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SUperkvinder
Næsten hver anden enlige mor i Danmark er uden 

uddannelse – og kun fire procent får en universitets-
uddannelse viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

I huset på Virginiavej lykkes livet derimod. LÆS SIDE 8-9

Ensomheden trives
En stor del af de studerende på danske univer-
siteter oplever ensomhed. For mange ender
det med at studierne opgives. 
LÆS SIDE 4

Ballade i England
Studerende i England er voldsomt utilfredse.
Modsat deres kollegaer i Skotland og Wales
får de ikke stipendium til uddannelsen.
LÆS SIDE 10

Værdier lever endnu
Danskernes værdier forsvinder ikke. Stort eu-
ropæisk forskningsprojekt peger tværtimod
på stabilitet i vores forhold til tro, politik, ar-
bejde og familie, skriver professor Peter Gun-
delach fra Sociologisk Institut i Videnskabet. 
LÆS SIDE 12

Ukrudtet breder sig 
Direktør i Botanisk Have Ole Hamann kom-
mer med nødråb om havens fremtid. Dekan
Henrik Jeppesen fra Det Naturvidenskabelige
Fakultet svarer.
LÆS SIDE 14

Fakta fremfor floskler
Der skal gøres op med klichéen om at femini-
ster er rabiate rødstrømper, siger 25-årig jura-
studerende som har oprettet et debatforum
for ligestilling.
LÆS SIDE 5

Ryggen mod muren
Faldende bevillinger og lav studentersøgning
er hård kost for Center for Kvinde- og Køns-
forskning. Interview med centrets leder 
Nanna Damsholt.
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KUMMENTAR

Dansk Industri (DI) fremlagde i sidste uge et
udspil om nye veje med betragtninger om hvil-
ke nye veje der skal betrædes i det danske

samfund med hensyn til kvalifikationer for frem-
tiden. Problemet er ifølge DI at der ikke er unge nok
der vælger især de  tekniske og naturvidenskabelige
uddannelser. Derfor forudser DI at der bliver alvor-
lig mangel på disse kvalifikationer i de kommende
årtier. Omvendt vælger de unge i alt for stort om-
fang bl.a. humanistiske uddannelser. Det får DI til at
kalde de unges uddannelsesvalg for modeprægede
og ‘selvrealiseringsprojekter’ uden forbindelse til
fremtiden på arbejdsmarkedet og uden samfundso-
rientering og samfundsansvar. 

Det er stærkt bekymrende ifølge DI. Mangel på
kandidater med en teknisk og naturviden-
skabelig baggrund vil efter DIs vurdering få

alvorlige konsekvenser for dansk økonomi. Derfor er
der brug for en grundig diskussion af hvordan vi kan
ansvarliggøre de unge i deres valg af uddannelse i
forhold til samfundets behov. I kritikken ligger im-
plicit også en kritik af uddannelsesstrukturen på
universiteterne, herunder Københavns Universitet,
idet vi jo har et stort velfungerende humanistisk om-
råde, oven i købet med god søgning. 

Så vi er med til at lokke de unge væk fra de natur-
videnskabelige uddannelser. Nu opfatter vi DIs
udspil som en invitation til debat. Den deltager vi
gerne i fra universitetets side. Men præmisserne må
så gøres klare. 

DI kalder de unges valg for modeprægede,
selvorienterede og med for lidt blik for sam-
fundsansvar. Hvor kommer da disse holdnin-

ger fra – opfinder de unge dem selv, eller afspejler
de på godt og ondt de unges omgivelser? Hvordan
ser de danske virksomheder som de unge skal have
jobs i efter endt uddannelse ud mht. samfundsan-
svar og uegennyttighed? 

Er det sådan at hvis de unge uddanner sig med
sigte på samfundsansvar og ikke efter egen lyst og
interesse så bliver de bagefter ansat i virksomheder
der er præget af samfundsansvar og mindre af
profit, vækst og egen vinding? Eller risikerer vi at
der bliver en modsætning imellem de unges sam-
fundssind og den virkelighed de bagefter skal tjene 
i hvis vi holder den moralske fane for højt?

For det andet er det en lidt sær modsætning DI
stiller op imellem ‘de unge’ og ‘samfundet’. De
unge på universiteterne er jo både myndige og

selvstændige. De er på ingen måde uden for samfun-
det. Måske dækker modstillingen over at det er et
samfund i stærk forandring de unge orienterer sig i,

og ikke det samfund vi andre, der ikke er helt unge
længere, kendte i går.

Spørgsmålet er nok så meget hvad det er for et
samfund morgendagen vil bringe. DI analyse-
rer sig frem til at der bliver brug for mange

flere med tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser om 20 år end dem vi uddanner. Her kan vi
nok være enige.

DI siger så også at det bliver begrænset hvor
mange medarbejdere virksomhederne får brug for
med kvalifikationer inden for design, æstetik, kom-
munikation og marketing. 

Den antagelse er vi ikke nær så sikre på som DI. 
De nævnte kompetencer dækker meget bredt. 

Vi vil være meget forsigtige med at spå om hvilken
rolle fx sprogkundskaber og kompetencer til at kun-
ne kommunikere på tværs af både sociale, kulturelle
og geografiske skel, kommer til at spille de kom-
mende årtier. Her tror vi at de unge er lige så kvali-
ficerede til at bedømme fremtiden som vi andre. 

Vi kan godt blive enige med DI i at de unge
formentlig ikke vælger de humanistiske ud-
dannelser ud fra beskæftigelsesprognoser i år

2020, men derfra og så til at kalde de unges valg
inden for disse områder for modeprægede, selv-
orienterede og uden samfundsansvar er der et stort
skridt. 

Vi skal ikke være blinde for at fremtiden skabes.
Den fremskrives ikke. Og det bliver de unge der i dag
vælger uddannelse der i høj grad kommer til at ska-
be det samfund vi ser om 20 år. Derfor er det helt
uomgængeligt at vi på landets største universitet
holder fast i den faglige mangfoldighed, og alle de
kombinationsmuligheder det giver. Uddannelses-
institutionernes rolle bliver fortsat at udvikle og
fremsætte en bred vifte af kvalificerede og kvali-
tative uddannelsestilbud der er baseret på den høje-
ste viden og indsigt. Vi skal på ingen områder gå på
kompromis med kvaliteten. Det er og bliver alfa og
omega.

DI-udspillet lægger op til debat. Det er godt.
Men udspillet rejser også nogle spørgsmål.
For det første om det er rigtigt at de unge ik-

ke vælger samfundsrigtigt nok. For det andet hvad
der i givet fald skal gøres ved det. DI fokuserer
hovedsageligt på det sidste og svarer her mere og
bedre vejledning. Men det første spørgsmål skal og-
så med i debatten. Svaret på det vil jo være afgøren-
de for om det vi kan gøre med hensyn til det sidste
nu også vil være det rigtige. ■

KU NOTER ▼  
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Videre med efteruddannelse
SEMIMAR: Københavns Universitet var 26. februar 2002 vært ved et net-
værksseminar om efter- og videreuddannelse. 
Seminaret blev åbnet af Rektor Linda Nielsen. Listen over key note-speakers
omfattede DJØF’s formand Sine Sunesen, forskningschef Lene Lange fra
Novozymes, professor Vibeke Vindeløv fra KU, direktør Lars Goldschmidt fra
Arbejdsmarkedsstyrelsen og forskningschef Svend Erik H. Jensen fra CEBR. 
Emnerne for oplæggene var centreret om brobygning mellem universiteter og
omverden i efter- og videreuddannelsesperspektiv. Flere af oplægsholderne
omtalte universitetets rolle som forum for praksisspejling og tværfaglig net-
værksfacilitator, ligesom universiteternes store rolle i videnssamfundet blev
understreget.
Foruden de fem oplæg bestod seminaret af et trade stand-arrangement hvor
universiteternes kompetenceenheder inviterede til diskussion om deres
arbejde. 
I seminaret deltog repræsentanter fra samtlige danske universiteter, inter-
esseorganisationer og et antal virksomheder. Seminarets formål var at føre
arbejdet med efter- og videreuddannelse på universiteterne over i en ny fase
efter de seks kompetenceenheders projektperiode udløb 1. marts 2002. Her-
efter er det planen at efter- og videreuddannelse skal indgå som en naturlig
del af universiteternes virksomhed.

BALANCEKUNST – »Man skal

være i konstant bevægelse for at

holde balancen. Man skal kunne holde

flere bolde i luften og gribe dem i ti-

de, for uddannelse er en jonglørkunst

af dimensioner,« sagde rektor Linda

Nielsen da hun åbnede seminaret med

at forklare hvorfor en gøgler var til

stede. Det er gøgleren til højre.

Tid til revy
MORSOM MARTS: Revysæsonen er for alvor over os. I de kommende uger
vil studerende fra forskellige institutter underholde, revse og måske ligefrem
forarge universitetsmasserne med udvalgt materiale om godt og ondt fra stu-
diernes verden.
Polit’erne lægger for fredag den 8. marts hvorefter statskundskabskyndige 
og fysikentusiaster går i aktion i den følgende uge – henholdsvis torsdag og
fredag for Statskundskab og lørdag for fysikerne. 21. og 22. marts kommer
turen så til biologerne som opfører deres NOA-revy på BioBar i sølvtorvs-
komplekset.
Billetter til de forskellige forestillinger kan fås ved henvendelse til de enkelte
institutter. 

Stor demonstration i støbeskeen
PROTEST: Onsdag den 20.marts er der indkaldt til demonstration på Vor
Frue Plads. Finansloven bliver denne dag behandlet i Folketinget, og stude-
rende og elever vil ligesom kunstnere, miljøfolk, fagforeninger m.m. vise de-
res utilfredshed på hvert deres område.
»Vores eget budskab er at vi som minimum vil have stoppet forringelserne på
uddannelsesområdet – og gerne have rettet op på det,« siger Jens Barslund
Mikkelsen fra Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet og under-
streger at det i princippet ikke er en demonstration rettet mod regeringen,
men mod de senere års forringelser.
Forenede Studenterråd besluttede på sit møde den 28.februar at opfordre de
studerende og ansatte på universitetet til at bakke op om demonstrationen og
håber på at 5-10.000 vil deltage. Forenede Studenterråd oplyser om tid og
sted på plakater og løbesedler. Ring på telefon 35 32 38 38, hvis du vil høre
nærmere.

Uddannelsernes samfund 
– samfundets uddannelser

Ens SU for alle 
»Vi bør se nærmere på om SU kan bruges som et redskab til at få de unge

til generelt at gå hurtigere i gang med deres uddannelse – og som et in-

citament til generelt at få de unge til at gennemføre deres uddannelser på

kortere tid. Men SU’en skal efter DI’s mening som udgangspunkt være ens

for alle – uanset hvilken uddannelsesretning man vælger.«

Dansk Industri i en pressemeddelelse den 25. februar 2002.
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Af Linda Nielsen, rektor 

og Jørgen Olsen, prorektor
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KRISEHJÆLP ▼  

Dyrt at spare
»Det er underligt at regeringen vil spare på Studenterrådgivningen da denne netop er med til at sikre at stu-

derende kommer igennem deres uddannelse, selv om de løber ind i forskellige problemer af social eller psy-

kisk karakter. På længere sigt bliver det dyrere for uddannelsessystemet når folk som allerede er begyndt på

et studium, forlader det i utide og ikke har udsigt til at fuldføre det senere.«

Sebastian Bach Hansen, Danske Studerendes Fællesråd, pressemeddelelse 27.februar 2002.

ke er i stand til at hjælpe de stu-
derende der har behov for støt-
te. I øjeblikket mangler rådgiv-
ningerne 630.000 kroner for at
budgettet kan løbe rundt, og
netop dette beløb har Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling afvist at give
rådgivningerne som ekstrabe-
villing.

»Det koster 600.000 at ud-
danne en medicinstuderende,
så det er klart at der er mange
penge at spare hvis vi kan være
med til at forhindre det store
frafald. Og da det ofte kræver
en meget lille indsats at hjælpe
folk videre i systemet, er det ir-
riterende at vi ikke bare nogen-
lunde har det vi skal bruge,« si-
ger Else-Marie Stilling og hen-
viser til at bare én medicinstu-
derende der får hjælp hos
rådgivningerne og kommer vi-
dere i sit studium ville kunne
betale den udgift rådgivninger-
ne nu har fået afslag på.

Følelse af magtesløshed
Sidste år søgte 3.575 studeren-
de hjælp hos landets rådgivnin-
ger. Dermed fortsatte stignin-
gen fra de seneste år som imid-
lertid ikke har udmøntet sig i
større bevillinger til rådgivnin-
gerne. Tværtimod.

Når rådgivningerne i dag
mangler 630.000 kroner på
budgettet, skyldes det at de i
flere år ikke har fået fremskriv-

ninger på lønbudgettet. Bud-
gettet for 2002 er således på
knap ti millioner kroner –
nøjagtig som i 2001 – og da
mængden af studerende der
henvender sig til rådgivninger-
ne, samtidig fortsætter stignin-
gen fra de seneste år, er det ble-
vet endnu vanskeligere for
rådgivningerne at følge med.

»Men ligesom vi selv bliver
opgivende, gør de studerende
det endnu mere. Det kan ikke
nytte noget at når de endelig
har taget sig sammen til at søge
hjælp med deres problemer, går
der måneder før der bliver gjort
noget ved det. For dem er det jo
ofte et sidste desperat forsøg på
at redde studiet.«

Dyrt frafald
I slutningen af januar søgte Stu-
denterrådgivningerne i Dan-
mark om 29 millioner kroner
ekstra fordelt over en treårig
periode. Men det var før finans-
loven, og Else-Marie Stilling er-
kender at det ønske nu er helt
urealistisk. 

»Vi søgte om pengene ud fra
beregninger om hvad der skulle
til for at leve op til de behov der
er for hjælp til studerende i dag.
Overalt i landet oplever rådgiv-
ningerne presset fra studerende
som søger hjælp – og ingen ste-
der lever vi bare nogenlunde op
til kravene om at få de studeren-
de til samtaler hurtigst muligt.«

Hun finder det samtidig fru-
strerende at debatten om ven-
telister ikke er slået igennem på
studenterområdet. 

»Når man ved at et sted mel-
lem fem og ti procent af alle
universitetsstuderende på et
tidspunkt får brug for hjælp, er
vores kapacitet slet ikke stor
nok. Vi kan ikke dække beho-
vet, og tit er en enkelt samtale
ellers nok til at de studerende
kommer på ret kurs igen. Jeg
kan selvfølgelig sagtens sige til
personalet at vi er nødt til at ac-
ceptere ventelisterne, men når
der står en grædende studeren-
de og ikke kan se en løsning på
sine problemer, er det altså ikke
ret sjovt at bede vedkommende
komme tilbage om tre måne-
der,« siger hun.

Hvilken af de ni rådgivninger
der må lukke afgøres først i
midten af marts. Men konse-
kvensen for de studerende ken-
des allerede nu. 

»Der vil blive endnu større
travlhed på rådgivningerne og
dermed endnu længere vente-
lister til samtale. Samtidig vil
det, uanset hvor i landet der
lukkes en rådgivning, få den
konsekvens at nogle har meget
langt til nærmest rådgivning.
De studerende kommer til at
opleve at hjælpen i endnu høje-
re grad bliver vanskelig at op-
nå,« siger Else-Marie Stilling. ■
dah@adm.ku.dk

Hjælpeløs rådgivning 
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Af David Højmark

Et stigende antal studerende har
problemer undervejs i studierne.
Studenterrådgivningerne føler sig
mere og mere magtesløse. 
Et nej til ønsket om flere penge 
betyder at foreløbig en af landets
ni studenterrådgivninger må lukke. 
De i forvejen lange ventelister bliver
nu endnu længere

somme tider op til flere måne-
der, så de mål vi har om at der
ikke må gå mere end 14 dage
inden en førstegangssamtale
kan i hvert fald ikke holde,« si-
ger landsleder på Studenter-
rådgivningen, Else-Marie Stil-
ling.

Hun betegner situationen
som kaotisk og finder det uac-
ceptabelt at rådgivningerne ik-

Selv om antallet af henven-
delser fra studerende er
steget med 73 procent si-

den 1997, har studenterrådgiv-
ningerne i samme periode ikke
fået de penge de var stillet i ud-
sigt. Nu må foreløbig én af lan-
dets ni rådgivninger lukke.

»Især på Københavns Univer-
sitet er der store problemer.
Her er ventetiden på en samtale

KRISE FOR RÅDGIVNING – Tusindvis af studerende berøres når

en af Studenterrådgivningerne må lukke. Danske Studerendes Fælles-

råd frygter at det næste år går ud over rådgivningerne i enten Aalborg

eller Roskilde.



INDELUKKET – Mange studerende oplever ensomhed. Både i starten og slutningen af studiet er selvtil-

liden i fare for at blive skudt i sænk.
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Af David Højmark

En stor del af de studerende
på danske universiteter tri-
ves ikke. De føler sig isole-

rede og ensomme – og for man-
ge er den endelige konsekvens
en afbrydelse af studiet.  

Nøjagtig hvor mange det dre-
jer sig om, er uvist, men ifølge
en undersøgelse fra Studenter-
rådet ved Aarhus Universitet
forlader mere end hver tredje
universitetsstuderende sit stu-
dium eller skifter studieretning,
og halvdelen af disse føler sig
dårligt integreret socialt. 

Psykolog Mette Bauer fra
Studenterrådgivningen på
Københavns Universitet Ama-
ger forklarer problemet såle-
des:

»Unge mennesker er i en pro-
ces hvor de skal ud og være
alene i verden. De kommer fra

tætte sammenhold, og i det øje-
blik de starter på universitetet,
er de væk fra gamle venner og
familie som måske bor i en
fjern del af landet. Nogle kom-
mer helt på egen hånd og er i
den forstand reelt alene i ver-
den. Det kan gøre det svært at
føle sig glad og som en del af et
fællesskab.«

Problemer med ensomhed
rammer bredt. Men det rammer
især nye studerende og de stu-
derende der er i gang med at la-
ve speciale. 

»Når man afslutter et studi-
um, har man haft venner i løbet
af sin studietid, men pludselig
sidder man alene og arbejder.
Hvis specialet så trækker ud,
kan det være en meget pinefuld
oplevelse. Ensomhedsfølelsen
vokser i takt med at man ikke
kommer i gang og føler at man
er den eneste der har proble-

mer med specialet,« siger Mette
Bauer. 

Barsk ungdomskultur
Ifølge Mette Bauer findes der
flere nøgler til at løse proble-
merne for de ensomme stude-
rende. En studieform med
færre studerende på de enkelte
hold og færre forelæsninger
kan således være en stor hjælp. 

Det samme mener Nicolai
Halvorsen der er studenter-
præst på Det Naturvidenskabe-
lige og Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet. 

»På nogle af de små fag er
man nok meget fokuseret på
studiemiljøet, mens der på
større fakulteter ikke er de sam-
me problemer med at rekrutte-
re studerende. Derfor kan man
også her nemmere tillade sig at
være barsk og sige: ‘Sådan er
kravene, og kan de ikke leve op

til dem må de finde noget andet
at lave.’ Det kan lyde kynisk,
men sådan tror jeg egentlig
ikke det er tænkt. Det er for-
mentlig bare et hensyn til fa-
gets udvikling og status.«

Studenterpræsten har også et
bud på hvorfor mange stude-
rende med problemer forlader
studiet i utide. 

»Jeg tror det skyldes at man
ikke får hjælp. Enten fordi den
ikke tilbydes, eller fordi man
lukker sig inde og tror man kan
løse det selv og ikke vil belemre
andre med det. Ungdomskultu-
ren er jo rimelig barsk og luk-
ket. Der er mange krav om at
man skal være tjekket og have
styr på tingene, og det er slet
ikke okay at vise svaghed,« si-
ger han.

Fællesskab isolerer
Nicolai Halvorsen erkender at
det kan være svært at nå de stu-
derende der ikke søger hjælp.

»Det er meget svært at hjælpe
folk der ikke søger hjælpen selv,
og der er nok en grænse for
hvad man kan gøre strukturelt.
Men i fx England og USA er
man langt mere formynderisk
og holder opsyn med den en-
kelte studerende hele vejen
gennem studiet. Tutorerne er
forpligtede til at holde øje med
de nye studerende også efter
rusturen.«

Traditionen med rusture på
danske universiteter møder kun
ros fra studenterpræsten. Men
han tilføjer at det ikke skal være
en sovepude.

»Tutorer og rusvejledere gør

et stort stykke arbejde for at
hjælpe de studerende godt i
gang med studiet både socialt
og fagligt. Men samtidig er det
meget svært at tage højde for
problemer, for når du laver en
gruppe, dannes der en gruppe-
kultur. Det kan være både godt
og skidt, for fællesskaber kan
være gode på mange måder –
men de kan også være glimren-
de til at holde folk ude.«

Samme holdning finder man
hos psykolog Mette Bauer som
dog foretrækker gruppekultu-
ren frem for den individuelle
studieform. 

»Store forelæsninger lægger
ikke op til særlig megen social
kontakt. På eksempelvis RUC
tvinges man til at forholde sig
til hinanden i grupper, og det
giver store muligheder for ven-
skaber.«

Stædig kamp
Selv om ensomhed kan føles
vanskelig at komme ud af, un-
derstreger både Mette Bauer og
Nicolai Halvorsen at det ofte
kun kræver små ændringer i
dagligdagen at forbedre til-
værelsen. Mette Bauer bruger
et eksempel fra sin egen studie-
tid for at forklare hvor lidt der
skal til.

»I ungdomsoprørstiden satte
vi os ofte sammen tre-fire styk-
ker og diskuterede det vi lige
havde hørt. Det kunne man
godt integrere i undervisningen
i dag –  også i fag med mange
forelæsninger. Det behøver ikke
tage mere end ti minutter, så
begynder folk at snakke løs og

får åbnet for kontakten til hin-
anden. Det er en lille begyndel-
se, men det er trods alt en
start,« forklarer Mette Bauer
som tilføjer at det også er med
til at forhindre et andet pro-
blem hos studerende: følelsen
af mindreværd.

»Mange studerende sidder i
auditorierne og tænker at de er
de eneste der ikke kan forstå
hvad professoren siger. Det er
jo også en slags ensomhed.
Hvis man giver dem mulighed
for at diskutere noget der har
været i undervisningen, giver
man dem også mulighed for at
få afkræftet tankerne om min-
dreværd.«

Det er dog ikke kun ændrede
studieformer der kan være med
til at afhjælpe problemet. De
studerende kan selv bidrage
med at forebygge og løse pro-
blemer. Mette Bauer opfordrer
til stædig kamp mod ensomhe-
den.

»Hvis man kan mobilisere et
overskud til at spørge andre om
de vil være med til at starte en
læsegruppe – og ikke lader sig
slå ud hvis man får et afslag –
er der gode muligheder for at
skabe nogle sammenhænge.
For givne sammenhænge eksi-
sterer desværre ikke i samme
grad som tidligere. Man skal
selv skabe dem, og det stiller
store krav til det enkelte men-
neske. Derfor vil der altid være
nogen som vil have det meget
svært.« ■

dah@adm.ku.dk 

Ensomhed trives 

Livsfarlig ensomhed
Ensomhed er lige så farligt for helbredet som cigaretter, viser en ny ame-

rikansk undersøgelse. En af verdens kendteste sundhedsforskere, James

House, har påvist at udpræget ensomme mennesker har en lige så høj risi-

ko for at dø tidligt som menneske, der ryger 20-30 cigaretter om dagen.

