Det var en perfekt taktisk finte af Dansk Folkeparti (at kræve
besparelserne på uddannelse fjernet). Partiet forsvarer ikke
universiteterne længere end til næste finanslov. De opfangede
en uenighed i Venstre og Konservative som de udnyttede til at
sætte deres egen dagsorden. Og så stod venstrefløjen der og
måbede«.

KU NOTER

Johannes Andersen, Aalborg Universitet, Information 6.2

▼

K U M M E N TA R
Af Linda Nielsen, rektor
og Jørgen Olsen, prorektor

Nok at tage fat på

F

redag i sidste uge overtog vi som nyt rektorat
vore kontorer på Frue Plads. Vi er blevet mødt
med mange hjertelige velkomsthilsner fra alle
sider blandt Universitetets ledere, medarbejdere og
studerende. Tak til alle for det. Samme hjertelighed
kan man ikke sige at vi blev mødt med af det netop
fremlagte finanslovsforslag, men det er der forhåbentlig allerede ved at blive rettet op på. I skrivende
stund står det dog uvist hvordan situationen tegner
sig på længere sigt. Ét er sikkert – der er nok at tage
fat på med det samme.

I

vores grundlag for at stille op til rektorvalget har
vi lagt vægt på at Københavns Universitet fortsat
skal være et centralt videnscenter herhjemme,
samtidig med at Universitetet skal indgå i den globale forskningssammenhæng og præge den hvor det er
muligt. Det kræver visioner, mål og vilje. Det har vi
på Universitetet, og derfor var det relativt let for os
at træffe beslutningen om at stille op til rektorhvervene da det kom dertil. Vi har selv begge været involveret i satsningsområdet bioteknologi fra det blev
formuleret første gang, og vi ved hvor stærkt udviklingen går inden for dette område. Vi ved også hvad
en visionær og helhjertet indsats kan betyde for vore
muligheder for at præge udviklingen.

V

i tror på at der i stigende grad vil blive brug
for en koordineret indsats inden for mange
flere områder de kommende år. Vi tror også
på at Universitetet mange steder kan komme til at
spille en vigtig rolle. Som vi skrev i vores valgoplæg
giver Københavns Universitets bredde en særlig mulighed for tværfaglighed som det er vigtigt at udnytte fordi forskellige fagområder i dag i langt højere
grad end tidligere væver sig ind i hinanden.

V

i skrev i vores valgoplæg at viden er vejen til
velfærd. Vi kunne også have tilføjet at forudsætningen herfor er visioner, mål og vilje.

Diskurs og debat
KONKURRENCE: Diskursforeningen på Statskundskab følger op på sidste
års succes og afholder i år debatkonkurrence med temaet “Danmark som
multikulturelt samfund?” Deltagere skal være indskrevet som studerende ved
et af de samfundsvidenskabelige fakulteter i Danmark og skrive et indlæg på
op til to normalsider (a 2.400 anslag) med argumenter både for og imod Danmark som multikulturelt samfund.
Indleveringsfristen er onsdag den 13. februar 2002. De otte bedste bidrag
udvælges, og finalisterne skal herefter duellere mod hinanden ved en finaleaften fredag den 1. marts 2002 på Institut for Statskundskab, Københavns
Universitet. Bidrag og finalister offentliggøres den 22. februar 2002.
Førstepræmien er på 10.000 kr. Alle udvalgte bidrag præmieres.
Læs mere på www.diskursduellen.dk.

Muligvis er der både mål og vilje bag regeringens
forslag til finanslov, men det kan være svært at få øje
på visionerne, i hvert fald på universitetsområdet.
Heldigvis ser det ud som om der nu er et velkomment flertal for at afvise de udmeldte besparelser på
universitetsområdet. Det gør det på den ene side
muligt at følge op på den ledelsesreform af Universitetet som i store træk er forhandlet på plads af vore
forgængere, og det gør det på den anden side muligt
for Universitetet at fortsætte med at præge fremtiden igennem vore uddannelser, vor viden og vor
dømmekraft så vi ikke blot bliver aftagere og konsumenter af andres viden og må acceptere de produkter den måtte blive omsat i.

Ny bog fra Nathan
KAOTISK VERDEN: Professor Ove Nathan var ansat på Københavns Universitet i 43 år og bar rektorkappen fra 1982 til 1993. Nu har han udgivet en
ny bog hos Gyldendal – Verden Er Kaotisk – med en samling essays om fysikkens historie. Her fortæller han blandt andet om udvikling af atom- og brintbomber – om forskernes samvittighedskvaler i forbindelse med dette – samt
om kaosteori, relativitetsteori og kvantemekanik.

D

en kamp der skal kæmpes, bør ikke være mod
vore egne lovgivere og myndigheder. Der er
en meget mere vigtig kamp forude, nemlig en
kamp på den internationale arena om viden, udvikling og velfærd. Det er en kamp hvor ingen kan regne med at de der betaler udgifterne, ikke også selv
vil bestemme frugterne og også selv høste dem. Nok
er viden i sin natur immateriel og kan ideelt let flyde
over landegrænser. Og nok er uddannelsesmarkedet
internationalt og uddannelser kan stykkes sammen
andre steder hvis vilkårene herhjemme bliver for
utilfredsstillende. Men på sigt vil det koste. Koste
med hensyn til velstand, kultur og identitet.

D

erfor er det ikke ligegyldigt i hvilket omfang
vi selv er aktive deltagere i den internationale
udvikling. Det er helt afgørende at vi selv er
med i front med hensyn til at producere viden hvis
vi vil gøre os håb om at kunne præge udviklingen og
på selvstændig vis modtage, sortere og videreudvikle den viden og de værdier som vi mener vores samfund skal bygges på. Det er de visioner vi er gået til
valg på, og det er de visioner Universitetet gerne
skal være med til at realisere. ■
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FORSTUDIERNE TIL “KYSTEN – splitterner og hættemåger” gjorde Claus Bering
sidst i 1960’erne på den lille ø Deget et par kilometer øst for Frederikshavn.

Splitterner og hættemåger
FRI FUGL: Den 9. februar åbner særudstillingen “Glimt af naturelskeren
Claus Berings liv og virke” på Zoologisk Museum. Den retrospektive udstilling handler om maleren, filmmanden og naturelskeren Claus Bering der
døde sidste sommer. Claus Bering var meget fascineret af naturen og insisterede altid på at opleve de miljøer som han ville gengive. Det gjaldt også da
han sidst i 1960’erne og 1970’erne malede baggrunde i tre af Zoologisk Museums dioramaer: “HEDEN Urfugle”, “Vadehavet” og “KYSTEN – splitterner
og hættemåger”. På udstillingen der varer cirka tre måneder, vises desuden
klip fra Claus Berings naturfilm.
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Protestér på nettet
»Det er svært for os at protestere mod besparelser der er halveret. Derfor har vi aflyst demonstrationer i denne omgang og opfordrer i stedet de studerende til at protestere via
nettet (klik ind på www.fsr.ku.dk). Finansloven er nemlig langt fra rosenrød. Nu kæmper
vi for at undgå besparelser på næste års finanslov og for at undgå eksterne bestyrelser.

N Y H E D S A N A LY S E

▼

Anna Vallgårda, studenterrepræsentant i konsistorium.

Ikke godt nok
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Selvom universiteterne slipper for katastrofale
nedskæringer i år, bringer finanslovsforliget langt
fra Danmark op på samme vidensniveau som
nabolandene. Samtidig lægger forliget op til store
universitetsreformer og yderlige nedskæringer fra
næste år

Af Line A arsland

U

middelbart bredte lettelsen sig på Københavns
Universitet da universitet
slap for grønthøsteren og dermed besparelser på 100 millioner kroner i år takket være uventet hjælp fra Dansk Folkeparti.
Men universitet skal stadig
spare 45 millioner kroner i år.
Samtidigt bliver grønthøsterbesparelserne fra næste år ikke
automatisk tilbageført til universitetet, men samlet i en central pulje i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og kun udmøntet efter store reformer af universiteterne.
Dermed er universitet i de
kommende år spolet tilbage til
de oprindelige besparelser, siger Københavns Universitets direktør, Else Sommer.
»Når man nu har kigget i et
sort hul i en uge, er vi selvfølgelig lettede over at vi i 2002 ‘kun’
bliver udsat for de gamle besparelser. Men i de kommende år
er vi nødt til at planlægge ud fra
de beløb der står i finansloven.
De indeholder en kraftig reduktion som kun vil blive tilbageført i takt med at man laver bestemte nye tiltag. Det er et forsøg på at få universiteterne til
at følge regeringens udviklingslinje,« siger Else Sommer.
Regeringens gidsler
Nedskæringerne i år svarer til
de besparelser på 2.6 procent
som den tidligere regering lagde op til. Det betyder at forskningen får 25 millioner mindre,
mens bevillingerne til uddannelse reduceres med 20 millioner på Københavns Universitet.
Til næste år skal universitet
spare fem procent, året efter
syv procent og dernæst ni procent efter grønthøstermetoden.
Pengene bliver samlet i en pulje
under Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling
og skal bruges til at sætte fart
på regeringens bebudede reformer af universiteterne.
»Sektorforskningsmidler skal
frigøres til den frie forskning,
dernæst skal universiteternes
ledelse ændres med henblik på
at gøre dem selvejende med en
ekstern bestyrelse og endelig
skal vi have en strukturændring
af uddannelserne så der kommer større sammenhæng mellem de uddannede kandidater
og erhvervslivets behov,« forklarer direktør i Universitetssøjlen i Videnskabsministeriet,
Jens Peter Jacobsen.
»Det betyder teknisk set at besparelserne på finansloven opretholdes, og så vil man bruge
år 2002 til at reformere uddannelsesområdet. Når de er sat i
vej, vil pengene blive udmøntet,« siger Jens Peter Jacobsen.
Universiteterne bliver dermed gidsler i forhold til den politiske proces, påpeger tidligere
undervisningsminister Margrethe Vestager (R).
»Er man lidt for obsternasig i
forhold til regeringens politik,
bliver pengene stående på en
lukket konto,« siger Vestager.
Hun har beregnet at de indefrosne beløb bliver 400 millioner
i år 2003, 580 millioner i år
2004 og 780 millioner i år 2005.
»Universiteterne har brug for
økonomisk stabilitet og ro på
området for at man kan få en
reel indholdsmæssig drøftelse.
Det var baggrunden for at vi i
sin tid lavede en flerårsaftale.
Derfor er det ærgerligt vi får
denne ‘stop-go’ politik,« siger
Vestager.
Videnssamfund langt væk
Universitetsdirektør Else Sommer er også frustreret over de
dårlige planlægningsvilkår.
»Det der er tilbage til basis,
bliver mindre og mindre. Det er

oplagt at du ikke kan lave reduktioner i den størrelsesorden
uden at det går ud over enten
kvaliteten eller kvantiteten,« siger Else Sommer.
I forvejen er de samlede bevillinger blevet udhulet med cirka
fem procent siden 1998. Alene i
2001 blev forskerstillingerne
reduceret med fem procent.
Dermed er der lang vej endnu hvis Danmark skal opnå den
position i videnssamfundet som
regeringen selv har lagt op til i
regeringsgrundlaget.
»Vi sakker bagud i konkurrencen hvis vi ikke er på samme
niveau som de andre lande, og
det er vi ikke nu,« siger Else
Sommer med henvisning til at
både Sverige og Finland bruger
dobbelt så meget af deres bruttonationalprodukt til forskning
som Danmark gør.
Den udvikling bekymrer også
erhvervslivet. Det var i høj grad
på grund af dets massive pres
at regeringen gik med til at
neddrosle besparelserne på de
videregående uddannelser fra
440 millioner til 230 millioner i
tirsdags.
Så selvom økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
jublede over at det var en fantastisk god finanslov med lettelser til erhvervslivet og midler til
udannelsesområdet, så fremhæver flere erhvervsledere selv
at flere midler til uddannelse
og forskning på længere sigt er
en bedre økonomisk investering end erhvervspakken.
»Økonomiske lempelser er
selvfølgelig altid velkomne,
men det har kun minimal betydning for danske virksomheders konkurrenceevne. Pengene kunne lige så godt være
brugt til at øge midlerne til uddannelse, forskning og udvikling,« sagde Thomas HofmanBang, koncerndirektør i en af
erhvervslivets sværvægtere

NKT Holding A/S ifølge dagbladet Børsen.
Bemærkningen faldt efter
World Economics internationale topmøde i New York i weekenden hvor Danmark blev rykket ned på en 14. plads på det
såkaldte konkurrenceindeks,
mens Finland løber med førstepladsen netop på grund af dets
massive indsats inden for forskning og uddannelse.
Overvismand Torben M. Andersen har også peget på at in-

ternationale undersøgelser viser at netop investeringer i uddannelse og forskning giver et
afkast på helt op til 50 procent.
Men udover at de 400 millioner kroner fra salget af telelicenser nu skal fordeles mellem
forskning og IT efter aftale med
partierne bag det brede teleforlig
sidste efterår, er der ikke udsigt
til flere penge til forskningen
de næste år, understreger universitetsdirektør i Universitetssøjlen, Jens Peter Jacobsen. ■

LOKKEMAD –

delte slik efter finanslovsforliget med Dansk Folkeparti
der får æren for at have fjernet besparelserne på blandt
andet universitetsområdet.
I realiteten blev de taget af
bordet efter massivt pres fra
erhvervslivet, og fordi statsministeren ikke ville fanges
i et eklatant løftebrud.

Fakta om finansloven
og Københavns Universitet
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fakulteter og fællesområdet i størrelsesordenen to-tre procent
29. januar offentliggjorde VK-regeringen et finanslovsforslag der i stedet for de godt 40 millioner kroner indeholdt besparelser for godt 100 millioner kroner på Københavns Universitet. Herudover var perspektiverne for de kommende år
yderligere forringet.
5. februar 2002 indgås et finanslovsforlig hvori VK-regeringens grønthøsterbesparelser er fjernet, og Københavns Universitet nu ‘kun’ skal spare de tidligere udmeldte 40 millioner
kroner. Besparelserne de kommende år er stadig betydelige
idet finanslovsforliget indebærer at de tilbageførte besparelser puljes i ministeriet og udmøntes i relation til særlige tiltag.
Tages højde for at det lille opsving i 2001 er allokeret til
særlige tiltag i Universitetets tillægskontrakt, nærmer den reelle udhulning af basisbevillingen til uddannelse og forskning
sig knapt ti procent i de seneste 5 år.
(Kilde: Ledelsessekretariatet)

Finans-

minister Thor Pedersen ud-
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Illusorisk forestilling
»Forestillingen om at man indretter de humanistiske uddannelser efter
formodede behov på arbejdsmarkedet om fem ti år, er illusorisk.
Dertil er dynamikken på arbejdsmarkedet alt for stor.«
Karen Sonne Jacobsen, lektor på RUC og formand for

IVÆRKSÆTTERE

▼

Humanistisk Uddannelsesråd, Magisterbladet nr. 2.

Erhvervslivet
i brechen
for humanister
Af Line A arsland

V

i har brug for humanisterne.« Den melding
kom overraskende fra
Dansk Handel og Service i sidste uge oven på regeringens bebudede besparelser på universiteterne. Humaniora har nemlig
været ekstra trængt: Ikke alene
skulle humaniora spare som alle andre fakulteter, men både
regeringen og industrien har
også slået til lyd for at midler
fra humaniora skal kanaliseres
over til de naturvidenskabelige
fag.
»I regeringsgrundlaget er der
fokus på naturvidenskab og
matematik, men der er en anden dimension også. De virksomheder der har været i størst
i vækst er dem vi organiserer
inden for IT, konsulent, revision og reklame. De har faktisk
brug for humanisterne, fordi de
har kvalifikationer som ingen
andre har,« siger Merete Daniel
Nielsen, chefkonsulent i Dansk
Handel og Service.
Ifølge hende er over 7.000
humanister i dag ansat i erhvervsvirksomheder inden for
videnservice, og tallet er støt
stigende. Magisterforeningen
har således beregnet at humanister har haft den største beskæftigelsesvækst sidste år.
Derfor advarer Dansk Handel
og Service regeringen mod at
»rulle vidensamfundet tilbage«
ved entydigt at satse på de hårde videnskaber.
»God innovation handler om
at bruge den viden man har inden for pædagogik, psykologi,
formidling og kommunikation.
Det er meget efterspurgte kvalifikationer i vidensamfundet.
Humanister udfylder det behov i de virksomheder der er i
stor vækst, fordi de kan arbejde
selvstændigt, har overblik, kan
analysere og er gode til at arbejde projektorienteret. Hovedparten af alt arbejde bliver i
dag varetaget i en form for projektorganisering. Humanister-

Fremtidens entreprenører
er humanister
De har evnen til at få nye ideer, tænke abstrakt og
kreativt. De er humanister og har fundet ud af at
deres viden er penge værd. Derfor starter flere og
flere som iværksættere – og det er de gode til, siger
leder af Center for Innovation og Entreprenørskab

ne er også meget åbne over for
nye ting, så de er gode til at
udfylde huller,« siger Merete
Nielsen.
Begejstringen til trods mener
hun dog at de humanistiske fakulteter burde ruste deres kandidater bedre til en karriere i
erhvervslivet.
Træt af kritik
Den kritik er dekan John Kuhlmann Madsen fra Det Humanistiske Fakultet træt af at høre
på.
Han understreger at Fakultetet
i de senere år har iværksat en
række tiltag for at komme erhvervslivet i møde, blandt andet større mulighed for at
skræddersy tværfaglige forløb,
praktikordninger, øget erhvervsvejledning samt kurser i
IT og innovation. Han er også
positivt indstillet over for at
indføre Fakultetets udslusningskursus tidligere i forløbet
og samarbejde endnu mere
med erhvervslivet.
»I øjeblikket overvejer vi at
indføre flere brede direkte professionsrettede linjer, men vi
skal jo også tænke på at arbejdsmarkedet er så diffust at
det ikke nødvendigvis er godt
med for faste paradigmer.
Det er jo netop humanisternes brede metode og forståelse
der gør dem så roste i forhold
til vidensamfundet,« siger John
Kuhlmann Madsen. Samtidig
understreger han at det netop
er indsatsen ud over den basale
undervisning der rammes når
der skal skæres ned.
»I øjeblikket har vi skåret ind
i benet, ikke bare ind til benet,
og det er jo klart at det er tingene i randområderne der rammes.« ■

Af Line A arsland
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Anders Højsted.

iogtyveårige Anders Højsted har gjort alt det som
regeringen og erhvervslivet efterlyser. Han har fået en
god ide, lavet en virksomhedsplan og nedsat sig som iværksætter for at sælge sin vare: specialiseret viden.
Men Anders Højsted er hverken en ukuelig dot.com’er, bioteknørd eller fra Handelshøjskolens målrettede erhvervsuddannelser.
Han er blød
humanist og
studerende på
Filosofi på
Københavns
Universitet
Amager.
Han er ikke
den eneste.
Både Det Humanistiske Fakultet og Magisterforeningen oplever i
disse år at flere og flere humanister vælger
at slå sig ned som iværksættere
efter endt studie.
Og det er de gode til, siger
Henrik Herlau, professor på
Handelshøjskolen og leder af
det tværgående Center for Innovation og Entreprenørskab.
»Humanisterne er rasende
dygtige til at arbejde med innovation som ligger metodisk tæt
på humanistiske fag. Deres viden, metode og forståelse af
grupper er eminent. Men de
skal lære at bruge deres faglige
ballast til at forandre mennesker til at bruge deres viden
sammen, og det kan de sagtens
lære på to semestre,« siger Henrik Herlau der årligt har 50
cand.merc.’ere og 50 studerende fra universitetet – deriblandt
humanister – gennem sit iværksætterkursus.
Han mener at det er helt forfejlet kun at satse på de hårde
videnskaber for at skabe innovation, for det er humanisterne
der fører projekterne ud i livet.

I dag skabes fornyelser ikke ved
at nogen får en ide og laver en
forretningsplan, men ved at
sætte folk med forskellige kompetencer sammen.
»Hver gang man efterlyser
iværksættere, siger man vi skal
have flere hardcore videnskabsfolk, men det er humanister der
forstår at bygge bro, danne
sprog og ledelse og skabe det
fælles produkt. De tværfaglige
teams er fremtiden,« siger han.
Men de seneste års nedskæringer har betydet at færre studerende fra universitet kan
komme med på innovationskurset på Handelshøjskolen.
»Alle studerende burde tilbydes et kursus, for det hjælper
dem til at bruge deres kompetencer, og man bliver under alle
omstændigheder en meget bedre arbejdskraft i det private efter et kursus,« understreger
Herlau.
Iværksætterkursus
på KUA
På Det Humanistiske Fakultet
er man meget opmærksom på
at halvdelen af alle færdigudannede kandidater fremover ender i det private, fortæller Ole
Krarup Jensen, chef for Uddannelsesplanlægningen, KUA.
Derfor har man siden 1999
udbudt kurset »Innovation og
Iværksættelse« på et kvart årsværk som enten kan gøre det
ud for et tilvalgsfag eller give
merit på overbygningen.
»Kurset har fået fine evalueringer og selv om ikke alle studerende bliver selvstændige, så
har det givet en indsigt i det
private arbejdsmarked gennem
virksomhedsbesøg og kontakt
med forskellige netværker,« siger Ole Krarup Jensen.
Der findes endnu ikke nogen
statistik over hvilken specifik
uddannelsesbaggrund nye
iværksættere har. Ifølge Erhvervsfremme Styrelsen har
hele 66 procent af de innovative iværksættere en mellemlang
eller videregående uddannelse.
»Men vi har en stærk formod-

ning om at flere humanister bliver selvstændige i dag,« siger
Ole Krarup Jensen.
Også Magisterforeningen oplever en stigende tendens til at
flere magistre etablerer egen
virksomhed eller arbejder som
freelancere.
»For en dels vedkommende
hænger det sammen med at
mange magistre har så specifikke fag at de ikke kan finde arbejde inden for området. For
dem er det en udvej at nedsætte
sig som selvstændig og arbejde
mere projektorienteret med faget mens andre mere går efter
muligheder,« siger Åse Riis fra
Magisterforeningen med henvisning til at op mod 50 procent
af de nyuddannede magistre
går arbejdsløse det første år.
Skræddersyet
kompetence
Det er også en af grundene til
at Anders Højsted er sprunget
ud som selvstændig.
»Det er pisse frustrerende at
det skal tage op til et år for at
finde et arbejde.«
Hans nyåbnede firma Rifgrin
tilbyder ekstern markedsføring
på konsulentbasis. Anders Højsted har skræddersyet sin kompetence gennem studiejob som
supersælger for Berlingske Tidende og salg af IT-løsninger
for et indisk firma kombineret
med ‘svarene på de store
spørgsmål fra Filosofi’ og kurser i videnskabsteori fra Sociologi og Psykologi. Nu vil han
læse et semester på Fysik for at
forstå den naturalistiske filosofi
der beskæftiger sig med opfattelser af viden. Men modet og
den praktiske indsigt til at tage
springet fik han gennem iværksætter-kurset på KUA.
»Man lærer virksomhedskulturen at kende, branding, rentabilitets vurderinger og bare
det at vide hvad en forretningsplan er. Men det bedste er at
det giver en masse kontakter,«
beretter en tydeligvis begejstret
Anders Højsted. ■
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Middel er ikke godt nok!
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»Internationalt ligger Danmark lidt over middel når det gælder forholdene for iværksættere. Det er ikke godt nok. Der findes en stor iværksættertrang i landet, og vores opgave må være at gøre det lettere for
de der starter for sig selv.«
Økonomi og erhvervsminister Bendt Bendtsen i tale til den unge
Iværksætterforening Young Enterprise den 26. januar 2002.