Politiken, 6. januar 2002

Overalt på danske universiteter finder 
man studerende for hvem hverdagen
handler om andet end at blive klogere. 
For mange er det et spørgsmål om at 
overleve dagen. De er de ensomme
studerende – og der er mange af dem

STUDIEKRISE ▼  
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Tema om køn og ligestilling
8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag. 

Det markerer vi på de følgende sider ved at sætte fokus

på en ung jurists syn på kvindekamp anno 2002, køns-

forskning og vilkårene for enlige mødre på SU.
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L IGEST ILL ING ▼  

Af Line Aarsland

Havde man spurgt Kristine
Hansen for få år siden
om hun var feminist hav-

de hun svaret: »Hvem mig? Må
jeg være fri!« For selv om man-
ge aftener med Trivial Pursuit i
kollegiets køkken udviklede sig
til diskussioner langt ud på nat-
ten om mænd og kvinders ret til
at være lige, så ville hun i hvert
fald ikke sættes i bås med
1970'ernes rødglødende strøm-
pebevægelse.

Som de fleste på min alder så
jeg bh-brændende kvinder og
Femø-lejre for mig når jeg hørte
ordet feminist og tænkte: sådan
er jeg slet ikke!« 

Men at kvinder og mænd skal
have lige løn og lige ret, var
hun til gengæld ikke i tvivl om. 

»Når man diskuterer de her
emner igen og igen, så må man
spørge sig selv om man ikke er
feminist sådan i ordbogens for-
stand. Selvfølgelig er man det.« 

Det handler nemlig ikke om
kønnenes kamp når Kristine
Hansen bekender sig til femi-
nismen anno 2002, men om at
kæmpe for lige rettigheder for
begge køn. Der er alt for mange
eksempler på at ligestillingen i
Danmark stadig lader meget til-
bage at ønske: Lønstatistikker-
ne afspejler store forskelle på
mænd og kvinders løn. Den nye
barselsorlov forringer kvinders
karrieremuligheder endnu me-
re, ligesom den gør det sværere
for mændene at vælge tid med
deres børn. 

Men Kristine møder ofte

kvinder der mener at »vi da er
fuldstændigt ligestillede i Dan-
mark« eller også foregår lige-
stillingsdiskussioner i lukkede
fora hvor folk sidder og bekræf-
ter hinanden. Derfor besluttede
hun og veninden Mille Lund er
oprette er debatforum på nettet
som kun baserer sig på fakta – i
stedet for rødstrømpe-retorik
eller de typiske kvindesider på
nettet der garnerer lidt debat
med strikkeopskrifter, kunsten
at score en partner og opskrif-
ten på det gode liv.

»Vi synes vi kommer længere
med fakta end med at provoke-
re folk. Hvis man kigger på
lønstatistikkerne over mænd og
kvinders indtjening er der en
gabende forskel. Er det fair at
en kvinde skal tjene 10.000
mindre end en mand om måne-
den for at lave det samme? Er
det fair at en mand bliver mob-
bet på arbejdspladsen hvis han
vil gå hjemme og passe sit barn
i et halvt år? Der er en masse
fordomme, og både mænd og
kvinder skal have ret til at væl-
ge.« 

Problematisk barselsorlov 
Siden åbningen i december har
5.000 mennesker nu klikket sig
ind på siden, og i løbet af den
første uge kom der en rosende
mail fra den svenske forkvinde
for ligestillingsudvalget i Euro-
paparlamentet 

»Flere svenskere har mailet
og rost os, for det de mest for-
binder med Danmark er Strip-
perkongens Piger. Danmark er
ikke så kendt for at tage ligestil-

lingsspørgsmål op. Det fylder
meget mere i Sverige.«

Det er den overordnede sam-
fundsholdning den er gal med i
Danmark. Det er den der for-
hindrer reel ligestilling her-
hjemme, mener hun. 

»Min overordnede konklusi-
on er at det er samfundshold-
ningen der står i vejen for de
sidste ligestillingsskridt. For-
melt set er der ligestilling og li-
ge løn. Lovmæssigt er vi lige. På
hele EU niveau er det forbudt at
diskriminere på løn på grund af
køn både direkte og indirekte.
Men der er stadig denne her
opfattelse af at mor går hjem-
me i køkkenet, og far tjener
pengene.« 

Det er især kvinder som ger-
ne vil gøre karriere der kommer
i konflikt med det fremhersken-
de samfundsmønster. Det er
den nye barselsorlov et godt ek-
sempel på, mener Kristine.

»En barselsorlov på et år er i
den grad karrierehæmmende
selv om man siger at mændene
bare kan tage deres del. Men
når mændene tjener mest, er
det de færreste familier der har
råd til at lade manden gå hjem-
me. Et års barsel er fedt for bar-
net, men der er slet ikke sat fo-
kus nok på hvad det gør ved
kvindernes muligheder, og
hvad det betyder for samfundet
at så stor en del af kvinderne
forsvinder fra arbejdsmarkedet.
Det er jo næsten umuligt at
komme tilbage på arbejdsmar-
kedet efter et år,« siger Kristine
og henviser til at flere og flere
arbejdsgivere vælger at fyre

kvinder på barsel fordi den
godtgørelse de skal betale for
uretmæssig fyring er mindre
end det det koster at betale bar-
selspenge.

»Det er jo helt grotesk. Alter-
nativet er tvungen barsel til
mænd som de har på Island fx,
men det er jo absolut tabu i
Danmark. Det bliver aldrig ved-
taget. Aldrig!« 

»For det meste ser man lige-
stillingsproblemer i forhold til
kvinder, men mænd har heller
ikke de samme rettigheder som
kvinder i forhold til familien.
Det skal der også sættes fokus
på. Hvis man risikerede at både
manden og kvinden smuttede
et halvt år på barsel, ville det
også give kvinderne større vær-
dighed på arbejdsmarkedet.
Det ville kun gavne ligestillin-
gen hvis mænd også blev lige-
stillet.«

Ekstreme rødstrømper 
Hvis ligestillingsspørgsmål skal
batte noget i Danmark, kræver
det at flere engagerer sig og gør
op med fordommene om at li-
gestilling er lig med rødstrøm-
pebevægelsen.

»Mange i min generation tror
stadig at ligestilling er lig med
rødstrømpernes meget ekstre-
me måde at kæmpe på. Sådan
er det ikke i dag. Vi er ikke
grimme lesbiske kvinder der
hader mænd. Det er så langt fra
sandheden som det overhove-
det kan være. Men den forestil-
ling afskrækker andre kvinder
fra at kalde sig feminister. Vi vil
ikke sættes i bås med sådan

nogle, og det at kalde sig femi-
nist er at blive sat i bås. Den
samfundsholdning skal også
ændres.« 

Kristine smågriner lidt, men i
det hele taget taler hun lav-
mælt, uden de store armbe-
vægelser eller retorisk pondus.
Til daglig arbejder hun i et ad-
vokatfirma, og når specialet om
lige løn og de lovmæssige red-
skaber til at opnå det er færdigt
til sommer, vil hun gerne arbej-
de professionelt med ligestil-
ling. 

»Fx vil beskæftigelsesmini-
ster Claus Hjort Frederiksen af-
skaffe den tvungne lønstatistik.
Det forarger mig virkelig. Når
en virksomhed har over ti med-
arbejdere kan de ansatte kræve
at der blive udarbejdet en løns-
tatistik fordelt på køn. Men det
er åbenbart ikke vigtigt længe-
re.«

Alternativt brænder hun også
for at blive advokatfuldmægtig
og arbejde med formueret selv
om rygtet siger at det kræver at
man arbejder op til 70 timer i
ugen i tre år i de private advo-
katkontorer.

»Der er en tendens til at kvin-
der fra jura vælger at blive an-
sat i det offentlige fordi der er
bedre muligheder hvis man vil
have børn. Hvis man brænder
for at blive advokat er det jo
sørgeligt at man ikke kan blive
det fordi man vil have børn på
et tidspunkt. Selv vælger jeg
karrieren nu, men prøver så at
passe børn ind på et senere
tidspunkt.«   ■
liaa@adm.ku.dk 

Fakta
fremfor
floskler

En 25-årig jurastuderende har oprettet et debat-
forum for ligestilling på nyfeministen.dk – selv
om hun før så rødt når hun hørte ordet femi-
nist. Men ligesom det kræver en ændring af
samfundsholdningen før vi får fuld ligestilling,
skal man gøre op med klicheen om at feminister
er rabiate rødstrømper

NYFEMINIST – Til et valgmøde i november gav Rikke Hvilshøj fra Venstre udtryk for

at der ikke er behov for en ligestillingsminister, 'for mænd og kvinder er da lige i dag'.

»Mener alle kvinder det?,« spurgte Kristine sig selv. Det blev startskuddet til hendes

hjemmeside nyfeministen.dk. 
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Af Richard Bisgaard

Hvorfor skal samfundet
egentlig bruge penge på
at uddanne arbejdsløse

kandidater i kvinde- og køns-
forskning når erhvervslivet har
brug for folk med viden om tek-
nik og naturvidenskab?

Det spørgsmål vil lederen af
Center for Kvinde- og Køns-
forskning på Københavns Uni-
versitet Amager, Nanna Dams-
holt, gerne svare på. Hun er i
forvejen bragt i harnisk over re-
geringens nedlæggelse af det
nyoprettede Videnscenter for
Ligestilling som i sin korte leve-
tid har gjort sig bemærket med
aktuelle analyser af vigtige em-
ner som prostitution, handel
med kvinder og pornoficering
af det offentlige rum.

At ligestillingsminister Henri-
ette Kjær (K) har begrundet ned-
læggelsen med at der jo i forve-
jen findes rige muligheder for at
hente viden og dokumentation

om ligestillingsarbejdet hos køns-
forskningscentrene på universi-
teterne, gør ikke sagen bedre.

»Gid det var så vel. Som en af
de ganske få fastansatte med
kønsforskning som fag kan jeg
oplyse ministeren om at der ik-
ke foregår nær så meget som
jeg tror hun kunne ønske sig.
Og da slet ikke noget der kan
undskylde en nedlæggelse af
Videnscenteret,« siger Nanna
Damsholt og gør opmærksom
på at de fleste kvindecentre på
landets universiteter efterhånd-
en er blevet integreret i en form
for kulturinstitutter.

»Mig bekendt er centret på
KUA det eneste helt selvstændi-
ge Kvinde- og Kønsforsknings-
center der er tilbage – og vi
kæmper ressourcemæssigt med
ryggen mod muren fordi Det
Humanistiske Fakultet udsultes
i disse år,« siger hun.

Forskellige opgaver
Hertil kommer at universitets-

forskningen i køn har helt an-
dre opgaver og forpligtelser
end Videnscenteret. 

»Vi skal ikke kun forske i lige-
stilling og andre aktuelle sager,
men dække et langt bredere
felt: Kønnets tilblivelse, relatio-
nerne mellem mennesker som
kønsvæsener før og nu, kønnets
betydning i alle samfundslivets
forhold og i disse år ikke mindst
teorier om køn. 

Samtidig skal vi også under-
vise og uddanne nye studeren-
de der vælger kønsforskningen
som en dimension af deres ud-
dannelse hvilket kan være
svært med den nuværende ek-
straordinært lave bemanding.
Af de to faste stillinger står den
ene for øjeblikket ubesat så der
er i den grad behov for øget
tilførsel af ressourcer. Vi har in-
gen som helst muligheder for at
overtage Videnscentrets opga-
ver, og vi kan slet ikke erstatte
det,« pointerer Nanna Dams-
holt.

For lav studentersøgning
Nu er det dog heller ikke fordi
Center for Kvinde- og Kønsforsk-
ning kan prale af at være overbe-
byrdet med studerende. Ifølge
Nanna Damsholt har centret i alt
mellem 60 og 100 studerende
om året på de fire tilvalgskur-
ser, men antallet af beståede ek-
saminer, den såkaldte STÅ-pro-
duktion som centret får taxa-
meterpenge efter, har i snit kun
ligget på omkring 10 i 90’erne,
om end tallet nu er stigende.

»Men her skal man altså
huske på at mange af vores stu-
derende vælger at få deres vej-
ledning her for så efterfølgende
at aflægge eksamen på deres
hjemmeinstitut. Så STÅ-pro-
duktionen siger altså ikke noget
om søgningen til Centeret,«
understreger Nanna Damsholt.

Men du må vel medgive at
jeres kønsstudier ikke er det helt
store hit blandt de studerende?

»Jamen, det tror da pokker.
Hvis man ikke er et fag eller

område som betaler sig, er det
svært at være til og tilbyde nye
kurser. Og hvis samfundet ikke
tydeligt gør mine til at ville
gøre brug af kandidater med
særlig viden om kønsspørgs-
mål, så kan man da heller ikke
forvente at de studerende
strømmer til et område hvis
fremtid ser ganske usikker ud.«

Det kunne vel også tænkes at
mange studerende ikke kan se
nogen relevans i at studere køns-
studier adskilt fra deres hoved-
studium. Ville det ikke være mere
naturligt at integrere kønsvink-
len i de normale fag?

»Jo, men det sker netop ikke
naturligt. Selvfølgelig ønsker vi
at  kønsperspektivet bliver inte-
greret i de andre fag, men ud-
viklingen internationalt inden
for kønsforskningen er i en så
rivende udvikling at der er be-
hov for et center hvor man kan
arbejde udelukkende med dette
felt. Der er brug for studier i be-
tydningen af køn. Hvor sidder

kønnet? I strukturer, i genitali-
er, i samfundet, i parfumen...?  

Kønsforskningen udfordres
også af samfundsdebatten. Se
bare på hvor stor en rolle køns-
spørgsmål spiller i medierne
der dagligt bringer artikler om
fx massevoldtægt af unge kvin-
der, æresdrab på døtre, rekla-
mer, barselsorlov, forskelle -
mellem drenge og piger og så
videre,« siger Nanna Damsholt.

Modige mænd efterlyses
Hvor studierne på Centret tid-
ligere fokuserede snævert på
kvinder og kvindelighed, har
det i de seneste mange år udvi-
det feltet og mere interesseret
sig for hvordan konstruktionen
af kvindelighed og mandlighed
tager form. Af samme årsag
skiftede det i 1994 navn fra
Center for Kvindestudier til
Center for Kvinde- og Kønsstu-
dier, også for at signalere at
mænd med interesse for køn er
meget velkomne.

Med ryggen mod muren

KØNSFORSKNING ▼  

PIONER – Docent, dr.phil. Nanna Damsholt, 66 år, 

er kendt som en af pionererne inden for dansk og

nordisk kønsforskning. Hun interesserede sig allerede 

i 1970’erne for kvinders historie, og det er langt fra

noget tilfælde at hun fik landets første stilling i kvin-

dehistorie. Hun har skrevet udførligt om blandt andet

danske kvinders vilkår i 1100- og 1200-tallet og kunne

i 1985 forsvare sin disputats om Kvindebilledet i dansk

Højmiddelalder. Siden 1985 ansat ved Center for kvin-

deforskning på Københavns Universitet som hun har

ledet på skift med dr.phil. Bente Rosenbeck der netop

har fået en professorstilling på Lunds Universitet.
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V sætter ligestilling tilbage
»Hvis man ved ligestilling forstår at mænd og kvinder har nogenlunde

de samme vilkår hjemme og ude i forhold til løn og muligheder så vil

jeg da mene at regeringen sætter ligestillingen tilbage (med barselsor-

loven og hjemmepasning, red)«

Hilda Rømer Christensen, lektor, KU og koordinater for kvinde- og

kønsforskning i Danmark i Politiken den 4. marts 2002.

Center for Kvinde- og Kønsforskning kæmper en hård kamp mod faldende be-
villinger og for lav studentersøgning. »Vi er og bliver en feministisk provokation
for mange,« siger centrets mangeårige leder Nanna Damsholt der opfatter
kønsforskningen som vigtigere end nogensinde
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Men dem er der åbenbart
ikke mange af idet kun omkring
tre ud af et typisk hold på 25
har noget mellem benene.
Hvorfor egentlig?

»Ja, det må du spørge mænd-
ene om. Men en forklaring er at
der skal mod til at gå op på
Kvinde- og Kønsstudier. Lige-
som der skal mod til at gifte sig
med en stærk kvinde. For det
andet er der fagenes holdning.
Køn opfattes stadigvæk som
noget der ikke vedrører mænd.

Men I lugter vel også stadig
lidt af rødstrømper og kvinde-
kamp?

»Det er nu ikke noget vi skil-
ter med. Og unge i dag aner
såmænd knap nok hvorfor 8.
marts er kvindernes internatio-
nale kampdag. På den anden si-
de er de studerende mindst lige
så engagerede som i 1970’erne.
Som en dygtig studerende sag-
de da jeg spurgte hende om
hvorfor hun studerende hos os:
“Vi er jo alle skabsfeminister.

Og vi gider altså ikke hele tiden
at skulle legitimere os selv hos
vores medstuderende fordi vi
interesserer os for kønspolitik.” 

Og det er jo problemet i en
nøddeskal. Hvad enten vi vil
det eller ej, så er og bliver cen-
tret en feministisk provokation
for mange. At beskæftige sig
med kvinder er én ting. Men at
fokusere på køn og vise at
mænd også er kønnede væse-
ner, at politik er kønnet, at
magt er kønnet – det er den
største feministiske provoka-
tion overhovedet.«

Hvad er dine fremtidsvisioner
for centeret?

»Et stort, blomstrende sted
med flere fastansatte, stipen-
diater og masser af studerende.
Jeg er helt sikker på at køns-
forskningen er kommet for at
blive  – også her i København.
For selvfølgelig skal et moderne
universitet have et center for
kønsstudier!« ■
rjb@adm.ku.dk 

Klar holdning
»Min holdning til familier fastlægges ikke på Københavns Universitet.«

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens kommentar til forskeres påpegning af at

fjernelse af børnepasningsorlov til fædre, øget ret til deltidsarbejde og tilskud til børne-

pasning i hjemmet går ud over ligestillingen. Politiken, 4.3.2002.

Fakta om Center for Kvinde-
og Kønsforskning

Center for Kvinde- og Kønsforskning blev oprettet i
1982. Centret har til opgave at skabe frugtbare
rammer om og bedre vilkår for de tværfaglige

kvinde- og kønsstudier ved Det Humanistiske Fakultet. 
Centret foretog i 1994 navneforandring fra Center for

Kvindeforskning til Center for Kvinde- og Kønsforskning
for også udadtil at markere den ændring der har fundet
sted inden for feltet gennem de sidste 10-15 år: Fra en
relativt isoleret fokusering på kvinder og kvindelighed til
en interesse for hvordan konstruktionen af kvindelighed
og mandlighed tager form. Med navneforandringen vil
Centret også gerne signalere at mænd er meget velkomne.

Studiemønstret i ‘Kvindestudier: Køn og kultur’ er et
oplagt fagområde som tilvalg for studerende ved en lang
række humanistiske fagområder. Der udbydes fire kurser
á 1/4 årsværk som kan studeres særskilt, nemlig et kursus
i kvinde- og kønsforskningens teorier og metoder, et
kursus i videnskabshistorie og -teori og to kurser i særligt
studerede emner. Hovedvægten af Centrets aktiviteter
ligger således for øjeblikket på de historiske og litterære
dimensioner samt på overordnede videnskabsteoretiske
og videnskabshistoriske problemstillinger. 

Kvinde- og kønsstudier bidrager med kvalifikationer
der gør de studerende i stand til at anlægge et kønsper-
spektiv både i teori og praksis, til at arbejde tværfagligt 
og kritisk og til at udvikle evnen til problemløsning. I de
senere år har der ifølge Centret været et stigende behov
for viden om forhold vedrørende kvinder, køn og ligestil-
ling. Det gælder både inden for undervisningssektoren, 
i den offentlige forvaltning og i det private erhvervsliv. 

Kort om kvinde- og kønsforskning
Kvindeforskning opstod på universiteterne i 1970’erne som en udløber af kvindebe-
vægelsen i den hensigt at kritisere den mandlige dominans af videnskaben. Den
blev defineret som forskning af, om og for kvinder; emnet omfattede alt hvad der
vedrører kvinder: deres biologi, psykologi, samfundsmæsssige rolle og bidrag til
kulturen i fortid og nutid.

Synsvinklen og metoden var kendetegnet ved at forskeren udnyttede sine personlige erfaringer
og så vidt muligt solidariserede sig med de kvinder hendes forskning handlede om. Hensigten
var at frembringe viden som kunne hjælpe nutidens kvinder til at forstå og forbedre deres livssi-
tuation.
I takt med kvindeforskningens etablering som videnskabelig disciplin ophørte bindingerne til
den politiske bevægelse; emnet blev defineret bredere som kønnets betydning; synsvinkler og
metoder blev normaliserede i overensstemmelse med almindelig akademisk praksis og området
benævnes nu ofte kønsforskning.
Kvindeforskningen opstod i USA og bredte sig til Europa i kølvandet på 1960’ernes ungdoms-
oprør. Stigende individualisme med krav om personlig frihed og kvindernes voksende erhvervs-
frekvens undergravede det traditionelle kønsrollemønster og fik kvindebevægelsens kamp for
ligeret mellem kønnene til at blusse op igen. 
Blandt ungdomsoprørets forudsætninger var også at de børnerige generationer nu havde nået
universitetsalderen, og at der procentvis kom flere ind på de videregående uddannelser. Kvinde-
forskningen opstod idet kvindelige studerende overførte deres feministiske engagement til studi-
erne.

To retninger
Kvindeforskningen domineres af to hovedretninger som både supplerer hinanden og strides ind-
byrdes: på den ene side kritiske undersøgelser af den etablerede kultur og videnskab med hen-
blik på at påvise åbenlyse eller skjulte normer og fordomme som hæmmer kvinders muligheder
for fuld samfundsmæssig ligestilling og personlig udfoldelse; på den anden side undersøgelser af
de store hidtil uudforskede områder som kvinders livssammenhænge og historie udgør og som
Freud i 1926 benævnte ‘det mørke kontinent’.
Den første af disse retninger kaldes ‘elendighedsforskning’ fordi den har det negative mål at op-
spore alle former for kvindeundertrykkelse i det patriarkalske samfund; dens kvindesyn kaldes
‘lighedsfeministisk’ fordi den betragter den biologiske kønsforskel som mindre væsentlig og
anser kønsrollerne for sociale konstruktuioner og udtryk for mandligt magtmisbrug over for
kvinderne.
Den anden retning kaldes ‘værdighedsforskning’ fordi den har det positive mål at beskrive mang-
foldigheden i kvinders liv og bidrag til kulturen; dens kvindesyn kaldes ‘forskelspessimistisk’
fordi den lægger vægt på kønsforskellen som en biologisk og social realitet der hidtil har givet
kvinderne egne arbejdsopgaver hvoraf moderskabet er den centrale, og dermed en egen historie
og identitet.    

Historie
Ligesom kvindebevægelsen har eksisteret siden anden halvdel af 1800-tallet, har der også tid-
ligere været eksempler på kvindeforskning, om end der kun var tale om enkeltstående tilfælde
før kvinderne fik adgang til universiteterne.
Forfattere med tilknytning til både liberalismen og marxismen videreførte kravet om kønnenes
ligeberettigelse og kvindeundertrykkelsens ophør. Ud fra omfattende analyser af kvindens stil-
ling i familien og samfundet i alle historiske perioder påviste de at kønsrollerne ikke er natur-
givne, men at de er historisk bestemte og kan ændres gennem økonomisk udvikling og politisk
handling. John Stuart Mills ‘Kvindernes underkuelse’ (1869) og Friedrich Engels’ ‘Familiens,
Privatejendommens og Statens Oprindelse’ (1888) regnes således blandt kvindeforskningens
klassikere skønt de er skrevet af mænd.
Virginia Woolf førte ligestillingskravet ind på litteraturens område og afdækkede de mere
uigennemsigtige psykologiske og sproglige forhindringer for at kvinderne har kunnet komme til
orde, selv når de har haft adgang til både at udgive bøger og studere på universitetet. I ‘A room of
One’s Own’ (1929, da. Eget værelse, 1973) viser hun at der er en modsætning mellem kvinde- og
forfatterrollen; kvinden skulle som husmor være en ‘engel i huset’ og kune derfor ikke tillade sig
at fordybe sig i store personlige og nyskabende kunstneriske opgaver. Eftersom kvinders erfarin-
ger og normer er anderledes end mænds, kan kvindelige forfattere heller ikke overtage mænde-
nes sprog, de må skabe deres eget og deres egen litterære tradition. Hermed åbnede Virginia
Wolf for kvindeforskningens andet hovedspor der førte til interessen for kvindernes særlige hi-
storie og kultur.
Det blev imidlertid Simone de Beauvoir der i sit monumentale værk ‘Le deuxiéme sexe’ (1949,
da. Det andet Køn, 1965) med stor gennemslagskraft sammenfattede de tidligere spredte bidrag
og lagde grunden til den moderne kvindeforskning. Ud fra det hovedsynspunkt at ‘man fødes
ikke som kvinde, man bliver det’, analyserer hun de almene og historiske vilkår for kvinders liv i
et samfund hvor manden er norm og kvinden afvigelsen fra normen, ‘den anden’. Bogen er en
kompromisløs anklage mod patriarkatets kvindeundertrykkelse, men ogås en kritik af kvinder-
nes manglende mod til at gøre sig til herre over deres egen skæbne.

Tre faser
Simone de Beauvoirs og andres kritik af patriarkatet dominerede kvindeforskningens første fase
som også var påvirket af den udbredte marxistiske kritik af kapitalismen. Juliet Mitchell sam-
menlignede i ‘Kvindernes befrielse’ (1972) det borgerlige samfunds undertrykkelse af kvinderne
med den økonomiske undertrykkelse af arbejderne.
Fra slutningen af 1970’erne voksede interessen for kvindekulturen og denne anden fase blev
præget af et omfattende arbejde med at genopdage og genfortolke kvinders liv igennem histo-
rien. Ulrike Prokop fremhævede i ‘Kvindelig livssammenhæng’ (da. 1978) at kvinder har egne
værdier og forventninger som ikke nødvendigvis bliver indfriet selv om de får fuld ligestilling
med mændene på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum.
I kvindeforskningens tredje og seneste fase er interessen for kønsbegrebet blevet dominerende.
Inspirationen fra fransk feminismes og især Julia Kristevas tilegnelse af Jacques Lacans og
Michel Foucaults teorier om subjektet som en sproglig konstruktion har vendt interessen mod
filosofiske analyser af kønsbegrebets sammenhæng med de kulturbærende magt- og symbol-
strukturer. I forlængelse heraf ændredes perspektivet fra kvinde- til kønsforskning.
Kilde: Den Store Danske Encyklopædi
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Af Line Aarsland

BT´s forside med et billede
af norske Mette Mari og
overskriften ‘Enlig Mor

bliver dronning’ hænger på op-
slagstavlen lige inden for døren
i den gamle villa lige ved Frede-
riksberg Have. Ved siden af
hænger en seddel der bebuder
børnefødselsdag på søndag i
‘havestuen’, og under det kæm-
pe abstrakte maleri på den
anden væg står en kasse med
legetøj. »Vær så god«, står der. 

Villaen på Frederiksberg er
nemlig ikke helt almindelig.
Her bor 13 studerende som alle
er alene med et barn. Det har

der gjort siden 1985 hvor Bolig-
fonden for enlige mødre og
fædre oprettede kollegiet på
Virginiavej. 

Sidste onsdag stod lederen af
boligfonden, Ellen Hansen, på
en høring om boligmangel i
København og fremhævede kol-
legiet.

»De bor der ude i nogle gan-
ske små lejligheder som man i
dag ville mene var for små til at
have børn i. Men de trives, bør-
nene er glade, og når de flytter
derfra, har de uddannelse. De
er ikke stakler, men folk som
bare har haft behov for en bolig
og et sted hvor man kan hjælpe
hinanden. Hvorfor har vi ikke
flere af den slags steder?«
spurgte hun med glødende
stemme. 

De cirka 130 fremmødte i sa-
len svarede med bragende
klapsalver. 

Spejle sig i hinanden
Den karakteristik er Sille glad
for. Hun bor i en af de lidt
større lejligheder og har som de
andre eget køkken, men deler
bad og toilet. Datteren Emma
på fire år har det ene værelse
med en himmelseng af tyl,
tonsvis af Barbier og en hel væg
med egne tegninger. Sille selv
både sover, læser og spiser i det
andet rum. Der er højt til loftet
som i en herskabslejlighed. Det
lyse trægulv er med til at give
luft selv om pladsen er trang.
Computeren er tændt, og speci-
alet på Kunsthistorie er lang-
somt ved at tage form.

»Det er så fedt at bo her og se
at det kan lykkes. Billedet af
enlige forsørgere i medierne er

meget ynkeligt. Her bor nogle
stærke kvinder og mænd som
klarer sig godt,« forklarer Sille,
selv lys og spinkel som Norges
kommende dronning. 

Det er hende magtpåliggen-
de at aflive myten om at enlige
forsørgere er stakler. Og hun
har statistikken for Virginiavej
med sig. De seneste fire år har
huset udklækket en jurist, øko-
nom, psykolog, sygeplejerske,
pædagog, journalist, en socio-
log og en jordemoder. 

Sille sidder også i bestyrelsen
for Emmas børnehave. Det er
der flere af de andre der også
gør. Én er tilmed folketingskan-
didat for SF, og en af mærkesa-
gerne er boligmanglen i Stor-
københavn.

Kun en enkelt er flyttet fra
huset da hun afbrød studiet for-
di økonomien ikke hang sam-
men.

Sille selv er også forsinket i
næsten to år, mest fordi hun har
haft en del arbejde på kunst-
museet Arken for at få økono-
mien til at hænge sammen. Nu
har hun sagt jobbet op for at få
specialet gjort færdig, men hun
er ikke sikker på at hun var nået
så langt uden de andre som
sparringspartnere.

»På Kunsthistorie er der
mange som bare kører derudaf.
Det kan det være svært at være
med på den vogn. Når man
flytter herud er man ofte des-
illusioneret og i krise fordi par-
forholdet er røget og økonomi-
en er elendig. Så er det rart at
kunne tale med andre som har
været igennem det samme, og-
så om bekymringer om børne-
ne. Man kan spejle sig i hinan-

den og hente gode råd.«
Døren til hendes lejlighed

står åben så Emma selv kan
løbe ind til de andre børn eller
lege i de fælles stuer på hver
etage. Stuen på første sal vid-
ner om at den ofte bliver brugt
til spontan fællesspisning,
mens stuen på anden sal til
gengæld er pinligt ren. 

»I starten skal man lige finde
ud af hvor meget ens dør skal
stå åben. Men det er da fedt at
man kan sidde og drikke vin
med de andre fredag aften når
ens barn sover eller komme ud
og løbe en tur. Man er ikke
stavnsbundet på samme måde
som hvis man boede alene i en
toværelses lejlighed ude i by-
en,« siger Sille. 

Om sommeren rykker de fle-
ste ud i den store baghave. Re-
sterne af en snemand står lidt
alene mellem legehuset og bål-
pladsen nu, men i sommer da
æbletræet blomstrede, holdt
huset Sankt Hans fest. Der kom
150 mennesker for at høre en
ven af huset – digteren Claus
Handberg – holde båltalen og

bagefter spillede de to dj’s til
klokken syv næste morgen. 

Jeg fik et liv!
Udover Sille er der fem andre
der læser på Københavns Uni-
versitet, blandt andet Linda
som læser teologi på sjette år.
De første hårde år med latin,
græsk og hebraisk på Teologi
klarede hun mens hun boede i
en lejlighed på Østerbro med
datteren Hanna som hun er helt
alene om. Så omvæltningen var
stor da hun ankom til Virgi-
niavej for knap fire år siden. 

»De første måneder havde jeg
ikke overskud til at være social.
Hele min verden gik ud på at
være en god mor og fuldføre
grunduddannelsen,« siger Linda. 

En anden beboer på kollegiet
var også helt alene om sit barn.
Deres børn var jævnaldrerne,
og de svingede så godt sammen
at de begyndte at fordele de
daglige pligter mellem sig.

»Pludselig stod maden på
bordet når man kom hjem, og
jeg kunne komme ud nogle af-
tener. Jeg fik et liv!« 

Linda griner med en karakte-
ristisk smittende latter.

Det ‘ægteskabslignende for-
hold,’ som Linda kalder det,
kræver dog gensidighed – ingen
har overskud til bare at være af-
lastning for en anden, under-
streger hun.

»Det er både på godt og ondt.
Når man bor så tæt, skal man
sørge for at holde sine grænser.
Man har forskellige meninger
om opdragelse for eksempel, og
det skal man respektere selv om
man deler middagsbord hver
aften,« siger Linda. 

Livet på SU klager hun ikke
over selv om hun som alenemor
ikke kan arbejde ved siden af,
og selv om Frederiksberg Kom-
mune ikke ville forsætte den re-
validering som hun fik i Køben-
havns Kommune. Samtidig er
de små lejligheder på Virginia-
vej ikke længere berettiget til
boligsikring fordi huslejen på
1950 kroner om måneden er for
lav. Elregningen på 800 kroner
i kvartalet tæller ikke med.

»Linda er så flittig,« siger en
anden beboer. »Hver aften kan

Livet lykkes på 
Virginiavej

Der er ikke noget stakkels over bebo-
erne i huset på Virginiavej selv om de
er studerende og alene med et barn.
Når de flytter er det med uddannel-
sen i hus – men inden har de fleste
skullet igennem en mindre krise fordi
livet ikke formede sig som de troede
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KANDIDATFABRIK – Sille og Linda (th) er ved at skrive speciale på henholdsvis Kunsthistorie og Teologi

og kan så skrive sig ind i den lange række af færdigproducerede kandidater fra kollegiet på Virginiavej.
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man se en enkelt lille lampe ly-
se i hendes lejlighed mens hun
sidder bøjet over bøgerne.« 

Linda selv løber hver dag, er
nyforelsket, og nu har hun ikke
tid mere, for: »Jeg skal lige ha-
ve tyret de her 300 sider med
Kierkegaard igennem inden jeg
skal se min vejleder på ons-
dag,« som hun siger.

Per Stig Møllers mor
Sofie læser på DTU og afleverer
Amanda på to år klokken syv i
vuggestuen hver dag så hun
kan nå at cykle til Lyngby inden
klokken otte. For Jon der går på
Kunstakademiet, er det første
gang i to år han har en bolig til
sig selv og sin datter, mens Sig-
ne går på HF og er lykkelig for
husets mindste lejlighed. Før
boede hun nemlig i en skur-
vogn på Christania uden vand
og varme.

Kira er ved at være færdig på
RUC på normeret tid, men det
hjælper også at hendes gruppe
holder til i computerrummet på
loftet i lange perioder. Ulla har
faktisk været færdig som jorde-
moder i to år og arbejdet på
fuld tid lige siden. Men hun har
ikke råd til at købe en lejlighed
og ventelisterne på de almene
boliger er oppe på 20 år. 

Igennem kollegiets 15 år har
en del været ved at droppe stu-
dierne fordi økonomien blev for
stram. Så prøver Boligfonden at
hjælpe med at få en revalide-
ring igennem. Men det er ble-
vet sværere i de senere år, for-
tæller Ellen Hansen som kom-
mer ud i huset på Virginiavej til
husmøderne hver anden

måned. Ellers styrer huset sig
selv.

»Der skal mere til for at få en
revalidering. Man skal fremvise
lægeerklæringer om at vedkom-
mende eller børnene har det
dårligt. De færreste synes det er
sjovt at skulle kunne dokumen-
tere en lidelse på den måde, det
kan være barsk,« siger Ellen
Hansen. Hun er ikke i tvivl om
at nogen ville have droppet stu-
dierne uden en revalidering.

»Om andre kunne have hut-
let sig igennem eller om vi ved
hjælp at legater kunne have
trukket nogle i gennem er mu-
ligt, men vi kan jo ikke støtte et
helt uddannelsesforløb med le-
gater, vi kan være med når
SU’en løber ud og man bare
mangler specialet,« siger Ellen
Hansen. 

Ifølge hende er boligsituatio-
nen i Københavnsområdet for
enlige forsørgere i dag lige så
katastrofal som da Per Stig
Møllers mor, journalist Lise
Møller oprettede fonden i 1966.
Dengang lagde hendes doku-
mentar udsendelse i DR om bo-
ligforholdene for enlige mødre
gaderne øde og gav anledning
til megen debat. I dag er det
svært at råbe politikerne op,
siger Ellen, selv om Per Stig
Møller tidligere delte legater ud
på Virginiavej hvert år før jul.
Men det må man ikke som mi-
nister. ■

liaa@adm.ku.dk 

Af Line Aarsland

Det kræver viljestyrke ud
over det sædvanlige hvis
man vil tage en uddan-

nelse som enlig mor eller far.
En bistandshjælp er nemlig
dobbelt så stor som en SU, og
det er blevet sværere at blive
godkendt til at læse på
revalidering. 

I dag har 46 procent af Dan-
marks lidt over 100.000 enlige
mødre med et barn under 18 år
ingen erhvervsuddannelse. Kun
fire procent får en lang videre-
gående uddannelse.

Sammenligner man tallet
med alle kvinder i alderen 30 til
39 år – inklusiv enlige mødre –
er der 34 procent som ikke har
en uddannelse. Det viser nye tal
fra Børnedatabasen i Danmarks
Statistik. 

Det er grunden til at SU-rå-
det foreslår at man fordobler
SU’en for enlige forsørgere og
giver lidt mere SU til alle stude-
rende med børn. Det vil give et
incitament til at gå fra passiv
forsørgelse med lang sagsbe-
handling og gentagne aktive-
ringsforløb og over i uddannel-
sessystemet. 

»Der er alt for mange unge
med børn der aldrig kommer i
gang med en uddannelse fordi
de lever på bistandshjælp og -
ikke har råd til at gå ned i ind-
tægt, og alt for mange der drop-
per ud eller er for lang tid om at
blive færdige. Forslaget er ren
og skær fornuft for at få nogle
flere færdiguddannede,« siger
SU-rådets formand, Jakob Lan-
ge, Københavns Universitet. 

Klientgørelse
SU-rådet har beregnet at model-
len ikke vil koste samfundet
penge fordi man samtidigt spa-
rer på overførselsindkomster. 

»Forslaget betyder at man
flytter midler fra de sociale
kasser over i SU-systemet hvor
satserne vil være lidt lavere. 

Så bliver det simpelthen
mere attraktivt for unge foræl-
dre at gå i gang med en uddan-
nelse,« siger Jakob Lange. 

Det vil få flere til at søge ind
på især de mellemlange uddan-
nelser til for eksempel sygeple-
jerske eller inden for handel og
kontor hvor der ifølge en ana-
lyse fra Dansk Industri om få år
bliver katastrofal mangel på
arbejdskraft. 

Umiddelbart er Dansk Indu-
stri også positive over for for-
slaget under forudsætning af at
det bliver udgiftsneutralt.

»Det lyder som en rigtig god
ide. Det er vigtigt at stimulere
de unge som har lyst og kræfter
til at tage en uddannelse på ar-
bejdsmarkedet. Det kan vi kun
støtte især fordi det betyder at
der ikke kommer så megen
klientgørelse for den enkelte i
forhold til de offentlige kasser,«
siger Bjarne Lundager, forsk-
ningschef i Dansk Industri.

Urimelige vilkår
I dag får enlige forsørgere på
SU det samme som alle andre
studerende. Til gengæld må de
arbejde mere ved siden af stu-
diet, og de kan søge om at få
5.000 kroner ekstra om året.
Det er helt urimelige vilkår, si-
ger direktør i Mødrehjælpen,
Hanne Simonsen.

»Økonomien er utrolig hård
hvis du er enlig forsørger på
SU, og det eneste ekstra du får
er at du må arbejde mere ved
siden af. Det har man jo ikke tid
til som enlig mor,« siger Hanne
Simonsen. 

Ifølge SU-styrelsen har 70
procent af alle studerende på
naturvidenskab med børn
været forsinkede da de af-
sluttede deres studie og mang-
let SU-klip – sandsynligvis fordi
de har arbejdet for meget ved
siden af studiet.

Til gengæld er det kun 34
procent af de enlige forsørgere
på en SU-uddannelse der fak-
tisk lever af en SU, 16.000 får
revalidering mens andre er på
uddannelsesgodtgørelse. 

Men det er blevet sværere at
blive godkendt til et revalide-
ringsforløb som oftest løber

over tre år. Efter at den Sociale
Ankestyrelse fastslog at det at
være enlig forsørger ikke er
grund nok til at få revalidering,
nægter flere kommuner at god-
kende forsørgere til et uddan-
nelsesforløb, påpeger Mødre-
hjælpen. Det på trods af at
chancerne for at gennemføre
en uddannelse på revalidering
er dobbelt som store som hvis
man får SU. 

Tal fra Dansk Arbejdsgiver-
forening viser således at 82
procent af de revaliderede gen-
nemfører deres uddannelse og
kommer i arbejde. 

Hvorimod 54 procent af hele
gruppen af studerende der hav-
de børn da de begyndte på en
uddannelse, afbryder deres stu-
die mens 41 procent uden børn
afbryder ifølge SU-styrelsen.

Netop manglende uddannel-
se er ellers den væsentligste
barriere for kontanthjælpsmod-
tagere til at komme ind på ar-
bejdsmarkedet. Det viser en un-
dersøgelse Københavns Kom-
mune har lavet på baggrund af
100.000 kontanthjælpssager. ■

liaa@adm.ku.dk 

Dobbelt SU til enlige 
forsørgere

Næsten hver anden enlige mor har ingen uddannelse, viser
nye tal. Derfor foreslår SU-rådet at man fordobler SU’en
for enlige mødre og fædre så flere får en uddannelse.
Dansk Industri støtter ideen som er omkostningsneutral 

FAKTA:
104.198 kvinder i Danmark lever alene

med et eller flere børn under 18 år

■ 46 % af dem har ingen erhvervsud-

dannelse (39 pct. har en grundskole-

uddannelse, og 7 pct. har en gymna-

sieuddannelse) 

■ 83 % af dem er heller ikke i gang med

en uddannelse. 

De 54 % med en erhvervsuddannelse er

fordelt på:

■ 31 % håndværk/ handel og kontor

■ 15 % pædagoger, sygeplejerske el. lign.

■ 4 % kort videregående uddannelse

■ 4 % lang videregående uddannelse

■ 13,8 % af alle børn lever alene med

deres mor

■ SU-Rådets forslag er fra år 2001.

Kilde: Danmarks Statistik, Børnedatabasen.

Grotesk at negligere uddannelse
»Det er mit klare indtryk at den enlige forsørgers situation er blevet værre de senere år.

Og når man nu har en række undersøgelser og analyser der entydigt viser at uddannelse –

både samfundsøkonomisk og menneskeligt set – er den bedste investering på langt sigt, er

det grotesk at man som samfund negligerer denne helt basale viden.«

Allan Ludvigsen, lederen af Mødrehjælpen i København, nyhedsbrev januar 2002.

Tegning af Emma, 4 år.
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Af Bente Bundgaard

LONDON – Websiden ‘Pay-
UpTony’- der vel nærmest
svarer til ‘HitMedPengene-

Tony’ – siger ligesom det hele.
Her kan man skrive under på

en petition til landets premier-
minister, bemeldte ‘Tony’ – dvs.
Tony Blair – som vil have ham
til at ændre på reglerne for
hvordan de videregående ud-
dannelser finansieres.

For Englands unge er vold-
somt utilfredse med at de ikke
længere kan få stipendier, og at
de skal betale for at gå på uni-
versitetet. Ikke mindst fordi
Wales og Skotland efter de to
områder har fået en vis grad af
selvstyre, har genindført et
system med stipendier for de
økonomisk dårligst stillede stu-
derende. Skotland har endda
skrottet studiebetalingen.

Men i England er princippet
stadig at de skal betale. Om end
der er lempeligere vilkår for un-
ge fra fattige hjem som gør at
kun omkring halvdelen betaler
det fulde beløb der p.t. udgør
1.100 pund – ca. 13.000 kroner
– om året.

Desuden kan man optage lån
med lav forrentning. Lånets
størrelse afhænger af om man
bor hjemme eller ej, og om man

studerer i London – som er en
dyr by at bo i – eller udenfor.

Ikke desto mindre ender den
gennemsnitlige studerende ved
universiteter og andre videre-
gående læreanstalter med en
gæld på ca. 12.500 pund – ca.
150.000 kroner – efter de ty-
pisk tre års studier der fører til
en bachelorgrad.

Kampagne med vis effekt
De forringede økonomiske vilkår
har i den grad harmet de stude-
rende at de har gennemført en
omfattende kampagne for at få
genindført stipendierne. I det
mindste for de dårligst bemid-
lede studerende selv om visse
studenterråd – fx på Cambridge
University – går ind for at vide-
regående uddannelser simpelt
hen skal være gratis for alle. 

De studerende vil også have
studiebetalingen væk. ‘Betalin-
gen’ indfinder sig alligevel se-
ne-re hen når de unge, velud-
dannede begynder at betale
skat, lyder argumentet.

Sidst i februar deltog flere
tusinde unge i en stor demon-
stration i London, som gik forbi
parlamentet og Downing
Street. Her, ved premiermini-
sterens dør, afleverede forman-
den for National Union of Stu-
dents, Owain James, en kæm-
pebunke på 3.000 breve fra stu-

derende og 30.000 underskrif-
ter på petitionen, hvoraf nogle
kom fra ‘PayUpTony’ websiden. 

I øjeblikket er der lige over
70.000 studerende, tidligere
studerende og forældre der har
givet deres mening til kende på
denne måde.

Kampagnen har haft en vis
effekt. Regeringen har sat et
udredningsarbejde i gang der
skal finde ud af hvordan de vi-
deregående uddannelser bedst
kan finansieres når nu regerin-
gen gerne vil nå et mål hvor
omkring halvdelen af landets
unge får sig en længere uddan-
nelse. Arbejdet ventes færdigt
til sommer.