Fra forfatter
in spe til
forretningsmand

FOTO: KLAUS HOLSTING

Eksistentiel specialefrustration blev afløst af
eksploderende handlekraft. 32-årige Jesper
Balslev er nu cand.selv med firmaet Visitfilm.
Litteraturstudiet har givet det kreative overskud – men erkendelsen kom alt for sent

Regeringen

Af Line A arsland

kan bare ikke se at man faktisk
kan blive en værdifuld arbejdskraft ved at sidde og fordybe sig
i en italiensk renæssanceforfatter,« siger Jesper Balslev i midten. Til venstre Rune Jacobsen
og Jesper Macholm til højre.

M

usikvideoen »Piksvingeri og Negerlege«
flimrer af sted med
højopløste pix på computerskærmen. Kameraet er håndholdt. En mand vælter rundt
med høj cigarføring og reciterer
klagende sangen om Else, »din
hæslige cylinderkran og kantstenskusse’.«
Stilen er ‘lapset digter tager
på pigerne på Bobi-bar-agtig.’
Videoen er komprimeret specielt til internettet af firmaet
Visitfilm der har specialiseret
sig i at lave levende billeder på
nettet.
Musikvideoen for Frodegruppen som det litterære band under tidsskriftet Øverste Kirurgiske kalder sig, er bare et eksempel i den mere kuriøse afdeling
på firmaets kunnen. Andre
kunder er vinduesfirmaet Velux
og tøjmærket Bruuns Bazar.
Alligevel er det litterære miljø ikke helt fjernt for Visitfilm.
En af ejerne er nemlig 32-årige
Jesper Balslev som er cand.mag.
i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet.
For halvandet år siden startede han firmaet sammen med
geologen Lui Vium, økonomen
Rune Jacobsen og fotografen
Jesper Macholm i erkendelse

af at hvis han ikke ville sidde
hjemme og tælle afslag på
ansøgninger, så måtte han selv
skabe et job.
»Det er den erkendelsesproces
mange humanister må igennem;
at der ikke findes skræddersyede jobs til os,« forklarer han.
For hans eget vedkommende
var processen lang og hård. Fra
at starte på Litteraturvidenskab
med de typiske vage forestillinger om at han en dag skulle ende som forfatter eller anmelder,
til at sidde alene i et år begravet
i en 2.000 sider lang murstensroman, Manden uden egenskaber, mens han forsøgte at få
materialet til at tage form som
et speciale.
»Jeg tog aldrig stilling til
hvad fanden jeg skulle bagefter. Specialeforløbet var utroligt hårdt, ren Palle alene i verden følelse. Hvis jeg havde
tænkt taktisk, havde jeg skrevet
om noget der skrev sig ind i et
behov i stedet for at sidde med
den her Ulysses-agtige roman.«
»Studiemiljøet på KUA er direkte destruktivt, jeg har set så
mange der var lige ved at falde
ud over kanten. Universitetet er
utroligt dårligt til at formulere
formålet med en humanistisk
uddannelse. De fleste læser af
interesse og lidenskab, men
derfor kan man godt fortælle

hvad man kan bruge det til. Jeg
havde ikke en eneste gang på
KUA oplevelsen af at det var
vigtigt at jeg skrev denne her
opgave.«
Essentielle værdier
Det betyder ikke at Jesper Balslev gerne ville have været litteraturstudiet foruden. Tværtimod. Han mener at en stor del
af hans succes nu skyldes de
færdigheder han fik som humaniorastuderende. Vendepunktet
kom i form af et udslusningskursus på KUA der kanaliserede
den destruktive alene-følelse
over i en eksplosion af energi.
»Jeg havde vanvittig stor
glæde af det kursus. Først der
forstod jeg min rolle i forhold
til arbejdsmarkedet. Jeg eksploderede nærmest i handlekraft
for ikke at sidde i det her eksistentielle hul helt alene,« siger
Jesper Balslev.
»Som humanist er man vant
til at tænke metaagtigt. Når jeg
kommer ud til en ny kunde, så
laver jeg per automatik en diskursanalyse og sætter mig ind i
deres verdensforståelse. Når
man har siddet med et så stort
og komplekst materiale som
specialet, så er man vant til at
sortere og tage valg. Det er fandeme vigtigt.«
»Alle gode ideer opstår med

engagement og kreativitet. Det
har man som humanist, vi kan
lægge værdier i det vi sælger og
relatere det til kunsten og litteraturen. Det er enormt værdifuldt med den sanselighed. Det
er jo derfor at reklamebureauerne har humanister siddende,
de essentielle værdier kommer
jo derfra.«
»Regeringen kan bare ikke
sætte sig ind i den tankegang
om værdiskabelse i verden. Hele tanken bag humaniora, at
man ved at sidde og fordybe sig
en i en italiensk renæssanceforfatter faktisk kan blive en værdifuld, skabende arbejdskraft.«
Tag chancer
Han forstår bare ikke hvorfor
KUA ikke gør mere for tidligere
at spore kommende kandidater
ind på arbejdsmarkedet.
»Hvorfor giver man ikke humanister et sprog noget tidligere? Lægger udslusningskurset
før specialet, så ville nogle måske skrive det i relation til en
specifik institution. Det giver
indsigt i virksomheden og skaber kontakter. Bare det at se at
nogle kan bruge det til noget. I
det private kan man jo nærmest
skrive et speciale om dagen!«
Selv brugte han den nyfundne energi på Zentropa hvor han
et år lavede film under ‘one to

one -ordningen’ der stiller udstyr og finansiering til rådighed
for unge så de kan afprøve talentet – men uden løn.
»Efter et år så vi en rigtig god
ide og handlede på den. Vi fik
lavet en slags forretningsplan
og gik i gang med firmaet. Men
vi var ikke særlig tjekkede. Vores plan svarede til at vi havde
slået et telt op på en markedsplads og så håbede at folk kom
forbi og så os,« siger han.
De kom hurtig efter det. Gik
til First Tuesday-møder, et
iværksætterforum hvor unge
møder det etablerede erhvervsliv og skaber netværk, fik
iværksætterstøtte til ekstern
jura og revisorbistand samt
udviklet konceptet til mindste
detalje. Alligevel kan Jesper
Balslev ikke helt leve af det
endnu, han er ‘selvstændig som
bierhverv’ og må supplere med
dagpenge, men han er kommet
ind under Netværkstedet som
er et tilbud fra Arbejdsformidlingen til iværksættere i opstartsfasen.
»Men nu er vi også nået dertil hvor kunder, netværk og udstyr er på plads. De næste to
store opgaver bringer os i en
position hvor vi kan hæve løn.
Hvis man vil være iværksætter,
skal man være villig til at tage
et par chancer.« ■
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»Ikke alt er gået som beregnet. Der har været
forhold hvor jeg måtte sige fra. Fordrageligheden
har også for mig sine grænser.«
▼

Joan Conrad

Med mod,
mandshjerte
og kvindestyrke

FOREGANGSKVINDE – Prorektor Joan Conrad var for fire år
siden den første kvinde i universitetets mangeårige historie der
blev valgt ind i rektoratet. I sidste
uge overlod hun i al stilfærdighed
sit flotte hjørnekontor til sin efterfølger, leder af Molekylærbiologisk Institut Jørgen Olsen. I stedet for en stor afskedsreception
foretrak hun at aflægge afdelingerne i Fællesadministrationen en

Der er ikke noget mere forhenværende end en forhenværende
prorektor. Ikke desto mindre går
Joan Conrad over i historien som
Københavns Universitets første
kvinde i rektoratet

K

øbenhavns Universitets
hjerter dame i en ellers
mandsdomineret ledelse,
prorektor Joan Conrad, har
sagt farvel til det smukke hjørnekontor med udsigt over Frue
Plads.
Og det er hun ked af – ikke
alene på grund af kontoret,
men fordi de sidste fire år som
prorektor har været nogle af de
mest spændende i Joan Conrads 30-årige karriere på Københavns Universitet.
Københavns Universitets
første kvindelige prorektor fik
en stormfuld entré og sortié.
For fire år siden blev hun valgt
ind efter en godt mudret valgkamp mellem de to rektorkandidater.
Og bedst som hun skulle
trække sig værdigt tilbage, startede balladen igen da hun som
reaktion på rektor Kjeld Møllgårds udtalelser bag hendes ryg
om fremskreden alderdomssvækkelse, sendte en rasende
e-mail rundt til medlemmerne
af universitetets planlægningsudvalg.
Resultatet blev at rektor
Kjeld Møllgård måtte trække sit
kandidatur tilbage og opgive
kampen om at blive genvalgt
som rektor for tredje gang.
»Ikke alt er gået som beregnet. Der har været forhold hvor
jeg måtte sige fra. Fordrageligheden har også for mig sine
grænser,« som Joan Conrad udtrykker det.
Fra 1. februar er hun igen tilbage på Institut for Filosofi, Pæ-

dagogik og Retorik på Amager
hvor hun er lektor i pædagogik.
Trods sine 65 år har hun ingen
pensionsplaner lige foreløbigt.
Det første halve år har hun orlov fra undervisningen og kan
koncentrere sig fuldt og helt
om sit gamle forskningsområde; uddannelses- og opdragelseshistorie.
Selvcentreret verden
De seneste par måneder på
Frue Plads har været præget af
store skift. En ny regering, et
nyt ministerium og ikke mindst
en ny ledelsesstruktur på universitetet.
Ved indgangen til december
måned trådte den såkaldte KUplan nemlig i kraft. Og den betød blandt andet at rektor og
prorektor overlod de vigtige
formandsposter i universitetets
centrale udvalg til dekanerne.
KU-planen er universitetets
forsøg på at imødegå omverdenens kritik af en valgt ledelses ineffektivitet. Derfor vil universitetet forsøge sig med en
anden ledelsesform hvor dekanerne involveres mere i et fælles ledelsesansvar.
Men selv om KU-planen måske vil betyde bedre kommunikation mellem ledelse og udvalgsmedlemmer, så er Joan
Conrad ikke overbevist om at
planen vil skabe de forventede
forandringer.
»Jeg er ikke sikker på at de
nye tiltag vil fremstå som en
styrket ledelse. Et ledelsesteam
alene gør det ikke,« siger Joan
Conrad.
Den akademiske verdens kul-
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Af Lise K. Lauridsen

afskedsvisit.

tur er meget selvcentreret. Og
hidtil har dekanerne været
mest optaget af at varetage deres eget fakultets interesser,
hvilket de også er valgt til. Men
det betyder omvendt også at
der mangler vilje til at sætte sig
ind i andre fakulteters problemer, mener Joan Conrad.
»Og den kultur ændrer vi ikke på bare ved at lave et ledelsesteam af dekaner og give dem
pålæg om at interessere sig for
mere og andet end deres eget,«
siger Joan Conrad – og skynder
sig at tilføje at hun forhåbentlig
tager fejl.
De fælles mål er noget hun
har savnet under sin tid i universitetets øverste ledelse. Men
det er måske noget den nye rektor kan lave om på ved at være
en stærk, aktiv og synlig leder,
mener en forventningsfuld
Joan Conrad.
Umuligt image
At det ikke er nemt at komme
igennem med noget i den øverste ledelse på grund af fakulteternes ofte modstridende interesser, er dog ikke ensbetydende

med at der ikke er sket noget i
de seneste fire år.
Universitetets grafiske look
er kommet under makeup-penslen, og hele universitetets ydre
image fra internetsider til eksamensbeviser er nu efterhånden
stilfuldt passet ind i det ny design. Også en ny internetportal
for Københavns Universitets ansatte og studerende og langt
større satsning på efteruddannelse har været vigtige skridt
fremad på de arbejdsområder
som prorektor specielt har taget
sig af.
»Men stadig savner jeg noget
af en større fælles kampånd.
Hvad er det vi vil med Københavns Universitet? Andre universiteter kan gøre det, altså
fortælle alverden om hvad de
er gode til. Det skal vi også blive bedre til, for vi er faktisk meget gode på uendelig mange
områder. Men hvis vi ikke selv
er overbeviste om hvad universitetet står for og hvad vi vil, så
er der heller ikke muligt for
omverdenen at forstå os,« siger
hun.

Kvinde kræv din magt
Men hvordan har det været at
være den første kvinde i en ellers mandsdomineret ledelse?
Ikke så galt. Joan Conrad er aldrig stødt ind i problemer på
grund af sit køn.
»Men jeg synes det er forkert
at alle dekaner er mænd når
der blandt de ansatte og studerende er et flertal af kvinder.
Mænd er der for så vidt ikke noget i vejen med, men på flere
måder har de en speciel holdning til arbejdet og tilværelsen i
øvrigt. Og kvinderne skulle gerne supplere med deres holdninger. Men det kræver at kvinderne selv står frem og siger: Det
der med ledelse, det kan vi også
godt klare,« siger Joan Conrad.
Hun mener dog at hele arbejdskulturen i den politiske
universitetsledelse kan være
noget af en hurdle at overvinde
for mange kvinder.
»Ved næsten hver eneste møde mellem ledere på universitetet – og jeg har været med til
mange på mange niveauer i
løbet af de 30 år jeg har været
ansat – hører man fra de mand-

lige ledere udsagn som: “Jeg
sad og læste dette papir meget
sent i nat”. Eller: “Klokken to i
nat fik jeg denne mail fra NN”.
Det er en helt speciel demonstration af at her har vi at gøre
med nogle meget betydningsfulde mennesker. Men det er en
tilbagevendende replik, og den
attitude kan godt forskrække
og gøre nogle tilbageholdende.
At være leder er åbenbart helt
umenneskeligt hårdt, og man
skal i hvert fald både have ondt
af dem og være imponeret over
deres arbejdsindsats.
Nej, så synes jeg der er langt
mere værdighed over fx Lisbeth
Lollike, tidligere eksternt medlem af Konsistorium da hun ved
overtagelsen af direktørposten i
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring hævdede at det
ikke altid behøver at være chefen der lukker og slukker.
At have det hårdt og have
travlt som leder behøver altså
ikke være et mantra. Dem der
sidder med magten, elsker den
jo – ellers kunne de jo bare gå
af og lade nye kræfter komme
til,« siger Joan Conrad og
tilføjer at en god leder vel først
og fremmest skal være i stand
til at fordele arbejdet ordentligt. Hvis ledere blev bedre til at
afgive eller fordele deres magt,
så kunne det også være at der
blev tid til et meget mere spændende liv ind imellem læsningen af mødepapirer og mails,
mener Joan Conrad og slutter:
»Men der skal mod, mandshjerte og kvindestyrke til for at
styre universitetet. Og det gælder begge køn.« ■
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Vemodig glæde
»Kære medarbejdere, med- og modspillere i det universitetspolitiske spil, livsbekræftende studenter – jeg vil komme til at savne jer, men glæder mig over
at I fortsat våger over og tager hånd om universitetet.«
Citat fra Kjeld Møllgårds afskedstale

Flot farvel

Af David Højmark og
Richard Bisgaard

kelige omgivelser. De på daværende tidspunkt skrappe krav
om besparelser optog tydeligvis
sindene hos mange – inklusive
den afgående rektor.
»Jeg ville da gerne være med
til at kæmpe, men på den anden side stopper min karriere
ikke her,« sagde Kjeld Møllgård
da han for sidste gang i embedet kiggede ned fra talerstolen i
festsalen. Og så havde han følgende salut til politikerne i en
anden gammel bygning ikke
langt fra Frue Plads:
»Vi skal fastholde universitetet som et åndeligt frirum trods
politikernes konstante krav om
effektiviseringer. Ikke alt kan
måles og vejes i penge.«
Den nu forhenværende rektor fortsætter sin tilværelse inden for murene hvor han fremover fungerer som professor på
Medicinsk Anatomisk Institut.
Vi lader billederne stå. ■

BJØRNETJENESTE –

Hvad man ikke har i pungen, må man have i munden, tænkte Videnskabsministeriets departe-

mentschef Leo Bjørnskov og tog salen med storm ved straks at gøre opmærksom på sin store fordel i forhold til de andre
talere: »Der kan umuligt være de store forventninger til hvad en departementschef vil sige i disse dage.« Som kompensation for regeringens bjørnetjeneste så han sig nødsaget til at forære Kjeld Møllgård sin lille træbjørn fra Nordfinland.
Som demonstreret på billedet kan den sidde både på næsen og hovedet og med et lille vip lande på alle fire ben igen.

PROF.JAZZ –

TAP-TAK –

Copenhagen University All Stars

FERIETIPS –

Vor Frue havde gode ferietips og et par dyk-

Band for fuld udblæsning mens Kjeld Møllgård

kerbriller med i tasken til Kjeld Møllgård – noget som han

spiller rytmeguitar uden for billedet. Egentlig

helt sikkert får brug for når han til februar skal Down Under

skulle de have øvet sig først, men det blev for-

for at udforske kænguruhjerner. Ved siden af venter Fruens

purret af en emsig betjent der gjorde opmærk-

prorektor Jørgen Olsen med et par flasker gode australske

som på at der var eksamen i lokalet ved siden af.

årgangsvine til at skylle retterne ned med.

Laboratoriefuldmægtig Dorte Heldrup

fra Kemisk Institut siger på TAP-personalets vegne tak
for et godt samarbejde i konsistorium.

Sund vagtskifte

SVINGDØRSKOMSAMMEN
– Afgående dekan på Sundhedsvidenskab Hans Hultborn var helt
sikkert blevet seks år ældre efter
seks år på dekanposten, understre-

PRODEKANER –

Ulla Mar-

gede han i sin tale til stor moro for

grethe Wewer (th) er ikke bare

de små 200 gæster der var mødt op

nyudnævnt prodekan og pro-

i sidste uge for at sige et varmt

fessor på Sundhedsvidenskab,

farvel til Hultborn og byde den nye

hun kan også glæde sig over at

dekan, Ralf Hemmingsen velkom-

være den første kvinde nogen

men ved et »fornemt svingdørs-

sinde der har modtaget August

arrangement«, som Hultborn sagde.

Krogh Prisen og dermed

Professor, dr. med Hemmingsen var

100.000 kroner for sin grund-

til gengæld noget bekymret for

forskning i cellestrukturer.
På venstre side ses hendes nye
med-prodekan Birgitte Nauntofte som er professor på
Odontologisk Institut.
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S

idste torsdag i januar var
ikke som alle andre. Det
var dagen hvor den gamle
rektor sagde farvel efter otte år
med kappe og kæde på Danmarks største og ældste universitet. Kjeld Møllgård holdt reception i festsalen på Frue
Plads og gav kanapéer, vin og
håndtryk til alle der havde lyst.
Det havde hundredevis af
kolleger, studerende og venner
som til jazzmusik leveret af ingen ringere end Copenhagen
University All Star Jazzband
sagde farvel til universitetets
rektor nummer 256 – som oven
i købet gav en hånd med ved
guitaren.
Det var også dagen hvor gæsterne benyttede lejligheden til
at diskutere finanslov med så
mange som muligt i flottest tæn-

FOTOS: KIRSTINE THEILGAARD

Regeringens spareplaner
kunne ikke ødelægge
Møllgårds afskedsreception

hans eget eftermæle på grund af
de dystre økonomiske udsigter i det
netop fremlagte finanslovsforslag.
»Jeg frygter at man vil se mørkt på
vores periode i historien.«
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Upartisk vagthund
“Jeg er ikke bekendt med ét eneste tilfælde, hvor det er
kan påvises at centret har udtalt sig på en måde om international ret som er ukorrekt.”
Eva Smith, Professor, dr.jur. Københavns Universitet,

INTERVIEW

▼

læserbrev i Berlingske Tidende 22.1.2002

Kontrovers
om
konventioner

Af David Højmark og
Richard Bisgaard

H

an bliver beskyldt for lidt
af hvert, Morten Kjærum. ‘Smagsdommer’,
‘eksperttyran’ og ‘undertrykker
af den frie folkelige debat’ er
nogle af de skældsord der er
hæftet på ham og hans Center
for Menneskerettigheder.
Og det er ikke kun i statsministerens nytårstale og hvæsende
indlæg fra politikere som Pia
Kjærsgaard og Birthe Rønn Hornbech at Det Danske Center for
Menneskerettigheder angribes.
Også en professor i jura ved
Københavns Universitet har kritiseret centrets deltagelse i debatterne.
Kort før jul var det således
professor Hjalte Rasmussen der
meldte ud med sin utilfredshed
da han i Jyllands-Posten beskyldte centret for at terrorisere
den danske udlændingedebat
ved alt for ofte at henvise til
konventioner.
Nu sidder de over for hinanden – professor Hjalte Rasmussen og cand.jur. Morten Kjærum
– i det center der efter planerne
skal indgå i en storfusion og
sammen med fire andre enheder flyttes over i et nyt akademi
under Udenrigsministeriet.
At menneskerettighedsdirektøren ikke er begejstret for juraprofessorens kritik, lægger han
ikke skjul på.
»Det er klart at det har en vis

gennemslagskraft når en professor fra Københavns Universitet udtaler sig. Og der er ingen
tvivl om at meget af det Hjalte
har sagt bliver brugt til at diskreditere centret. Det er ikke
ligefrem det vi har brug for i en
situation hvor vi kæmper for
vores selvstændige eksistens.«
Hjalte Rasmussen: »Jeg vil ikke udtale mig om centret skal
sammenlægges med andre eller
ej. Min bekymring handler udelukkende om centrets deltagelse i den offentlige debat. Det er
dets mangel på nuancer jeg er
utilfreds med.
Hvis en minister siger at han
har planer om et eller andet –
eksempelvis at undervisningsministeren vil skære modersmålsundervisningen væk – er
der en tilbøjelighed til at centret
blot siger: ‘Det er i strid med internationale konventioner.’
Centret har forpasset sin besøgelsestid ved ikke at berige
debatten, men afskære den
med sætninger om at det er i
strid med konventioner. Så
kommer vi nemlig ikke videre.«
Morten Kjærum: »Jeg synes
det er lidt flot af en professor at
komme med udmeldinger på
baggrund af hvordan det ser ud
i overskrifter – og ikke tage udgangspunkt i hvad vi har sagt i
høringssvar. Jeg tror faktisk –
hvis du går tilbage og kigger på
dem – at du vil blive overrasket
over hvor mange nuancer vi
forsøger at få ind.