Fattige studerende
Men rygter vil vide at regeringen
ikke hælder mod at genindføre
stipendier eller ligefrem gøre
det gratis for alle at gå på uni-
versitetet og andre læreanstal-
ter. I stedet er der tanker frem-
me om at lade de studerende
optage lån til markedsrente.

For regeringen køber ikke ar-
gumentationen bag de stude-
rendes klager.

»De har større chancer for at
få arbejde, for at købe deres
eget hjem, og for at have en
sundere livsstil« – underforstå-
et i forhold til unge uden ud-
dannelse, siger undervisnings-

minister Estelle Morris til bri-
tiske medier.

»Ikke en eneste af dem kan
virkelig tro på at deres livschan-
cer vil blive forbedret hvis de
droppede ud af deres universi-
tetsstudier for i stedet at gå på
arbejdsløshedsunderstøttelse,«
siger hun.

Dermed refererer hun til en
undersøgelse som National
Union of Students har foretaget
som viser at universitetsstude-
rende har mindre at leve for når
huslejen er betalt, end unge på
arbejdsløshedsunderstøttelse.

Estelle Morris henviser også
til at de fattigste studerende
slipper for studiebetalingen. 

Problemet er at mange unge
ikke er helt klar over reglerne
og dermed heller ikke klar over
at de måske ikke behøver at
betale andet end deres egne le-
veomkostninger.

Det er også et problem at
mange engelske unge ikke tør
tro på at deres ‘livschancer’ som
Estelle Morris udtrykker det,
bliver så meget bedre at de kan
håndtere en temmelig stor be-
gyndergæld. En skolelærer har
fx en betydeligt lavere løn end
en togfører i Storbritannien.

Efter at det blev indført at
man skulle betale for undervis-
ningen på de videregående ud-
dannelser, faldt ansøgningerne

fra følsomme grupper såsom
unge afro-caraibiske mænd og
kvinder af bangladeshisk oprin-
delse med 10 procent, viser tal
fra National Union of Students.

Frygt for amerikanske 
tilstande
I Skotland har selvstyret for
længst ændret på systemet for
at gøre de unge mindre bange
for at tage en videregående ud-
dannelse.

Her er der indført stipendier
som er afhængige af forældre-
nes indtægt, ligesom betalingen
for selve studierne simpelthen
er afskaffet. Til gengæld skal de
fleste studerende betale 2.000
pund – ca. 24.000 kroner – til
en slags ‘fond’ når de er færdige
med deres studier. Der er und-
tagelser for fx enlige forsørgere.
Kan de ikke lægge sådan et beløb
lige på én gang, kan de optage
studielån i henhold til de tilbage-
betalingsregler der er gældende
for studielånene i England.

Og i Wales har den lokale
forsamling også genindført sti-
pendier der dog også her af-
hænger af familie-indkomsten.
Det er vand på studenterkam-
pagnens mølle. For hvorfor skal
der være så stor forskel på stu-
derendes vilkår inden for det
samme land?

Men der er ikke belæg for at
sige at ALLE studerende i Skot-
land fx kommer økonomisk -
mere helskindede ud af deres
studieliv. Ikke mindst fordi
skotske universitetsgrader ty-
pisk varer fire år, mens de en-
gelske tager tre år. Og de 2.000
pund efter afgangseksamen
gælder for stort set alle hvor
fattige studerende ved engelske
universiteter fx kunne have
undgået studiebetalingen.

Om de studerendes kampag-
ne bærer den frugt de gerne
selv ønsker, er p.t. uvist. Deres
forhåbninger er ikke for store.
Og de frygter at i stedet for en
tilbagevenden til et system hvor
videregående uddannelse for
nationens unge betragtes som
en national opgave, så ender
Storbritannien i et mere og me-
re amerikaniseret system hvor
ansvaret i stadig højere grad
hviler hos de unge selv – og de-
res familier.

Det system har i USA ikke
ligefrem ført til ligestilling mel-
lem unge fra fattige og mere
velstående kår. Tværtimod. 
Dér er kløften mellem de der
har og de der ikke har, blevet
større og større. ■

Bente Bundgaard er korrespon-
dent for Dagbladet Information

”Mange studerende fra fattige familier beslutter 

pga. økonomiske vanskeligheder at de ikke vil tage

en videregående uddannelse. Selv om flere engelske

studerende end nogensinde tager en universitets-

uddannelse, er andelen af dem fra lavere socialgrup-

per ikke ændret siden 1994.”

BBC News, 18. januar 2002RAPPORT FRA ENGLAND ▼  

Engelske studerende klager over fattigdom
New Labour regeringen indførte at studerende for første gang skulle betale for at gå på landets
universiteter. Mange unge fra dårlige kår er nu bange for at ende med kæmpegæld

ENGELSK VREDE – I 1999 demonstrerede

engelske studerende i protest mod studiebetaling.

Nu marcherer de igen – og denne gang helt til

premierminister Tony Blairs dør i Downing Street.
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Nottingham har overhalet 
Oxford og Cambridge
ENGL AND: Det er blevet langt vanskeligere at blive optaget på universitetet i Not-
tingham, et af de forholdsvis små universiteter i England, end det er at komme ind
på de berømte universiteter i Cambridge og Oxford. 
University of Nottingham er nemlig landets mest populære studiemål med ansøgnin-
ger fra 46.686 håbefulde studerende – eller omtrent dobbelt så mange som de to be-
rømte prestigeuniversiteter fik tilsammen før den kommende studiestart. 
Investeringer i nye faciliteter på universitetet og en massiv pr-kampagne 
om byen Nottingham menes at være årsagen til universitetets popularitet.
Der er færre end 5.000 studiepladser at kæmpe om på University of Nottingham.
Læs mere: www.bbc.co.uk.

Cambridge ændrer styrelsesformer
ENGL AND: Cambridge Universitet i England har offentliggjort et forslag om nye
styrelsesformer. En del kritikere mener at forslaget er et radikalt brud med flere
hundrede års tradition med forskere og underviseres demokratiske selvforvaltning.
Andre ser det som en velkommen modernisering der er nødvendig i den globale
konkurrence på det højere uddannelsesområde. 
Den skitserede reform indebærer blandt andet at universitetets rektor får en stærke-
re stilling og fem prorektorer med ansvar for hvert sit sagsområde. Ifølge planen skal
University Council kunne indeholde eksterne medlemmer og ordstyreren skal også
hentes udefra. Reformplanerne kan i stor udstrækning ses som et skridt i retning
mod en mere amerikansk styrelsesform.
Den aktuelle udredningsrapport er nu til høring. Et antal seminarer og diskussioner
bliver arrangeret de nærmeste måneder internt på universitetet. 
Læs mere: www.admin.cam.ac.uk/univ/change/

Racisme i Lyon?
FRANKRIG: Den franske regering har nedsat en kommission der skal kigge nær-
mere på universitetet i Lyon. Anledningen er at flere af universitetets professorer har
benægtet holocaust og publiceret åbenlyst racistiske teser.
Derfor går en kommission ledet af historikeren Henry Rousso nu i gang med at un-
dersøge universitetsansættelser siden 1970 i forsøget på at finde ud af om ledelsen
aktivt har rekrutteret forskere med ekstreme raceholdninger.
Læs mere: www.bbc.co.uk.

Pessimistiske humaniorastuderende 
T YSKL AND: 60 procent af de studerende ved tyske universiteter og højere videre-
gående uddannelser er pessimistiske med hensyn til deres fremtidige jobmulighe-
der. Det fremgår af en nypubliceret undersøgelse af universitetet i Konstanz foreta-
get på opfordring af det tyske uddannelsesministerium.
Ifølge undersøgelsen er det kun 18 procent af de studerende der tror at deres uddan-
nelser giver muligheder for et fremtidigt erhvervsliv. Hver anden overskrider den

normerede studietid, og mange tvinges til at arbejde under studierne. I gennemsnit
helliger den tyske studerende sig studierne 34 timer om ugen, mens der bruges otte
timer på studiejobbet. Undersøgelsen bygger på interviews med 900 studerende fra
forskellige universiteter. 
Læs mere: www.bmbf.de/presse01/564.html.

Lovgivning mod afgifter
T YSKL AND: Siden en gruppe tyske studerende med en e-mailkampagne fik poli-
tikernes opmærksomhed, reagerede den tyske regering hurtigt i spørgsmålene om
brugerbetaling på universiteterne. Forrige uge blev et lovforslag vedtaget som skal
forhindre nogen former for afgifter på landets akademiske grunduddannelser. 
Ifølge uddannelsesminister Edelgard Bulmahn er lovgivningen nødvendig for at de
studerende og deres forældre kan overskue de økonomiske konsekvenser af univer-
sitetsstudierne. I dag er det kun 28 procent af en årgang som går videre til en akade-
misk uddannelse – et internationalt set lavt tal.
Forbundsregeringens beslutning indeholder dog en del undtagelser. Afgifterne skal
kunne tages fra de som overskrider studietiden væsentligt, noget som allerede er
indført i flere delstater. Studenterrepræsentanter karakteriserer forslaget som en
schweizisk ost med alt for mange huller. Der kommer også politisk modstand fra den
kristne-demokratiske opposition. 
Regeringen i det konservativt styrede Bayern vil lade forfatningsdomstolen under-
søge om forbundsregeringen har ret til at forhindre delstaternes handlingsfrihed på
dette område. 
Læs mere: www.bmbf.de/presse01/572.html eller www.gutebildung.de/protest.

Antiterrorlov truer den akademiske
frihed
USA: I oktober 2002 underskrev præsident George Bush en anti-terrorlov under
navnet USA Patriot Act. Ifølge det ledende universitetstidende Chronicle of Higher
Education er det først nu at amerikanske universiteter begynder at bekymre sig om
lovens konsekvenser. 
Den indebærer nemlig at sikkerhedspolitiet har fået vidtgående fuldmagter til at un-
dersøge forhold som mistænkes at have forbindelse til terroraktiviteter. Blandt andet
kan politiet uden tilladelse tjekke de studerendes elektroniske post og få udleveret
oversigter over deres biblioteksudlån.
I de amerikanske universitetstidsskrifter går bølger højt i debatten om den akademi-
ske frihed. I Academe fra American Association of University Professors skriver Joan
Wallach Scott at det også i krigslovgivning er vigtigt at værne om retten til at tænke
frit. Den akademiske frihed er nemlig en af de vigtigste ‘sociale ressourser’ som USA
ikke har råd til at give afkald på. 
Hun påpeger at donatorer eller ‘corporate partners’ de seneste måneder har infor-
meret mange universitetsledere om at de vil skære i bevillingerne hvis nogen fx sæt-
ter spørgsmålstegn ved om ikke den amerikanske udenrigspolitik kan have noget at
gøre med terrortruslerne. Ifølge The Chronicle er den nye lovgivning med sine 132
sider svær at orientere sig i, men mange universiteter blandt andet Cornell Universi-
ty har i samråd med jurister nedskrevet handlingsforslag til hvordan man skal for-
holde sig såfremt FBI agenter lader hører fra sig. 
Læs mere: www.chronicle.com/free/v48/i25/25a03101.htm eller www.aaup.org/publica-

tions/Academe/02JF/02jfsco.htm

INTERNATIONALT NYT ▼  
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Doktorgrad 
til riverdance

IRL AND: Personligheder inden for underhold-
ningsbranchen bliver blandt de dekorerede når Uni-
versity of Ulster til sommer uddeler doktorgrader.
Blandt modtagerne er skuespiller Amanda Burton
som får en doktorgrad for sin indsats inden for
specielt tv-drama. Formel 1-køreren Eddie Jordan
bliver anerkendt for sin indsats i sportens verden,
mens producer Moya Doherty får doktorgraden som
belønning for sin ihærdige indsats for riverdance.
Læs mere: www.bbc.co.uk.

PÆNE TITLER – University of Ulster belønner kvinden bag disse ben. Moya Doherty har været otte år om

at opnå sin doktorgrad. 



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

Af Peter Gundelach, Sociologisk Institut

For nogle år siden betegnede daværende stats-
minister Poul Nyrup Rasmussen 1990erne
som ‘moralens årti’, og han opfordrede med-

lemmer af regeringen til at tage initiativ til vær-
didebatter. 

Socialministeren og undervisningsministeren
var blandt de der gennemførte værdikampagner.
Andre steder i samfundet blev værdier også sat
på dagsordenen. I både offentlige og private virk-
somheder begyndte man at lave såkaldte værdi-
regnskaber. 

Man kan måske tolke disse initiativer som ud-
tryk for at mange mener at der er en række for-
hold ved samfundet eller ved virksomhederne
som ikke alene kan udtrykkes i økonomiske ter-
mer. Og at det er en reaktion mod den særlige
opfattelse af sociale forandringer der betoner at
bestemte handlinger er nødvendige af økonomi-
ske grunde. Værdidiskussionen peger på at der
altid er forskellige handlemuligheder. Værdierne
viser hen til måder at realisere livet på.

I værdidebatter er det ikke ualmindeligt at
høre folk sige at samfundets værdimæssige
grundlag eroderer. Det er underforstået at værdi-
er er samfundets sammenholdskraft, og at det
har alvorlige samfundsmæssige konsekvenser
hvis ‘værdierne går i opløsning’, som det udtryk-
kes. 

Dette synspunkt kan anfægtes af teoretiske
grunde. Det henviser til en forældet eller i hvert
fald ganske ensidig opfattelse af værdier, nemlig
at værdier er som klister – det som holder sam-
fundet sammen. Andre teorier vil eksempelvis
pege på at magt og dominansforhold spiller en
afgørende rolle for samfundets integration. 

Stabilitet i danske værdier
Uanset den faglige diskussion synes det at være
sådan at mediernes nyhedskriterier vægter det
sensationelle, og gerne historier om krise eller
undergang. Man kan på den baggrund sige at
værdiforskningsprojektet som denne kronik
handler om, har et problem ved ikke at kunne le-
vere varen. Værdiundersøgelserne tyder ikke i
retning af at samfundets værdier forsvinder, eller
går i opløsning. 

Tværtimod er det overordnede billede præget
af stor stabilitet. På en række områder er der
endda tale om en øget støtte til samfundets ker-
neområder. Der er stigende tilslutning til kerne-
familien, stadig flere der siger at de er stolte over
at være danske, og der er stigende tillid til forsva-
ret, for nu blot at nævne nogle af de resultater
der peger i en ‘samfundsbevarende’ retning.

Trods disse resultater der ikke peger i retning
af krise eller sensation har vi i forbindelse med
udgivelsen af bogen Danskernes værdier 1981-
1999 fået betydelig omtale, og det har vist sig at
der er meget stor interesse for at vide noget mere
om hvordan danskernes værdier kan karakterise-
res, og i hvilken grad de har forandret sig gen-
nem de seneste cirka 20 år. 

Undersøgelsen omfatter en række forskellige
elementer: værdier i forhold til tro, politik, arbej-
de, familie og mange andre emner. For hvert om-
råde er det muligt at sige noget om hvad der er
sket i den danske befolkning gennem to årtier.

De følgende afsnit vil gennemgå nogle af under-
søgelsens hovedresultater, men først noget om
selve fremgangsmåden i projektet.

Europæisk værdiforskningsprojekt 
Den danske undersøgelse er en del af et stort eu-
ropæisk projekt. Der er tale om spørgeskemaun-
dersøgelser som er foretaget i næsten alle euro-
pæiske lande. Spørgeskemaerne er identiske i de
forskellige lande, og det giver muligheder for at
sammenligne på tværs af alle landene, og at pla-
cere de forskellige lande i forhold til hinanden. 

Det er tredje gang undersøgelsen gennem-
føres. Projektet er blevet udført med ni års mel-
lemrum i 1981, 1990 og 1999. Det giver mulig-
hed for at se på forandringer i værdierne over
næsten 20 år. Hele værdiforskningsprojektet kan
altså benyttes både til sammenligninger over tid
og mellem lande. Af den grund og på grund af
projektets store omfang, må man formentlig reg-
ne dette som det største europæiske samfundsvi-
denskabelige forskningsprojekt der findes. Det er
et projekt med meget store analysemuligheder,
og den enkelte forsker kan kun udnytte en gan-
ske lille del af materialet.

Værdier kan ikke observeres direkte. Ideen

med begrebet er at en person har nogle grundop-
fattelser eller disponeringer for bestemte hold-
ninger eller handleformer i forhold til hvad der
er ønskværdigt og ikke ønskværdigt såvel i hans
eller hendes eget liv som i forhold til samfundet. 

Spørgeskemaundersøgelser er en af mange
metoder til at finde ud af noget om værdier. Ved
at stille folk en række spørgsmål, kan man finde
ud af hvilke værdier de har på forskellige områ-
der. Det er vigtigt at huske at der til stadighed er
tale om fortolkninger. Spørgsmålene er (som re-
gel) stillet ud fra nogle teoretiske begrundelser,
og resultaterne kan derfor tolkes i forhold til dis-
se teorier, men som i alle andre samfundsviden-
skabelige sammenhænge er der altid konkurre-
rende teorier og fremgangsmåder ved dataind-
samlingen.

Spørgeskemaundersøgelser af denne art giver
et ret overfladisk billede. Til gengæld er det pro-
jektets styrke at det er repræsentativt, og at det
kan sammenligne over tid og mellem lande. Der-
ved giver projektet en helt enestående mulighed
for at følge udviklingen i forskellige værdier in-
den for Europa. 

Eftersom projektet dækker så mange områder,
er det en fordel med en bredt sammensat forsk-
ningsgruppe. I den danske værdiforskningsgrup-
pe er der forskere fra Københavns Universitet,
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syd-
dansk Universitet og fra Socialforskningsinstitut-
tet. Internationalt deltager naturligvis forskere
fra et meget stort antal universiteter. Forskernes
netværksdannelse, fælles kompetenceudvikling
både teoretisk og metodisk, og udarbejdelsen af

forskellige publikationer på internationalt niveau
er en anden af de store fordele ved dette projekt. 

Som sagt indeholder værdiundersøgelsen en
mængde forskningsresultater, og her skal kun
skitseres nogle ganske få inden for nogle af un-
dersøgelsens centrale områder. 

Religionen privatiseres
Danmark er et af verdens mest sekulariserede
lande. For mange danskere kan det i dagligdagen
være svært at tale om tro. I projektet har det dog
vist sig at svarpersonerne er villige til at beskrive
deres forhold til troen på en ganske detaljeret
måde. 

Man kunne forvente at sekulariseringen vil bli-
ve mere udbredt. Det kunne fx vise sig i et lavere
religiøst engagement, eller ved at kirken får rin-
gere autoritet. Det er der imidlertid ikke noget
der tyder på er tilfældet. Omfanget af kirkegang
og andelen af befolkningen der siger at de tror på
Gud, er stort set stabil. I stedet er der tegn på en
anden interessant udvikling, nemlig at troen bli-
ver privat, det vil sige at folk har en åndelig
søgen, men at kirken som institution ikke spiller
en stor rolle heri. Tallene tyder på at folk i stigen-
de grad sammensætter deres religiøse overbevis-

ning ved at shoppe rundt mel-
lem elementer fra forskellige
trosretninger. 

Det kan være elementer som
ud fra en strikt teologisk opfat-
telse er uforenelige. I dele af
befolkningen er det fx muligt at
kombinere troen på reinkarna-
tion med troen på liv efter dø-

den. Apropos reinkarnation er der en svagt sti-
gende andel af befolkningen der tror på dette.
Tro på reinkarnation er stærkest blandt kvinder.

Kombinationen af elementer fra forskellige
trosretninger kan tolkes som en form for indivi-
dualisering af religiøsiteten. Der er også en ten-
dens til at spørgsmål hvor man taler om ‘det
åndelige’, bliver mere populære. Stadig flere me-
ner at folkekirken kan give svar på menneskets
åndelige behov. Det er tankevækkende at stadig
flere også siger om deres trosopfattelse at der er
en særlig åndelig kraft – i modsætning til at der
er en personlig Gud. 

Alt i alt må man sige at ændringerne i religiøsi-
teten er ret beskedne, og at der ikke er noget der
tyder på en kraftig sekularisering. Forandringen
tyder på en øget a la carte holdning til religion.

Familieværdierne bevares
Familierne er måske den samfundsmæssige insti-
tution der har ændret sig mest gennem de sidste
30-40 år. Kvinders erhvervsarbejde, kvindefri-
gørelsen, fri abort, og et stort antal skilsmisser
har været nogle af de centrale elementer i udvik-
lingen væk fra den såkaldt patriarkalske kernefa-
milie. Man skulle på den baggrund også vente
betydelig forandringer i befolkningens familie-
mæssige værdier. 

Det er der dog ikke meget der tyder på. På de
fleste områder er værdier ret stabile, og hvor de
ændrer sig er der en tendens til at det sker i fami-
listisk retning. 

Det betyder at værdierne i forhold til familien
knytter an til en familie bestående af en far, en

mor og nogle børn. Omkring to tredjedele af alle
danskere mener at et barn skal have et hjem med
både en far og en mor for at have en lykkelig op-
vækst, og tre fjerdedele mener at en kvinde skal
have et barn for at have få et lykkeligt liv (men
kun to tredjedele siger at de er ‘enig’ eller ‘meget
enig’ i at det er væsentligt for en mand at få
børn). Mænd giver i øvrigt de mest familistiske
svar. 

Undersøgelsen viser også at flere lægger vægt
på troskab og på gensidig respekt i ægteskabet.
Der er altså ikke noget der tyder på en krise i
værdierne i forhold til ægteskaber og familien.
Det kan måske forklares med at mange er tilbøje-
lige til at overdrive krisetegnene. 

Der er ganske vist et stort antal skilsmisser,
men trods alt lever tre fjerdedele saf alle børn i
familier sammen med deres biologiske far og
mor. En anden forklaring på de familistiske vær-
dier kan være at det måske ikke er så let at opstil-
le alment acceptable, attraktive alternativer til
den almindelig far-mor-børn familie.

Det gode arbejde
Det hævdes at danskerne arbejder mere end no-
gensinde før, og man skulle tro at det betyder en
nedprioritering af familien. Værdiundersøgelsen
kan imidlertid ikke bekræfte dette billede. Der er
så godt som ingen af svarpersonerne der siger at
de prioriterer arbejdet over familien, og faktisk
er der stadig flere der lægger mere vægt på fami-
lien end på arbejdet. Men hvad er det så for et ar-
bejde den danske befolkning ønsker sig? 

De vigtigste kendetegn ved ønskejobbet er de
mellemmenneskelige aspekter. Man lægger vægt
på at arbejde sammen med behagelige menne-
sker. Et andet vigtigt element ved arbejdet er
selvrealisering. Man skal have muligheder for at
kunne udfolde sig i jobbet. 

Disse egenskaber ved jobbet har danskerne
prioriteret højest siden 1981, og der er ikke sket
nogen særlig udvikling i undersøgelsesperioden.
Forhold omkring arbejdstid eller ferier hører til
blandt de lavest prioriterede, og der er en svag
tendens til at de endda bliver mindre vigtige. 

Arbejdsværdierne er i øvrigt et af de områder
hvor der er meget store forskelle i befolkningen.
De yngste på arbejdsmarkedet prioriterer ønsket
om et ansvarfuldt og interessant job højere end
de ældste. Der er ikke sket nogle særlige ændrin-
ger på dette område i løbet af de seneste 20 år,
men derimod kan vi se et kraftigt fald i jobtil-
fredsheden for de yngste i de seneste 10 år. Det
er nærliggende at tolke dette som en reaktion på
at arbejdsforholdene ikke giver mulighed for det
ansvar og den udvikling i arbejdet som de unge
lægger så stor vægt på.

De unge er også den gruppe der lægger mest
vægt på lønnen (måske fordi de har den laveste
løn), og holdningerne til løn et af de områder
hvor undersøgelsen kan påvise et klart hold-
ningsskift. Svarpersonerne bliver bedt om at sige
om de mener at det er retfærdigt at der er lønfor-
skel mellem to sekretærer der har samme arbej-
de, men hvor den ene arbejder hurtigere og mere
effektivt end den anden. 

I de sidste 20 år er der sket en øget tilslutning
til individuel løn. Altså at det ikke er selve stil-
lingsbetegnelsen, men udførelsen af arbejdet der

VIDENSKABET
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»Alt i alt må man sige at ændringerne i religiøsiteten 
er ret beskedne, og at der ikke er noget der tyder på
en kraftig sekularisering. Forandringen tyder på en
øget a la carte holdning til religion.«

Danskernes værdier
Stort europæisk forskningsprojekt kan dokumentere at danskernes værdier 
ikke er forsvundet eller gået i opløsning i løbet af de seneste 20 år. 
Tværtimod peger resultaterne på en overraskende tendens til stabilitet 
i danskernes forhold til tro, politik, arbejde og familie.
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»Folk der prioriterer fantasi finder man på venstrefløjen
hos folk der lægger vægt på individets frie udfoldelse.
Prioriteringen af ‘gode manerer’ finder vi blandt mere
autoritære personer der er højreorienterede.« 

er afgørende for aflønningen. Mænd er mere po-
sitive over for forskelsbehandlingen end kvinder.
Måske fordi mænds job oftere end kvinders
lægger op til lønforskelle. En anden forklaring
kan være at det er mændene der har mest ud af
at der er lønforskelle på arbejdsmarkedet. 

Nye skillelinjer i politik
På mange områder har de politiske værdier været
nogenlunde uændrede. Der er dog en svagt sti-
gende politisk interesse. Der er stadig en høj til-
lid til de fleste af samfundets institutioner, og der
er ikke noget der tyder på en øget fragmentering
af de politiske værdier. 

Til gengæld viser undersøgelsen at der er en
tendens til at der vokser en ny politisk dimension
frem som supplement til den traditionelle ven-
stre-højre dimension. Denne nye politikdimen-
sion kan måske ikke undre iagttagere af dansk
politik. Det kan fx være svært at placere Dansk
Folkeparti entydigt på en venstre-højreskala når
partiet på den ene side har en meget skrap politik
over for indvandrere, og på den anden side
lægger stor vægt på velfærdsstatens ydelser til
bestemte grupper – ikke mindst de ældre. 

Den nye politikdimension handler om forhol-
det til autoritet. I modsætning til venstre-højre-
skalaen som er knyttet til materielle faktorer, kan
den nye dimension kaldes for kulturel. Den
handler blandt andet om holdninger til indvan-
drere og til miljø. I Ole Borres kapitel i værdi-
bogen demonstrerer han hvorledes den nye poli-
tikdimension kan kombineres med den gamle, 
og at den hænger sammen med forskellige livs-
sfærer. 

I figuren er vist hvorledes de to dimensioner
spiller en rolle for holdninger til hvad der er vig-
tigt når man skal opdrage sine børn. Folk der pri-
oriterer fantasi finder man på venstrefløjen hos
folk der lægger vægt på individets frie udfoldel-
se. Prioriteringen af ‘gode manerer’ finder vi
blandt mere autoritære personer der er højreori-
enterede. Dette todimensionale rum giver et me-
re nuanceret billede af politik, end det vi ofte
hører i den almindelige debat. 

Undersøgelsernes anvendelighed
De mange resultater udgør et sammensat billede
af danskernes værdier og deres udvikling gen-
nem de seneste 20 år. Denne type undersøgelser
kan anvendes på mange måder. Undersøgelsen
og dens tolkning kan holdes op som en slags
spejl. Det kan bruges til at diskutere værdiudvik-
lingerne, og om de er i overensstemmelse med
vore ønsker og forventninger. 
Mere konkret kan forskellige resultater bruges til
at analysere særlige forventninger. Når undersø-
gelsen fx viser at de unge stiller store krav om an-
svarsfuldt og selvstændigt arbejde, kan det være
nyttig viden for arbejdsgiverne, når de skal kon-
kurrere om arbejdskraft. 
Værdiundersøgelserne og bogen om danskernes
værdier indeholder mange andre ting end dem
der er nævnt her. Der er en meget stor mængde
data. Man kan frit downloade spørgeskemaer, og
undersøgelsens data fra 1981, 1990 og 1999 fra
projektets hjemmeside 
www.sociology.ku.dk/vaerdi/ddvhome.ht. ■

Peter Gundelach er professor ved Sociologisk Insti-
tut, Københavns Universitet.

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 mel-

lemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

Stolt over at være dansker. Pct. meget stolt.

1981 1990 1990

Mænd 33 39 49

Kvinder 31 36 47

Tro på reinkarnation. Pct.

1981 1990 1990

Mænd 9 12 11

Kvinder 17 21 24

Det er nødvendigt for at barn med begge forældre: Pct. enig

1981 1990 1990

Mænd 70 78 75

Kvinder 52 57 60

Forskelligt løn til to sekretærer. Pct. der siger retfærdigt

1981 1990 1990

Mænd 64 80 86

Kvinder 62 72 77
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SYNSPUNKT

Professor Ole Hamann, Botanisk Have

Københavns Universitets Botaniske Have er
hele Danmarks nationale botaniske have,
ikke af navn, men af gavn – i kraft af sine

funktioner, størrelse, position og historie.
En botanisk have stiller planter, viden om

planter og dokumentation om planter til rådig-
hed for samfundet.

Som universitetshave gøres dette ved at opret-
holde en righoldig, levende plantesamling på fri-
land, i væksthuse og i genbank til brug for forsk-
ning, undervisning og formidling – til fremme af
kendskabet til planter og interessen for nationale
og globale naturværdier. Samtidig er Botanisk
Have en kulturel institution med en lang histo-
risk baggrund som er til glæde for et meget stort
antal besøgende.

Københavns Universitet har haft en botanisk
have siden år 1600. Den nuværende have er den
fjerde i rækken af universitetshaver og huser i
dag Danmarks største videnskabelige samling af
levende planter (cirka 13.000 forskellige arter)
og den eneste frø- og genbank for vilde arter. 

Ved 400-års jubilæet i år 2000 blev Botanisk
Haves rolle som en moderne universitetshave af
international standard godt markeret blandt an-
det ved opførelse af et nyt, dobbelt væksthus til
udryddelsestruede og sjældne arter. Sådanne
planter er i dag vigtige i botaniske havers arbej-
de, både forskningsmæssigt og for at sikre at ar-
terne ikke uddør og forsvinder for evigt. 

Drastiske nedskæringer 
Denne periode i havens historie bliver nu marke-
ret ved en række drastiske nedskæringer som
rammer meget hårdt. Nedskæringerne i perioden
1998-2003 betyder, sammen med tidligere gen-
nemførte nedskæringer, at Botanisk Have fra
1989 og frem til 2003 har mistet 20 procent af
sin tekniske stab (især gartnere) og 33 procent af
sin videnskabelige stab. Dertil kommer en løben-
de nedskæring af driftsmidlerne samt en ekstra
‘engangsbesparelse’ i 2002 på cirka 5 procent!
Og der er udsigt til at nedskæringerne vil fortsæt-
te og fortsætte i de kommende år.

Botanisk Haves bemanding kommer nu under
det niveau som i 1987-89 foranledigede universi-
tetet til at iværksætte en redningsplan for haven,
og på VIP-siden bliver niveauet som det var om-
kring 1. Verdenskrig! Men Botanisk Haves opga-
ver og forpligtelser er vokset betydeligt siden 1.
Verdenskrig – også siden 1980erne, både i forbin-
delse med forskning, undervisning og formidling
og i forbindelse med det internationale samarbejde.

Havens areal er naturligvis ikke blevet 20-30
procent mindre som følge af besparelserne lige-
som væksthusene, inklusive det store, fredede
Palmehus, naturligvis heller ikke er blevet min-
dre. Dertil kommer at samlingerne udgøres af le-
vende planter som ifølge sagens natur kræver
kontinuerlig pasning.

Og i modsætning til et produktionsgartneri hvor
der dyrkes tusindvis af ens planter, der skal be-
handles fuldstændig ens, så dyrkes der i Botanisk
Have tusindvis af forskellige planter, som i princip-
pet alle skal have forskellig, individuel behandling. 

Det burde være indlysende at man ikke kan
passe et stort areal og store væksthuse og opret-
holde og forvalte en stor videnskabelig samling

af levende planter uden kvalificeret personale,
det vil sige gartnere, hortonomer, botanikere og
så videre. Og at man ikke kan drive en botanisk
have forsvarligt hvis der ikke er midler til at repa-
rere eller erstatte udslidte plæneklippere, trakto-
rer og andet materiel. 

Ukrudtet breder sig
Botanisk Haves formål er nærmere beskrevet i
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
586 af 24. juni 1994 som også dækker Det Natur-
videnskabelige Fakultets tre museer: Botanisk
Museum & Centralbibliotek, Geologisk Museum
og Zoologisk Museum.

Men nedskæringerne betyder at Botanisk Have
snart ikke mere vil kunne opfylde sine formål
som de er beskrevet i bekendtgørelsen. Dele af
plantesamlingen er allerede reduceret, der er
skåret betydeligt ned på havens service til forske-
re, undervisere, studenter og publikum, åbnings-
tiden er blevet reduceret, og ukrudtet breder sig. 

I efteråret 2000 gjorde jeg i presse og medier
opmærksom på den uholdbare situation. Det gav
anledning til at den daværende Forskningsmini-
ster meddelte at Botanisk Haves problemer var
en sag for universitetets selvstyre.

Så derfor vil jeg spørge ‘universitetets selvsty-
re’ om Københavns Universitet agter at oprethol-
de en ordentlig universitetshave som Danmark
og Københavns Universitet kan være bekendt?
Eller om man virkelig ønsker sin botaniske have
deklasseret til anden eller tredje klasse?

For i øjeblikket går udviklingen i den forkerte
retning: De fortsatte nedskæringer rammer selve
den videnskabelige og hortikulturelle basis som
er nødvendig for at opretholde en plantesamling
af værdi for forskning og undervisning. Grund-
læggende arbejdsopgaver og funktioner må ned-
lægges, og kvaliteten og omfanget af samlinger-
ne må reduceres yderligere; både unikke sam-
lingselementer der ikke kan erstattes, og en del
af den ekspertise som er opbygget gennem man-
ge år, forsvinder. 

Vend den negative udvikling!
Hvis Københavns Universitet ønsker at oprethol-
de en botanisk have på et acceptabelt niveau,
skal der simpelthen en større basis-bevilling til.

Det er basis-bevillingen som er det væsentlige
for driften af Botanisk Have (og de andre muse-
umsinstitutter). Øremærkede millioner i puljer til
forskning i IT eller bioteknologi (eller hvad der
ellers er politisk aktuelt) har Botanisk Have ingen
større glæde af, for sådanne penge kan ikke bru-
ges til at ansætte det nødvendige antal gartnere
eller til at anskaffe en ny græsslåmaskine. 

Det er min overbevisning at det er i Køben-
havns Universitets interesse at sikre opretholdel-
sen af Botanisk Have som en førsteklasses univer-
sitetshave i en standard som både universitetet,
havens ansatte og befolkningen kan være stolte
af. Botanisk Have har i de seneste 10-15 år vist en
særdeles positiv udvikling, og den har en historie
og værdier som er værd at bygge videre på. Sam-
tidig er haven en af universitetets bedste kontakt-
flader til befolkningen i almindelighed og Køben-
havns borgere i særdeleshed. 

Så jeg vil appellere til Københavns Universitet
om at hjælpe Botanisk Have med at vende den
igangværende negative udvikling. ■

Professor Ole Hamann, 

Botanisk Have

Misvækst
Ønsker ‘universitetets selvstyre’ virkelig sin botaniske
have deklasseret til anden eller tredje klasse?

VILDE BESKÆRINGER – Vildnisset breder sig i Botanisk Have i takt med at grønt-

høsteren beskærer havens bemanding.

Det er enormt livsbekræftende at se
den ildhu hvormed direktør Ole Ha-
mann kæmper for den ubestridte juvel,
Botanisk Have, som han har fået ansva-
ret for at lede.

Og det er lige så frustrerende som le-
delse ikke at kunne hjælpe. Midlerne til
vores tre museer og Haven kommer fra
en særlig linie i budgettet: øvrige for-
mål. Alle de midler der kommer til Fa-
kultetet gives til de tre museer og Ha-
ven selv om de også skulle dække an-
dre formål. Disse midler har gennem
de sidste år vist en faldende tendens.
Værre er at udgifterne, ikke mindst til
lønninger, stiger og resulterer i yderli-
gere udhuling.

Jeg tror ikke at det øvrige universitet
er parat til at overføre flere midler til
os for at øge Botanisk Haves budget.
For øjeblikket er djøf’er jo også bedre
til at udtale sig om miljøet end fagfolk
som biologer, klimaforskere og kemikere.

Man kunne så spørge om Fakultetet
ikke kunne stille midler til rådighed for
Haven og overflytte midler fra andre
institutter hertil. Jo, men Niels Bohr In-
stitutet (fysik) skal spare ekstra tre mil-
lioner kroner i år. Vi kan ikke skære
mere i datalogi, bioteknologi, kemi,

matematik – fag som samfundet skri-
ger efter at få flere højtuddannede
kandidater fra.

Der er lige brugt 250 millioner kro-
ner på at ombygge Øster Voldgade 10
til et Geocenter. Og dér skæres i antal-
let af ansatte på GEUS, geologi og geo-
grafi.

Udover Havens store betydning som
værn for verdens biodiversitet (et minus-
ord i dag) og for den biologiske forsk-
ning, så stiller Københavns Universitet
en gratis park til rådighed for landets
hovedstad. Enestående formidling.

Botanisk Have er i en dobbeltbetyd-
ning et stort plus for Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Det er de
andre enheder også.

Politikerne ønsker at skære naturvi-
denskab ned. Siden 1997 er antallet af
VIP- og TAP-stillinger skåret ned med
25 procent, budgetterne reduceret med
100 millioner kroner. 

Der er ingen trøst i at fortælle dig at
det visner over hele Fakultetet – og at
du sammen med os andre blot kan se
på mens den valgte politik nedbryder
alt det som forrige generationer har
bygget op.
Henrik Jeppesen, Dekan.

SVAR TIL  OLE HAMANN

Alt visner
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Kære nyuddannede humanist. 
Det er i høj grad din egen fejl at
du gennemsnitligt går ledig i seks

til tolv måneder når du er færdig. Du
har nemlig ikke sat dig ind i hvorfor net-
op du skulle være eftertragtet på ar-
bejdsmarkedet. Og du tror ikke på at du
er det.

Næsten alle kan som du (nyuddannet
humanist) se frem til at skulle bruge
lang tid på at finde det første job. Det
har givet en del mudderkastning i for-
skellige aviser og i Magisterbladet. 

Det har ikke været svært at finde ny-
uddannede der følte sig ladt i stikken.
Og når ansvaret skulle placeres, er det
primært universiteternes manglende er-
hvervsvejledning der har stået for skud.
Det har blandt andet ført til nogle lidt
forkølede forsvarstaler fra dekanen på
Det Humanistiske Fakultet (KU) i Week-
endavisen og i Magisterbladet. For både
universiteterne og fagforeningen synes
nemlig at de gør en masse for at hjælpe
dig videre i systemet. Og det gør de fak-
tisk. 

Men det bliver aldrig tilstrækkeligt.
Så længe du ikke selv tager din del af
ansvaret, så kan universiteterne og fag-
foreningerne gøre nok så meget. Det vil
aldrig nytte noget.

Tro på dig selv
I løbet af dine studier har du lært at for-
holde dig kritisk til verden og viden om
den. Du har lært at du skal have belæg
for de ting du siger, og du må tage dine
forbehold for alt det du ikke ved. Det er
blandt andet disse kompetencer der gør
dig til en eftertragtet vare på arbejds-
markedet. 

Men du formår ikke at frigøre dig fra
det akademiske syn på verden når det er
nødvendigt. På trods af dine høje kom-
petencer.

Jobsøgning handler om at sælge sig
selv, og her må du være klar til at igno-
rere om du nu har belæg for alt det du
skriver i din ansøgning og siger til
jobsamtalerne. For dig handler det om
at få hul igennem.

Derfor må du selv til at komme ud af
starthullerne. Du må lade være med at
være så bange for at tage munden for
fuld, du må lære at skrive ansøgninger
der viser hvad du kan og hvad du vil.
Det nytter ikke at klynke over at du al-
drig har lært hvordan man gør. Det be-
gynder altid med dig selv. Du må tro på
at du kan noget. Det kan alverdens er-
hvervsvejledere og jobsøgningskurser
ikke gøre for dig. ■

Stud.mag. Jonas Thing Bech.
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Med dette brev ønsker ph.d.-studerende
og adjunkter ved Matematisk Afdeling
at udtrykke deres stærke bekymring

over det de facto ansættelsesstop som synes at
eksistere og ser ud til at fortsætte fremover.

Vi beklager at afdelingen ikke kan tilbyde en
videre akademisk karriere med rimelig chance
for fastansættelse for dem som måtte ønske og
have evnerne til det. Det er i den grad katastro-
falt og dybt nedslående at afdelingen øjensynlig
ikke kan opretholde og pleje et ungt, inspireren-
de forskningsmiljø. Fraværet af et sådant forsk-
ningsmiljø gør Matematisk Afdeling til en meget
mindre attraktiv arbejdsplads.

Det er et yderst uheldigt signal som Matema-
tisk Afdeling sender til studerende på alle årgan-
ge når unge håbefulde ph.d.er og adjunkter der
ønsker at forfølge en akademisk karriere, ender
med at måtte søge andre græsgange efter endt
stipendium, uanset at de har haft stor succes med
såvel forskning som undervisning her på stedet.

Hvis ansættelsessituationen ikke ændres til det
bedre, er det svært at se hvorledes afdelingen af-
værger den katastrofe der vil være en realitet om
seks til syv år når mange af instituttets ansatte
begynder at gå på pension.

Også ph.d.-studerende og adjunkter ønsker på
et tidspunkt at stifte familie og at have en økono-
misk horisont der strækker sig mere end et, to el-
ler maksimalt tre år ud i fremtiden. Som tingene
står nu, breder der sig en stemning af at man lige

så godt først som sidst kan søge job i det private
erhvervsliv hvor løn, arbejdsforhold og karriere-
muligheder synes langt bedre end på universite-
tet. På nuværende tidspunkt er en akademisk
karriere ikke en realistisk mulighed.

Ikke de eneste
Vi ved at vi ikke er den første generation af unge
forskere der konfronteres med et ansættelses-
stop. Vi ved også at afdelingens økonomiske si-
tuation er urimeligt dårlig.

Vi er ligeledes klar over at afdelingen gerne vil
gøre noget for at afhjælpe problemerne omkring
generationsskiftet inden det slår fuldt igennem
om seks-syv år. Men vi er her NU og kan ikke
vente seks år på et (fast) job. Så hvis vi skal indgå
i generationsskiftet, må der gøres noget snarest.

Vi opfordrer til en åben dialog mellem alle
fastansatte i afdelingen med det formål klart at
definere afdelingens forskningsprioriteter så-
ledes at afdelingen kan fremsætte en fælles stra-
tegi for fremtidens forskningsindsats. En sådan
fælles strategi vil være et stærkt kort for afdelin-
gen til at overbevise fakultetet og instituttet om
behovet for midler til at ansætte yngre kræfter.

Kasper Klinkby Sonne Andersen, Tommy Bulow,
Toke Meier Carlsen, Jacob Stordal Christiansen,
Anders Frankild, Henrik Holm, Sine Rikke Jensen,
Nadia Slavila Larsen, Niels Jakob Laustsen,
Johannnes Aastrup.

Matematisk Afdeling, MA, deler brevskri-
vernes frustrationer og bekymringer.
Faktisk gør brevets fremkomst og nød-

vendighed os om muligt endnu mere bekymrede.
Samtidig må det pointeres at afdelingens mulig-
heder for direkte aktion er stærkt begrænsede.

Først og fremmest synes såkaldt ren matema-
tik at skulle rammes særligt hårdt af både tidlige-
re og kommende besparelser. Hertil kommer at
uddannelsen til matematiker på universitetsni-
veau er utrolig lang og typisk vil inkludere flere
års udlandsophold mellem ph.d.-eksamen og ad-
junkt/lektorstilling for overhovedet at gøre den
pågældende i stand til at kunne konkurrere med
øvrige ansøgere. 

Endvidere synes der fra politisk hold stadig at
være en manglende forståelse for den absolutte
nødvendighed af teoretisk fordybelse på højt ni-
veau.

Svar på ansættelsesstop på matematik

Katastrofal situation
Overlevelsesplaner
Det er også nævneværdigt at afdelingens alders-
profil gør at den store fornyelse – alt andet lige –
først vil kunne gå i gang om 6-7 år.

Som kuriosum kan endvidere nævnes at der
om få år vil mangle mellem 500 og 800 gymna-
sielærere i matematik og fysik. Dertil kommer at
det sidste adjunktur ved MA blev slået op i 1998.
Kun én at de sidste 5 adjunkter har fået ansættel-
se ved MA. 

I den nuværende katastrofale situation må af-
delingen i vid udstrækning erstatte udviklings-
planer med overlevelsesplaner. Selv sådanne
kræver velvilje fra andre sider i systemet. Vi
håber at kunne møde en sådan.

Brevskriverne vil i øvrigt modtage et mere de-
taljeret svar ved en anden lejlighed. ■

Hans Plesner Jakobsen, Afdelingsleder, Matematisk
Afdeling.

Ansættelsesstop på matematik

Vi kan ikke vente på 
generationsskiftet

Jobmuligheder

De forstokkede
humanister

Det virker dybt ulogisk at man ofte
får en respons på en skriftlig ek-
samensopgave som består af et

tal.
Hvis man antager at skriftlige eksa-

mensopgaver har til opgave at udvikle
de skriftlige evner hos de studerende,
må det være på sin plads med en kon-
struktiv kritik fra undervisernes side
der tjener dette formål. 

Sådan som det er nu, tjener den
skriftlige eksamensopgave imidlertid
intet andet formål end at skille fårene
fra bukkene. Således har en studerende
der har fået en given karakter, ingen
chance for at gøre opgaven bedre til
næste eksamen idet vedkommende ikke
får sat ord på sin bedømmelse. 