Noget andet er så at vi meget
sjældent bliver citeret når vi ikke mener der er menneskeretlige problemer. Emner som senildemente og børn der optager
langt størsteparten af vores arbejde, har tendens til at drukne
fordi det ikke er helt så interessant for pressen som flygtninge og indvandrere. Det ærgrer
mig at det billede som pressen
har fået tegnet af os, kommer
til at få indflydelse på hele vores arbejde.«
Overvurdering af
konventioner
Hjalte Rasmussen: »Vi kender jo
alle vilkårene i pressen. Derfor
plejer jeg selv at sige at hvis en
sag er alvorlig, må de give mig
tid, og hvis ikke de vil give tid,
vil jeg ikke være med.
Men jeg har alt for ofte hørt
et klip i radioen eller fjernsynet
hvor I bare har sagt: ‘Det er i
strid med internationale konventioner!’ Først er det måske i
strid med flygtningekonventionen og hvis der så bliver foreslået en anden løsning, er det i
stedet i strid med torturkonventionen, for man kan jo ikke sende en flygtning tilbage til tortur. Den demokratiske debat er
afkortet i samme øjeblik sætningen i pressen kun refererer
til en konvention. Så ligger der
måske et bagvedliggende landskab af forklaringer som, hvis
de var blevet fremsat, kunne
have hjulpet ikke bare mig,

FOTOS: MICHAEL DAUGAARD

Center for Menneskerettigheder har slidt
sig selv op og tyranniseret den offentlige
debat om menneskerettigheder, mener
juraprofessor Hjalte Rasmussen fra
Københavns Universitet. Vi bad ham
gentage påstanden direkte over for centrets direktør Morten Kjærum

SVAR PÅ TILTALE –

»Der er ingen tvivl om at meget af det Hjalte har sagt bliver brugt til at dis-

kreditere centret. Det er ikke ligefrem det vi har brug for i en situation hvor vi kæmper for vores selvstændige eksistens.«, siger Morten Kjærum.

men også andre mennesker, for
der er givetvis i dag en opfattelse af at Danmark er bundet på
hænder og fødder af de internationale konventioner.«
Er vi ikke det?
Hjalte Rasmussen: »Nej, overhovedet ikke. For det første kan
vi opsige konventioner. Det er
op til regeringen at bestemme
hvordan vores internationale
anseelse skal se ud. Ministrene,
regeringen og Folketinget kan
bestemme om vi skal være i
klasse A, B, eller C. Vi andre
kan have vores drømme, men
det er et politisk valg. Prisen for
at putte Danmark i klasse A og
være klassens duks der retter
sig efter alt, er jo at der er nogle
interne prioriteringer der kommer til kort.
Hvad vil man helst? Vil man
være den der hjælper flygtninge, terrorramte, torturramte og
hvad man ellers har hvis prisen

er at man ikke kommer vore egne nødlidende til hjælp?
Politikerne er nu gået ind i en
prioritering om at hvis vi strammer over for flygtninge, har vi
flere penge til ventelisterne. Nu
siges det åbent at man hellere
vil ofre på international anseelse end på hjemmehjælpen.
I virkeligheden er det første
gang den diskussion har vind i
sejlene. Nu tør ministrene sige
at det godt kan være det går ud
over nogen, men vi har ikke
penge til Gud og hver mand
samt hans far. Vi må foretage
nogle prioriteringer, og vi vil
hellere hjælpe sygehusene, siger man nu.
Det er en politisk prioritering
jeg ikke vil blande mig i. Morten Kjærum derimod forsøger
at fremstille det som om danskerne er bundet af en flora af
konventioner. Som om reglerne
er klare, ubetingede, gennem-

skuelige og enkle. Som om man
kan sige: ‘Dette er ulovligt.’
Men problemet er at konventionerne er tvetydige. De ligger
alle sammen i et juridisk ingenmandsland hvor man kan gøre
ét og være på lovens rette spor
– og man kan gøre noget andet
og stadig holde sig inden for
rammerne.«
Ikke kun luft
Morten Kjærum: »Du får det til
at lyde som om konventionerne
er ren luft – at der ikke rigtigt
er noget at holde sig til. Og det
er der jo altså.
For det første er der en konvention om hvordan vi skal
læse konventionerne. I hele den
internationale ret ligger der
nogle retningslinjer for hvordan man fortolker konventioner.
Derudover er der efterhånden fra ikke mindst Den Euro-

Partisk vagthund
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“Hver gang der er blevet talt om stramninger, så har Morten Kjærum sagt at det er også
forfærdeligt, og at nu bevæger vi os på kanten af konventionerne. Med det ordvalg er
man med til at eskalere modstanden mod stramninger fordi han af dem der er modstandere, bliver betragtet som en autoritet. Menneskerettighedscentret skal være en upartisk
vagthund, men vi synes ikke han er upartisk. Han kunne lige så godt melde sig ind i Det
Radikale Venstre.”
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, Berlingske Tidende, 1.2. 2002

pæiske Menneskerettighedsdomstol en række domme som
er med til at bidrage til den almindelige forståelse. Og der er
ekspertkomiteer under de forskellige konventioner som kommer med nogle bidrag til hvordan man skal forstå konventionerne.«
Hjalte Rasmussen: »Man kan
ikke bruge den retspraksis der
kommer ud af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol –
dens fortolkning af eksempelvis
privatliv, børns rettigheder, retten til retspleje og retten til at
bruge sit sprog. Hvis den skulle
anvendes som den blev skrevet
i 1950, ville det betyde noget
helt andet end det den betyder i
dag. Men herhjemme er der
sket det at Menneskerettighedscentret og andre for ofte er gået
ud fra at man kan underkaste
en konvention der blev underskrevet i 1950, en dynamisk
fortolkning sådan uden videre.
En 50 år gammel konvention
lavet af diplomater på et tidspunkt hvor flygtninge stort set
ikke fandtes – i hvert fald ikke i
et omfang som vi ser det nu.
Den blev underskrevet på et
tidspunkt hvor en flybillet fra
Pakistan til København var en
livstidsindkomst. Jeg vover den
påstand at mange dengang
skrev under og ratificerede, for
det betød jo ingenting.«
Morten Kjærum: »Jeg mener
der er meget mere substans i
fortolkningerne. Lad os tage et

»Jeg synes det er lidt flot af en professor
at komme med udmeldinger på baggrund
af hvordan det ser ud i overskrifter – og
ikke tage udgangspunkt i hvad vi har sagt
i høringssvar.«
Morten Kjærum

»Centret har forpasset sin besøgelsestid
ved ikke at berige debatten, men afskære
den med sætninger om at det er i strid
med konventioner. Så kommer vi nemlig
ikke videre.«
Hjalte Rasmussen

eksempel med de facto flygtninge. Kan man bare fjerne de
facto-begrebet og smide alle de
mennesker ud?
Lad os forestille os en person
komme til Danmark. Han opfylder ikke Flygtningekonventionens betingelser, så umiddelbart er vi ikke tvunget til at
hjælpe ham, men til gengæld er
det også sikkert at han risikerer
tortur hvis han bliver sendt tilbage. Der står så i Torturkonventionen at ingen deltagende
stat må udvise, tilbagelevere
eller udlevere en person til en
anden stat hvis der er vægtige
grunde til at antage at han vil
være i fare for at blive underkastet tortur.
Jeg behøver ikke en domstol
til at fortælle mig hvad der står
her.
Selvfølgelig er der fortolkningsmuligheder i forhold til de
konkrete sager – om den konkrete person er i risiko. Men
med en person der rent faktisk
er i fare for at blive udsat for
tortur, bliver vi nødt til at tage
højde for en sådan bestemmelse.
Nogle gange er vi så nødt til
at sige at Danmark er på kant
med konventionerne. Andre
gange siger vi at der er noget
man skal være opmærksom på.
Vi dikterer ikke – vi er ikke en
domstol. Vi er et rådgivende
organ og hvis vi bare holdt vores kæft i den slags sager og
Højesteret så bagefter kom med

30 kendelser om krænkelser
ville man med rette kunne beskylde os for at snorksove.«
Hjalte Rasmussen: »Det er en
væsentlig del af den danske
politiske diskurs at vide at folkeretsinstrumenter altså ikke er
Grundloven. Det er tekster forhandlet af diplomater efter årelange drøftelser hvor man til
sidst har enedes om at pille
nogle af de helt kontroversielle
ting ud som man ikke kunne nå
til kompromis om. De steder
hvor man har kunnet nå frem
til kompromis, skriver man så
ind og laver en konvention. Så
kan man spørge: ‘Hvad skal
man overhovedet lave alt det
arbejde for hvis det ikke skal
have en eller anden effekt?’
Der er jeg måske tilpas kynisk
til at mene at der er blevet vedtaget mange konventioner blot
for vedtagelsens skyld.
Morten Kjærum: »Jeg synes
du glemmer den historiske
dimension i dette. Det der jo
typisk sker, er at der er nogle
historiske erfaringer med nogle
voldsomme krænkelser af det
enkelte menneske eller nogle
gruppers værdighed. Lad os
tage den forkætrede Flygtningekonvention igen. Hvorfor fik
vi retten til at søge asyl? Fordi
man vidste af bitre erfaringer
fra Anden Verdenskrig og Holocaust hvor vigtigt det er for
folk at kunne søge asyl i et andet land uden risiko for at blive
sendt tilbage.

I 1939 sejlede skibet St. Louis
af sted fra Hamburg med et tusinde jøder ombord. Først kom
det til Havanna hvor det blev
afvist. Dernæst til New York –
hvor det også blev afvist – inden det igen vendte tilbage til
Hamburg. Seks af de tusind jøder var i live i 1945. Det var den
slags erfaringer der fik folk til
at sige: ‘Det vil vi simpelthen
ikke have én gang til. Vi bliver
nødt til at vedtage retten til at
søge asyl.’
Sådan har hver eneste af
konventionerne en forhistorie
hvor nogle ting har gjort at man
har løftet det op til at blive en
del af international ret.«
Hjalte Rasmussen: »Der er jo
en enorm afstand mellem skibet St. Louis og begrebet menneskers værdighed.«
Morten Kjærum: »Der er ikke
ret langt fra skibet St. Louis til
Srebrenica. For Srebrenica er
temmelig tæt på at være et resultat af at man fik lukket
Bosnien af med visumrestriktioner. Man forsøgte – fordi
man ikke ville have flygtninge
– at lave en intern beskyttelse i
Bosnien, men uden så at gøre
det tilstrækkeligt. I dét tilfælde
fik man så 5.000 dræbte.«
Hjalte Rasmussen: »De grusomme tilfælde er vi jo ikke uenige om, men hvis vi tænker
på de millioner der flygter af
den ene, anden eller tredje
grund er det som hovedregel
slet ikke til debat at staten har

en valgfrihed af en eller anden
bredde inden for konventionerne.
Tag den seneste diskussion
om de afghanske fanger på
Guantánamo-basen. Der har vi
en diskussion om noget så centralt som hvorvidt de er krigsfanger. Det er fordi det ikke er
afgjort i konventionerne og der
ikke er et autoritativt forum til
at afgøre det.
Human Rights Watch og
Amnesty International har så
været på banen for at sige at
disse mennesker selvfølgelig er
krigsfanger.«
Morten Kjærum: »Hvorfor citerer du ikke mig? Det synes jeg
du skulle gøre, for jeg sagde jo
netop at man måtte gå ned og
se på den enkelte fange – om
han var Taleban-soldat eller
noget andet – og holde hans situation op imod Geneve-konventionerne. Derefter kan en
domstol nemlig afgøre om han
er krigsfange eller ej.«
Hjalte Rasmussen: »Du må tilgive mig at jeg ikke læser hele
den danske presse. Jeg læser
Politiken, Ugebrevet Mandag
Morgen og Weekendavisen.
Men det vi snakker om er, om
der kan være en ekstra fortolkning, og det forsømmer I at
gøre opmærksom på.
Lad os tage et nyligt eksempel som at sætte den økonomiske ydelse ned for en nyankommen flygtning. Jeg er overbevist om at ingen konvention gør

det umuligt, og alligevel er det
budskabet fra centret at hvis
ikke de får lige så meget som
danskerne er det galt.«
Morten Kjærum: »Har vi overhovedet udtalt os om det?«
Hjalte Rasmussen: »Ja, det
mener jeg I har.«
Morten Kjærum: »Nej, Hjalte!
Du kritiserer os på et fuldstændigt løsagtigt grundlag. Vi sidder og analyserer på udlændingepakken nu, og sandsynligvis
når vi frem til den konklusion
at vi ikke kan sige ret meget
fordi dens formuleringer er så
løse. Vi har ikke sagt noget endnu. Vi gør det på et tidspunkt,
når der kommer et lovforslag
der skal i høring. Så kigger vi
på det.«
Tiden løber. Det gør den både for mennesker på flugt, centre for menneskerettighed er og
for de to debattører på Christianshavns Kanal. Lige så brat
som nyheden om centrets lukning afsluttes halvanden times
debat da Morten Kjærum bliver
hentet af sin sekretær som sender ham til et nyt møde.
»Vi har ikke opgivet kampen
for vores eksistens,« siger Morten Kjærum og tager imod den
fremstrakte hånd fra Hjalte
Rasmussen som indskyder at
hans kritik ikke skal misforstås
og at han skam også støtter sagen.
»Ja, spørgsmålet er blot hvilken sag,« siger Morten
Kjærum.■
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SLUSE I TV
Hvad laver SLUSE-studerende når de er på feltarbejde i den tredje verden? Det kan du få et indtryk af ved at zappe ind på DR2 der har lavet
tre udsendelser på hver en halv time om fire studerendes oplevelser i
forbindelse med deltagelse i det tværfaglige feltkursus. Programmerne
sendes 6/3, 13/3 og 20/3.

Smagsprøver på
Sydafrikas virkelighed

Et netværk på tværs af fag- og landegrænser forener universiteter i
udviklingslandene med danske universiteter. I Afrika møder studerende
lokalbefolkningen i et fælles arbejde med miljø- og udviklingsproblemer

Af Dorrit Saietz

V

irkeligheden i en sydafrikansk landsby, fjernt fra
varme brusebade, toiletter og andre bekvemmeligheder er ofte meget anderledes
end lærebøger og forelæsninger
kan fortælle.
Det har flere hold af danske
studerende erfaret. De har deltaget i feltarbejde i det sydlige
Afrika via Københavns Universitets engagement i det
tværfaglige universitets samarbejde inden for miljø og udvikling, SLUSE.
Danske og sydafrikanske studerende bliver i samlet flok kastet lige ud i de reelle miljøproblemer som landbefolkningen i
det fattige tidligere sorte hjemland Transkei nær grænsen til
Lesotho oplever hver dag.
De studerende bliver kørt ud
i en lille landsby, indlogeret hos
familier i en rund lerhytte eller
et mere almindeligt hus, og her
skal de så tilbringe et par uger
med at undersøge de konkrete
problemer som befolkningen
har i deres hverdag.
»Vi fik en balje vand til at vaske os i om morgenen, og så var
der lokummer ude bagved. Det
gjorde stort indtryk at opleve
folks hverdag så tæt på og for
eksempel se hvor lang tid det
tager for kvinderne at lave mad
hver dag. De starter allerede
klokken fire om morgenen,«
fortæller biologistuderende
Mette Vestergård Madsen som
var af sted i oktober sidste år
sammen med 12 andre danske
studerende fra Københavns

Universitet, Roskilde Universitetscenter og Landbohøjskolen.
Geografer, antropologer og
biologer fra KU blev sat sammen med agronomer og udviklingsstuderende fra de andre
uddannelsessteder.
Dertil kom et tilsvarende antal sydafrikanske studerende
fra to af de lokaler universiteter
i KwaZulu-Natal provinsen:
University of Natal Pietermaritzburg og University of Durban Westville.
En varm velkomst
De studerende var først en uge
på universitetet for at blive rystet sammen og lære hinanden
at kende. Der var i starten nogle kulturelle barrierer der skulle overvindes, fortæller Mette
Vestergård.
»Vi danskere kan godt være
lidt frembrusende sammenlignet med sydafrikanerne som
holder sig mere tilbage. Dér
skulle vi lige lære at lytte til
hinanden,« siger hun.
Derefter gik turen til landsbyen Mabua i Transkei hvor de
studerende oplevede den lokale
befolknings store gæstfrihed.
»Vi kunne mærke at vi var
ventet. Der blev set frem til at vi
kom. Da vi kom derud stod
kvinderne og råbte deres glædesskrig – og så var der arrangeret underholdning med dans
og sang i timevis så man stod
med en stor klump i halsen. De
var bare så taknemmelige for at
vi syntes det kunne være interessant at komme ud og se hvordan de levede. De ville gerne
have gode råd, og vi oplevede

når vi var ude at interviewe
landmænd, at de sagde ‘Nu
glæder vi os til at høre jeres anbefalinger om hvad vi skal gøre
for at forbedre vores jord og få
et højere udbytte’,« fortæller
Mette Vestergård.

svært ved at se det i den helt
store sammenhæng. Det her
kan bidrage til at man sætter sit
eget felt ind i en større sammenhæng og man ser hvad andre faggrupper kan bidrage
med,« fortæller hun.

Brede sammenhænge
Mette Vestergårds hold havde
til opgave at undersøge hvorfor
så mange af områdets småbønder opgiver at dyrke jorden og
blot lader den ligge brak til
trods for at de både mangler
mad og indtægter. For at finde
ud af det skulle de både tage
jordbundsprøver og teste dem
for næringsstoffer, de skulle udføre markbeskrivelser, og de
skulle interviewe en lang række
af bønderne.
»Især under interviewene opdagede vi at der er mange forhold at tage hensyn til når man
er i en anden kultur. Der er
altså visse ting man ikke bare
kan spørge folk om. Så må man
spørge på en anden måde hvis
man overhovedet skal få et
brugbart svar. Her havde vi stor
gavn af at arbejde sammen med
nogle der havde det lokale
kendskab,« siger Mette
Vestergård.
Også samarbejdet med danske studerende fra andre faggrupper gav et stort udbytte,
synes hun.
»Når man læser biologi, bliver man tit præsenteret for nogle meget små områder hvor folk
er meget specialiseret på måske
en bestemt dyregruppe eller en
bestemt proces. Ikke at det er
irrelevant, men man har måske

Miljø var en luksus
Det er ikke kun de danske studerende der får et fagligt udbytte af samarbejdet. Formålet
med samarbejdet er at give
forskning og undervisning i
miljøforhold et løft i udviklingslande som Sydafrika hvor der i
høj grad mangler uddannede
folk til at tackle de store miljøproblemer som apartheidregime og underudvikling har efterladt.
I selve Sydafrika var det
umiddelbart efter apartheids
fald nærmest lidt politisk ukorrekt overhovedet at beskæftige
sig med miljøet. Under det hvide styre havde begrebet ‘miljø’
været tæt knyttet til de naturparker og reservater hvor rige
hvide og udenlandske turister
kunne få adgang til naturen.
Miljø blev betragtet som luksus,
som tidsfordriv for de privilegerede i et land hvor det store
flertal af sorte levede i fattigdom og undertrykkelse.
Men den opfattelse er ved at
ændre sig. I det nye Sydafrika
vokser miljøbevidstheden nu
også hos den sorte befolkning
sammen med erkendelsen af at
boligforhold, landbrugsproblemer og de sociale forskelle i
samfundet også har noget med
miljøproblemerne at gøre. Ikke
mindst i landområderne hvor

mange sorte nu vender tilbage
til udpinte jorder efter at have
levet i townships uden for byerne.
Mister brændsel
Denne type miljøproblemer
kræver at man arbejder tværfagligt. Det er ikke nok med en
snæver faglig biologisk eller
geografisk indfaldsvinkel når
problemerne ofte er komplekse
og griber ind i befolkningens
traditioner og sociale forhold.
Geografer, antropologer,
agronomer, biologer og andre
fagfolk skal derfor lære at arbejde sammen og se deres eget
fag i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng.
Torben Birch-Thomsen fra
Geografisk Institut på Københavns Universitet koordinerer
KU’s deltagelse i samarbejdet.
Han giver et konkret eksempel
på den type miljø- og samfundsproblemer der kræver en
bredere tilgang:
»I den del af Transkei hvor vi
arbejder, er mange vandløb blevet invaderet af en fremmed type akacietræer, Acacia mearnsii, som kaldes ‘black wattle’ og
som breder sig helt uhæmmet.
De suger for meget vand fra
vandløbene med deres dybe
rødder og er derfor blevet et
samfundsproblem. Regeringen
har iværksat et program, ‘Working for water’, hvor fattige
landarbejdere kan tjene 20
rand (cirka 17 kroner, red.) om
dagen på at rydde vandløbene
for wattle-træer. Men man har
glemt at tage højde for at området er græsland og at brænde til

husholdningen er en mangelvare. Wattle-bevoksningerne
gav mulighed for de fattige
småbønder til at hente gratis
brænde så når man udrydder
dem, fjerner man en ressource
fra især de fattigste husholdninger,« forklarer han.
»I én landsby er det allerede
lykkedes at udrydde træerne
helt, og her må beboerne nu
hente deres brænde meget
langt borte eller købe det i dyre
domme. Det problem vil vi gerne sætte fokus på inden situationen bliver kritisk,« siger Torben Birch-Thomsen.
Rustet til projektarbejde
De danske og sydafrikanske
studerende har derfor arbejdet
på at kortlægge hvilke anvendelser wattle-træerne egentlig
bruges til, hvem der bruger
dem og hvad deres holdning er
til at de bliver udryddet. Med
en mere fuldstændig viden i bagagen kan der måske findes andre og bedre løsninger end slet
og ret at rydde alle træerne.
Dertil kommer at regeringsprogrammet bruger giftige pesticider til at udrydde wattletræerne, og disse stoffer siver
muligvis ud i vandløbene og
forurener dem. Her hjælper de
studerende en lokal miljøorganisation med at undersøge vandet for pesticider.
»Hovedformålet er at bringe
de studerende fra forskellige
faggrupper i nogle virkelighedsnære situationer omkring
miljø og vise dem at det altid er
vigtigt at se på et miljøproblem
fra mange forskellige synsvink-
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Information om SLUSE
Der afholdes informationsmøder om SLUSE for KU-studerende
onsdag den 27/2 kl. 12-13 og mandag den 8/4 kl. 12-13 på

FOTOS: TORBEN BIRCH-THOMSEN

Geografisk Institut, Øster Voldgade 10, Aud. I, 2.sal.

ler. Der er både de sociale dimensioner og de mere naturvidenskabelige indgangsvinkler.
Man kan løse et problem rent
teknisk ved at rydde nogle
træer i et område, men det er
langt fra altid nok,« siger Torben Birch-Thomsen.
Gennem programmet får
Sydafrika uddannet fagfolk på
miljøområdet med en bred og
tværfaglig tilgang og med et bidrag af højnet faglighed som
danske universiteter kan tilføre
dem.
Tilsvarende er tanken at de
danske studerende som ved
hjælp af SLUSE-samarbejdet
har tonet deres fjerde studieår
inden for miljø og udvikling, vil
være godt rustet til senere hen
at påtage sig opgaver for det
danske program for miljøbistand til udviklingslandene.
Programmet er ganske vist under nedskæring, men det ventes at fortsætte i mere begrænset omfang.
»Det er vigtigt at lære at
snakke med folk, at have prøvet
at sidde ude i et langhus eller
en lerhytte og vide at det er fugtigvarmt og man sveder, men at
man alligevel skal holde koncentrationen,« siger Torben
Birch-Thomsen.
»Et andet mål er at bringe
studenter sammen med studenter fra regionen og eksponere
dem for andre kulturer. For eksempel ved at koble dem op
med sydafrikanske studerende
der taler det lokale sprog, xhosa. Typisk er vore studerende
relativt velfunderede i det teoretiske, men nogle gange har de

ikke så virkelighedsnær en opfattelse af problemstillingerne.
Mens mange af de studerende
fra Sydafrika er ældre og har
mere livserfaring. Ofte har de
allerede haft job i nogle år og
har så fået mulighed for at tage
en uddannelse, eller de sidder i
et job som de har taget orlov fra
for at tage en etårig masteruddannelse,« fortsætter han.
Mere realisme
Mette Vestergård Madsen synes
selv at opholdet i Sydafrika har
givet hende en mere realistisk
opfattelse af hvordan man kan
arbejde med miljøforhold i et
fattigt udviklingsland.
»Man har en meget generel
opfattelse af hvordan tingene
hænger sammen når man ikke
har været ude i virkeligheden.
At fattige mennesker ikke kan
finde ud af at varetage deres
miljø på en ordentlig måde. Det
synes jeg vi fik en anden opfattelse af da vi kom derud. Folk
ved et eller andet sted godt
hvad de snakker om og hvorfor
de gør som de gør. Tit og ofte er
det ting der kommer fra et højere niveau i systemet, regeringsbeslutninger for eksempel, der
tvinger dem til at gøre ting som
i vores øjne kan virke forkerte
og ikke miljørigtige,« siger hun.
Om hun selv skal satse på en
karriere som rådgiver for danske miljøprojekter i udviklingslandene – det har hun endnu
ikke besluttet.
»Men jeg har i hvert fald fået
nogle ideer om hvad det kunne
være interessant at arbejde
med i fremtiden,« siger hun. ■

DUCED og SLUSE
DUCED SLUSE (Danish University
Consortium for Environment and
Development – Sustainable Land
Use and Natural Resource Management) er et samarbejde mellem
Københavns Universitet, Roskilde
Universitetscenter og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
fremme af uddannelse og forskning
i bæredygtigt skov- og landbrug og
forvaltning af naturressourcer.

grammet som er en overbygningsuddannelse i naturressourceforvaltning og miljøproblemer i udviklingslandene. Igennem SLUSEsamarbejdet tilbydes en række nye
såvel som eksisterende kurser inden for miljø og udvikling på 4. studieår, dvs. kandidatuddannelsen.
Forløbet omfatter blandt andet et
studieophold i et af samarbejdslandene.