Vi mener det er en forældet måde at
evaluere de studerende på som ikke
modsvarer de tendenser som foregår i
nutidens samfund. Her tænker vi spe-
cielt på udviklingen hen imod et videns-

samfund hvor refleksivitet, individuali-
tet og dynamik er nøgleord for succes. 
I denne kontekst virker det underligt at
et stereotypt tal kan være til nogen nyt-
te 

Et konkret forslag til forbedring af
den studerendes mulighed for at udvik-
le et fagligt sprog kunne være at ud-
nytte de noter som underviserne eller
censorerne under alle omstændigheder
udarbejder under bedømmelsen af op-
gaven. Den studerende kan derefter
rekvirere den skriftlige kommentar på
sit institut. 

Denne praksis er ikke specielt res-
sourcekrævende da man udnytter de
eksisterende rammer, men vil alligevel
give de studerende en reel mulighed for
at opdage en mening med eksamens-
systemet. ■

Kirstine Westh Jensen, stud.scient.an-
thro., og Terkel Kunding, stud.scient.pol.

Eksamen

Det rene taltyranni 

Forvirret KU
»Da Universitetsavisen på Københavns Universitet udkom første gang efter finanslovsforli-

get, fyldte Pia Kjærsgaards portræt hele forsiden under overskriften: »Vores nye veninde«.

Det kan ses som et udtryk for oprigtig forvirring på universitetet over Dansk Folkeparti.

Men det kan også blot være en ironisk kommentar til den nye situation.«

Kristian Thulesen Dahl, Vejle Amts Folkeblad, den 23. februar.
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»At rejse er et kvalitetsparameter. Vi afleverer ikke en sprogperson

til erhvervslivet uden minimum et halvt års udlandsophold.« 

Poul Bonde, sekretariatschef, internationalt sekretariat på Aarhus

Universitet til Aktuelt 29.august 2000.

Af David Højmark

Der var flag i alle farver,
sprog i mange former og
studerende med adskil-

lige drømme om oplevelser i
udlandet. 

Der var nemlig International
Markedsdag i Festsalen hvor
alle studerende med overvejel-
ser om udlandsophold kunne
komme forbi og gøre sig nogle
erfaringer.

Det gjorde en del. Ved bor-
dene gav de forskellige landes
repræsentanter gode råd om
hvordan de studerende kunne
komme til lige netop deres
land og deres universitet. 

Og i den til lejligheden op-
fundne café vejledte studeren-
de med udlandserfaringer om
økonomi, ophold, klima og alt

hvad en universitetsstuderen-
de med eventyrlyst ellers har
brug for at vide.

»Det var en stor succes. Når
man tænker på at det var
første gang vi holdt et sådan
arrangement, var vi meget til-
fredse med det flotte fremmø-
de. Derfor ser vi også frem til
at gøre Den Internationale
Markedsdag til en årlig begi-
venhed,« siger Karin Klitgaard
Møller, fuldmægtig i Det Inter-
nationale Kontor om dagen
hvor studerende fra lille Dan-
mark fandt ud af hvordan man
med bøgerne under armen kan
komme ud og se den store ver-
den. ■

dah@adm.ku.dk

Camilla Bogetoft Jensen, 

22 år, jurastuderende på fjer-

de semester:

»England, Tyskland, Australi-
en, New Zealand – eller måske
en tur i Europaparlamentet.
Jeg vil meget gerne til udlan-
det, så jeg er kommet her for at
få et overblik. 

At rejse ud giver mulighed
for at se, høre og opleve noget
helt nyt. Man møder andre na-
tionaliteter. Og så er det jo og-
så godt at have stående på sit
C.V.« 

Zahra Theilgaard, 22 år, 

medicinstuderende på femte

semester:

»Jeg har tidligere haft et kort
ophold i Bangladesh, og hvis
jeg igen kan komme ud i ver-
den, tager jeg uden tvivl af
sted. Mine højeste prioriteter
er udviklingslande. Der føler
man sig meget mere nyttig end
i mere velhavende lande.« 

Rune Bjerremand, 20 år, 

Geografi på fjerde semester:

»Cape Town, tror jeg. Men jeg
kommer her kun for at tjekke
mulighederne for at rejse ud.
Jeg ved ikke om jeg kommer af
sted og egentlig har jeg det
godt på Københavns Universi-
tet, så jeg har ikke det store be-
hov for at se noget andet. På
den anden side er jeg nysger-
rig og vil gerne opleve andre
dele af verden. 

Det afskrækker selvfølgelig
lidt med den megen vold i Ca-
pe Town, men masser af men-
nesker lever jo dernede uden
at komme til skade, så jeg ta-
ger gerne af sted.«

Solvej Petersen, 23 år, 

medicinstuderende på femte

semester:

»Afrika eller Asien. Der kan jeg
opleve en helt anden folkekul-
tur, og jeg kan hjælpe med helt
basale ting samtidig med at jeg
selv lærer noget. 

Det lyder som en kliché,
men det er netop den slags der
er vigtigt når man læser. Fx
kan jeg lære om hvordan filo-
sofisk medicin som eksempel-
vis yoga integreres i den mere
konventionelle medicin.« 

Lasse Karlsen Eck, 23 år, 

jurastuderende på fjerde se-

mester:

»Tyskland! Jeg har altid syntes
godt om dét land, så det bliver
der jeg tager hen. Det er samti-
dig ét af de lande Danmark har
mest med at gøre, så det kan
vise sig at blive en stor fordel
for mig at kende det grundigt. 

Som jurastuderende er der
heller ikke megen idé i at tage
til et land hvor retssystemet ik-
ke er veludviklet.« 

Ud og se uden DSB

INTERNATIONAL FESTSAL – En halv snes nationer var repræsenteret da mange studerende tog turen forbi Festsalen for at undersøge mulighe-

derne for at studere i udlandet. 

Udenlandske universiteter fik vist
flagene da Det Internationale
Kontor holdt åbent hus

Hvor skal jeg hen?
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

København

Periode: Pr. 15/3-02 og ca. et

halvt år frem.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.,

el. hus.

Beboer: Gæsteprofessor fra

Tyskland.

Kontakt: Søren-Peter Olesen,

Medicinsk Fysiologisk Institut,

tlf. 3532 7400, e-mail:

spo@mfi.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/5-02 for 9-12 md.

Størrelse: Lejlighed, evt. bytte

med lejlighed i vest-Reykjavík

(Hagamelur), 125 kvm.

Beboere: Islandsk ægtepar,

gæsteforskere, ikke-rygere.

Kontakt: Baldvin, e-mail: 

baldvin@lh.is el. Sigrun, e-mail: 

sigrun.steingrimsdottir@tmd.is.

København

Periode: Pr. 1/7-02 for et år.

Størrelse: Større lejlighed, gerne

centralt beliggende.

Beboere: Østrigsk gæsteprofes-

sor m. ægtefælle og to børn.

Kontakt: Harald Sitte, e-mail: 

harald.sitte@univie.ac.at.

Boliger udlejes ▼

Herlev

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: To værelser, hhv. 15 og

18 kvm., med adgang til køk-

ken og bad udlejes separat.

Husleje: Kr. 1.800 pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Tlf. 4484 0520.

København

Periode: Snarest muligt og til 

1/7-02.

Størrelse: 11/2 vær. i lejlighed på 

2 1/2 vær. 

Udstyr: Møbleret, tv og stereoan-

læg. Vaskekælder i opgangen.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 02 960 3312 (Bang-

kok, husk cifre til Thailand

samt 6 timers tidsforskel) el. 01

374 8404 (mobil), e-mail: 

helene.balslev@access.inet.co.th.

Helsingør

Størrelse: Værelser på hhv. 35 og

10 kvm. på 1. sal i villa.

Udstyr: Stor have.

Husleje: Hhv. kr. 3.000 og kr.

2.000.

Kontakt: Tlf. 4922 2811.

København K

Period: Available from the 1/3-02

and for 1-3 months.

Size: Room, 8 sqm.

Equipment: Fully furnished with

access to toilet, bath and

kitchen, washing facilities in

basement.

Tenant: Female researcher/-

student, non-smoker.

Rent: Kr. 1.750 per month.

Deposit: Kr. 2.000.

Contact: E-mail: SIT@ssi.dk.

København S

Periode: Fra 1/4 til 31/8-02 m.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Værelse, ca. 7 kvm.

Udstyr: Adgang til møbleret stue,

køkken samt bad/toilet.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 1.700 pr. md. inkl.

el/gas, tlf. ab. og varme.

Depositum: Kr. 4.000.

Kontakt: Camilla, tlf. 3297 6885,

e-mail:

camjannaes@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4 til 14/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 58

kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med bad.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3585 8230 el. 

e-mail: mkg@get2net.dk.

Amagerbro/KUA

Periode: Fra 1/8 til 31/12-02.

Størrelse: To vær., 68 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl. el,

gas og vand.

Kontakt: E-mail: 

line.s@post.tele.dk.

Amager

Periode: Pr. 1/4-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 1/2 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskeri i gård-

have.

Beboer: Ikke-ryger.

Kontakt: Tlf. 4751 1560 el. 2721

9422.

Nørrebro nær søerne

Periode: Fra 15/4 til 15/10-02.

Størrelse: 3 vær., 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Bad.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.900 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el og tlf.

Depositum: Kr. 8.000 samt 1

måneds leje forud.

Kontakt: Tlf. 3539 0966.

● STILLINGER

Samfundsfag ▼

Research Coordinator
Place of employment: Centre for

Applied Microeconometrics

(CAM), Institute of Economics.

Contents: Responsible for provi-

ding high-level research sup-

port for data preparation and

programming. The Research

Coordinator will be involved in

all aspects of the scientific

work of the Centre and will,

ideally, be a collaborator on

some of the projects underta-

ken by the members of the

Centre. CAM would also make

available time for the Research

Coordinator to undertake

his/her own research that

would lead to publication in

international journals.

Qualifications: Applicants will

need to have superior quanti-

tative and computing skills and

a strong background in econo-

mics and/or statistics. Some ex-

perience of micro data analysis

is desirable. Applicants should

be completely ‘computer lite-

rate’. Ideally the applicant

would have a Ph.D. using em-

pirical or statistical methods or

be close to finishing a Ph.D.

To be appointed by: 1 April 2002,

or as soon as possible there-

after.

Deadline for applications: 

15 March 2002.

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/stillinger/

or contact Inge Børven, 

tel. 3532 3074, e-mail:

inge.borven@econ.ku.dk.

Additional information: Director

Martin Browning, tel. 3532

3070, e-mail:

martin.browning@econ.ku.dk.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektorstilling
Subsidiært adjunktstilling i mole-

kylær/medicinsk genetik

Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik. 

Indhold: Stillingen er knyttet til

Wilhelm Johannsen Center for

Funktionel Genomforskning.

Arbejdopgaver inden for om-

råderne medicinsk genetik,

molekylær genetik og cyto-

genetik og omfattende fami-

lieundersøgelser, registerun-

dersøgelser, mutations-

screening, koblingsanalyser og

genomforskning. Desuden

prægraduat undervisning af

læge-, tandlæge- og human-

biologistuderende. 

Til besættelse: 1/5-02.

Omfang: Lektorstillingen er

tidsubegrænset. Ansættelse

som adjunkt er tidsbegrænset

til 3 år.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/, kon-

takt Personalekontoret, tlf.

3532 2645, institutleder Niels

Grunnet, tlf. 3532 7724 el. cen-

terleder Niels Tommerup, tlf.

3532 7826. 
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.



Humaniora ▼

Eksterne lektorater
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab

Indhold: Eksterne lektorater in-

den for området Film- og Me-

dievidenskab.

Til besættelse: 1/9-02.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om og dokumentation af fag-

lige kvalifikationer og under-

visningserfaring samt en fuld-

stændig publikationsliste og

højst 3 skriftlige arbejder. Sen-

des i 3 eks. Materiale i elektro-

nisk form modtages ikke.

Sendes til: Institut for Film- og

Medievidenskab, Att.: Studie-

leder Casper Tybjerg, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Casper Tybjerg, tlf. 3532

8130.

Adjunktur i historie
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Særligt henblik på nyere

og nyeste tid forstået som pe-

rioden efter 1800.

Kvalifikationer: Særlige kvalifika-

tioner inden for forskning og

undervisning i historieteori

og/el. kulturhistorie foretræk-

kes.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. senere.

Ansøgning: Vedlagt fyldig beskri-

velse af den forskning som

ansøgeren agter at foretage i

den treårige periode som ad-

junkturet varer samt af plan-

lagte undervisningsforløb.

Ansøgningsfrist: 22/3-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, tlf.

3532 8275 el. studieleder Gun-

ner Lind, tlf. 3532 8303.

Forlængelse 
af ansøgningsfrist
Stilling: Associate professorship

in Southeast Asian studies/In-

donesian 

Ansøgning: J.nr. 401-221-509/01-

4291.

Ansøgningsfrist: 22/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

8051.

Naturvidenskab ▼

Undervisningsassistent
Sted: Zoologisk Institut, Afd. for

Evolutionsbiologi.

Indhold: Undervisning og delta-

gelse i eksamination på Biologi

V, Zoologisk Evolutionsbiologi

og Taxonomi.

Til besættelse: Fra 8/4 til 17/5-02.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Zoologisk Institut,

Afd. for Evolutionsbiologi, 

Universitetsparken 15, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 25/3-02.

Yderligere oplysninger: Bo Vest

Pedersen, tlf. 3532 1312.

● TAP-STILLINGER

Kontorfuldmægtig 
Sted: CND og NIK – Det Naturvi-

denskabelige Fakultets nye

centre for hhv. naturfagsdidak-

tik og IT-kompetence.

Indhold: Nyoprettet fuldtidsstil-

ling. Sekretærens opgave bli-

ver at yde administrativ støtte

til centrenes ledelse og medar-

bejdere.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Vedlæg relevante bi-

lag.

Sendes til: CND/NIK, H.C. Ørsted

Instituttet, Universitetsparken

5, 2100 Kbh. Ø.  

Ansøgningsfrist: 21/3-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nik.ku.dk/, 

www.naturdidak.ku.dk/ el.

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Dir. Jør-

gen Gomme, NIK, tlf. 2041

1639 el. dir. Kjeld Bagger Laur-

sen, CND, tlf. 2875 0420. 

Overassistent
- barselsvikariat
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Information ved skranke

og i telefon, postfordeling, be-

stilling af kontorartikler m.m.,

bogføring af kontantkasse, re-

digering og trykning af insti-

tuttets personaleblad, opdate-

ring af dele af instituttets

hjemmeside samt deltagelse i

div. opgaver i f.m. eksamen.

Til besættelse: 2/4-02.

Omfang: 31 timer/uge i 1 år.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317 el. kontorfuld-

mægtig Lis Lachtane, tlf. 3532

8312.

Kontorelev
Sted: Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Studenterekspedition,

lettere sagsbehandling, møde-

tilrettelæggelse og referat-

skrivning, regnskab og journa-

lisering.

Kvalifikationer: Bestået/forventet

bestået HHX, HGS el. HG2 med

offentlig administration som

speciale. Kendskab til IT og en-

gelsk samt evner for retskriv-

ning.

Ansøgningsfrist: 2/4-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stilinger.

Klinikmedhjælpere
Sted: Tandlægeskolen etage 2.

Omfang: 2 stillinger a 30 timer/

uge uden for skolens ferier.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Nørre Allé 20, Att.: 

Klinikchef Bodil Riis, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 15/3-02, kl.

12.00.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Post doc-stipendier inden
for humaniora
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Målgruppe: Forskere, herunder

adjunkter, uden permanent til-

knytning til en institution.

Støtte: Statens Humanistiske

Forskningsråd indkalder ansøg-

ninger til op til 15 post doc-sti-

pendier under programmet

“Forskningens konkurrence-

evne”. Programmet skal med-

virke til at sikre vækstlaget på

universiteter og sektorforsk-

ningsinstitutioner. Stipendier-

ne dækker løn til forskere på

overenskomstmæssige vilkår.

Hertil nødvendige driftsud-

gifter samt overhead til værts-

institutionen.

Til besættelse: Pr. 1/8-02.

Ansøgningsfrist: 3/4-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/shf/opslag.

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Kristoffer Brix Bertel-

sen, e-mail: kbb@forsk.dk.

● PH.D. -
STIPENDIER

Forskeruddannelsesforløb 
i udlandet
Målgruppe: Alle fagområder.

Indhold: Til styrkelse af danske

forskningsmiljøers internatio-

nalisering vil Forskeruddannel-

sesrådet i løbet af 2002 uddele

3-årige ph.d.-stipendier til

særligt dygtige unge med en

højere uddannelse til gennem-

førelse af hele forskeruddan-

nelsesforløb i udlandet med

start i det akademiske år 

2002-2003. Ud over løn ydes

tilskud til dækning af div. ud-

dannelsesmæssige udgifter 

(fx tuition, drift, rejse- og flyt-

teudgifter, etablering, konfe-

rencedeltagelse).

Kvalifikationer: I bedømmelsen

indgår faglige kvalifikationer,

projektets kvalitet og origina-

litet samt dets videnskabelige

og samfundsmæssige perspek-

tiver og kvaliteten af forsk-

ningsmiljøet hvor uddannelsen

skal foregå.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.forsk.dk/fur/hos el.

Forskeruddannelsesrådet, 

e-mail: danphd@forsk.dk, fax

8734 4453.

Ansøgningsfrist: 15/4-02, kl.

12.00.

Kommissionen for Viden-
skabelige Undersøgelser i
Grønland
Indhold: Kommissionen for

Videnskabelige Undersøgelser i

Grønland opslår to ph.d.-sti-

pendier til besættelse i 2002

med det formål at styrke forsk-

ningsudvikling og forsker-

rekruttering i Grønland.

Kvalifikationer: Der lægges vægt

på kontakt til et eksisterende

fagligt miljø i Grønland, og

ansøgerne skal kunne doku-

mentere en sådan tilknytning

til det grønlandske samfund at

der gennem stipendiet og

ph.d.-forløbet sikres en opbyg-

ning og overførsel af viden og

kompetence i/til Grønland.

Ansøgningsfrist: 6/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.dpc.dk/kvug.

Yderligere oplysninger: Kommis-

sionens sekretariat v/Knud

Falk, Dansk Polarcenter,

Strandgade 100H, 1401 Kbh. K,

tlf. 3288 0130, fax 3288 0101,

e-mail: kf@dpc.dk hvorfra op-

slag og skema også kan rekvi-

reres.

The Graduate School of
Neuroscience
Place of employment: The Gradu-

ate School of Neuroscience,

The Faculty of Health Sciences,

University of Copenhagen. 

Contents: The research project of

the applicant should be in the

field of neuroscience, and the

courses selected by the app-

licant should cover a broad

area.

Qualifications: Students with an

international background will

be given priority. It is recom-

mended that the applicant

makes contact with one of the

board members of the school

for a discussion of the project

and the courses to attend.

Duration: Three years from 

1 May 2002.

Applications: Application form

can be obtained from the

Secretariat. Note that a formal

letter of acceptance of the task

of supervisor from a member

of faculty of The Graduate

School of Neuroscience must

be enclosed. 

Deadline for applications: 1 April

2002. 

Additional information:

www.neuroscience.mai.ku.dk.

Prof. Morten Møller,

Inst.Med.Anat., Panum Institu-

te, Blegdamsvej 3, 2200 Cph. N,

tel. 3532 7258, fax 3536 9612,

e-mail: morten.m@mai.ku.dk.

● STIPENDIER

Nord/Syd Rejsepuljen 
Målgruppe: Specialestuderende

ved Københavns Universitet.

Støtte: Til ophold a min. 2 md. i

et tredje verdens land til

Nord/Syd relateret speciale.

Maks. kr. 13.000 gives til flybil-

let, rejseforsikring, vaccinatio-

ner, visum og lokal transport.

Ansøgning: Skema fås hos

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 2/5-02 og 1/9-02.

Uddeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningsfristen.

Nord/Syd Satsningsområdet 
Støtte: Til etablering af samarbej-

de med universiteter i den

tredje verden og den islamiske

verden. Støtte til ophold af

varierende længde til rejseak-

tiviteter for danske og uden-

landske forskere med sigte på

etablering af kontakt og sam-

arbejde med fagfæller på

Københavns Universitet og

universiteter i den tredje ver-

den og den islamiske verden.

Bevilling vil være betinget af

afrapportering af rejseaktivite-

ten, herunder redegørelse for

en evt. aftale om fremtidigt

samarbejde og planer for hvor-

dan den etablerede kontakt

kan videreføres og/el. har ført

til formulering af egentlige

samarbejdsprojekter.

Ansøgning: Vedlæg program for

opholdet, CV og budget.

Sendes til: Ledelsessekretariatet,

Att.: Kristian Boye Petersen,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/northsouth.

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail mbj@teol.ku.dk.

Nord/Syd gæsteforsker/
forelæserordningen
Støtte: Til invitation af forskere

med forskningsområder relate-

ret til tredje verdens lande og

Islam. Gives til ophold fra 5-6

dage og op til maks. 6 md. Der

lægges vægt på tværfaglige

og tværfakultære aktiviteter

der omfatter flere institutter

el. centre ved Københavns Uni-

versitet. Gives primært til rejse-

udgifter og løn.

Ansøgning: Vedlæg et program

for opholdet, CV og budget.

Sendes til: Ledelsessekretariatet,

Att.: Kristian Boye Petersen,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/northsouth.

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail mbj@teol.ku.dk. Spørg

efter folderen: Vejledning ved

invitation af gæsteforskere/

forelæsere. 

Novo Nordisk Fondens sti-
pendier for kliniske forskere
Støtte: 6 treårige stipendier der

delvis kan frigøre højt kvalifi-

cerede forskere ansat i fuldtids

kliniske stillinger fra klinisk ar-

bejde således at de får mulig-

hed for sammenhængende

biomedicinsk/eksperimentel

forskning. Formålet er at sikre

brobygningen mellem klinisk

arbejde og biomedicinsk/

eksperimentel forskning. 

Stipendierne er hver på i alt 

kr. 1,5 mio. (kr. 500.000 pr. år)

til aflønning af afløser i den

kliniske funktion. 

Ansøgning: 

Skema og vejledning findes på 

www.novonordiskfonden.dk

fra 15/3-02.

Ansøgningsfrist: 24/4-02, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: 

www.novonordiskfonden.dk.

Novo Nordisk Fonden, 

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 

2820 Gentofte, tlf. 4443 9038,

e-mail: nnfond@novo.dk.

Novo Nordisk Fonden 
Hallas-Møller stipendium
Støtte: Et 5-årigt stipendium ud-

deles til en seniorforsker som

bidrag til opretholdelse og

styrkelse af igangværende

forskning inden for dansk

læge- og naturvidenskab for-

trinsvis inden for biomedicinsk

forskning, klinisk forskning og

biologisk grundforskning.

Driftsmidler tildeles med maks.

kr. 500.000 årligt til hel el. del-
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Kan du ikke få studier og økonomi til at
hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

–  økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem

end studierne

–  du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller

er usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til

rådighed

–  du har brug for at få overblik over din situation

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

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@adm.ku.dk

hvor du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om 

– så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt

anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vej-

ledere på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring

SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad

man gør hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal

søge om SU igen når man kommer på overbygningen eller

lignende.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

vis dækning af udgifter som er

direkte forbundet med forsk-

ningsprojektet (løn, materialer

m.v.).

Ansøgning: 

Skema og vejledning findes på

www.novonordiskfonden.dk

fra 15/3-02.

Ansøgningsfrist: 24/4-02, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: 

www.novonordiskfonden.dk.

Novo Nordisk Fonden, Bro-

gårdsvej 70, P.O.B. 71, 2820

Gentofte, tlf. 4443 9038, 

e-mail: nnfond@novo.dk.

Novo Nordisk Fondens
stipendier for kliniske 
forskere
Støtte: Stipendiemidler på i alt

kr. 4 mio. i år 2002. Midlerne

skal frigøre højt kvalificerede

forskere (min. postdoc-niveau)

med hovedansættelse i kliniske

stillinger fra klinisk arbejde så-

ledes at de får mulighed for en

sammenhængende forsknings-

indsats. Formålet er at sikre

brobygningen mellem klinisk

arbejde og biomedicinsk/eks-

perimentel forskning. Emne-

området skal være basal og kli-

nisk endokrinologi. Der kan

bevilges midler til hel el. delvis

(dog mindst 75%) fritagelse

for klinisk arbejde. 

Bevillinger gives for 6-12 md.

ad gangen med mulighed for

evt. forlængelse.

Periode: Tidligst fra 1/1-03.

Ansøgning: 

Skema og vejledning fås på

www.novonordiskfonden.dk

el. hos Novo Nordisk Fondens

sekretariat. Ansøgninger sen-

des i 10 eks. og modtages ikke

som fax, præliminær ansøg-

ning pr. brev el. som e-mail.

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 2820

Gentofte. 

Ansøgningsfrist: 31/5-02.

Yderligere oplysninger: 

www.novonordiskfonden.dk.

Novo Nordisk Fonden, tlf. 4443

9031, e-mail: nnfond@novo.dk.

Intensive Language Prepa-
ration Courses ILPC 2002
Målgruppe: Ansøgere skal være

studerende ved Københavns

Universitet der af en Socrates-

Erasmus koordinator er/vil bli-

ve indstillet til et studieophold,

a min. 6 md. (dvs. et fuldt se-

mester), under en af Køben-

havns Universitets bilaterale

Socrates-Erasmus aftaler i det

akademiske år 2002-2003, og

ikke har det pågældende lands

sprog som hovedstudium. 

Støtte: Intensive sprogkurser i

mindre talte sprog som sprog-

lig og kulturel forberedelse for

danske Erasmus-studerende i

Belgien (den flamske del),

Bulgarien, Cypern, Estland,

Finland, Grækenland, Island,

Italien, Letland, Litauen, Malta,

Nederlandene, Polen, Portugal,

Rumænien, Slovakiet, Slove-

nien, Tjekkiet og Ungarn. 

Deltagelse i kurserne er gratis,

og der bevilges 1 måneds ek-

stra stipendium i f.m. deltagel-

se i det ansøgte ILPC kursus

med samme bevillingsbetingel-

ser som gældende for den evt.

øvrige Socrates-Erasmus stipen-

diebevilling under studieop-

holdet.

Periode: Sommeren 2002.

Ansøgning: Skema fås på Det

Internationale Kontor el. hos

instituttets Socrates-Erasmus

koordinator. Ansøgninger

indsendes i udfyldt og under-

skrevet stand.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/4-02.

Yderligere oplysninger:

europa.eu.int/comm/

education/ilpc/index_en.html. 

Uddeling: Ult. juni 2002.

Sommersprogkurser i Italien 
Målgruppe: Danske universitets-

studerende der har læst ita-

liensk i min. 2 år ved kursus-

start el. docenter i italiensk.

Støtte: 5 stipendier af 2 md. for-

trinsvis på universiteterne i

Siena, Perugia og Roma Tre.

Periode: Juni- september 2003.

Ansøgning: Skema fås på

www.ciriusonline.dk (se under

programmer, kulturaftaler).

Vedlæg 2 anbefalinger, CV,

studentereksamensbevis og

eksamensudskrifter fra univer-

sitetet (bekræftede af uddan-

nelsesstedet). Alt oversat til

italiensk. Sendes i 3 eks.

Sendes til: CIRIUS, Fiolstræde 44,

1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 26/3-02.

Statens Humanistiske 
Forskningsråd 
Støtte til netværk
Målgruppe: Grupper på min. 2

forskere på seniorforsker/lek-

torniveau.

Støtte: SHF har afsat en pulje på

ca. kr. 4. mio. Der tages forbe-

hold for om der på finansloven

for 2002 stilles de fornødne

midler til rådighed.

Periode: Kan påbegyndes tidligst

fra august 2002.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk/shf/opslag. Kon-

torfuldmægtig Grethe Jør-

gensen, e-mail: gjo@forsk.dk

el. fuldmægtig Jacob Kristoffer

Hansen, e-mail: jkh@forsk.dk.

The Sasakawa International
Fellowship Fund
Målgruppe: Yngre forskere og

videregående studerende ved

KU med en bachelor- el. kan-

didatgrad. Ansøgeren må have

en klar tilknytning til KU.

Støtte: Studierejselegater til in-

ternationale studier el. studie-

programmer, herunder Japan-

studier, inden for samfundsvi-

denskab, jura og humaniora.

Støtte skal søges for et længe-

revarende udlandsophold af

min. et semesters varighed. 

Ikke til efteruddannelse. Til-

skud på op til kr. 100.000 til

dækning af meromkostninger

forbundet med studierejsen.

Ansøgning: Skema findes på

www.ku.dk/pers/Instituthaand

bog/Personaleforhold/Legater_

og_fonde/index.html el. hos

Kvikservice, Nørregade 10, lok.

105. Vedlæg projektbeskrivel-

se, rammebudget, udtalelse fra

vejleder samt evt. andre refe-

rencer.

Sendes til: Stiles til rektor. 

Ansøgningsfrist: 30/4-02.

Uddeling: Juni 2002.

The Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund
Joint Research/Exchange
Program 
Målgruppe: Kandidatstuderende

inden for områderne sam-

fundsvidenskab, jura og huma-

niora ved KU.

Støtte: Projektstipendier uddeles

af den japanske fond The To-

kyo Foundation som KU er til-

knyttet gennem The Ryoichi

Sasakawa Young Leaders Fel-

lowship Fund (SYLFF). Stipen-

dierne udgør maks. USD 5.000.

Kandidatstuderende skal i

grupper udarbejde et projekt

der har betydning for lokale

og globale samfund. Grupper-

ne består af min. 2 pers. fra

forskellige lande, og min. halv-

delen af deltagerne skal kom-

me fra institutioner der som

KU er tilknyttet SYLFF. 

Sendes til: Scholarship Division,

The Tokyo Foundation, The

Nippon Foundation Bldg. 3rd

Floor, 1-2-2 Akasaka, Minato-

ku, Tokyo 107-0052 Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-02. 

The Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund
Program Development
Award 
Målgruppe: Fuldtidsansatte ad-

ministrative og videnskabelige

medarbejdere inden for områ-

derne samfundsvidenskab, jura

og humaniora ved KU der øn-

sker at igangsætte udveks-

lingsprogrammer for kandidat-

og ph.d.-studerende med an-

dre SYLFF institutioner.

Støtte: Stipendierne uddeles af

den japanske fond The Tokyo

Foundation som KU er tilknyt-

tet gennem Sasakawa-fonden

(SYLFF) til internationalt sam-

arbejde. Der stilles med 10 sti-

pendier a maks. USD 10.000.

Forskning og konferencebesøg

er ikke det primære formål.

Sendes til: Scholarship Division,

The Tokyo Foundation, The

Nippon Foundation Bldg. 3rd

Floor, 1-2-2 Akasaka, Minato-

ku, Tokyo 107-0052 Japan.

Ansøgningsfrist: 15/5-02 og

15/11-02.

● LEGATER

Caïx Legatet
Målgruppe: En studerende fra et

dansk universitet med godt

kendskab til fransk.

Støtte: Et legat på kr. 75.000 til

humanistiske studier i Frankrig.

Ansøgning: Vedlæg projektbe-

skrivelse og budget.

Sendes til: Dronning Margrethe

og Prins Henriks Fond, Caïx Le-

gatet, Præsidenten for Det

Kongelige Danske Videnska-

bernes Selskab, H.C. Andersens

Boulevard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/3-02.

Fondet til støtte af 
datamatisk lingvistik
Målgruppe: Studerende og med-

arbejdere ved Datalogisk Insti-

tut samt Institut for Almen og

Anvendt Sprogvidenskab.

Støtte: I 2002 uddeles op til kr.

40.000 til forskning el. under-

visning inden for datamatisk

lingvistik el. beslægtede områ-

der, fx til datamater, program-

mel, litteratur el. deltagelse i

konferencer, men kun i und-

tagelsestilfælde egentlige

lønudgifter.

Ansøgning: Skal indeholde cpr.nr.

For juridiske personer skal SE-

nr. angives.

Sendes til: Fondet til støtte af da-

tamatisk lingvistik, c/o Hasse

Hansson, SCS Danmark A/S, 

Oldenburg Allé 1, 2630

Tåstrup.

Ansøgningsfrist: 2/4-02.

Grosserer Harald Kjær og
hustrus Polly Kjær, født
Kabell`s Legat
Målgruppe: Ubemidlede danske

og andre nordiske studerende

ved Københavns Universitet og

Danmarks Tekniske Universitet.

Støtte: 2 portioner a kr. 3.000 er

ledige.

Periode: 2002.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater som fås på SU-

kontoret el. på:

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

legat/index.html.

Sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/4-02.

Japetus Steenstrups Legat
Støtte: Kr. 20.000 uddeles i flere

portioner som understøttelse

til naturhistoriske og arkæolo-

giske studier, især sådanne der

kan belyse naturforholdene og

oldtidskulturen i Danmark

(med Grønland) og Island.

Ansøgning: Vedlæg budget og

angiv cpr.nr.

Sendes til: Lektor Hans Jørgen

Hansen, Geologisk Institut,

Øster Voldgade 10, 

1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Ult. april 2002.

Uddeling: Maj 2002.

Kirsten Schottlænders Fond
Målgruppe: Studerende, lærere

og forskere inden for det

iberoromanske område.

Ansøgere med tilknytning til

Romansk Institut, KU, vil blive

foretrukket.

Støtte: Ca. 20 legater til uddeling

til fx studierejser og udgivel-

sesstøtte. 

Ansøgning: Vedlæg budget. Det

skal fremgå hvorledes og hvor-

når legatet tænkes anvendt, li-

gesom det skal anføres om der

fra anden side ydes støtte til

samme projekt. Intet skema,

men ved ansøgning om over

kr. 10.000 fordres anbefaling.

Sendes til: Kirsten Schottlænders

Fond, c/o lektor John Kuhl-

mann Madsen, Romansk Insti-

tut, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 
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Bodies and Voices
European Association of Commonwealth Literature
and Language Studies. Conference

Er du interesseret i at høre mere om tatoveringer, kanniba-

lisme, grimhed, skønhed, kropslig væmmelse, stemmers ero-

tik, Mungo Parks krop, anoreksi, vestindisk poesi, indiske ro-

maner, racisme, kvindelig omskæring, postkolonial teori, ca-

nadisk film, afrikansk drama, australsk cancer-digtning,

stemmer der overhøres og kroppe der taler, så kom til KUA i

dagene 21. – 26. marts 2002. 

Nul piercing – desværre

Center for koloniale og postkoloniale studier ved Engelsk In-

stitut er vært ved konferencen med 100 oplæg af forskere

fra hele verden fordelt på workshops om de fleste af oven-

nævnte emner. Der er forelæsninger af internationalt kend-

te litteraturkritikere – K.R. Satchidanandan (Indien), Stewart

Brown (Storbritannien), Anthony Cascardi (USA), Carolyn Co-

oper (Jamaica), Helen Tiffin (Australien) – om indisk, afri-

kansk, afroamerikansk, caraibisk, ny guineansk litteratur,

film og kultur. Historikere – Martin Legassick (Sydafrika) – vil

fortælle om kampen mod Apartheid og det nye Sydafrika.

Multikunstnere – Carolyn Lei-lanilau (Hawaii) – giver special-

undervisning i hula-dans ligesom der bliver oplæsning af eg-

ne værker af førende forfattere fra den engelsktalende ver-

den som Kamau Brathwaite (Barbados), Caraibiens store

digter der forener den vestafrikanske griot-tradition med El-

lingtons symfoniske jazz, reggae og rasta-rytmer, Erna Brod-

ber (Jamaica) der skriver romaner i reggaerytme, David Da-

bydeen (Guyana og Storbritannien) hvis digte handler om

de figurer vi ikke ser i Hogarths og Turners malerier og Rudy

Wiebe (Canada) som episk skildrer indianernes og kolonisa-

torernes sammenstød i den canadiske vildmark og de pacifi-

stiske menonitters vandringer over Europa, Asien, Nord- og

Sydamerika for at undslippe krig. 

Konferencen åbnes med en velkomstforelæsning og recep-

tion torsdag aften og kører derefter med workshops og 

forelæsninger alle dage frem til tirsdag. Se www.engelsk.ku.

dk/Postcolonial for tilmelding, flere detaljer og det fulde

program.
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Ansøgningsfrist: 15/3-02.

Uddeling: April 2002.

Landsdommer V. Gieses
Legat
Støtte: Af Landsdommer V. Gie-

ses Legat er et beløb til rådig-

hed der ifølge fundatsen kan

ydes som tilskud til udgivelse

her i landet i værdig udstyrelse

af historiske, litteraturhisto-

riske, kunsthistoriske, sprog-

historiske, geologiske, geogra-

fiske og arkæologiske værker

af danske forfattere.

Periode: År 2002.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om arbejdets indhold og dets

typografiske udstyr, detaljeret

overslag (evt. regnskab) over

fremstillingsomkostningerne

samt oplysninger om støtte der

er søgt el. opnået andetsteds

til samme formål.

Sendes til: Legatbestyrelsens for-

mand, docent, dr.phil. Flem-

ming Lundgreen-Nielsen, Insti-

tut for Nordisk Filologi, Køben-

havns Universitet Amager,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/4-02.

Legatuddelinger ▼

Cecilius Lyngby Larsens
Legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet I betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt kr. 34.000 i 6 portioner.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Novo Nordisk Fondens
Nordiske Forskning Komité
Støtte: Ca. kr. 12 mio. til uddeling

til grundvidenskabelig og kli-

nisk forskning inden for endo-

krinologi. Ikke til egen løn til

forskere som deltager i projek-

tet el. til apparatur som kræver

en bevilling fra komitéen på

over kr. 50.000.

Ansøgning: 

Skema og vejledning fås på

www.novonordiskfonden.dk

el. rekvireres som trykt skema

på diskette hos Novo 

Nordisk Fonden, Brogårdsvej

70, P.O.B. 71, 2820 Gentofte,

tlf. 4443 9031, fax 4443 9098,

e-mail: nnfond@novo.dk. 

Sendes i 10 eks. ikke som 

e-mail, fax el. præliminær

ansøgning pr. brev.

Ansøgningsfrist: Poststemplet 

senest 30/4-02. 

Uddeling: Ult. august 2002.

Hjerteforeningens Biome-
dicinske forskningsudvalg
Ansøgningsfrist: 1/4-02, kl. 12.00

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

For fagfolk el. Lægeforenin-

gens vejviser 2001-2002, s. 219.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Ansøgningsfrist: 1/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

For fagfolk el. Lægeforenin-

gens vejviser 2001-2002, s. 220. 

Statens Naturvidenskabe-
lige Forskningsråd
Støtte: Vejledning findes på

www.forsk.dk/snf/publ/infmat/

snf-fond/snfinfo.pdf.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Statens

Naturvidenskabelige Forsk-

ningsråd, Randersgade 60,

2100 Kbh. Ø, tlf. 3544 6200.

Styrkelse af Den Kliniske
Kræftforskning i Danmark
Støtte: Kræftens Bekæmpelse

ønsker at fremme Dansk Kli-

nisk Kræftforskning på højt

internationalt niveau. Det

Læge- og Naturvidenskabelige

Udvalg har derfor etableret en

ny form for ansøgning til

Kræftens Bekæmpelse. Denne

vedrører klinisk orienterede

forskningsprojekter der ind-

drager innovative aspekter,

såkaldt Translationel Forsk-

ning. Formålet er at få etable-

ret vitale tværfaglige miljøer

der kan fremme overgangen

fra basal- el. teoretisk forsk-

ning til klinisk anvendt forsk-

ning. Ansøgninger der ved-

rører relativt hyppige sygdom-

me, vil blive foretrukket. For at

opnå international kompetiti-

ve ansøgninger anvendes en

ny ansøgningsprocedure med

prækvalifikationsrunde og eks-

pertstøtte. 

Ansøgningsfrist: 15/6-02.

Yderligere oplysninger:

www.cancer.dk/klinisk.

● EKSAMEN

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på 
Statskundskab
Tilmelding til eksaminer på ba-

chelor- og kandidatuddannel-

serne 1990- og 2000-ordning

(undtagen Metode og semi-

narer).

Termin: Sommereksamen 2002.

Periode: 18/3 – 7/4-02 på

www.ku.dk/selvbetjening/ og

ved Studievejledningen, i edb-

lokale 1 (kælderen) i uge 14

(2/10 kl. 10-15, 3/10 kl. 9-12,

4/10 kl. 10-17 og 5/10 kl. 10-15).

Meritstuderende, tilvalgsstude-

rende (Hum.Bach.) og gæste-

studerende skal senest tilmelde

sig personligt hos Studievejled-

ningen i ovennævnte periode.

Dispensationsansøgningsfrist:

4/3-02.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, Institut for 

Statskundskab, 

Rosenborggade 15, 1.

Eksamenstilmelding på
Sociologi
Tilmelding til eksaminer på

bachelor- og kandidatuddan-

nelsen.

Termin: Sommeren 2002.

Periode: 18/3 – 7/4-02 på

www.ku.dk/selvbetjening. 

Meritstuderende og supple-

ringsstuderende fra andre ud-

dannelsesinstitutioner skal i

samme periode tilmelde sig på

Sociologisk Institut, Linnésgade

22, 1. i ekspeditionen kl. 9.30-

13.15.

Yderligere oplysninger: Eksa-

mensadministrationen, tlf.

3532 3287.

● UDDANNELSE

Tag på sommeruniversitet
Indhold: AEGEE er en internatio-

nal studenterforening som ar-

rangerer sommeruniversiteter

med vidt forskellige temaer i

hele Europa. Prisen for at del-

tage i et sommeruniversitet er

typisk 120 euro hvilket dækker

undervisning, logi og delvis

forplejning. Du kan se mere

om de enkelte sommeruniver-

siteter på www.karl.aegee.org.

Tilmelding og yderligere infor-

mation: Studenterhuset,

Købmagergade 52 13/3-02, kl.

18.00, 19/3-02, kl. 16.00 og

18.00 samt 4/4-02, kl. 17.00 og

19.00. 

Kontakt: AEGEE-København,

www.aegee.ku.dk el. e-mail:

cphsu@mail.dk.

Velfærdsstatens mødre –
Tværlæsninger i 
Kvindebiografisk Leksikon
Indhold: Når ligestilling i dag er

blevet et kendetegn for de

nordiske lande, skyldes det en

særlig udformning af velfærds-

staten der tilgodeser kvinders

mulighed for selvforsørgelse.

Denne model er kæmpet igen-

nem af velfærdsstatens mødre

med rødder i kvindeorganisa-

tioner ofte i opposition til de-

res partier og fagforeninger.

Hør om Thora Petersen, Vibeke

Salicath, Edel Saunte, Anna og

Bertha Wulff m.fl. 

Hold 1022: 5 mandage fra 4/3 til

8/4-02, kl. 19.15-21.00 i KVIN-

FOs bibliotek, Christians Bryg-

ge 3. 

Pris: Kr. 250. 

Tilrettelæggelse: Redaktør,

cand.mag. Jytte Larsen. 

Tilmelding: Folkeuniversitetet,

Købmagergade 52, 3. sal, 

1150 Kbh. K, tlf. 3314 4827, 

e-mail: fu@fu.ku.dk.

● KURSER

Kurser på Det Kongelige
Bibliotek
Kursus: Introduktion til emnesøg-

ning ud fra de ressourcer der

tilbydes på Det Kongelige Bib-

lioteks hjemmesider.

Tid: 11/3-02, kl. 13.15-16.15.

Sted: KUA. 

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 12/3-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA

Tid: 18/3-02, kl. 10.15-13.15. 

Sted: KUA.

Tid: 20/3-02, kl. 13.15-16.15. Kur-

set er på engelsk. 

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 19/3-02, kl. 13.15-16.15. 

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henv. til

Det Kgl. Biblioteks service-

telefon, tlf. 3347 47473#1, el.

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

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Åndedræt, Vand, Lyd
Oplevelseskursus for 
studerende 
Indhold: På kurset kan du opleve

hvordan forskellige ånde-

dræts- og meditationsteknik-

ker forløser stress, balancerer

følelser og styrker evnen til at

fokusere. Gennem kurset vil du

få indsigt i hvordan mental-

træning kan støtte dig i at nå

dine mål. Efter kurset vil du

have teknikker til brug i dag-

ligdagen. 

Tid: 12-14/3 samt 19/3-02 og nyt

kursus 19-21/3 samt 2/4-02.

Sted: Langelinieskolen, Holsteins-

gade 41, 2100 Kbh. Ø, lok. 13.

Tilmelding: Mette Erlund, tlf.

2876 1330, Peter Karby, tlf.

2615 9339, Dorthe Larsen, 

tlf. 3321 9701 el. Thorbjørn An-

dersen, tlf. 3585 5050.

Arrangør: Art of Living (NGO). 

Tropemedicin og Hygiejne
Kursus i international sundhed

Målgruppe: Medicinske stude-

rende, læger, syge- og sund-

hedsplejersker, jordemødre,

dyrlæger, tandlæger, farma-

ceuter, biologer, antropologer,

kandidater fra det samfundsvi-

denskabelige område. 

Indhold: Formålet er at give ind-

føring i teori og praksis for fo-

rebyggelse og sygdomsbe-

kæmpelse i ulande, primært

for de personer der skal udsen-

des til medicinsk ulandsarbej-

de. På kurset behandles public

health problemer: sundheds-

væsen, sundhedsplanlægning,

nødhjælp, generelle ulands-

problemer, herunder hygiejne,

ernæring, økonomi, admini-

stration, infektions og trope-

sygdomme. Kurset er et hel-

dagskursus med forelæsninger,

demonstrationer, gruppearbej-

de og enkelte aftenarrange-

menter.

Tid: 5 – 30/8-02.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3.

Tilmelding: Ansøgningsskemaer

rekvireres hos Birgitte Gantriis,

Afd. for International

Sundhed, e-mail:

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk. 

Ansøgningsfrist 2/4-02.

Arrangør: Inst. for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi,

Afd. for International Sund-

hed, International Medical

Cooperation Comittee, IMCC.

● MØDER

Debatmøde: Uformel Inter-
national Politisk Økonomi –
koordinering eller konspira-
tion?
Indhold: Økonomi handler for

det meste om tal, betalingsba-

lancer, markeder og finanspoli-

tik. Men økonomi handler og-

så om mennesker, og nogle

mennesker er mere væsentlige

for verdensøkonomien end an-

dre. Nationalbankdirektører,

bestyrelsesformænd, ministre

og investeringsgenier mødes

under uformelle omstændig-

heder i en række forskellige

fora som fx World Economic

Forum, Bank of International

Settlements og European

Round Table.