SLUSE er en del af aktiviterne inden for KU’s Nord/Syd-indsatsområde og har deltagere fra følgende institutter: Geografisk Institut,
Institut for Antropologi, Center for
Afrikastudier, Institut for Økonomi
samt Biologi (leverer studerende).

Tilsvarende samarbejde af universiteter er oprettet i de to regioner,
det sydlige Afrika og Sydøstasien,
hvor Danmark yder miljøbistand og
hvor der er samme behov for at
styrke ressourcebasen og den
tværfaglige tilgang til miljø og udvikling.
Southern African University Consortia for Development and Environment (SACUDE) omfatter fire
universiteter i Sydafrika, Swaziland og Botswana. De to sydøstasiatiske netværk omfatter et enkelt
universitet i Malaysia (MUCED) og
tre universiteter i Thailand (TUCED).

DUCED-samarbejdet mellem de
danske universiteter blev startet
med støtte fra det danske program
for miljøbistand til udviklingslandene. Argumentet var at Danmark
har vældig gode fagfolk inden for
skovbrug, økonomi, antropologi
m.m., men når de skal arbejde med
miljøproblemer, er de ikke altid lige gode til at samarbejde. I første
omgang skulle et tværfagligt samarbejde derfor bygges op på de
danske universiteter for at styrke
den danske ressourcebase.
DUCED har siden 1998 tilbudt de
danske studerende SLUSE-pro-

Flere informationer om SLUSE overbygningsuddannelsen fås på
www.agsci.kvl.dk/sluse/ eller ved
henvendelse til KU’s SLUSE-sekretariat på Geografisk Institut: Mette
Skarregaard Pedersen, tlf. 3532
2512, e-mail: sluse@geogr.ku.dk.
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Husbeskrivelser

Lodtrækning
om feriehus/lejlighed
til sommer- og
efterårsferien 2002
Som ansat ved Københavns Universitet
kan du deltage i lodtrækningen om retten
til én uges ferie i ét af fondens huse
i perioden fra den 12. maj (uge 20) til og
med efterårsferien i uge 42

Frankrig, Paris (Nyhed):
Paris behøver ingen nærmere præsentation. Den
kaldes med rette byernes by. På begge sider af
Seinen breder seværdighederne sig; Eiffeltårnet,
Notre Dame og meget mere. Man bliver aldrig
færdig med at trave i gaderne. Udbuddet af forretninger og museer er endeløst. Paris er en rigtig storby så hvis afstandene bliver for store til
fods, kan man prøve en tur med Metroen.
Lille lejlighed centralt beliggende i Paris’ 15.
arrondissement ikke langt fra Eiffeltårnet i et fredeligt, men meget levende kvarter. Som en landsby i storbyen. Alt er lige i nærheden; bageren,
slagteren, apoteket, tøjbutikker, restauranter,
marked to gange om ugen. Fra metro-stationen
“La Motte-Piquet Grenelle” er der tre metrolinjer
der dækker hele Paris.
Metro direkte: 5 minutter til Latinerkvateret, 10
minutter til Opéra, 10 minutter til Triumfbuen,
Etoile, Champs Elysees, 5 minutter til Invalides.
Lejligheden som ligger på 3. sal, (ingen elevator) består af et soveværelse med dobbeltseng og
en lille stue med amerikansk køkken. I stuen er
der en sovesofa med plads til to personer, dyner
og puder til 4 personer forefindes. Lille badeværelse med siddebadekar. Der er tv og vaskemaskine i lejligheden.
Lejligheden udlejes fra søndag til søndag. Det
er også muligt at leje lejligheden fra søndag til
torsdag eller fra torsdag til søndag, dog ikke via
lodtrækning. Kontakt feriefonden for yderligere
information.

Hald Strand. Stort Helårsisoleret træhus på
dejlig stor beplantet grund. Terrasse med delvis
overdækning. Beliggende mellem Liseleje og
Hundested. Huset har 4 soveværelser med 8 sovepladser, opholdsstue, køkken og badeværelse
med bruser.
Afstand strand: Ca. 5 minutters gang til sti med
trappe (stejl) til stranden.
Ugepris i højsæsonen: kr. 1.700
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.500

Liseleje, Hyllingebjergvej 52 B. Direkte til Kattegat
med pragtfuld udsigt. 46 kvm. hyggeligt og velindrettet, helårsisoleret Kalmar fritidshus + carport med udhus. Stor udsigtsterrasse med delvis
overdækning. Huset er bygget i 1984 og ligger på
lukket grund med god kystsikring ca. 700 m. fra
Liseleje bymidte. I huset er der entre, opholdsstue med brændeovn, åbent køkken, soveværelse
og køjeværelse. Badeværelse med brusekabine.
Beregnet til 4 personer.
Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til
Liseleje. Ligger indenfor HT-området.
Afstand strand: Direkte adgang til strand fra grunden.
Ugepris i højsæsonen: kr. 1.600
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.400

kr. 3.000 (søndag til søndag)
kr. 1.720 (søndag til torsdag)

F

eriefonden ejer i alt 17 feriehuse fordelt med 15 i Danmark og 2 i Sverige samt en
lejet lejlighed i Paris. Husene er
fuldt monterede, der er elvarme/
pejs, varmt vand, toilet og brusebad, gas/elkomfur og køleskab.
Endvidere er der radio og fire cykler i alle huse. Der er ligeledes telefon i alle huse – undtagen i Väset.
Der skal medbringes sengelinned, håndklæder og viskestykker.
Den enkelte lejer skal selv sørge
for rengøringen af ferieboligen inden afrejsen.
En ferieuge beregnes fra lørdag
kl. 14.00 til den efterfølgende lørdag klokken 14.00. Lejligheden i
Paris udlejes fra søndag til søndag.
I perioden uge 20-42 udlejes kun
på ugebasis. Uden for de perioder
der er trukket lod om, kan husene
også udlejes på weekendbasis. Der
tages imod bestillinger til weekendophold i efteråret fra den 1.
august 2001 på tlf. 3532 2791.
Hvis du ønsker at vide mere om
Feriefonden, kan du finde os på
www.ku.dk/ferie/. Her findes
bl.a. en oversigt over den geografiske placering af husene, husbeskrivelser, billeder af husene og information af mere generel art.

Lodtrækning på edb
Lodtrækningen om feriehus foregår på edb, og
følgende regler vil være gældende:
1. For at kunne deltage i lodtrækningen, skal
man den 2. maj det år hvor lodtrækningen finder sted, have været ansat ved Københavns
universitet i mindst ét år.
2. Alle førstegangsdeltagere starter med en anciennitet på 0.
3. Når en lodtrækning er foretaget vil alle tabere
automatisk få tildelt ét anciennitetspoint,
mens vindernes anciennitet vil blive nulstillet.
4. Der foretages to årlige lodtrækninger, én til
sommerperioden og én til vinterperioden. Anciennitetsoptjeningen i de to perioder vil blive
holdt adskilt. Dette betyder at en vinder til fx
juleferien kun bliver reguleret i sin anciennitet
i forhold til vinterlodtrækningen det efterfølgende år. Det har altså ingen indflydelse på
den anciennitet vedkommende har stående i
sommerperioden.
5. Hvis en vinder afbestiller sin ferieuge vil han
eller hun stadig blive betragtet som vinder
hvilket betyder at ancienniteten bliver nulstillet. I tilfælde af sygdom kan der dispenseres
for denne regel hvis der indsendes gyldig lægeerklæring. Feriefonden refunderer ikke udgifter til lægeerklæring.
6. Ansatte der i perioden fra den 16. marts frem
til den 12. maj tager imod et afbud i højsæsonen, vil blive betragtet som vinder og ancienniteten bliver nulstillet.
7. Afbud der besættes efter højsæsonens start den
11. maj, vil bibeholde en eventuelt optjent anciennitet.
8. Brugsretten må ikke overdrages til andre.

kr. 1.290 (torsdag til søndag)

Nordsjælland

Lundeborg
Huset ligger på vejen mellem Nyborg og Svenborg. Huset ligger helt ned til vandet med udsigt
til Langeland. Huset har et lille køkken, stor stue
med trappe til 1. sal hvor der er 1 dobbelt- og 2
enkeltværelser + et værelse med køjeseng. Desuden badeværelse med brusebad. Der er en lukket have og udestue.
Tibirke ved Tisvildeleje. Huset er beliggende på
smuk 2953 kvm. naturgrund, rig på dyre- og fugleliv. Huset er beregnet til 5 personer. Stue inddelt i opholdsafdeling og spiseafdeling med
åbenplan køkken, komfur med keramisk plade,
emhætte og køle/fryseskab. Badeværelse med
bruseniche, entre med garderoberum. I stuen
trappe til 1.sal med 2 soveværelser med dobbeltsenge. Desuden er der en soveplads i stuen. Klinkegulve m. varme. Elvarme og brændeovn. Huset
er pga. den meget stejle trappe til 1. sal ikke egnet til børn.

Feriefonden
Københavns Universitet
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Senest torsdag den 7. marts 2001 vil man have
modtaget svar, om man har været heldig eller ej i
lodtrækningen.

grunden.
Ugepris i højsæsonen: kr. 1.900
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.500

Blåvand
Kringsvej 3, Blåvand. Helårsisoleret sommerhus
som ligger tæt ved Vesterhavet. Huset er beregnet til 6 personer. Stue med åbent køkken, 3 soveværelser, badeværelse og sauna. Der er barnestol + barneseng i huset.
Afstand strand: Ca. 300 meter.

Afstand strand: Ca. 15 min. på cykel.

Ugepris i højsæsonen: kr. 2.000

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.700

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.700

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.500

Saunte ved Hornbæk Plantage. Isoleret sommerhus på beplantet grund i sommerhusområde nær
busstop (Helsingør/Hornbæk/Gillelejebussen).
Huset er beregnet til 5 personer, og der er barneseng og høj stol. Stue med køkken, 3 soveværelser og stort brusebadeværelse. Farve-tv og radio.
Handel: 1 km. til købmand i Saunte, 4 – 5 km. til

Ansøgningen der skal være Feriefonden i
hænde senest torsdag den 21. februar 2002,
stiles til:

Afstand strand: Direkte adgang til strand fra

Hornbæk by.
Afstand strand: Ca. 1 km.

Ærø
Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret helårshus (i den gamle bydel), opført ca. år 1900.
Huset er beregnet til 5 personer. Stor stue m.
brændeovn, spisestue og køkken med spisekrog.
1. sal: 2 soveværelser. Husets sovepladser fordeler sig med 2 sovepladser i hvert soveværelse
samt 1 soveplads på en briks i spisestuen. Moderne badeværelse med bruseniche. Fjernvarme.
Ugenert gårdhave.

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.500

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.300

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.500
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.400
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Læsø
Skuret, Øster Havn. Sommerhus beliggende på
naturgrund med fyr og lyng i et af de smukkeste
områder på Læsø. Huset er beregnet til 8 personer. Stue med køkken, 1 soveværelse og 3 køjerum. Intet tv og ingen antenne.

Skagen
Hulsig, Skagen. Huset ligger 12 km. syd for Skagen. Huset er et moderne og velholdt bjælkehus
på 75 kvm. Det har 6 sengepladser, hvoraf 2 er i
køjeværelse. Der er brændeovn og elvarme.

NB! Husene er reserveret til fadderbesøg i følgende uger:
Hus

Hus

Uge

Uge

Hald Strand

29

Hulsig

33

Afstand strand: Ca. 1 km.

Tibirke

31

Silkeborg

30

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

Ugepris i højsæsonen: kr. 2.000

Hornbæk, Saunte

31

Blåvand

29

campingplads.

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.700

Liseleje

27

Sandkås, Bornholm

42

Stendiget

29

Landeryd, Sverige

27

Marielyst

26

Vang

29

Marstal

42

Nålevænget

29

Lundeborg, Fyn

33

Afstand strand: Ca. 15 minutters gang.
Ugepris i højsæsonen: kr. 1.300
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.200

Silkeborg
“Toppen” ved Laven ligger usædvanligt smukt på
stor naturgrund med udsigt over Julsø. Huset er
beregnet til 6 personer med en stor stue og køkken, 2 soveværelser og køjerum. Hvis ikke man
har bil, skal man være opmærksom på at huset
ligger ca. 3 km. fra Laven station og der er ca.
6 km. til nærmeste supermarked.
Afstand strand: Søbad findes i Knudsø og Sejs.
Ugepris i højsæsonen: kr. 2.000
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.700

Sejrøbugten
“Stendiget”, Tengslemark Lyng. Helårsisoleret
sommerhus med overdækket terrasse. Huset er
beliggende på beplantet grund nær dejlig strand.
Det er beregnet til 6 personer. Stue med køkken,
2 soveværelser og 1 køjerum. Toilet med brusebad (renoveret i 2000). Pejs forefindes.

Marielyst
Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet
sommerhus tæt ved flot badestrand. Der er plads
til 5 personer. Stue med køkken, 3 soveværelser,
brusebadeværelse. Der er elvarme (men ingen
pejs eller brændeovn).
Marielyst by: Ca. 15 min. gang.
Afstand strand: Ca. 5 minutters gang.
Ugepris i højsæsonen: kr. 1.500
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.300

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

Sådan udfylder du skemaet
Udfyld skemaet tydeligt og indsend det så det er Feriefonden i hænde senest
torsdag den 21. februar 2002. Skriv fuldt CPR-nummer idet det er vores eneste
indgang til EDB-systemet. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan ikke behandles!
Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger
sammen, skal gøre opmærksom på det i rubrikken “Jeg søger sammen med”

Handel: Nærmeste indkøbssted er Kulltorp (2 km.)
Transport: Huset kan nemmest nås med bil, men

Ansøgningsskema til sommer- og efterårsferie

Handel: Nærmeste købmand ligger i Lumsås

der går også tog til Gnosjö – derfra taxa til Väset.

(ca. 3 km).

Afstand til badesø: Eskilstorpasøen 2,5 km.

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.300

1. Skuret, Læsø

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.500

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.200

2. Toppen, Silkeborg (husdyr ikke tilladt)

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.300

Husnumre:

3. Hulsig, Skagen
4. Blåvand

“Nålevænget”, Tengslemark Lyng. Stort bjælkehus
med anneks på gammel beplantet grund. Huset
er beregnet til 6 personer. Stue, køkken/spisestue, 3 soveværelser. Annekset indeholder stue
med 3 sovepladser samt køkken. Desuden et
køjerum med 2 pladser (kan kun benyttes om
sommeren). Karbad og sauna.

5. Marstal, Ærø
6 Stendiget, Sejrøbugten
7. Nålevænget, Sejrøbugten
8. Hald Strand, Hundested
9. Liseleje (Husdyr ikke tilladt)
10. Saunte, Hornbæk
11. Marielyst, Falster

Afstand strand: Ca. 1 km.

12. Vang, Bornholm

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.700

13. Sandkås, Bornholm

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.500

14. Lundeborg, Fyn
15. Landeryd, Sverige

Bornholm
Huset ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge og
nær ved lille sandstrand og i et smukt område
med klipper. Huset er i 2 etager. Køkken, spisestue, soveværelse og køjerum i stueetagen, på
1. sal findes et soveværelse samt stor stue med
brændeovn og havudsigt. Der er stort badeværelse med brus og vaskemaskine. I alt er der plads
til 7 personer + barneseng. Der er to terrasser og
have.
Transport: Busforbindelse fra Rønne, linie 2 med
stoppested ca. 500 m. fra huset.
Afstand strand: Ca. 1 km.

“Annelund”, Landeryd, Hyltebruk kommune.
Smukt beliggende, velindrettet helårshus i de
store stille skove ved Landeryd. Hus + gæstehus
er beregnet til 7 personer. På stor grund er opført
4 huse: hovedhus, stor garage, brændehus og
værksted samt gæstehus. 2 etagers hovedhus
med 5 sovepladser, stue med porcelænskakkelovn, rummelig forstue, stort køkken med spisekrog, soveværelse samt toilet med brusebad. På
1. sal soveværelse samt kammer. Gæstehus med
plads til 2 personer med elvarme og pejs. I nærliggende større skovsø er der robåd til fri afbenyttelse.

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.900

Handel: Lokalt 2 km., større og specielle indkøb

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.600

10 km.

16. Väset, Sverige
17. Tibirke, Tisvildeleje
18. Paris, Frankrig
CPR-nummer:
Navn:
Ansættelsessted:
Privatadresse:
Postnummer:
Lokalnummer:

Evt. privat tlf.:

Transport: Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsingborg

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

(tillige togforbindelse).

Man kan kun få tildelt 1 uge. Skriv enten den samlede periode (f.eks. uge 28 – 30)

Afstand strand: Der er ingen strand i nærheden.

eller angiv en prioriteret rækkefølge (f.eks uge 30, 28, 29)

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.600

Periode:

Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.400

1.
2.
3.

Sandvig/Allinge.
Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle,

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

stoppested tæt ved huset.
Afstand strand: Allinge/Sandvig ca. 8 km.

1.

2.

3.

4.

5.

Ugepris i højsæsonen: kr. 1.700
Ugepris i lavsæsonen: kr. 1.500

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes CPR-numre
(kun hvis vedkommende er ansat ved KU)
1.
2.
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»Egentlig er det
ironisk at massemedier over
hele verden i
dag hylder
Bourdieu og
udnævner ham
til en intellektuel helt. Bourdieu lå faktisk i
mange år i
direkte krig
med det samlede journalistkorps i og uden
for Frankrig.«

VIDENSKABET
SOCIOLOGI

Af Margaretha Järvinen, professor

D

en 24. januar 2002 kom meddelelsen om
at Pierre Bourdieu, professor i sociologi
ved Collège de France, var død.
»Overvej ordet tænker, sæt det i kontrast til det
talende jakkesæt, og du får en god fornemmelse
af hvorfor Bourdieu var en helt« skrev Washington Post. »Bourdieu var den ledende intellektuelle i vore dages Frankrig«, skrev The Guardian. »En stor tänkare är borta. Bourdieu var en
av de få i varje epok som faktiskt förändrar det
intellektuella landskapet. Just nu är behovet av
människor som Bourdieu större än någonsin«,
skrev Dagens Nyheter. Og så videre.
Egentlig er det ironisk at massemedier over hele verden i dag hylder Bourdieu og udnævner
ham til en intellektuel helt. Bourdieu lå faktisk i
mange år i direkte krig med det samlede journalistkorps i og uden for Frankrig.
Det var specielt hans lille bog Sur la télévision
(1996) som skabte furore. I denne bog hudflettede Bourdieu massemedierne, specielt tv, for at
dyrke det spektakulære, det overfladiske, det populistiske og for kun at samarbejde med forskerverdenens fastthinkers – de intellektuelles svar
på fastfood.
Ifølge Bourdieu har den journalistiske praksis
udviklet sig i en retning hvor hensynet til de interne prestigekampe på massemediefeltet vejer
tungere end hensynet til folkeoplysning og offentlig debat. De forskere som samarbejder med
medierne, gør det ikke på deres egne vilkår, men
helt på massemediernes betingelser.
De udtaler sig kun når de bliver spurgt og kun
om de spørgsmål journalisterne stiller – og resultatet bliver derefter.
Bourdieu selv hørte ikke til de interviewende
journalisters favoritter: »Han var dyb, det tog
ham evigheder at svare på et simpelt spørgsmål,
og han var, generelt, den slags tænker der gør
amerikanere utålmodige og irritable«, skriver
Washington Post i nekrologen over Bourdieu.
Bondeknolden fra Sydfrankrig
Bourdieus egen livshistorie er på forunderlig vis
indvævet i hele hans forskergerning. Han blev
født i 1930 i en pyrenæisk landsby i det sydvestlige Frankrig. Faderen var posttjenestemand,
Pierre Bourdieu voksede op i små kår og var den
første i sin slægt som fik en gymnasieuddannelse.
Kontrasten var enorm mellem Bourdieus oprindelige miljø og den prestigefyldte École Normale Supérieure i Rue d’Ulm i Paris hvorfra han
tog eksamen i filosofi.
I 1956 kom Bourdieu til Algeriet som værnepligtig i den franske hær. Efter militærtjenesten
fik han mulighed for at analysere berberfolket
kabylerne og de voldsomme omstruktureringsprocesser som Algeriet gennemgik på sin vej mod

FOTO: POLFOTO

14

SINDIG – i sin nekrolog skriver Washington Post: »Han var dyb, det tog ham evigheder at svare på et enkelt
spørgsmål.«

selvstændighed. Det var i denne periode at Bourdieu fjernede sig mere og mere fra filosofien og
overgik til sociologi.
Han ønskede ikke at leve sit akademiske liv i
det lukkede, selvtilstrækkelige univers som han
mente filosofien var. Mødet med Algeriet havde
fået ham at indse at han ville engagere sig i den
sociale verden ved at observere den, måle den,
rapportere om den – ikke “flyve over den” som filosofferne gør.
I 1964 blev Bourdieu forskningsleder ved École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris
og samtidig leder af det nystartede Centre de Sociologie Eeuropéenne. I 1981 blev han udnævnt
til professor i sociologi ved Collège de France.
Bourdieu havde en forkærlighed for at fremstille sig selv som bondeknolden fra Sydfrankrig,
og han brugte ofte sig selv som eksempel på “sociologisk usandsynlige personer”, dvs. personer
som lever et liv på tværs af deres sociale baggrundsbetingelser. Han bevarede hele livet igennem sin markante sydfranske accent, og han
nærmest koketterede med sin generthed og marginalitet – også efter 40 år på toppen af det parisiske parnas.
Skolen som sorteringsmaskine
En stor del af Bourdieus forfatterskab handler da
også om relationen mellem individets sociale
baggrund og hans/hendes muligheder for at begå sig i samfundet.
I en række undersøgelser fx La Reproduction
(1970) af Bourdieu og Passeron angriber han fo-

restillingen om at elevers/studenters succes i uddannelsessystemet først og fremmest styres af begavelse. Han demonstrerer i sine studier af franske universitetsstuderende hvilken tæt forbindelse der er mellem de studerendes sociale baggrund og deres muligheder for at gøre akademisk karriere.
Han viser hvordan “arvingerne”, dvs. de studerende som er sociokulturelt prædisponerede til
universitetsstudier, indgår i en (ubevidst) alliance med lærerne og hvordan de tilsammen holder
liv i myten om naturbegavelse og individuel genialitet.
I lærernes bedømmelser af de studerendes
præstationer påviser han et mønster hvor de studerende fra de lavere samfundsklasser bedømmes som “flittige”, “seriøst arbejdende”, “forsigtige” og “hæderlige” mens benævnelserne “selvstændig”, “sikker”, “original” og ikke mindst
“brillant” næsten udelukkende hæftes på studerende fra de højere samfundslag.
Et centralt budskab hos Bourdieu er altså at
skolen og universitetet ikke kun har en pædagogisk funktion i samfundet, men også en sorteringsfunktion. Skolen reproducerer samfundets
sociale differentiering ved at begunstige børn fra
ressourcestærke familier og styre dem ind i uddannelsesforløb som på længere sigt garanterer
dem adgang til lønsomme og prestigefyldte jobs.
Skolen “giver dem der allerede har” mens de
andre – blandt andet Bourdieu selv som barn –
hele tiden må kæmpe mod deres sociale oprindelse og deres klassemæssige erfaringer. Skolen
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VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.
Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med
mellemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen
per e-mail.

Arven efter
Bourdieu
Bourdieu fastholdt forskningens sjæl ved at bevare den
videnskabelige integritet og samtidig fastholde et dybt
samfundsengagement. Det blev hans store styrke gennem
en lang karriere som sociolog og samfundsrevser

kan sammenlignes med fysikeren Maxwells dæmon som foretager en sortering blandt mere eller
mindre varme, mere eller mindre hurtige partikler. De hurtigste partikler placeres i en beholder hvor temperaturen stiger mens de langsomste føres over i en beholder hvor temperaturen
synker.
Gennem denne sortering opretholder dæmonen forskellen, ordenen som ellers ville have en
tendens til at forsvinde. På samme måde opretholder uddannelsessystemet forskellen mellem
samfundsklasserne.
Ujævn fordeling af kulturen
La distinction (1979) er måske Bourdieus mest
kendte bog. Her beskriver han hvor ujævnt forskellige kulturelle aktiviteter fx museums-, teater- og koncertbesøg er fordelt i befolkningen.
Den såkaldte finkultur er helt enkelt ikke til for
alle; den indgår snarere som et element i de dominerende gruppers forsøg at distingvere sig fra
resten af befolkningen.
Bourdieu polemiserer mod den opfattelse at
kulturkonsumption hviler på en naturlig evne til
at nyde kunstens iboende skønhed. Kunstoplevelsen bygger på en langvarig tilegnelse af viden
som for personer fra de højeste samfundslag starter allerede mens de er børn. I undersøgelser af
franske kunstmuseer har Bourdieu og hans medarbejdere påvist at højtuddannede personer bedømmer kunstens værdi ud fra deres abstrakte
viden om kunst. Jo større viden, des flere symboltolkninger.
Personer med lav uddannelse derimod har meget svært at forholde sig til kunsten “som kunst”
eftersom de ikke kender kunstens interne referencesystem. Den abstrakte kunst fremstår som
den mest meningsløse for disse besøgende eftersom den mere end andre kunstformer får sin mening i kraft af sin relation til anden kunst. Evnen
til at se (voir) er en funktion af viden (savoir).
“Homo æsteticus” er en rolle som kun de privilegerede i samfundet kan træde ind i. Dermed
kommer kunst- og andre kulturoplevelser til at
indgå i det sociale distinktionsspil som afgrænser
de forskellige sociale grupper fra hinanden.
Økonomi og livsstil
En hovedopgave i hele Bourdieus sociologi kan
siges at være at analysere relationen mellem personers socioøkonomiske placering i samfundet
og deres livsstil, værdier og interesser, eller med
andre ord relationen mellem de sociale strukturer og de mentale strukturer.
Forbindelsesledet mellem disse to kalder Bourdieu “habitus”. Habitus er de sociale dispositioner igennem hvilken vi opfatter, bedømmer og
handler i verden også når vi tror at vi handler
fuldstændig frit og spontant. Habitus er et sæt af
ubevidste hypoteser som styrer individets valg i

livet: i uddannelsessystemet, i arbejdslivet, i politik, på det seksuelle marked.
Habitus skaber harmoni mellem den objektive
virkelighed og en persons forventninger og aspirationer og giver derved personen “realitetssans”. En person efterstræber ikke det som ikke
efterstræber ham/hende, skriver Bourdieu og
mener dermed at der gradvis opstår overensstemmelse mellem de objektive muligheder som
står til en persons rådighed, og de mål personen
betragter som ønskværdige.
Det er denne type af dobbeltnegationer – at
personer gør en dyd af nødvendigheden og afviser det der allerede har afvist ham/hende – som
Bourdieu anser for sociologiens opgave at afdække.
Selv har han blandt andet analyseret køn i dette perspektiv. I bogen La domination maskuline
(1998) kritiserer han forestillingen om at kvinder
i kønsdiskriminerende samfund uden videre kan
gøre oprør og bryde ud fra de mekanismer som
undertrykker dem.
Kvinderne er jo selv blevet socialiseret ind i de
tankestrukturer der definerer dem som mindreværdige og uegnede til fx lederjobs. De mentale
strukturer som ligestiller kvindelighed med underlegenhed og hjælpeløshed, er også kvindernes
egne strukturer. En revolte mod en undertrykkende og begrænsende kvinderolle kræver altså
at kvinderne distancerer sig fra deres eget tankeunivers, skriver Bourdieu.
Samfundets autonome felter
Bourdieu opfatter samfundet som inddelt i en
række relativt autonome “felter”: det politiske
felt, det akademiske felt, det kunstneriske felt
osv., hver især med specifikke regelsæt, værdier
og interesser.
De interesser som strukturerer konkurrencesystemet på det akademiske felt (jf. bogen Homo
Academicus, 1984), er ikke de samme som dem
man kæmper om på det politiske felt eller det

journalistiske felt. Det kunstneriske felt og til dels
det akademiske felt har ifølge Bourdieu konstrueret sin grundlæggende logik som en negation af
det økonomiske felts logik. Økonomisk succes er
ikke prestigefyldt på det kunstneriske felt.
Kunstnere (og forskere) som opnår alt for stor
salgsfremgang, betragtes med skepsis på dette
felt som hylder forestillingen om det ensomt arbejdende geni, misforstået af sin samtid, forsagende livets materielle aspekter for kunstens (og
videnskabens) skyld. Den mest effektive kritik
man kan rette mod det akademiske felt, er at feltet er blevet banaliseret og populariseret, at feltet
har glemt sin oprindelse og sine klassikere, at det
har forsømt at realisere sin inderste, videnskabelige essens.
Indbygget i det akademiske felts udvikling findes der dermed en stræben efter autonomi: “videnskab for videnskabens egen skyld” (jf. det
kunstneriske felts “kunst for kunstens egen
skyld”) – og sådan bør det også være ifølge Bourdieu. Videnskaben kan ikke overleve hvis den underlægges et andet felts – fx det journalistiske eller politiske felts – logik.
Moralsk darwinisme
Denne forståelse af samfundet som opdelt i autonome felter er en baggrundsfaktor i Bourdieus
kamp mod “nyliberalismen” i 1990’erne. I bogen
Contre-feux (1998) advarer han imod den markedslogik, det økonomiske felts logik som ser ud
til at strømme ind på samfundets øvrige felter
(kunst, videnskab, journalistik, uddannelse).
Han kritiserer de nyliberale strategier om tilbagerulning af velfærdsstaten og beskæringerne i
de sociale sikringssystemer og mener at vestverdenen i dag er kendetegnet af moralsk Darwinisme og “the cult of the winner”.
Han viser hvordan fagbevægelsen og de europæiske socialdemokratier ignorerer vigtige sociale problemer og efterlader samfundets svage
grupper fx indvandrere og flygtninge i håbløse

situationer. I 1.000 siders værket La misère du
monde (1993) lader han de fattigste komme til
orde i lange, næsten uredigerede interviewpassager hvor de fortæller om deres håbløse liv i samfundets udkant.
De svages parti
Bourdieus produktion omfatter 45 bøger og cirka
500 artikler, og ved sin død var han engageret i
ikke mindre end tre bogudgivelser: et kompendium med politiske skrifter fra perioden 19612001, en bibliografi og bogen The Ball of the Bachelors.
I sidstnævnte værk vender Bourdieu tilbage til
sin ungdoms danseestrader på landet i Sydfrankrig og beskriver de ungkarle som ingen ville danse med. Det var de affolkede franske landsbyers
ensomme mænd (Bourdieus ungdomsvenner)
som blev tilovers på ægteskabsmarkedet da landbruget mistede den status og respekt som det tidligere havde haft.
Bourdieus store styrke var at det gennem hele
hans karriere lykkedes for ham at bevare den videnskabelige integritet og samtidig fastholde et
dybt samfundsengagement. Som få andre sociologer kombinerede han en teoretisk begrebsudvikling og indgående empiriske undersøgelser
med politiske interesser.
Hans engagement var altid med de svage, de
fattige og udstødte. Bourdieu har haft enorm betydning for den europæiske og amerikanske sociologi i de sidste to årtier. I dagens danske sociologi og i antropologisk og pædagogisk forskning
turde Bourdieu være den mest citerede af alle
teoretikere, specielt iblandt yngre forskere og
studerende.
Vi er mange som med sorg og bestyrtelse modtog meddelelsen om hans død. ■

Margaretha Järvinen er professor på Sociologisk
Institut, Københavns Universitet.

»Den mest effektive kritik man kan rette mod det
akademiske felt, er at feltet er blevet banaliseret og
populariseret, at feltet har glemt sin oprindelse og
sine klassikere, at det har forsømt at realisere sin
inderste, videnskabelige essens.«
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Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.
Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.
Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

D E B AT

▼

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.

SYNSPUNKT
Af Malaika Estha Nielsen, 23
år, antropologistuderende,
Københavns Universitet

Afskaf fremleje
Er det okay at ét kærestepar råder over to lejligheder
og spænder ben for et andet pars tryghed?

I

Universitetsavisen kan du finde en annonce
vedrørende studenterøkonomivejledning hvori
der står at “økonomi, boligproblemer m.v. er
blevet et større problem end studierne”.
Det kan jeg nikke genkendende til. Økonomi er
ikke det største problem, men når et værelse i
København rask væk koster 3.000 kroner per
måned, løber de faste udgifter, herunder telefon,
licens, forsikring, transport, internet, mad m.m.,
op. Der skal arbejdes en del ved siden af studierne hvis man en gang i mellem skulle få lyst til gå i
biffen, feste eller købe tøj.
Det var et sidespring fra det største problem,
nemlig bolig. Jeg er heldigvis kun flyttet tre gange inden for de seneste to år. Jeg kender andre
der er flyttet meget mere. Behøver jeg sige at
flytninger er stressende, at det fjerner fokus fra
studierne, at koncentrationen ikke er i top når
man bruger sin fritid på at hænge opslag op og
pakke ud og pakke ned hvert halve år, mens man
bekymrer sig om hvordan man skal få vagter nok
på arbejdet til at klare indskuddet.
Man bruger også energi på at lære det nye område at kende. Alt omkring flytningerne kræver
energi som burde være gået til studierne.
Har du penge, kan du få
Her kunne man passende sige: så lad dog være
med at flytte hele tiden! Men problemet er at de
færreste kan finde sig en permanent lejebolig.
Prøv for sjov skyld at kigge i avisens eller nettets boligsider. Fremleje- og bytteværelser og -lejligheder dominerer disse sider. Er du ikke en del
af det eksisterende boligmarked, er oddsene for
at blive det ret små. Har du fornuftige forældre
der har sparet op eller af andre grunde er godt
bemidlet, er de som regel villige til at købe en investeringslejlighed som du kan leje. Med andre
ord alt er ved det gamle. Har du penge kan du få,
har du ingen må du gå – eller har du kontakter
kan du få, har du ingen må du gå.
Det gamle er jo som det er af en grund, og det
er også fint, men for tankeeksperimentets skyld
så forestil dig en ny verdensorden. Fremlejen
blev afskaffet, så når man flyttede sammen med
sin kæreste var der ingen vej tilbage. Når man
modigt og frygtløst besluttede sig for at rejse ud i
den store verden, satsede man alt og fik opmagasineret sine møbler.
Med andre ord; puste med mel i munden-mentaliteten ville få et ordentlig knæk. Men omvendt
ville chancerne for at finde en lejlighed eller et
værelse hvis du slog op med kæresten, være
større. Når du kom hjem fra det fjerne østen, ville
oddsene for at overtage en lejlighed fra en der
skulle til Argentina, være større.
Er det egentlig fair at du, fordi du har været
heldig eller har haft gode kontakter, sætter dig
på boligmarkedet og tyranniserer andre? Er det
okay at ét kærestepar råder over to lejligheder og
spænder ben for et andet kærestepars tryghed?

Hvis man ejer noget, synes jeg det er i orden at bestemme over det, men hvis ikke, synes jeg at rettighederne er ude af proportioner.
85.000 under bordet
For et halvt år siden blev min kæreste og jeg tilbudt
at byde på en andelslejlighed, auktionen startede på
160.000 kroner, der var budt 165.000 kroner. Det
viste sig at andelen kostede 80.000, og resten var en
gave til ejerne. 85.000 skattefri kroner svarer til trefire års SU før skat.
Af ren forargelse sagde vi pænt farvel og kontaktede ikke ejerne igen. Da jeg fjorten dage efter mødte dem tilfældigt på gaden, hilste de pænt på mig og
undrede sig meget da jeg med næsen i sky drejede
rundt på hælene uden et ord. Jeg vidste ikke hvordan jeg skulle reagere.
Et par uger senere fandt vi en lejlighed vi kunne
fremleje i fem måneder, af en eller anden årsag skulle alle interesserede møde op på adressen en bestemt dag på et bestemt tidspunkt. Der kom 25 mennesker. Vi løb med sejren da vi kom to en halv time
før. To dage efter blev vi ringet op af en pige som vi
stod i kø med til boligen. Hun tilbød os 30.000 skattefri kroner for lejligheden. Lettere rystet takkede vi
nej.
Mine venner synes det var meget nobelt at jeg
ikke faldt for den slags, men pointerede at jeg nok
ikke havde råd til at være moralsk omkring det at
finde en permanent bolig. Men jeg er med til at skabe verden med mine handlinger, tænkte jeg. Det er
jo en ond cirkel. Hvis jeg indvilger, bliver jeg nødt til
at opkræve lige så mange penge under bordet, og
det gør den næste også. Det må stoppe.
Jeg ved at jeg ikke selv er så standhaftig som jeg
har været, det er et spørgsmål om tid før jeg bliver
lige så korrupt. Jeg prøver at bære mit ansvar, men
er dette ikke et samfundsanliggende? Bør der ikke
strammes op på lovgivningen omkring betaling under bordet?
Desuden tordner en del politikere frem med løftede pegefingre hvis man ikke straks påbegynder en
videregående uddannelse efter ungdomsuddannelsen. Knowhow er vores råstof og så videre. Men hvis
man som jeg kommer fra et gennemsnitshjem uden
for hovedstadsområdet og gerne vil læse på KU, skal
man først tjene ret mange penge for at have råd til at
bo i Københavnsområdet.
Jeg mindes tidligere økonomiminister Marianne
Jelved sige i et tv-interview at de studerende jo bare
kunne bo i Roskilde. Det er da også rigtigt, men
måske ikke specielt motiverende.
Korruption er for mig at se en slags barometer for
et lands politiske klima. Er lovgivningen tilstrækkelig og – nok så vigtigt – bliver den håndhævet, er der
minimal korruption. Jeg synes det er en falliterklæring når der flyder den slags skattefri beløb ubemærket rundt. Men jeg er sikkert også bare for almindelig, idealistisk og naiv, men mest afgørende
for fattig. Får jeg mon nogensinde et permanent sted
at bo? ■
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Forældet beskrivelse
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»Hele diskussionen om højre- eller venstreorienteret er en forældet beskrivelse af politik i et moderne samfund. Jeg kan kun tage den som udtryk for at venstrefløjen helt har mistet kontakten med almindelige
menneskers ønsker«.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen om oppositionens kritik af finanslovens blokpolitik, Politiken 6.2

■

● N AV N E

KØNSFORSKEL

Masser af kvinder
på naturvidenskab

Ugens navn

▼

Hæderspris til
ung dansk kemiker
Cand.scient. Claus Hviid Jacobsen
modtog fredag den 25. januar
Knud Lind Larsen Prisen 2002.

At der er langt mellem de kvindelige studerende på
naturvidenskab, er en sandhed med modifikationer

Prisen der er på 30.000 kroner,
uddeles hvert andet år til en ung
kemiker der i særlig grad har demonstreret talent og kan forventes også fremover at være med
til at styrke den kemiske forskning i Danmark. Vinderen udpeges
af en komite under Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

I

det seneste nummer af Universitetsavisen indledes en artikel under overskriften
blandt andet med følgende ord
“...det kan være svært at få øje
på kvindelige studerende på de
naturvidenskabelige uddannelser.”
Det er en sandhed med store
modifikationer. Per 1. oktober
2001 var cirka 37 procent af de
indskrevne studerende på Naturvidenskab kvinder. På flere
af fakultetets fag er der flertal
af kvindelige studerende. Mest
markant er det på Biologistudiet hvor der per 1. oktober 2001
var 60 procent kvindelige studerende. Biokemistudiet har 53
procent kvindelige studerende.
Selv på nogle af de fag der af
mange opfattes som “den hårde
faggruppe” med stor mandlig

dominans, er der et betydeligt
antal kvindelige studerende. På
kemifagene er der således 40
procent kvindelige studerende
mens der på Forsikringsmatematik og Statistik er 44 procent
kvinder.
Kvindeandelen blandt de nye
1. års studerende på Fakultetet
har været jævnt stigende i de
seneste 8 år. Fra at være på cirka 35 procent omkring 1993
har vi nu en kvindeandel på cirka 40 procent. I 2001 var den
mere præcis 41 procent. Det er
en udvikling Fakultetet glæder
sig over og som vi ser frem til
en fortsættelse af.

et var der kun 10 procent kvinder per 1. oktober 2001.
Andelen af kvinder blandt de
nye studerende på Datalogi har
dog også været jævnt stigende i
de senere år. Fra en kvindeandel på cirka 5 procent af de nye
datalogistuderende i 1993 har
der været en stigning til 14 procent i både 2000 og 2001.
Dels er der altså deciderede
kvindedominerede fag på Fakultetet, dels glæder Fakultetet
sig over den stigende andel
kvinder blandt de nytilkomne.
Vi ser frem til endnu flere kvinder ved det kommende optag til
sommer!

Kvindedominerede fag
Der er enkelte fag hvor andelen
af kvindelige studerende er beklageligt lille. På Datalogistudi-

Jens Erik Wang, Chefkonsulent
på Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat.

Claus Jacobsen som siden 1990 – før han havde afsluttet sin uddannelse – har været ansat i Haldor Topsøe A/S, har en omfattende, internationalt anerkendt faglig produktion bag i form af
mere end 50 artikler til internationale kemiske tidsskrifter og
12 patenter. Priskomiteen fremhæver også at han sideløbende
med sit daglige arbejde og sin videnskabelige publikationsvirksomhed har gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til
og styrke undervisningen i kemi både som foredragsholder, lærebogsforfatter, underviser og vejleder gennem en betydelig indsats i Dansk Naturvidenskabsfestival og som vejleder for en stort
antal besøgsgrupper fra gymnasier og universiteter på Haldor
Topsøe A/S.
Prisen der har sit navn efter civilingeniør Knud Lind Larsen, har
til formål at finansiere en særlig indsats for dansk kemi og uddeles under et internationalt symposium om kemi arrangeret af
ATV. Emnet for symposiet er i år ‘Target molecules’, de specielt
designede molekyler med specifikke egenskaber som i dag kan
fremstilles til anvendelse i fx medicin, pesticider eller industrielle
katalysatorer.

Tiltrædelser

▼

Dr.phil. Poul Villaume
– er tiltrådt som professor ved Institut for Histo-

■

B ATA L J E O M B A G S I D E N

Hvor er Basse?

Malte er
lovende

rie den 1. januar. Poul Villaumes forskning har
især koncentreret sig om den kolde krigs historie
samt Danmarks placering og rolle heri, fx i disputatsen Allieret med forbehold fra 1995. Han
har deltaget i flere nationale og internationale forskningsprojekter og bestridt redaktionelle hverv ved fagtidsskrifter samt
administrative og faglige poster, bl.a. som medlem af kulturministerens Arbejdsgruppe til revision af arkivloven.
Villaume er også medforfatter til seksbindsværket Dansk Uden-

E

r Bassedrengen blevet
skåret helt ud af redaktionens budget? Jeg kunne
ikke finde ham i sidste nummer
af Universitetsavisen – hvordan
skal jeg kunne følge med i hvordan det går ham når han ikke
længere er på bagsiden?
Bassedrengen var klart det
bedste ‘useriøse’ faste indslag
der har været i Universitetsavisen i de seneste cirka fem år, og
det var altid det første jeg læste
når jeg fik min avis. Bassedrengen har vel kørt i cirka halvandet år nu, og jeg kan ikke forestille mig at der ikke stadig er
kød på hans oplevelser i den
store rodede universitetsverden. Men måske har han droppet studierne?
Vil I ikke i det mindste sørge
for at der kommer en afslutning
på hans historier fra det virkelige liv – hvis I altså ikke har
tænkt jer at fortsætte med at
udgive hans dagbog?

Jeg kan i øvrigt ikke lide jeres nye tegneserie (og måske
savner jeg Bassedrengen endnu
mere af den grund). Sorry, men
den er ikke min stil.
Søren Lolle, stud.scient.oecon.

Svar
Sidst vi hørte fra Basse var i
avis 20, 2001. Dagbogen mundede ud i en open end hvor Basse transcenderede sin 1-værelses. I dagbogen beskrev Basse
et sværmerisk møde med en koket lille fe som han fløj efter ud
af vinduet. Siden har vi ikke
hørt fra ham.
Derfor har vi investeret vores
risikovillige kapital i et nyt,
grønt håb: Malte. Vi håber du
trods alt kommer til at holde af
ham.

Blot et fornøjet lille pip om den
nye forfriskende tegneserie
‘Maltes Spalte’ på bagsiden af
sidste nummer. Jeg holdt meget
af Bassedrengen, men er begejstret for ambitionsniveauet
og nytænkningen i den nye stribe. Glæder mig til at se hvad
der sker rundt om næste hjørne.

rigspolitiks Historie (2001-2004).
Tiltrædelsesforelæsning, læs mere s. 23.

● BOLIGER

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.
Udstyr: Fuldt møbleret med

Boliger søges

▼

København
Periode: Fra 15/3 til 15/7-02.

Johanne Lykke-Olesen.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.
inkl. vand, varme og el.

Størrelse: Lille lejlighed el. vær.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

med eget toilet, bad og køk-

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

ken.

tine.greir@econ.ku.dk.

Beboer: Yngre ph.d-stud. fra
Tanzania.

Indre København

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Periode: Fra 1/4 til 15/9-02.

Kontakt: Professor Ib Friis, tlf.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

3532 2197.

Udstyr: Fuldt møbleret med
bad/toilet, køkken, vaskemaski-

København N/Ø/K
Periode: Pr. 1/4-02 for 1-3 år.
Størrelse: 2 vær.
Udstyr: Helt/delvist møbleret
med køkken/bad.
Beboer: Australsk gæsteforsker,

Gry Gaihede.

bad/toilet og vaskemaskine.
Beboer: Gæsteforsker.

ikke-ryger.
Kontakt: Inge Holm, CMRC, tlf.

ne.
Beboere: Gæsteforsker med
hustru.
Husleje: Maks. kr. 6.500 pr. md.
inkl. vand, varme og el.
Kontakt: Tine Greir, Økonomisk
Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:
tine.greir@econ.ku.dk.

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

Periode: Fra 1/9 til 31/12-02.

Periode: Fra 1/5 til 1/6-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.
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Boliger:
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med
formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.
Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Udstyr: Fuldt møbleret med
bad/toilet, køkken, vaskema-

Contact: Tel: 3538 4032, e-mail:

● STILLINGER

carsten.bendix@get2net.dk.

skine.

om tidligere beskæftigelse og

punkt i relevant litteratur, ra-

merne bag muskeltræthed og

uddannelse.

tingskemaer og klinisk vejled-

regulering af blodgennem-

Beboer: Gæsteforsker.

Søndermarken/Valby

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

Period: From 1 March 2002

Sundhedsvidenskab

▼

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Size: 2 rooms (45 sqm.) incl. com-

Klinisk professorat i Klinisk
Patologisk Anatomi

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

bined sitting room and kitchen

Sted: Klinisk Institut for Diagno-

tine.greir@econ.ku.dk.

area.

inkl. vand, varme og el.

onwards.

Equipment: Furnished, bathroom,
København

access to washing facilities.

Periode: Pr. 1/3-02.
værelse.
Beboer: K jurastuderende, ikkeryger.
Husleje: Maks. kr. 2.500 pr. md.

▼

Period: From February to May
2002, negotiable.
Size: Flat in to levels, 101 sqm.
Equipment: Fully furnished.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 64 kvm.
Udstyr: Møbleret.
Husleje: Kr. 5.000 pr. md.
Kontakt: Ludvig Dittmann,
tlf. 2627 6402.

giske forsøg, evt. molekylærfy-

skabelige Fakultet.

siologiske teknikker som isole-

Sted: Det Naturvidenskabelige
Fakultet

bygning af valide kliniske probehandlingsresistente patien-

filer af svært psykisk syge og
ter.
Kvalifikationer: Bestået farmako-

Carsten Juel, Laboratoriet for

og afrydning; kaffe/tebryg-

Til besættelse: Snarest muligt.

Deposit: Kr. 9.600.

tjeneste ved Rigshospitalet.

Cellulær og Molekylær Fysiolo-

ning; opvaskemaskine; div. ind-

Omfang: 6-12 md.

Contact: Tel. 2010 1219, e-mail:

Diagnostik og udvikling af kli-

gi, August Krogh Instituttet,

køb.

Yderligere oplysninger: Forsk-

nisk patologisk anatomi i sam-

Universitetsparken 13, 2100

arbejde med Rigshospitalets

Kbh. Ø.

ckn@geus.dk.
Østerbro/Svanemøllen

Patologiafdelings øvrige læge-

Ansøgningsfrist: 22/2-02.

Periode: Pr. 1/3-02.

stab og faggrupper. Udvikling

Opslag i fuld ordlyd: Se

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,

af fagområdet; udforskning af
immunologiske, molekylær-

Udstyr: Køkken, badeværelse/
toilet. Delvist møbleret.

www.ku.dk/led/stillinger.
Yderligere oplysninger: Carsten

biologiske, genetiske el. pato-

Juel, tlf. 3532 1682, e-mail:

fysiologiske mekanismer og

cjuel@aki.ku.dk.

Indhold: Rengøring af kontorer,
spisekøkken m.v.; opdækning

Kvalifikationer: Erfaring inden

logi og psykiatri foretrækkes.

ningschef Thomas Werge,

for servicebranchen. Dansk i

Forskningsinstitut for Biologisk

skrift og tale.

Psykiatri, tlf. 4633 4968.

Omfang: 35 timer/uge dagligt
kl. 7-14.
Ansøgning: Vedlæg oplysning

● PH.D.STIPENDIER

om evt. uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Ph.d.-stipendium ved
Københavns Universitet

Beboer: Gæsteprofessor el. lign.

implementering af disse som

Husleje: Kr. 6.500 pr. md. inkl.

diagnostiske metoder i klinisk

Kontorelev

tet, Det Naturvidenskabelige

patolog-anatomisk praksis.

Sted: Det Juridiske Fakultet.

Fakultet, Bygningsdriften, Att.:

Ansøgning: Det er en forudsæt-

Indhold: Servicering af danske

Planlægningsleder Lis Møller,

ning at der opnås ansættelse i

og udenlandske studerende,

begge dele af stillingen. Det er

undervisere og forskere. Eksa-

Ansøgningsfrist: 19/2-02.

Omfang: 3 år.

derfor en betingelse at ansø-

menstilrettelæggelse, lettere

Yderligere oplysninger:

Ansøgning: Skema fås på Det

Indre Østerbro

geren indsender både en an-

sagsbehandling, mødetilrette-

Rengøringsleder Lene

Naturvidenskabelige Fakultets-

Periode: Fra 1/3 til 31/10-02 evt.

søgning til Fakultetet (profes-

læggelse og referater, regnska-

Christiansen, tlf. 3532 2968 el.

sekretariat, Øster Voldgade 3,

mulighed for forlængelse.

sordelen) og en ansøgning til

ber og budgetlægning samt

planlægningsleder Lis Møller,

1350 Kbh. K., el. på

Rigshospitalet (overlægede-

personaleadm. Evt. mulighed

tlf. 3532 4248.

len).

for et kortere ophold i udlan-

varme/el.

christinaibsen@hotmail.com.

Contact: Tel. 7542 1553 or

6 md., evt. kortere perioder.

stiske Fag, Det Sundhedsviden-

ring af RNA og PCR.

enkelte traits (fænotyper) og
kombination heraf m.h.p. op-

Western blot, immunhistoke-

Ansøgning sendes til: Lektor

Kontakt: E-mail:

Periode: Fra februar 2002 i op til

mi, deltagelse i humanfysiolo-

Ansøgningsfrist: 15/2-02.

og ved Amager Hospital med

Rent: Kr. 4-5.000 per month incl.

Amager

ved frekvensbestemmelser af

målinger, membranseparation,

hørende overlægestilling i H:S

Depositum: Kr. 19.500.

3585 5338.

tet, Nørregade 34, 1165 Kbh. K.

Excl. tel.

Tenant: Guest researcher.
electricity, heating and water.

indsamlede oplysninger bl.a.

omfatte transportfysiologiske

electricity, heating, water.

60 kvm.
Nørrebro

Indre By, Københavns Universi-

Medarbejder til rengøring
og servicering

Indhold: Klinisk professor i klinisk

ning. Herefter bearbejdning af

strømning. Arbejdet vil bl.a.

Til besættelse: Snarest muligt.

Kontakt: Anita-Lenette Nielsen,
tlf. 2014 9940.

Sendes til: Rengøringsservice,

patologisk anatomi med til-

Rent: Kr. 4.800 per month incl.

Størrelse: Lejlighed el. møbleret

Boliger udlejes

Formålet er at belyse mekanis-

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,
54 kvm.
Udstyr: Fuldt møbleret med køkken og toilet. Bade- og vaskefaciliteter i kælder.
Beboer: Ikke-ryger.
Husleje: Kr. 3.600 pr. md. inkl.
varme.

Til besættelse: Snarest muligt.
Ansøgningsfrist: 14/3-02,
kl. 12.00.

Sendes til: Københavns Universi-

det.
Kvalifikationskrav: Bestået el.
forventet bestået HHX, HGS el.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

Øster Voldgade 5, 1350 Kbh. K.

Sted: Det Naturvidenskabelige
Fakultet, skolen for
proteinkemi.
Til besættelse 1/3-02.

www.nat.ku.dk.
Ansøgningsfrist: 21/2-02,
kl. 12.00.

● ØVRIGE
STILLINGER

Opslag i fuld ordlyd: Se
www.nat.ku.dk.

HG2 med offentlig administra-

drag kan ikke danne grundlag

tion som speciale. Kendskab til

for ansøgning. Se

IT og engelsk og gode evner

Akademisk
halvtidsmedarbejder

Ph.d.-stipendium
i proteinkemi

Værløse/Hareskovby

Depositum: Kr. 7.200.

www.sund.ku.dk el. kontakt

for dansk retskrivning.

Sted: Det Danske Institut i Athen

Sted: Center for Krystallografiske

Periode: Fra 1/2-02 til 1/2-03.

Kontakt: E-mail:

Personalekontoret, tlf. 3532

Ansøgningsfrist: 11/4-02,

Indhold: Assistent for Instituttets

Undersøgelser, Kemisk Institut,

Størrelse: Villa, 180 kvm.

bt061171@geogr.ku.dk, tlf.

2645. Det fuldstændige over-

Beboer: Ikke-rygere.

3535 9105.

lægeopslag, se www.hosp.dk
el. kontakt Rigshospitalets Per-

Husleje: Kr. 11.000 pr. md. ekskl.
vand/varme og el.

Kollegier

▼

tlf. 00 299 95 1395,

Opslag i fuld ordlyd: Se
www.jur.ku.dk/stillinger/.

sonalekontor, tlf. 3545 6482.

Borchs Kollegium

Humaniora

▼

Sted: Tandlægeskolens kliniksektion.

Målgruppe: Studerende der har

direktør. Stipendiatsager, vare-

Målgruppe: Kandidater med en

ter og udveksling af publikati-

baggrund i strukturkemi og

Kvalifikationer: Kandidat hvis fag

gennem en EU-bevilling til pro-

områder, se www.diathens.

jektet NEPSA i programmet

com. Adm. erfaring, edb-kend-

“Quality of life and Manage-

Forskningsassistent

tid fortrinsvis fra Det Teologi-

Sted: Institut for Psykologi.

ring, gode samarbejdsevner og

skab og beherskelse af moder-

København/KUA

ske Fakultet. Studenter fra

Indhold: Forskningsassistent til

overblik.

ne græsk foretrækkes.

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Ribe Katedralskole er fortrins-

europæiske ungdomsforsk-

Til besættelse: 1/5-02.

Udstyr: Møbleret.

berettigede (vedlæg dokumen-

ningsprojekter.

Ansøgning: Skriftlig.

Beboer: Ikke-ryger.

tation).

Husleje: Kr. 2.400 pr. md. inkl. el,
gas og varme.
Kontakt: E-mail:
benjor@dansemus.dk.

Periode: Pr. 15/2-02 er 2 alumnepladser ledige.
Kollegiet: Borchs Kollegium har i
dag 19 alumnepladser fordelt
mellem Det Teologiske, Natur-

Kvalifikationer: Samfundsvidenskabelig el. psykologisk uddannelse.
Til besættelse: 1/4-02.
Ansøgningsfrist: 21/2-02, kl.
12.00.

Kvalifikationer: Rengøringserfa-

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N
Ansøgningsfrist: 20/2-02.
Opslag i fuld ordlyd: Se
www.ku.dk/led/stillinger.
Yderligere oplysninger:

proteinkemi.
Støtte: Stipendiet er finansieret

ligger inden for instituttets

bestået 2 års normeret studie-

e-mail: klitgaard@greennet.gl.

H.C. Ørsted Instituttet.

tagelse af kulturarrangemenoner med andre institutter.

Klinikmedhjælper

Depositum: Kr. 33.000.
Kontakt: Klitgaard,

kl. 12.00.

Til besættelse: 1/4-02 el. snarest
derefter.
Omfang: 3 år evt. med mulighed
for forlængelse.
Ansøgning: Vedlægges dokumentation for aflagt kandidateksamen samt kortfattet
CV. Sendes pr. post, fax el.

ment of Living Resources”.
Indhold: Røntgenkrystallografiske undersøgelser af glucan
lyasers funktion.
Kvalifikationer: Kandidateksamen inden for kemi el. biokemi og en baggrund i strukturel
biologi gerne inden for kulhydratmodificerende enzymer.
Til besættelse: Fra 1/3-02 til

Hellerup

videnskabelige og Humanisti-

Periode: Pr. 1/3-02.

ske Fakultet. Kollegiet ligger

drag kan ikke danne grundlag

Størrelse: Værelse, 17 kvm.

centralt i det gamle latiner-

for ansøgning. Se

Klinikassistentelever

Athens, Att.: Direktør Jørgen

Sine Larsen, Center for Krystal-

Udstyr: Fuldt møbleret. Tekøkken

kvarter, Store Kannikestræde

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

Sted: Tandlægeskolen.

Mejer, Herefondos 14, (Platia

lografiske Undersøgelser,

12 og har en 300-årig tradition

kontakt Personalekontoret,

Omfang: Tre stillinger er ledige

Aghias Aikaterinis), GR-105 58

Kemisk Institut, Universitets-

for et godt fagligt og socialt

tlf. 3532 2645.

og adgang til bad.
Beboer: Gæsteforsker el. lign.
Ikke-ryger.
Husleje: Kr. 2.900 pr. md., ekskl.

miljø med traditionsrige fester.
Udstyr: Bibliotek, musikstue med

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

Yderligere oplysninger:
Lektor Sven Mørch,

Lena Willadsen, tlf. 3532 6930.

til besættelse snarest.
Ansøgning: Vedlæg kopi af eksamensbeviser m.m.

forbrug af varme.

flygel, festsal, tv- og videostue,

Depositum: Kr. 5.800.

vaske- og tørrerum. Have med

Klinikchef Bodil Riis, Nørre Allé

Kontakt: E-mail:

krocketbane.

20, 2200 Kbh. N.

khjort@private.dk.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. samt

tlf. 3532 8766.

● TA P - S T I L L I N G E R

husskat og bibliotek kr. 200.
Østerbro/Søerne
Period: From 1 May 2002 to
30 April 2004. Full period only.
Size: Apartment, 3(4) rooms,
106 sqm.
Equipment: Furnished.
Rent: Kr. 5.000 per month, incl.
heating and cable tv.
Deposit: Kr. 15.000.

kontoret, Fiolstræde 22, 1171
Kbh. K.

Sted: August Krogh Instituttet,

Ansøgningsfrist: 14/2-02.

Sendes til: Tandlægeskolen, Att.:

Ansøgningsfrist: 12/2-02,
kl. 12.00.

Bioanalytiker/laboratorietekniker/laborant

Ansøgning: Skema fås på SU-

e-mail og mærkes “Stilling”.
Sendes til: The Danish Institute at

Opslag i fuld ordlyd: Se
www.ku.dk/led/stillinger.

Athens. E-mail: mejer@-

28/2-05.
Ansøgning sendes til: Professor

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

diathens.com, fax: 00 3010 32

Ansøgningfrist 15/2-02.

47 230, tlf. 00 3010 32 44 644

Yderligere oplysninger: Professor

Ansøgningsfrist: 8/3-02.

Sine Larsen, tlf. 3532 0282,
e-mail: sine@ccs.ki.ku.dk, el.

H:S Scholarstipendium

Forskningsadjunkt Leila Lo

Sted: Forskningsinstitut for Bio-

Leggio, tlf. 3532 0295, e-mail:

logisk Psykiatri på Sct. Hans

leila@ccs.ki.ku.dk.

Hospital:
Målgruppe: Stud.med.
Indhold: Hel- el. deltidsansættel-

Ph.d-stilling i
Sønderjyllands Amt

Laboratoriet for Cellulær og

Rengøringsmedarbejdere

se ved projektet: “Dansk Psy-

Sted: Afdeling for Forskning og

Molekylær Fysiologi.

Sted: Rengøringsservice, Indre By.

kiatrisk Biobank”, kan anven-

lægelig Videreuddannelse,

Til besættelse: 1/3-02.

des som OSVAL II-opgave. Ud-

Omfang: 15-35 timer/uge fra

vælgelse og karakterisering af

Indhold: Forskningsgruppen arbejder primært med at karakterisere iontransportsystemer i
rotte- og menneskemuskler.

kl. 6.00.
Ansøgning: Vedlæg oplysninger

Sønderjyllands Amt.
Kvalifikationer: Bedømt og anta-

patienter klinisk og fænoty-

get ph.d.-projekt, dvs. opfyl-

pisk. Arbejdet tager udgangs-

delse af de formulerede krav

U N I V E R S I T E T SAV I S E N 2 . 2 0 0 2
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for ph.d.-studerende ved det

råder Projektadm. RUF, c/o

Kontor, Fiolstræde 24, 1010

Støtte: Til studieophold i udlandet.

universitet hvor projektet er

Center for Udviklingsforskning,

Kbh. K.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

antaget. I overensstemmelse

koordinator Marie Louise

med forskningsstrategien i

Tvede, Gl. Kongevej 5,

Sønderjyllands Amt prioriteres

1610 Kbh. V, www.cdr.dk.

Interventionsforskning og/el.

Statsstipendier fra Rusland

Sundhedstjenesteforskning.

Target Group: Students from

Vilkår: Min. én af vejlederne skal
være ansat i det sønderjyske

Denmark.
Grants: 5 state scholarships: 1

om kvalifikationer, studieplaner, studiested, forventede ud-

● L E G AT E R

gifter.
Sendes til: Legatets bestyrelse,
c/o prof., dr.jur. Mads Bryde

Danmark-Amerika Fondet
& Fulbright Kommissionen
Sætternissen havde været på

Andersen, Retsvidenskabeligt
Institut A, Studiestræde 6,
1455 Kbh. K.
Ansøgningsfrist: 15/4-02.

sundhedsvæsen, hovedarbejds-

scholarship for the full Bache-

spil i avis 1. Ansøgningsfristen

stedet skal ligge i Sønderjyl-

lor’s or Master’s degree pro-

til legaterne til studier og/el.

lands Amt, en væsentlig del af

grammes or Specialist’s diplo-

forskning i USA (se www.

Keld Fredbergs Legat

projektarbejdet skal foregå

ma programme, 4 scholarships

daf-fulb.dk) er 13/3-02, kl. 12.00

Målgruppe: Kursister der har af-

her. Der er til stillingen knyttet

for the post-graduate course

og ikke 13/4-02.

dækning af kursusgebyrer

of study (Aspirantyra) for

samt et anuum på kr. 25. 000.

graduates already holding

Axel H`s Rejselegat

Omfang: 3 år.

master’s degree, Doctoral pro-

Målgruppe: Juridiske kandidater

Ansøgning: Indehl. summarisk

grammes (Ph.D. and D.sc.) and

projektbeskrivelse på maks. 1
s., den bedømte projektbeskrivelse, kopi af bedømmelsen,
vejlederudtalelse fra samtlige
vejledere, samt ansøgerens CV.

familiarization courses.
Periode: The academic year 20022003.
Application: For form and instruction contact Det Interna-

F O T O : J E S U S C H R I S T S U P E R S TA R , S C A N P I X

projekter inden for Klinisk

Ansøgningsfrist: 1/3-02.

sluttet en adgangsgivende eksamen ved VUC Odense og

og doktorer.
Støtte: Portioner efter legatbestyrelsens skøn til videnskabelige studieophold i udlandet

som læser ved en dansk uddannelsesinstitution.
Støtte: Portioner a kr. 1.000.

Forår i Studentermenigheden på Amager
Studentermenigheden på Amager er folkekirkens studenterfo-

En person kan tildeles flere

rum bestående af studerende, studenterpræsten og en akade-

portioner.

misk medarbejder. Arrangementerne afholdes i Hans Tausens Kir-

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

med sigte på forskning og vi-

tion for optagelse på undervis-

dereuddannelse.

ke på Islands Brygge eller på Københavns Universitet Amager.

ningsinstitution med angivelse

Tro på tværs – et samtaleforum med indbudte gæster

Sendes til: Afdelingen for Forsk-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

af start- og sluttidspunkt. Ske-

Hver anden torsdag kl. 15.15 – 16.30 (KUA, lok. 13.1.59) om tro,

ning og lægelig Videreuddan-

1010 Kbh. K. Enclose copies of

om ansøgerens uddannelse,

ma fås hos VUC Odense, Jern-

moral og politik. Første gang – 14/2 – indleder Imam Fatih Alev

nelse, Att.: Forskningsleder

references etc.

beskæftigelse og videnskabeli-

banegade 20, 5000 Odense C.

og Kathrine Kofod fra Kristeligt Forbund for Studerende med

Hanne Wielandt, Sydvang 1,
6400 Sønderborg.
Ansøgningsfrist: 1/3-02.
Yderlige oplysninger: Afdeling

To be sent to: CIRIUS, Att.: Lone

ge kvalifikationer; bevis for

Sendes til: VUC Odense.

emnet: Koranen og Bibelen – hvilken slags bøger er det? Anden

Lundgaard Jensen, Fiolstræde

den juridiske kandidatuddan-

Ansøgningfrist: 2/4-02.

gang – 28/2 – er dagens gæst Sherin Khankan, stifter af Kritiske

44, 1171 Kbh. K.

nelse og evt. bevis for den juri-

Uddeling: Juni.

Muslimer og stud.mag. i religionsvidenskab.

diske bacheloruddannelse; rej-

Yderligere oplysninger: VUC

Deadline for applications: 1/5-02.

for Forskning og lægelig Vide-

setidspunkt, varighed og mål
for den påtænkte studierejse;

Sønderborg, tlf. 7418 2453,

Stipendier til tyske
universiteter

www.sja.dk/ forsk-

Das Rektorat-stipendium ved

lige formål med studierejsen;

laegeudd.nsf.

Christian-Albrechts-Universität

forventede udgifter ved rejsen,

zu Kiel
Målgruppe: Danske studerende

reuddannelse, Sydvang 1, 6400

● STIPENDIER

Odense, tlf. 6313 9393.

Studiekreds om den nordiske protestantisme og velfærdsstaten
Med udgangspunkt i artikler af bl.a. Tim Knudsen, Per Ingesman
og Thyge Svenstrup drøfter vi forholdet mellem kristendom

herunder om hvorledes belø-

Ingeniør Svend G. Fiedler og
hustrus legat til fremme af
botanisk arkæologisk forskning

bet er beregnet. Det bedes op-

Målgruppe: Ph.d.-studerende, sti-

Carsten Frimand og Studenterpræst Hans Anker Jørgensen. Mø-

fyldig redegørelse for det fag-

og velfærdssamfund, demokrati og socialisme. Det vil være en
fordel at have læst bogen med ovennævnte titel (Århus Universitetsforlag 2000. Red. Tim Knudsen) der gennemgås af stud.mag.

under 32 år ved højere uddan-

lyst om rejsen kan foretages

pendiater og andre med kandi-

nelsesinstitutioner i Danmark

hvis der tildeles et mindre be-

dateksamen, men uden fast

RUF-Rejsestipendier
til specialestuderende

og med min. 2 års normerede

løb end ansøgt og om der er

studier bag sig. Fortrinsvis stu-

opnået el. søgt tilskud til sam-

Støtte: Legatportioner på ml. kr.

Målgruppe: Specialestuderende

derende på 4. semester og se-

me formål fra anden side og i

3.000 og 15.000. Uddeles for-

Østre Gasværk Teater for at se Jesus Christ Superstar og Nikolaj

inden for områderne ulands-

nere studietrin på flg. fagom-

bekræftende fald hvorfra og

trinsvis til konkrete opgaver

Udstillingsbygning for at opleve Hotel Pro Formas

relateret jordbrug og sundhed

råder: humaniora, teologi, ju-

med hvilke beløb.

som feltarbejde, museumsar-

jesus_c._odd_size. For nærmere oplysninger kontakt Jennie

samt andre områder af rele-

ra, samfundsvidenskaberne,

bejde m.v. der kræver ophold i

Gunnarsen, e-mail: jennie@hum.ku.dk.

vans for dansk ulandsbistand

matematik og naturvidenska-

Det samfundsvidenskabelige

berne.

Fakultet, Aarhus Universitet,

og -forskning med et godkendt specialeprojekt (inkl.

Støtte: Stipendieophold a 10 md.

OSVAL II for medicinstuderen-

med et beløb på ca. 570 euro

de).

pr. md.

Støtte: Et antal rejsestipendier à

Periode: Fra 1/10-02 til 31/7-03

Sendes til: Axel H’s Rejselegat,

ansættelse.

derne finder sted 21/2 og 7/3 kl. 15.15 – 16.30 i lok. 13.1.57 på KUA.
Kulturudflugter
Forårsturene går til Davids Samling (den islamiske afdeling),

udlandet.
Ansøgning: Indehl. beskrivelse af

Pilgrimsrejse

Ndr. Ringgade, bygning 327, 3.,

formål, budget, CV, herunder

Studentermenigheden planlægger en pilgrimsrejse til

8000 Århus C.

adresse og CPR-nummer samt

Birgitta Klosteret i Vadstena, Sverige i starten af maj måned.

Ansøgningsfrist: 15/3-02.

evt. referencer og andet rele-

For nærmere oplysning kontakt Tashia Dam, e-mail:

Uddeling: Ult. maj.

vant. Sendes i 3 eks.

tashiadam@hotmail.com el. Jennie Gunnarsen.

maks. kr. 20.000 til billet, ud-

under kulturaftalen mellem

Yderligere oplysninger: Legatets

Sendes til: Institut for Arkæologi

gifter til vaccinationer, visum,

Danmark og Tyskland 2002-

formand, lektor Tom Latrup-

og Etnologi, Att.: Lektor Ulla

Studenterpræst Hans Anker Jørgensen prædiker

forskningstilladelse, rejsefor-

2003.

Pedersen, tlf. 8942 1468.

Lund Hansen, Vandkunsten 5,

10/2 kl. 11.00 – Fastelavn med børn

1463 Kbh. K.

17/3 kl. 11.00 – Mariæ Bubudelse

sikring m.m. (dokumenterede

Ansøgningsskema fås også på

pr. md. til ophold. Det er en

Humboldt-Universität zu Berlin

Konsul Axel Nielsens
Mindelegat

forudsætning at der ikke op-

Målgruppe: Danske studerende

Målgruppe: Studerende ved sam-

udgifter) samt maks. kr. 3.500

www.ciriusonline.dk.

nås støtte til de samme udgif-

ved KU med min. 2 års norme-

funds- og sprogvidenskabelige

ter fra andet sted.

rede studier bag sig, fortrinsvis

uddannelser ved handelshøj-

studerende på 4. semester og

skoler og universiteter.

Ansøgning: Indehl. kort beskrivelse af projektets hovedpro-

senere studietrin.

Støtte: Portioner på kr. 10.000 –

Ansøgningsfrist: 1/3-02

29/3 kl. 16.00 – Rytmisk Langfredagsliturgi

Uddeling: Ult. marts.

31/3 kl. 11.00 – Påskedag
10/4 kl. 14.00 – Religionsmøde: Kristendom – Islam med Sherin

Mette Winkler’s fond til
støtte for kvindeidrætten i
Danmark

Khankan

Målgruppe: Aktive inden for det

20/5 kl. 11.00 – 2. Pinsedag

21/4 kl. 11.00 – Tornebusken – vejen, sandheden og livet
9/5 kl. 11.00 – Kristi Himmelfart

blemstilling, mål og metoder

Støtte: Stipendieophold a 10 md.

50.000 til studierejser i udlan-

videnskabelige, pædagogiske

16/6 kl. 11.00 – Den fortabte søn

(maks. 2 s.); skriftlig godken-

med et beløb på ca. 460 euro

det af min. 3 md. Ikke gruppe-

el. administrative område i f.m.

Der er altid mulighed for at stille spørgsmål til præsten ved kaf-

delse fra de projektansvarlige i

pr. md.

rejser.

kvindeidræt.

fen efter gudstjenesterne.

samarbejdslandet; kopi af rele-

Periode: Fra 1/10-02 til 31/7-03.

Periode: Studieophold efter 1/4-02.

vante eksamenspapirer; bud-

Universität zu Köln

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

get inkl. specifikation af den

Målgruppe: Danske studerende

Støtte: Særligt støtte til rejselegater til deltagelse i konferen-

Lektor Elmo Due, pastoralseminariet, prædiker

fås hos SU-kontoret, Fiolstræde

cer, kongresser, seminarer m.v.

17/2 kl. 11.00 – Hvem er størst
24/3 kl. 11.00 – Palmesøndag

ansøgte sum; oplysninger om

ved KU med min. 2 års norme-

22, 1171 Kbh. K. Vedlæg doku-

i ind- og udland. Især til rejse-

finansiering fra anden side

rede studier bag sig.

mentation for den udenland-

ophold for deltagelse i

m.m. Ansøgningsskemaer fås

Støtte: Stipendieophold a ca. 9

ske uddannelsesinstitutions

IAPESGW’s arrangementer.

Studenterpræst Hans Anker Jørgensen er ansat af folkekirken
som studenterpræst på KUA og står til rådighed for personlige

hos de respektive uddannelses-

md. med et beløb på ca. 500

accept af ansøgerens tilknyt-

institutioner el. hos koordina-

euro pr. md.

ning til institutionen og et fyl-

stående hjemmeside el. på tlf.

samtaler. Studenterpræsten foretager også kirkelige handlinger

destgørende budget.

3532 0823 ml. 10-11.

for de studerende som fx vielser. Du kan aftale at mødes med

torerne.
Ansøgningsfrist: 15/3-02.

Periode: Det akademiske år 20022003.

Ansøgning: Skema fås på neden-

Sendes til: SU-kontoret.

Sendes til: Mette Winkler’s Fond,

Hans Anker Jørgensen på hans kontor på KUA eller komme forbi

Uddeling: Primo april 2002.

For alle stipendier gælder

Ansøgningsfrist: 11/4-02.

c/o Institut for Idræt, Køben-

i træffetiden, KUA, lok. 13.1.69, e-mail: hansank@hum.ku.dk, tlf.

Yderligere oplysninger: Netværk

Ansøgning: Skema fås på Det in-

Uddeling: Inden sommerferien.

havns Universitet, Nørre Allé

3532 8017 (onsdag-torsdag, bedst kl. 11-12) eller i Hans Tausens

51, 2200 Kbh. N.

Kirke, Halfdansgade 6, tlf. 3257 5698 (tirsdag efter aftale el. fre-

for Jordbrugsrelateret Ulands-

ternationale Kontor. Ansøg-

forskning, koordinator Anne

ning vedlægges bilag. Ansøge-

Bernths Rejselegat

Ansøgningsfrist: 1/3-02, kl. 12.00.

dag kl. 11-12). Tlf. privat 4818 0950. Alle øvrige foredrag arran-

Sørensen, KVL, Bülowsvej 17,

re skal beherske og kunne do-

Målgruppe: Dygtige yngre juri-

Yderligere oplysninger: Se

geres løbende i denne avis. For yderligere oplysninger, se

1870 Frb. C. el. www.pub-

kumentere kendskab til tysk.

health.ku.dk/enrecahealth
samt for andre relevante om-

Sendes til: Det internationale

diske kandidater – i særlige
tilfælde også studerende – fra
danske universiteter.

www.ifi.ku.dk.
Uddeling: 1/3 og 1/9-02.

www.hum.ku.dk/sma.
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Rens et kranium
Tag børnene med på Zoologisk Museum i vinterferien. Fra den 9. til den 17. februar, kl. 10.00-17.00, kan du
blandt andet rense dit eget minkkranium eller se en konservator dissekere pattedyr. Du kan også høre
gode historier i eventyrhulen.
Zoologisk Museum, Københavns Universitet, Universitetsparken, tlf. 3532 1000

Det Letterstedtske Selskab

ningen, Box 34037, 100 26

des i 5 eks. Ansøgninger mod-

Studie- og Eksamenskontoret,

sekretær Asmah Hussain,

udviklingen af programmet

Den danske afdeling

Stockholm, Sverige.

tages ikke som fax el. e-mail.

Øster Voldgade 3,

tlf. 3532 7628, e-mail:

Dionysos der sigter mod om-

tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-

A.Hussain@pubhealth.dk el.

fattende digitalisering af iko-

eksamenskontor@adm.ku.dk.

www.pubhealth.ku.dk/stf/phd-

nografi fra definerede perio-

kursus.html.

der. Seminaret vil give eksem-

Støtte: Til enkeltpersoner som
tilskud til studierejser i et el.
flere andre nordiske lande.

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Ansøgningsfrist: 1/3-02 og

Brogårdsvej 70, postboks 71,

15/9-02.

2820 Gentofte.

Uddeling: To uddelinger i 2002.

Ansøgningsfrist: 7/3-02, kl. 16.00.

Maks. kr. 5.000.
Ansøgning sendes til: Prof.
Vagn Skovgaard-Petersen,
Svanevænget 4, 2100 Kbh. Ø.
Ansøgningsfrist: 1/3-02.

● KURSER

Einar Hansens
forskningsfond

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek

Temaaften: Kejserens Atlas

Stöd: Projekter som syftar till att

Kursus: Introduktion til Det Kon-

Indhold: Både klodens miljø og

stændige projekter el. en klart

främja vetenskapligt samarbe-

gelige Biblioteks hjemmesider,

kærligheden er på katastrofe-

angivet del af et større projekt

te och institutionkontakter

især REX-databasen og biblio-

kurs når Ib Michael læser ud-

inden for kunsthistorisk forsk-

mellan de humanistiska disci-

tekets klassifikationssystemer.

valgte passager fra sin nye ro-

Støtte: Til projekter inden for
kunsthistorisk forskning: Selv-

● FORSKNINGSSTØTTE

plificerende indføring i pro-

Uddelingen: Medio april 2002.

Novo Nordisk Fonden
Udvalget for Kunsthistorisk
Forskning

● MØDER

ning, herunder klassisk arkæo-

plinerna vid Köpenhamns och

Tid: 19/2-02, kl. 10.15-13.15.

man Kejserens Atlas (2001).

logi. Desuden støtte til projek-

Lunds universitet genom sym-

Sted: KUA.

Derefter samtale med forfatte-

Støtte: Til videnskabelige arbej-

Kursus: Introduktion til tidsskrifts-

ren. Aftenen indledes med
nister Svend Auken prædiker.
Efter arrangementerne er der

Konference/møde

tlf. 046-222 71 44/45/48.

Tid: 20/2-02, kl. 10.15-15.15.

café med vand, vin og øl.

Indhold: Oplæg og diskussion på

Forskningen skal fortrinsvis ud-

res gæstebesøg i andre nordi-

føres i Danmark.

søgning og artikelsøgning.

Ansökan: Blankett på

ning af publikationer af fælles

fås på www.novonordisk-

nordisk interesse samt kunst-

fonden.dk el. i fondens

son, Institutionen för konst-

nerisk udveksling i Norden.

sekretariat, tlf. 4443 9038 el.

och musikvetenskap, Box 117,

delse til Det Kgl. Biblioteks

221 00 Lund, Sverige.

servicetelefon, tlf. 3347 4747#1

Sändas till: Prof. Sten Åke Nils-

Ansökningstid: 1/3-02.

Sundhedsvidenskab

Sted: Fiolstræde.

Tid: 12/2-02, kl. 19.30.

Tilmelding: Telefonisk henven-

Sted: Hans Tausens Kirke,
Arrangør: Studentermenigheden

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

på Amager,

Evt. ændringer kan ses på:

www.hum.ku.dk/sma.

▼

Kurser med fokus på
udviklingslande
Sætternissen havde været på spil

Åbent hus
Indhold: Uddannelsens studiele-

nydanske kvinder.
Oplægsholdere: Elisabeth Arnold
MF og Grete Bille, valgobservatør.
Tid: 19/2-02, kl. 17 – 20.
Sted: Vimmelskaftet 35 B, 5.

Indhold: Gå hjem møde i serien
“Fortællinger og kultur”.
Oplæg og samtale.

i avis 1. Vi bringer opslaget i

Tid: 26/2-02, kl. 17.00 – 19.30.

sin korrekte ordlyd.

Sted: Vimmelskaftet 35 B, 5.

Indhold: Ved Afdelingen for In-

dansk for (især) udenlandske/

Arrangører: EVAs ARK, tlf. 3332
1824, e-mail: vera@evasark.dk.

Arrangører: EVAs ARK, tlf. 3332
1824, e-mail: vera@evasark.dk.
Yderligere oplysninger: Se
www.evasark.dk.

From Gas to Gene:
Molecular mechanism of
oxygen sensing in health
and disease

der og studerende vil fortælle

ternational Sundhed på Kø-

om studiets opbygning og ind-

benhavns Universitet udbydes

hold. Uddannelsen består af to

ekstraordinært to kurser med

hovedfag: cellebiologi og hu-

fokus på udviklingslandene:

man patofysiologi samt en ræk-

“Health in Emergencies” og

ke metodekurser og naturvi-

“HIV/AIDS, Prevention, Con-

Åbent Hus på
Københavns Universitet

denskabelige redskabsfag. Der

trol, Care and Advocacy.”

Målgruppe: Potentielle stude-

indgår tillige to kliniske kurser

Kurserne er et led i Master of

på et universitetshospital.

International Health-program-

Indhold: Orientering om studier-

Institute of Medical Biochemi-

met. Optagekrav svarende her-

nes indhold, tilrettelæggelse

stry and Genetics (IMBG), Uni-

til. Begrænset deltagerantal.

og erhvervsmuligheder samt

versity of Copenhagen, Panum
Institute, e-mail:

Ansøgningsfrist for optag:
FOTO: STOCK SHOP

Halfdansgade 6.

Fra Grækenland

Nyt optag på Humanbiologi

5/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se
www.evasark.dk.

rende.

Sprog: Engelsk.

præsentation af de fysiske

Sted: Panum Instituttet,

Tid: 7/3 – 5/4-02.

rammer. Mulighed for at møde

Sted: Panum Instituttet, Nørre

studerende, undervisere og

Hannover Auditoriet.
Arrangør: Studienævn for

Overvejer du studieophold i udlandet?
● EKSAMEN

Allé 4-6, 2200 Kbh. N.
Pris: Kr. 10.000.

▼

Københavns Universitet afholder en International Markedsdag
målrettet dig der overvejer studieophold i udlandet. En række

Eksamenstilmelding

internationale organisationer vil deltage og informere om mulig-

Tilmelding til eksaminer på bachelor- og kandidatuddannelsen
Fag: Matematik, Datalogi, Stati-

tetsparken 15, building 12,
aud. 2.
Organizer: Jens Høiriis Nielsen,

jhn@imbg.ku.dk.
Additional information: For abstracts see www.biokemi.org.

Tid: 28/2-02. De fleste fag afholder to præsentationsrunder,

Farvel til Folkloristik?

Yderligere oplysninger: Birgitte

kl. 12 og kl. 15.

Livet, døden og kærligheden

tlf. 3532 7634,

Naturvidenskab

studievejledere.

sity of Copenhagen, Universi-

Ansøgningsfrist: 18/2-02.
Gantriis, Afd. f. Int. Sundhed,

på Københavns Universitet

Time: 21/2-02, kl. 13.15-17.00.
Venue: Zoologisk Institut, Univer-

Møde: 28/2-02, kl. 15.00.

Humanbiologi, tlf. 3532 7528.

om studiemuligheder gennem Københavns Universitets udveks-

gudstjeneste hvor fhv. miljømi-

www.kb.dk/yd/kurser/.

● UDDANNELSE

hederne i netop deres hjemlande. Derudover vil du kunne høre

og Teatervidenskab.

Sted: KUA.

dier i nordiske forhold; forske-

Kom til International Markedsdag den 21. februar 2002

9.3.14.
Arrangører: Kunsthistorie, Dans

Tid: 14/2-02, kl. 13.15-16.15.

sök.

e-mail: nn-fond@novo.dk. Sen-

Sted: Teatervidenskab, KUA, lok.

www.eken.lu.se/stipenider el.

posier, exkursioner och gästbe-

vikle kunsthistorisk forskning.

Sendes til: Letterstedtska Före-

art.
Tid: 15/2-02, kl. 13-16.

Grundloven og frihedsrettighederne. Kvindernes
Grundlov, CEDAW

ter som kan bidrage til at ud-

der med sammenlignende stu-

Ansøgning: Skema og vejledning

blematik af fx systematisk, teknisk, kildekritisk, kunsthistorisk

Letterstedtska Föreningen

ske lande; konferencer; tryk-

grammets principper og pro-

e-mail: B.Gantriis@pubhealth.

Sted: Institutter og fag på
Københavns Universitet.
Arrangør: Den Centrale Studie-

Indhold: I anledning af nedlæggelsen af Center for Folkloristik ved Københavns Univer-

ku.dk. Se også www.pub-

og Erhvervsvejledning i samar-

sitet afholdes et seminar der

health.ku.dk/mih/mih.html.

bejde med fakulteterne, se

sætter fokus på den folklori-

www.ku.dk.

stiske faglighed. Formålet er at

Humanistisk
sundhedsforskning

Åbent Hus aftenvejledning

spændvidde, for selv om faget

Målgruppe: Ansøgere til Køben-

ikke længere eksisterer på

markere fagets aktualitet og

lingsaftaler samt få information om ansøgningsprocedure, for-

stik, Aktuar, Matematik-Økono-

Ph.d.-kursus

håndsgodkendelse, merit og meget mere.

mi, Fysik, Astronomi, Biofysik,

Målgruppe: Ph.d.-studerende in-

Markedsdagen vil bestå af mindre informationssessions, boder

Geofysik, Kemi, Miljøkemi, Bio-

den for sundhedsvidenskab,

hvor du kan få svar på individuelle spørgsmål samt en internatio-

kemi, Geografi, Geologi, Geo-

samfundsvidenskab og huma-

valg og optagelsesregler på

Med kvalitative studier og en

nal café hvor du kan få en snak med internationale studerende

logi-Geofysik, Biologi og Idræt.

niora samt andre interesserede

Københavns Universitet.

kritisk tilgang til normer og

havns Universitet.
Indhold: Orientering om studie-

noget dansk universitet er
folkloristik et levende fag.

eller medstuderende der har været på udenlandsophold.

Termin: Sommereksamen 2002.

der bruger humanistiske meto-

Tid: 28/2-02, kl. 18.30.

forestillinger beskæftiger fol-

Vi glæder os til at se dig den 21. februar 2002 i Festsalen på Frue

Tilmelding: Uge 9-10 (25/2 – 8/3-

der og teorier i deres projekter.

Sted: Fiolstræde 22, 4.

kloristikken sig med hverdags-

Plads.

02) på www.ku.dk/selvbetje-

Indhold: Introduktion til teorier

Arrangør: Den Centrale Studie-

ning/ el. på Studie- og Eksa-

og metoder inden for humani-

og Erhvervsvejledning, se

Københavns Universitets internationale Kontor, Fakulteterne ved

menskontoret, Øster Voldgade

stisk forskning af relevans for

www.ku.dk.

Københavns Universitet

3. Tilmelding kan ikke finde

sundhedsforskning og diskus-

sted på institutterne. Eftertil-

sion af deltagernes projekter.

Samt særligt inviterede:
Australian Trade Commission

melding er ikke mulig.
Afmelding: Alle afmeldinger til

Kursusledere: Lene Koch og
Signild Vallgårda, Afdeling for

British Council

eksamen skal ske skriftligt til

Sundhedstjenesteforskning,

Institut Francais

Studie- og Eksamenskontoret

Institut for Folkesundhedsvi-

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

senest 1 uge før eksamen. Ved

Goethe Instituttet
Europa Kommissionen og Europa Parlamentet
Mere information: www.ku.dk/sa/inter.

kulturen.
Oplæg: Dyrefilm som mytologiske fortællinger ved forfatter
og BA Charlotte Weitze Chri-

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

stensen; Bevaring af ansigter.
Visuel folkloristik ved cand.mag.
Helle Mathiasen; Refleksioner
over kulturelle spejlbilleder.
Visuelle fortællinger om lighe-

denskab, tlf. 3532 7961, e-mail:

Ikonografi, digitalisering
og teater

mundtlige eksaminer der

l.koch@pubhealth.ku.dk el.

Indhold: Seminar ved dott.ssa

Nina Monefeldt Wittendorff;

strækker sig over flere dage,

s.vallgarda@pubhealth.ku.dk.

Chiara Barbieri, Università

At træde ud af en bus og så

der og forskelle ved cand.mag.

regnes fristen fra en uge før

Tid: 13/5 – 17/5-02.

degli Studi, Dipt. di Storia della

bare sige ‘wauww!’ – Rejsen-

første eksamensdag.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

Arti e dello Spettacolo, Firenze

des kulturelle paradisforestil-

om teaterikonografi. Chiara

linger ved cand.mag. Sarah

Barbieri er centralt placeret i

Holst Kjær; Neverland tur/re-

Yderligere oplysninger:
www.nat.ku.dk/studadm el.

damsvej 3.
Yderligere oplysninger: Kursus-
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PUMA-kurser for KU-ansatte
PUMA beskæftiger sig med kursusvirksomhed, journalkoordinering og konsulentvirksomhed inden for
personale- og organisationsudvikling. To gange årligt udsendes et kursuskatalog med et bredt udvalg af
kurser for alle ansatte ved universitetet. Læs mere om forårets kurser på www.ku.dk/puma.

PUMA tilbyder hjælp til selvhjælp
Kurser for alle medarbejdere på Københavns Universitet –
PUMA’s kursuskatalog – foråret 2002

P

PUMA’s kursuskatalog for foråret 2002 er
udkommet og sendt til alle universitetets
enheder. Kurserne skal bidrage til at alle
medarbejdere på Københavns Universitet er
bedst muligt rustet til at løse nuværende og
fremtidige arbejdsopgaver og derigennem sikre
en stadig udvikling af Københavns Universitet.
PUMA’s konsulenter tilbyder også deres bistand til specifikke opgaver ude i enhederne.
Som noget nyt introduceres Administrativt
10.000 km’s eftersyn dette forår.

Kursus/Dato
Coaching – en metode til udvikling:
24. og 25. april (2 dage).
Personlige kompetencer i projektledelse:
29. og 30. april (2 dage).
Projektarbejdsformen og den aktive deltager:
18. marts (1 dag).
Teamledelse – afdelingsledelse:
15. april (1 dag).

Personale og forvaltning
Konsulentydelser
PUMA tilbyder hjælp til selvhjælp. Med udgangspunkt i enhedens opgaver, redskaber og
ønsker tilbyder vi rådgivning omkring administrative rutiner med henblik på at optimere det
daglige arbejde.
Medarbejderudviklingssamtaler på instituttet:
Med den ny personalepolitik for Købehavns
Universitet og nye retningslinjer for kompetenceudvikling skal alle medarbejdere på Københavns Universitet årligt tilbydes en samtale med
deres nærmeste leder. PUMA tilbyder at være
sparringspartner i den indledende fase.
Ud over de kurser der er annonceret i kursuskataloget, tilbyder PUMA Skræddersyede kurser:
PUMA skræddersyr kurser i samarbejde med de
enkelte enheder. PUMA’s konsulenter tager udgangspunkt i enhedens aktuelle behov og sammensætter forløb der passer til den konkrete
situation.
For yderligere information se kursuskataloget
eller kontakt PUMA.
Forårets nyheder
Dette forår byder på en række kursusnyheder
inden for områderne Ledelse og organisation,
Personale og forvaltning, Internet og Pædagogik. Kataloget indeholder naturligvis også gamle kendinge der introducerer medarbejdere til
KU’s administrative systemer og procedurer.
I det følgende præsenteres forårets nyheder
kort. Der gives et overblik over hvilke kurser der
afholdes, hvornår og hvor længe de varer. Se
også www.ku.dk/puma.

Kurserne i foråret
Ledelse og organisation
Alle 4 kurser der udbydes inden for dette område er nyheder.
Coaching – en metode til udvikling: Coaching
er en struktureret metode til at iscenesætte udvikling i relation til både den enkelte medarbejder, organisationen samt lederen selv.
Personlige kompetencer i projektledelse: Sætter
fokus på udfordringer og muligheder i projektledelse, de personlige kompetencer hos projektlederen samt projektledernetværk.
Projektarbejdsformen og den aktive deltager:
Kurset giver introduktion til det at arbejde i projekter og de dilemmaer man som deltager må
forholde sig til når man skal indgå i et projekt.
Teamledelse-afdelingsledelse: Deltagerne på
kurset vil arbejde med egne roller som teamledere ud fra emner som: Situationsbestemt ledelse, delegering og coaching af medarbejdere,
vanskelige samtaler og svære beskeder.

Inden for dette område byder foråret på 4 nyheder.
Administrativ formidling – kort og godt!: Specielt det administrative skriftsprog har en tendens til at blive unødigt stift. Ikke af ond vilje
fra skribentens side, men nok så meget fordi
formuleringerne har en lang – og tung – tradition bag sig. Formålet med kurset er at øge deltagernes sprogbevidsthed og viden om hvordan
en tekst fungerer.
Aktiv korrekturlæsning: Kurset gør deltagerne
bedre til at finde og rette fejl i en tekst. Men for
at en tekst er vellykket, er det ikke tilstrækkeligt, at den er formelt korrekt. Derfor gøres deltagerne også bevidste om kravene til en velformuleret tekst.
Følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen:
Kurset arbejder med følelsesmæssig intelligens
som redskab til at skabe tillid, loyalitet, engagement, sammenhold og forandringsvilje i arbejdssituationen.
Stresshåndtering: Stress er et væsentligt samfundsproblem som kan have alvorlige følgesygdomme i kølvandet. Kursets formål er at lære
kursisterne at mindske eller helt fjerne stress og
derved øge trivsel, produktivitet og kreativitet.
Kursus/Dato:
Administrativ formidling – kort og godt!:
13. marts (1 dag).
Mødeteknik:
28. februar (1 dag).
Referatteknik:
6. februar (1 dag).
Aktiv korrekturlæsning:
3. april (1 dag).
Følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen:
8. april (1 dag).
Stresshåndtering: afholdes 2 gange i foråret:
25. februar og 12. marts (4 timer).
Introduktion til journal og ScanJour:
22., 23. og 30. april (3 dage).
Udvidet brug af ScanJour:
6. juni (1 dag).
Selvbetjening af telefonbogen:
18. marts (11/2 time).
Ferie- og fraværsregistrering i ScanPas:
22. april (3 timer).
Kend din arbejdsplads – introduktion til
Københavns Universitet:
To forløb afvikles i foråret. Tid og sted meddeles
direkte til deltagerne.

Pædagogik

Internet

Inspiration og fornyelse for erfarne undervisere:
Ved stadig at fokusere på at blive en bedre underviser undgås rutine og stagnation. Målet
med kurset er at inspirere erfarne universitetslærere til at videreudvikle deres undervisning.
Lær at bruge stemmen bedre: Mange undervisere mangler basal viden om, hvordan man
udnytter og forbedrer stemmens muligheder.
Bruger vi gennem længere tid stemmen forkert,
indskrænkes dens muligheder. At få styr på
stemmen giver fysisk og psykisk overskud så
man kan koncentrere sig om indholdet.

Foråret byder på to nye kurser.
Målrettet kommunikation i webtekster: Giver
deltagerne indblik i hvilke overvejelser man bør
gøre sig når man skriver og redigerer tekster til
nettet.
Brug af nye elektroniske kommunikationsformer: Formålet er at deltagerne bliver mere bevidste og bedre til at bruge de mange muligheder og faldgruber der er ved de nye elektroniske
kommunikationsformer.

Kursus/Dato
Inspiration og fornyelse for erfarne undervisere:
18. februar (3 timer).
Lær at bruge stemmen bedre:
20. marts (1 dag).
Pædagogisk lynkursus:
11. februar (4 timer).
Projekt- og specialevejledning:
14. marts (1 dag samt 1/2 opfølgningsdag der
aftales under forløbet).

Studieadministration
I foråret udbydes følgende kurser:
Kursus/Dato
Servicering og vejledning af den studerende:
16. april (1 dag).
Introduktion til Fønix: afholdes 2 gange i foråret:
21. februar og 24. april (3 timer).
Ph.d.-administration – økonomi:
11. marts (4 timer).
Ph.d.-administration – studieadministration:
4. marts (4 timer).

Kursus/Dato
FrontPage 2000 introduktion: afholdes to gange
i foråret:
25. og 26. februar samt 17. og 18. april (2 dage).
Målrettet kommunikation i webtekster:
25. april (4 timer).
Brug af nye elektroniske kommunikationsformer:
12. marts (5 timer).

IT-kurser hos 4D konsulenterne
PUMA’s uddannelsesaftale med 4D konsulenterne omfatter flere forskellige uddannelsestilbud:
Åbne kurser til Københavns Universitets priser.
Test til pc-kørekort.
Lukkede kurser for afdelinger eller grupper af
medarbejdere.
Aftalen med 4D konsulenterne omfatter uddannelsestilbud inden for Microsofts mest almindelige edb-programmer. Aftalebeskrivelsen med
4D konsulenterne findes i kursusprogrammet
og på PUMA’s hjemmeside.

Sprogkurser på studieskolen
Økonomi og regnskab
Inden for dette område udbydes 10 gamle kendinge.
Kursus/Dato
KU Økonomi:
21. marts (1 dag).
KU Regnskab:
17. april (1 dag).
Ekstern finansiering:
27. februar (1 dag).
Regnskabsafstemning:
10. september (11/2 time).
Kontering:
30. maj (11/2 time).
Kontoudskrifter:
30. maj (11/2 time).
MiniRegn introduktion: afholdes både i foråret
og efteråret:
16. maj og 9. oktober (3 timer).
MiniRegn avanceret: afholdes 2 gange i foråret:
6. februar og 22. maj (1 dag).
ØSS for begyndere: afholdes 2 gange i foråret:
19. marts og 6. maj (1 dag).
Tjenesterejsecirkulære og rejseafregning:
afholdes både i foråret og efteråret:
21. februar og 25. september (2 timer).

PUMA’s aftale med Studieskolen i København
om sprogundervisning omfatter følgende:
Kursus i engelsk for administrative medarbejdere på Københavns Universitet.
Kursus i engelsk for laboranter på Københavns
Universitet.
Kursus i dansk på alle niveauer for udlændinge
ansat på Københavns Universitet.
Beskrivelse af aftalen med Studieskolen findes i
kursuskataloget og på PUMA’s hjemmeside.

Praktiske oplysninger
Yderligere information om PUMA’s kurser findes i kursuskataloget der er sendt til alle enheder på universitetet.
Oplysningerne er ligeledes tilgængelige på
www.ku.dk/puma/. Det er også muligt at bestille flere kursuskataloger på tlf. 3532 2659
el. e-mail: puma-info@adm.ku.dk.
For interne kurser opkræves normalt en kursusafgift på kr. 600 pr. dag uanset kursusart.
Optagelse sker i den rækkefølge vi modtager
tilmeldingerne – altså “først til mølle...”. Tilmeldingen er bindende og skal som regel være
PUMA i hænde senest tre uger før kursets start.
Tilmeldingsblanketter findes bagest i det trykte kursuskatalog eller på PUMA’s hjemmeside.
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Terrorpakken – bliver beskyttelse til krænkelse?
Paneldebat om risikomomenterne ved dansk terrorlovgivning. Er der fare for at den kommer til at krænke en række basale rettigheder som
retssikkerhed? Kan vi risikere at den vestlige verdens juridiske svar på terror kommer til at spænde ben for grupper med legitime politiske mål?
Paneldebat i Amnesty Internationals Studentergruppe den 5. marts 2002, kl. 19.30-21.30
på Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, København K.

Samfundsvidenskab

▼

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

tur. Overskridelsens land og in-

kæologi og Etnologi, KU;

dividets rejse fortalt af unge

dr.phil., lektorvikar John Lind,

technoravere ved cand.mag.

Syddansk Universitet; projekt-

Pernille Obitz Mathiessen;

seniorforsker Jan Bill, National-

Cand.scient.anth.
Karen Valentin

Kærlighedens ulidelige valgfri-

museets Marinarkæologiske

Titel: The Paradox of Schooling –

hed. Om følelsernes fornuft og

Forskningscenter; cand.mag.,

The Possibilities of Formal

kærlighed i selvsving ved

enhedsleder Per Kr. Madsen,

Education for Squatter Families

Tid: 12/2, kl. 13.15-15.00

cand.mag. Caroline Beck; For-

Nationalmuseet; cand.mag.,

in Kathmandu, Nepal.

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4., Aud. 12

tælling, eksistens og virkelig-

ph.d.-stip. Helle Sørensen, Det

Tid: 15/2-02, kl. 14.00.

hed – forældres fortællinger

Juridiske Fakultet, KU; mag.art.

Sted: Institut for Antropologi,

Michael H. Gelting, Rigsarkivet.

Prof. Karen Tranberg Hansen, Dept. of Antropologi, Northwestern University

Arrangør: Center for Afrikastudier

Aud., Frederiksholms Kanal 4.

Lone Ree Milkær; Den lykke-

Tid: 15/3-02, kl. 9.30-17.00.

lige cand.mag. – en fortælling

Sted: Vandkunsten 5, Aud. C.

lingen kan købes inden forsva-

Afskedsforelæsning: Hvordan verden blev mindre.
Nogle overvejelser om globaliseringsprocessens første århundreder

om humor, handicap og spe-

Tilmelding: Frokost i huset kan

ret ved henv. til instituttets re-

Prof., dr.phil. Niels Steensgaard, Institut for Historie

cialeskrivning ved cand.mag.

bestilles hos Hanne Fabricius,

Trine Ravn.

e-mail: hanfabr@hum.ku.dk se-

Tid: 23/2-02 kl. 11-17.
Sted: Den Sorte Diamant, Blixensalen.
Yderligere oplysninger: Sarah
Holst Kjær, tlf. 3331 5272.

Seminar om designteori
Indhold: Fokus på den aktuelle
designforskning med emner

nest 14 dage før.
Arrangør: Institut for Arkæologi
og Etnologi samt MiddelalderCirkelen ved Institut for Historie.

ception, tlf. 3532 3468.

Tid: 14/2, kl. 13.15
Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Cand.polit.
Torben Mark Pedersen

Arrangør: Institut for Historie

Titel: Business Cycles and Econo-

Between Coin and Icon: Towards the Cultural History of Money

mic Growth.

Kirill Postoutenko, University of Southern California

Tid: 22/2-02, kl. 15.00.

Gaining Insight from
Research Information
Call for Papers for the 6th inter-

inden for digitalt design, de-

national conference on

signhistoriografi, designkura-

Current Research Information

tering, designpædagogik samt

Yderligere oplysninger: Afhand-

Systems – CRIS 2002.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Tid: 15/2, kl. 11.00-13.00

Institut, Studiestræde 6, 2.

Sted: KUA, lok. 15.1.32

Yderligere oplysninger: Afhandmisk Institut, tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

▼

branding og vareæstetik.

Time: 29 – 31/8-02.

Program fås på hjemmesiden.

Venue: Kassel, Germany.

Roberto Machuca

Organizer: The University of

Titel: Investigation of Intra- and

Tid: 1/3 – 2/3-02.

Arrangør: Engelsk Institut, Jon Kyst, e-mail: kyst@hum.ku.dk

lingen fås ved henv. til Økono-

Uddrag af Den Permanente Internationale
Domstols historie og
praksis 1922 – 1946

Sted: IT-højskolen i København.

Kassel and the Social Science

Inter-patient variability of Hu-

Tilmelding: Inden 19/2-02.

Information Centre, Bonn in

man Immunodeficiency Virus

Tid: 15/2, kl. 16.15-17.30

Arrangør: Institut for Kunsthisto-

cooperation euroCRIS.

Type I (HIV-1)

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3

rie, Lars Dybdahl og IT-højskolens Afdeling for Digital Æste-

Additional information: See
www.eurocris.org/cris2002.

Tid: 22/2-02, kl. 14.00.

Arrangør: Københavns Universitet

Sted: Statens Serum Institut,

og den danske afd. af Internatio-

tik og kommunikation, Ida

Foredragssalen, Bygn. 43, Artil-

Engholm.

lerivej 5

Yderligere oplysninger: http://
diac.it-c.dk/designseminar.
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FAU-Seminar 2002:
Partners in Development?

Humaniora

Target group: Development

Thomas Scheike

researchers, practitioners and
students.
Speakers: Jan Nederveen Pieter-

▼

Titel: Dynamic Event History

Yderligere oplysninger: Afhand-

nal Law Association
Den 15. februar 2002 er det 80 år

lingen kan fås ved henv. til for-

siden at Den Permanente Internatio-

fatteren, Store Kongensgade

nale Domstol (nu Den Internationale Domstol, ICJ) åbnede i Fredspaladset i Haag. Domstolen var

91, 3., 1264 Kbh. K, tlf. 2623

den første permanente domstol på internationalt plan og afgjorde bl.a. Grønlandssagen mellem

3333, e-mail: rma@stocktal.dk.

Norge og Danmark i 1933. Forelæsningen bygger på forelæserens ph.d.-afhandling om Den Permanente Internationale Domstol der står for udgivelse.

Humaniora

▼

Models.
Officielle opponenter: Prof.

se; Alan Fowler; Tilman Alten-

Michael Sørensen og prof. Dr.

burg.

Ludwig Fahrmeir.

Workshops: State to State Aid –

Adjunkt, ph.d. Ole Spiermann

Opponenter ex auditorio: Kan

Cand.mag. Morten Heiberg
Titel: Mussolini and Franco. Men
Who Would Be Emperors. The

Om den Sovjetiske Rubels Fødsel fra Ånden i Platons Semiotik
Kirill Postoutenko, University of Southern California

Spanish Civil War (1936-1939)

Tid: 18/2, kl. 9-11

Politics, Partnership and Parti-

tilmelde sig hos leder af forsva-

and the Fascist Struggle for

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

cipation; NGO Partnerships as

ret.

Supremacy.

Arrangør: Østeuropainstituttet, Jon Kyst, e-mail: kyst@hum.ku.dk

Capacity Building?; Private

Tid: 28/2-02, kl. 14.00 præcis.

Tid: 15/2-02, kl. 13.00.

Sector Development – The Role

Sted: Universitetsparken 5, Aud.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

of Global and Local Firms in

6.

Foredraget holdes på russisk

Yderligere oplysninger: Afhandlingen ligger til gennemsyn og

Det romantiske landskab: C.D. Friedrich og Wordsworth

tatsen (Aalborg 2002) kan fås

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

Lektor Lis Møller, Aarhus Universitet

Time: 7/3 – 9/3-02.

ved henv. til doktoranden,

information på KUA og til gen-

Tid: 18/2, kl. 13.15

Venue: Djursvold Kursuscenter,

e-mail: ts@math.auc.dk el. på

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

Sted: KUA, lok. 13.1.59

www.math.auc.dk/people/

læsesal Øst, Slotsholmen samt

Arrangør: Dansk Selskab for Romantikstudier

Additional information: Contact

staff/ts.htm. Bedømmelsesud-

på Romansk Institut.

The Association of Develop-

valgets indstilling kan fås ved

ment Researchers in Denmark

henv. til Det Naturvidenskabe-

(FAU), c/o CDR, tel. 3385 4690,

lige Fakultet, tlf. 3532 4256,

Cand.psych.
Søren Kyllingsbæk

e-mail: fau@cdr.dk. Postal Ac-

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

Titel: Parallel and Serial Selective

Development; Corporate Social
Responsibility.

Grenå.

Yderligere oplysninger: Dispu-

count: 1 65 11 61 or
www.udviklingsforskning.dk.

By og land i Europæisk
Middelalder

Processing in Vision.

● P H . D . - F O R S VA R

Tid: 26/2-02, kl. 16.00.
Sted: KUA, lok. 6.1.66.
Yderligere oplysninger: Afhand-

Teologi

▼

lingen ligger til gennemsyn og
hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

Tværfagligt Symposium

Anna Vind

information på KUA og til gen-

Titel: Latomus og Luther. Striden

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

cand.mag., ph.d.-stip. Anne

om, hvorvidt enhver god ger-

læsesal Øst, Slotsholmen samt

Katrine Gjerløff, Inst. for Histo-

ning er synd.

på Institut for Psykologi.

Oplægsholdere: Prof. Niels Lund,
Inst. for Historie, KU;

rie, KU; fil.dr. Peter Carelli,

Tid: 22/2-02, kl. 13.00.

Arkeologiska institutionen,

Sted: Købmagergade 46, 1. sal,

Lunds universitet; cand.mag.,
museumsinspektør Lars Jørgensen, Nationalmuseet; undervisningsassistent, ph.d.-stip.
Kim Esmark, Inst. for Historie,
RUC; cand.phil., ph.d.-stip.
Hanne Fabricius, Inst. for Ar-

Aud. 7.

FOTO: POLFOTO

om dødfødsel ved cand.mag.

The Battle about Secondhand Clothing Import in Zambia

U N I V E R S I T E T SAV I S E N 2 . 2 0 0 2

MEDDELELSER FRA
K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T

Public Access to Documents in Community Law:
An Example of Critical or Manipulative Publicity

Det Danskeste Danske: et meget lidet hik
– men hvor forekommer det og hvorfor?

Ulf Öberg, Stockholms Universitet

Hans Basbøll

Tid: 18/2, kl. 16.00-18.00

Tid: 21/2, kl. 16.00-17.30

Sted: Bispetorvet 3, st., Alexandersalen

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Diamanten

Arrangør: EU-ret ved Det Juridiske Fakultet

Arrangør: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, tlf. 3532 3920, e-mail: iw@humanities.dk
Et led i Danmarks Humanistiske Forskningscenters anden forelæsningsrække i serien Vinkler på Viden!

Ny kulturhistorie og mikrofokusering – omkring kulturens genkomst
og historiske dybdeundersøgelser i en moderne verden

Tilmelding nødvendig.

Palle O. Christiansen
Tid: 18/2, kl. 19.00

Grafemanalyser i historisk sprogvidenskab

Sted: KUA, Lille Auditorium

Lektor, Dr. Niels-Erik Larsen

Arrangør: Foreningen DHS

Tid: 22/2, kl. 11.00-13.00

Entré: Ikke-medlemmer kr. 10

Sted: KUA, lok. 16.1.31
Arrangør: Institut for Tysk og Nederlandsk

Tusmørkemesteren – Lorenz Frölich og den nordiske mytologi
Tid: 18/2, kl. 19.30

Tiltrædelsesforelæsning: Samspillet imellem arkæologisk
rekognoscering og studiet af bosætningsmønstre og kulturforandring

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

Adjungeret prof. Peder Mortensen

Forskningslektor Lotte Thrane

Arrangør: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5300

Tid: 22/2, kl. 14.00

Udlevering af gratis adgangskort begynder 2 uger før foredraget

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17 – 19, 1., lok. U5
Arrangør: Carsten Niebuhr Instituttet

African Development Debates and Prospects at the Beginning of the
21st Century

My God, My Land – Interwoven Paths of Christianity and Tradition
in Fiji

Prof. Jane Parpart, Institute of Development studies, Dalhousie University
Tid: 19/2, kl. 13.15-15.00

PhD. Jacqueline Ryle, School of Oriental and African Studies, University of London

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Tid: 22/2, kl. 14.00

Arrangør: Center for Afrikastudier

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2. Aud.
Arrangør: Institut for Antropologi

Videnskabelig eller kirkelig bibeloversættelse?
Tiltrædelsesforelæsning: Det amerikanske århundrede

Forskningsbibliotekar, cand.mag. Jens-André P. Herbener og sognepræst, dr.theol. Jesper Høgenhaven
Tid: 19/2, kl. 19.30

Prof., dr.phil. Poul Villiaume, Institut for Historie

Sted: Købmagergade 44, o.g., mødelokalet

Tid: 28/2, kl. 12.15

Arrangør: Teologisk Forening, sh@teol.ku.dk, www.teol.ku.dk/tf/

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Entré: Kr. 25

Millennium-mennesket på 6 millioner år:
Det ældste blandt mange nye fund af fossile mennesker
Zoolog og ph.d. Bjarne Westergaard
Tid: 20/2, kl. 19.30
Sted: Universitetsparken 15, Zoologisk Laboratorium, Aud. A

FOTO: SCANPIX

Arrangør: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999, e-mail: rsr@nepa.ku.dk

I de seneste år er gjort adskillige væsentlige opdagelser inden for udforskningen af menneskets fortid,
palæoantropologien. Efter sekvenseringen af hele det menneskelige genom viser de nyeste DNA-undersøgelser at nutidsmennesket kun er ca. 1,2 procent forskelligt fra chimpanser, 1,6 procent fra
gorillaer og 3,1 procent fra orangutanger. Det er derfor overvejende sandsynligt at chimpanserne er
vores nærmeste nulevende slægtninge.
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D

en første februar fik
Københavns Universitet
nyt image. Fremover vil
de smukke gemakker på Frue
Plads genlyde af klapren fra
rektor Linda Nielsens høje hæle
og den perlende lyd af kvindelatter.
Linda Nielsen er universitetets første kvindelige overhoved, men hun er langt fra
Københavns første pyntesyge
rektor. Over sin lille spadseredragt skal den nye rektor ved
formelle lejligheder bære rektorkappen. Kigger man rektorkostumet efter i sømmene, viser det sig at den farvestrålende
kappe som vi kender den er en
ret ny sag.
»Rektor bar en vid, ulden
kåbe fra begyndelsen af 1600tallet, men den brændte under
bombardementet i 1807 og blev
ikke erstattet. Vore dages særlige kappe er et barn af de ellers
aldeles formløse 1960’ere. Daværende rektor Mogens Fog så
med misundelse på sine udenlandske kollegers farvestrålende kapper. Han fik godkendt sit

ønske om en kappe der dog i
første omgang var forbeholdt
udenlandske aktiviteter.
Da universitetet i 1979 fejrede sit 500 års jubilæum, indgik
en akademisk procession, og
det blev besluttet at rektor skulle bære kappen ved festlighederne. Samtidig blev der designet tilsvarende kapper til prorektor og dekaner,« skriver universitetshistoriker Ejvind Slottved i annalerne.
De studerende demonstrerede, men heller ikke dengang
ændrede deres højlydte protester ved noget som helst.
Rector Magnificus
Rektorhvervet er prestigefyldt,
og prestige skal plejes. Allerede
i 1479 skrev ærkebiskop Jens
Brostrup en udførlig manual for
embedets passende insignier og
adfærd. Retningslinierne står at
læse i et af universitetets ældste
statutter:
»Vi bestemmer og forordner,
at universitetets rektor når han
udfører opgaver for universitetet skal være iført en passende
og anstændig klædning med
hætte og krave af pelsværk om

CATWALK –

Aldrig har kappen og kæden hængt på smallere skuldre. Men smilene var brede.

FOTO: HEINE PEDERSEN

Af Gry Gaihede

FOTO: KIRSTINE THEILGAARD

Selv om chikke Linda Nielsen bliver
første kvinde i rektorkappen, skal
hun oppe sig hvis hun skal leve op
til sine forgængeres forfængelighed

KAP FARVEL –

Indvendig i rektorkappen er nav-

nene på dens tidligere bærere broderet.

vinteren eller en silkeklædning
om sommeren, eller sin doktoreller magisterklædning.«
Heldigvis er pelskrave om
vinteren og silkestoffer om
sommeren stadig in små 550 år
efter Brostrups kanon. Og der
er gudskelov stil over Linda
Nielsen. Og der står ingen steder at dyreprint og nylonstrømper er en stilistisk umulighed.
Til gengæld må Vor Frue nok
arbejde med sin spontane og ligefremme facon. Det er slut
med at løbe efter bussen, snige
sig ubemærket i kiosken efter
lakridser eller fortælle vittigheder:
»Han skal have et passende
følge og mindst en pedel skal
gå i forvejen med en stav. I andre anliggender der ikke vedrører rektoratet skal han ikke
gå på gaden så hyppigt som han

plejer og han skal være iført en
fornemmere klædning og have
et større følge og i det hele taget optræde på en mere fornem
måde end han gjorde før han
blev rektor.«
Rhinskvin
Ved det første møde i Konsistorium skal Linda drikke dus med
sine nye kolleger. Hun skal ikke
sippe vin fra et tilfældigt glas –
til formålet eksisterer nemlig
en sølvpokal fra 1816.
Der bliver efter alt at dømme
ingen løssluppen rundbordsdrikning. Universitetsarkivar
Victor Petersen beretter i 1920
at rektor på mødet:
»i Rhinskvin tildrikker de
øvrige Konsistoralier, der i vor
hygiejniske Tid hver drikker af
sit almindelige Vinglas.« ■