Paneldeltagere: bl.a. Frank Aaen,

Erik Hoffmeyer, Thomas Alslev

Christensen.

Tid: 7/3-02, kl. 19.30.

Sted: Institut for Statskundskab,

Caféen.

Arrangør: International Debat,

www.international-debat.dk.

Møde i Middelaldercenteret
Indhold: Lektor Søren Kaspersen,

Afd. for Kunsthistorie, KU, vil

tale om et af sine seneste

forskningsprojekter: En analyse

af den liturgiske og andagts-

mæssige brug af et senmiddel-

alderligt højalter – Bernt Not-

kes altertavle i Århus Domkir-

ke. Tag madpakken med, vi

serverer te.

Tid: 11/3-02, kl. 12-13.

Sted: KUA, lok. 2.2.21.

Arrangør: Middelaldercenteret,

www.igl.ku.dk/PUBLICATIONS/

ctpubl.html.

Ošk’is Monasteri
Indhold: Markus Bogisch fortæl-

ler om den georgiske korskup-

pelkirke i Ölok Vank (963-973),

Nordøstanatolien, og aktuelle

problemstillinger i den moder-

ne tyrkiske middelalder-arkæo-

logi.

Tid: 12/3-02, kl. 19.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Rosenborggade 15, Caféen

Arrangør: Dansk Selskab for Kau-

kasusforskning, 

www.kaukasus.dk.

Landminer
Indhold: Tre foredrag om mili-

tærets brug af landminer og

efterfølgende minerydning, de

socio-økonomiske aspekter og

de legemlige konsekvenser for-

bundet med brugen af dette

våben.

Foredragsholdere: Svend Michael

Olsen, Folkekirkens Nødhjælp;

Klaus Jakobsen, Danmark Mod

Landminer og Søren Kromann

Jensen, krigskirurg med erfa-

ring fra bl.a. Afghanistan og

Cambodja.

Tid: 13/3-02, kl. 16-19.

Sted: Panum instituttet, Bleg-

damsvej 3.

Arrangør: International Medical

Cooperation Committee, IMCC.

Aldring og levetid i medi-
cinsk-historisk belysning. 
Dobbeltforedrag

Indhold: Myter og ideale forestil-

linger om aldring og levetid

før 1800-tallet ved lektor, læge

Bernard Jeune, Inst. for Sund-

hedstjenesteforskning. 1800-

tallets ældreforskning: Positi-

vismen og de negative ældre-

billeder i 1800-tallet ved se-

niorkonsulent, dr.med. 

Henning Kirk.

Tid: 13/3-02, kl. 19.30.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum.

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

Unges verdner – et symposium i anledning af
Sexliniens tiårs-fødselsdag
Vi lever i en flimrende senmoderne tid, og ungdomskulturen har

aldrig været mere modsætningsfyldt og mangfoldig end i dag. 

I anledning af ‘Sexlinien for Unges’ tiårs fødselsdag sættes den 

20. marts fra kl. 14 til 19 fokus på unges hverdag og verdner – fra

seksualadfærd til mediebrug, fra kærlighed til musik. Symposiet

består af ti inspirerende oplæg, og undervejs giver rapperen Zaki

smagsprøver fra sin nye CD. Symposiet finder sted i Mødesalen 

i Brumleby, Øster Allé 34. Tilmelding kan ske til arrangøren, 

tlf. 3393 1010, e-mail: danish-fpa@sexogsamfund.dk.

Foto: Koncert med Robbie Williams. (red.)
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Arrangør: Dansk Medicinsk-

Historisk Selskab.

Fagdag om fremmedsprogs-
pædagogik
Indhold: Neuere Tendenzen in

der Fremdsprachenpädagogik

für Deutsche als Fremdsprache.

Oplæg ved Paul R. Portman-

Tselikas og Peter Lenz.

Tid: 15/3-02, kl. 9-15.

Sted: Goethe-Instituttet.

Arrangør: Goethe-Instituttet, for-

mand Birgit Kastberg, Tysk-

lærerforeningen og Inst. for

Tysk og Nederlandsk.

Maskulinitet og perversion
Indhold: Oplæg ved psykolog Ja-

cob Soelberg: Maskulinitet og

perversion og psykoanalytiker

Tommy Thambour: Det masku-

line og det perverse i historisk

belysning.

Tid: 18/3-02, kl. 19.30-21.00.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovsgade. 

Arrangør: Klinisk Lacaniansk Ar-

bejdsgruppe, KLAG.

Yderligere oplysninger: René

Rasmussen, tlf. 3879 9491, 

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

Islamistisk terror i det 
21. århundrede. Paneldebat
Indhold: Oplæg af dr.phil. Jakob

Skovgaard-Petersen, CNI;

stud.mag. Ehab Galal, CNI og

dr. Bjørn Møller, COPRI. 

Tid: 20/3-02, kl. 19.00.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

1., lok. U3.

Arrangør: Orientalsk Forum, c/o

Carsten Niebuhr Instituttet,

www.hum.ku.dk/cni.

Yderligere oplysninger: Formand

J.H. Rump, tlf. 3581 3920.

Debatarrangement 
om genetisk modificerede
fødevarer 
Oplægsholdere: Klemens Kappel,

Jacob Rendtorff, Preben Bach

Holm og Bo Normander. 

Tid: 21/3-02, kl. 10.00-14.45.

Sted: KUA: kl. 10-12, lok. 13.1.43

og fra kl. 13 i lok. 6.1.48. 

Arrangør: Arrangørerne er til-

knyttet Center for Bioetik og

Risikovurdering.

Prostitution: myter, virkelig-
hed og holdninger 
Hertoft-eftermiddag
Indhold: Prostitution er omgær-

det af fascination, tabuer, mo-

ralske forestillinger og illega-

litet – derfor er der også man-

ge myter. I Danmark har vi en

relativt begrænset viden om

betydningen af relationen

mellem prostitueret og kunde.

I Holland har man formelt

besluttet at prostitution er et

legalt erhverv. I Sverige er kun-

den kriminaliseret, mens Dan-

mark har afkriminaliseret den

enkelte prostituerede. Med

baggrund i PRO-Centrets arbej-

de præsenterer Flemming H.

Pedersen et øjebliksbillede af

kønshandel i Danmark. 

Tid: 21/3-02, kl. 16-18.

Sted: Rigshospitalet, Borgmester

Jensens Allé 55, opg. 61a,

Psykiatrisk Afd. O`s Aud.

Arrangør: Dansk Forening for

Klinisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

I dialogens navn den nådige
den barmhjertige: Et møde
mellem palæstinensere og
jøder
Indhold: Palæstinensere og jøder

i Danmark giver deres bud på:

Hvad betyder den kritiske

stemme? Hvordan bryder vi

den onde cirkel? Kompromi-

sets nødvendighed? To demo-

kratiske stater? Illusionens nor-

malitet?

Tid: 21/3-02, kl. 19.00-22.00.

Sted: Vartov, Farvergade 27, Den

Store Sal. 

Tilmelding: Sherin Khankan, 

e-mail: Formand@kritiskemusli-

mer.dk. 

Arrangør: Forum For Kritiske

Muslimer, www.kritiskemusli-

mer.dk.

Dobbeltforedrag i Dansk
Naturhistorisk Forening
Indhold: Slægtskab i dyreriget –

de nye rækkers betydning ved

forskningsadjunkt, ph.d. Mar-

tin V. Sørensen, Zoologisk

Museum. Amfibienyren ved

forskningsadjunkt, ph.d. Nadja

Møbjerg, Zoologisk Institut.

Foredragsholderne er modta-

gere af Den Schibbyeske

Præmie.

Tid: 21/3-02, kl. 19.30.

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, www.aki.ku.dk/dnf/.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Bible commentaries from
Qumran
Programme: Prof. Niels Peter

Lemche, Institut for Bibelsk Ek-

segese: Introduction; prof.

George Brooke, University of

Manchester: Between Autho-

rity and Canon: The Status of

the So-Called Re-written Bible

Compositions from Qumran;

prof. Philis Davies, University

of Sheffield: Messianic Beliefs

in the Qumran Texts; dr.theol.

Jesper Høgenhaven, sogne-

præst: 4Q Pesher Isaiah: The

Literary Structure of Commen-

tary; cand.theol. Søren Holst,

Institut for Bibelsk Eksegese:

The Ages of Creation: 4Q 180-

181; M.A. Gregory Doudna, In-

stitut for Bibelsk Eksegese: The

Meaning of “Ephraim” and

“Manasseh” in 4Q Pesher Na-

hum and other Qumran Texts.

Time: 14/3-02, kl. 10.00-17.00.

Venue: Købmagergade 46, 1.,

Aud. 7.

Organizer: Institut for Bibelsk Ek-

segese, prof. Thomas L.

Thompson.

Protein Kinases in Signal
Transduction: The Frontier
of Science 
Contents: For abstracts see

www.biokemi.org or BioZoom

vol. 5, no. 1.

Time: 21/3-02, kl. 13.00-17.00.

Venue: Panum Institute, Lunds-

gaard Auditorium.

Organizer: Hans Tornquist, Novo

Nordisk and Steen Gam-

meltoft, Glostrup Hospital.

Ritual and Graeco-Roman
Religions: An Interdiscipli-
nary Perspective 
Indhold: BOMOS er et nyetable-

ret tværvidenskabeligt net-

værk inden for antikforsknin-

gen hvis formål er at samle og

styrke antikfagene på såvel

nationalt som internationalt

plan. 

Tid: 17-20/4-02.

Sted: Syddansk Universitet.

Tilmelding: Senest 5/4-02 til Bo-

mos Conference, Center for

Græsk-Romerske Studier, Syd-

dansk Universitet, Odense,

Campusvej 55, 5230 Odense M,

tlf. 6550 3201, fax 6593 2362,

e-mail: krk@hist.sdu.dk el.

wildfang@hist.sdu.dk. 

Arrangør: BOMOS.

● KULTUR

Fællessang i Vartorv
Indhold: Fællessang med forfat-

ter Knud Vilby.

Tid: 12/3-02, kl. 16.30.

Sted: Vartorv, Farvergade 27,

opg. H

Arrangør: Grundtvig-Akademiet.

Palæstina – 
Den fædrene jord
Dokumentarfilm
Indhold: Filmen (DR, 1995) hand-

ler om en palæstinensisk flygt-

ningefamilie der rejser fra

hjemmet i Espergærde til deres

oprindelige landsby Lubya.

Derefter samtale med filmens

hovedperson Mahmoud Issa,

ph.d. i engelsk. Herefter gene-

ralforsamling med program-

lægning og valg til bestyrelsen.

Alle studerende er velkomne.

Tid: 19/3-02, kl. 19.30.

Sted: Hans Tausens Kirke, 

Halfdansgade 6.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Teologi ▼

B.A.& M.A. Greg Doudna

Titel: 4Q Pesher Nahum: 

A Critical Edition. 

Tid: 15/3-02, kl. 13.00.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

Anneksauditorium A. 

Officielle opponenter: Prof.,

M.A., ph.d. George J. Brooke,

University of Manchester og

prof., M.A., ph.d. Philip R.

Davies, University of Sheffield.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. til for-

svarslederen før forsvaret.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udgivet fra Sheffield

Academic Press og ligger til

gennemsyn på Institut for Bi-

belsk Eksegeses sekretariat,

Købmagergade 44-46. 

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Niels Seersholm

Titel: Epidemiology of emphy-

sema in subjects with severe

á1-antitrypsin deficiency.

Tid: 12/4-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam Au-

ditoriet. 

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Jørgen Vestbo og

prof., overlæge, dr.med. Mads

Melbye.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Asger

Dirksen, Gentofte Amtssyge-

hus, tlf. 3977 7172.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Munkely 12, 2860

Søborg. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Læge Jesper Karle

Titel: Antisense Studies of Brain

GABAA Receptors.

Tid: 12/4-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.scient. Peter E. Nielsen og

lektor, dr.med. Flemming Fryd

Johansen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. An-

nette Gjerris, Gentofte Amts-

sygehus, tlf. 3977 3655.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, psykiatrisk afd. E.,

Bispebjerg Hospital, Bispebjerg

Bakke 23, 2400 Kbh. NV. Ind-

stillingen kan købes ved skr.

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Jura ▼

Cand.jur. Kim Frost

Titel: Informationsydelsen.

Tid: 21/3-02, kl. 14.00.

Sted: Studiegården, Studiestæde

6, Universitetsanneks A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen udkommer i bogform

på GadJura, forlaget Thomson

A/S, inden forsvaret og ligger

til gennemsyn på Dekansekre-

tariatet, St. Kannikestræde 11,

1 sal.

Sundhedsvidenskab ▼

Annemarie Bondegaard

Thomsen

Titel: Chronic non-malignant

pain patients and health eco-

nomic consequences.

Tid: 19/3-02, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 1. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til H:S

Tværfagligt Smertecenter, afs.

7612, Rigshospitalet.  

Michael Vinther Højgaard

Titel: Autonomic influence on

heart rate variability, blood

pressure variability and the

transfer function of blood

pressure to heart rate.

Tid: 27/3-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam Au-

ditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Medicinsk-Fysiologisk

Institut, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.  

Hanne Jensen

Titel: Processing of regulatory

peptides at phenylalanyl re-

sidues: Characterisation of a

new processing site. 

Tid: 5/4-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Juliane

Maries Vej 18-20, Aud. 93.       

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, Åtoften 93, 2990

Nivå.  

Ida Gustafsson

Titel: Prognostic impact of dia-

betes mellitus in myocardial

infarction and congestive heart

failure – relation to clinical

variables and treatment. 

Tid: 5/4-02, kl. 14.00.

Sted: Frederiksberg Hospital,

Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, Drosselvej 51 A,

2000 Frb., e-mail:

gustafsson@dadlnet.dk.  

Humaniora ▼

Cand.mag. Gorm Gunnarsen 

Titel: Leaders or Organizers

against Apartheid: Cape Town

1976-1984.

Tid: 22/3-02, kl. 10.15.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Engelsk Institut, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Bo Markussen

Titel: Inference for Stochastic

Partial Differential Equations

and Chaos. Decomposition of

the Negative Binomial Process.

Tid: 8/3-02, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. IV. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Afdeling for Statistik og Ope-

rationsanalyse, Universitetspar-

ken 5, 2100 Kbh. Ø, tlf. 3532

0779.

Kasper Hornbæk

Titel: Usability of Information

Visualization: Reading and

Interaction.

Tid: 18/3-02, kl. 15.00.

Sted: Lille UP1, Datalogisk Insti-

tut, Universitetsparken 1.

Yderligere oplysninger:

www.diku.dk/~kash/phd.pdf.

Cand.scient. Christian Skov 

Titel: Stocking 0+ pike (Esox lu-

cius L.) as a tool in the bio-

manipulation of shallow eu-

trophic lakes. 

Tid: 20/3-02, kl. 10.00-13.00.

Sted: Medborgerhuset, Søvej 3,

sal C, 8600 Silkeborg 

Yderligere oplysninger: Rappor-

ten kan fås ved henv. til Fersk-

vandsbiologisk Laboratorium,

Zoologisk Institut, e-mail:

kchristoffersen@zi.ku.dk.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Psykologiske følgevirkninger af kønshormoner under graviditeten:
Seksualitet hos det voksne afkom
Cand.psych. og ph.d.-stud. Caroline Ripa, Inst. for Psykologi

Tid: 14/3 kl. 19.00

Sted: Konservatorskolen, Esplanaden 34, opg. C, st. 

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere 

Sophus Claussens stemme
Dr.phil. Dan Ringgaard

Tid: 14/3 kl. 19.30

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Ungarn og Centraleuropa før og nu
Østeuropakonsulent Dag Halvorsen

Tid: 14/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke

Vers på scenen
Prof., dr.phil. Jørgen Fafner

Tid: 14/3 kl. 20.15

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Sociology of Sport and the New Global Order: 
Bridging Perspectives and Crossing Boundaries
Prof. John W. Loy, University of Rhode Island

Tid: 15/3 kl. 9.15-12.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store Auditorium 

Arr.: Institut for Idræt, AHS

Gender, Language and 
Globalization
Prof. Deborah Cameron, Institute of

Education, London University, England

Tid: 15/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok.8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage,

www.hum.ku.dk/fff

Deborah Cameron er en af verdens førende inden for forskningen i køn og sprog. Hun er uddannet

og har i mange år været ansat i Storbritannien, men har også været gæsteprofessor i Europa, USA og

Australien. Blandt hendes udgivelser er især ‘Verbal Hygiene’ (1995), som er prisbelønnet, og ‘Wor-

king with Spoken Language’ (2001) meget citerede og udbredte. I forelæsningen diskuterer Cameron

hvordan økonomiske og kulturelle forandringer i forbindelse med globaliseringen også forandrer

betingelserne for både den akademiske og den offentlige diskussion om sprog og køn. Den ‘feminine’

sprogbrug får højere prestige og den ‘maskuline’ lavere. Dette ændrer imidlertid ikke ved forholdet

mellem kønnene. Det er snarere en effekt af en globaliseret, post-industriel, massemedieret æra som

har ført til en ændring af vores sprogidealer. Overalt ser vi den uformelle, intime, følelsesprægede

sprogbrug som traditionelt forbindes med den kvindedominerede privatsfære.

Tiltrædelsesforelæsning: Ortodonti – et fag i vækst og udvikling
Prof. Inger Kjær, Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen

Tid: 15/3 kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Haderup Auditoriet

Arr.: Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti

Bassisgruppe-dag på Panum
Kender du som studerende dine basisgrupper? Ved du hvad FADL,

MOK, SATS, GIM, IMCC, P8´n, MSR, PAF, PCR, PUC, SIF, MFF, OF,

SIMS, STUDMED, Kristne Medicinere, Revyen og Husgruppen er? 

De forskellige basisgrupper præsenterer sig med arrangementer og

events den 22. marts kl. 11-15 på Panum Instituttet, Lundsgård-

auditoriet, vandregangen.

Seminar on Post-Genocide and Post-Civil War Rwanda
Fustin Rutembesa, National University of Rwanda: The Democratisation Process in Rwanda: Context and

Challenges. Dr. Eugene Ntaganda, National University of Rwanda: Constitution-making and Peace-Building

in Rwanda: Dilemmas of Legitimacy and Effectivity

Tid: 8/3 kl. 11.00-14.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

Afskedsforelæsning: Faghistorie og selvbiografi
Lektor Jørgen Erik Nielsen 

Tid: 12/3 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Engelsk Institut. 

Reception efter forelæsningen

Governing the Poor in Harare: Reflections on Urban Poverty
Dr. Amin Kamete, Department of Rural and Urban Planning, University of Zimbabwe

Tid: 12/3 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585 

DNA vacciner mod HIV
Anders Fomsgaard, Virologisk Afdeling, SSI

Tid: 12/3 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Radical Construction Grammar. Syntactic Theory in Typological
Perspective (læsning af William Croft, kap. 6)
Mike Fortesque og Ole Nedergaard Thomsen, KU

Tid: 13/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

The Other Side of the Pancreas
Ivana Novak

Tid: 13/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

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

Allmän säkerhet eller allmän frihet? Identitet och politisk kultur i
Danmark och Sverige under 1700-talet
Jonas Nordin, Stockholms Universitet 

Tid: 14/3 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 16.1.114 

Arr.: Jens Chr. V. Johansen

Onkel Larry leverer lurmærket
Forfatter, kritiker Lars Bukdahl 

Tid: 8/3 kl. 19.30

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Kritikeren og digteren Lars Bukdahl vil fremføre

dansk lyddigterisk, nonsensisk ultraavantgardisme

fra alle hjørner af det foregående århundrede, og

han kan blive nødt til at gå Ebbe Rode i bedene på

hovedet, for måske er vores Cabaret Voltaire Scala-

revyen, måske er vores T.S. Eliot Professor Tribini? 

I det ene hjørne har vi P. Sørensen Fugholm, i det

andet hjørne Per Højholt og i det tredje hjørne

rapgruppen Sund Fornuft. Måske!? 

På billedet er lurmærket nået frem til en smørtenor

hvor peberet gror (red.)
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Stellvertretung
Prof., Dr. Christoph Gestrich, Berlin

Tid: 18/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Systematisk Teologi, Købmagergade 46, 3., Aud. 11

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

Forelæsningen følges op med et seminar kl. 13.00-15.00. Tilmelding til seminaret til Institut for Systematisk

Teologi, tlf. 3532 3676, e-mail: ist@teol.ku.dk. Skriftligt oplæg fremsendes ved tilmelding.

Os – og de andre: Interkulturel kommunikation
Cand.mag. Camilla E. Lerberg

Tid: 18/3 kl. 17.00-19.30

Sted: Vimmelskaftet 35 B, 4.

Arr.: EVAs ark, www.evasark.dk

Æstetik og filosofi
Prof., dr.phil. David Favrholdt

Tid: 18/3 kl. 19.30

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

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

Udlevering af gratis adgangskort begynder 14 dage før foredraget

The Future of the African State System
Prof. Jeffrey Herbst, Department of Politics, Princeton University

Tid: 19/3 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier, tlf. 3532 2585

WHO and Antimicrobial Resistance Surveillance
Thomas Lund Sørensen, Mikrobiologisk Udviklingsafdeling, SSI

Tid: 19/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Oversættelsens internationalisering
Cay Dollerup

Tid: 19/3 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.23

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

Har moderne teologi brug for æstetik?
Programmedarbejder, cand.theol. Søren E. jensen

Tid: 19/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/TF/

Entré: Kr. 25.

Thinking for speaking i et syntetisk sprog: Hvad volder 
grønlandske børn problemer når de skal fortælle om bevægelse?
Elisabeth Engberg-Pedersen og Naja Trondhjem Blytmann, KU 

Tid: 20/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Lægelatinen fra Celsus til vore dage
Prof. Henrik R. Wulff

Tid: 20/3 kl. 20.15

Sted: Købmagergade 50, trappe A, 2.

Arr.: Det Filologisk-Historiske Samfund

Halikarnassos` antikke bymur
Poul Pedersen

Tid: 21/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, rsc@humanities.sk

Israel-Palestine: The Intifada and the Prospects for Peace in the Region
Azmi Bishara, medlem af KNESSET, Jerusalem

Tid: 21/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Palæstinagruppen ved CNI

Salmernes bog som gammeltestamentlig teologi
Cand.theol., ph.d. Bodil Ejrnæs

Tid: 21/3 kl. 19.30

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Den ironiske suspension af det etiske i Om Begrebet Ironi
Ph.d.-stud. Kent Brian Soderquist

Tid: 21/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, pt@sk.ku.dk

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30

Om de middelalderlige lægebøger
Cand.mag. Jakob Povl Holck 

Tid: 21/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 17.2.173 

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, Michael Lerche Nielsen, lerche@hum.ku.dk

Analysis of cDNA Microarrays
Terry Speed, University of California, Berkeley, USA

Tid: 21/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

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

Was? das hören Sie nicht? Wehe Ihnen, wenn Sie das nicht hören! 
da liegts! – Zur Vortragspraxis des Strophenliedes der Goethezeit
Prof. Heinrich W. Schwab, Musikvidenskabeligt Institut

Tid: 22/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

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

Elective Affinities between South Asian Gods and their Human 
Devotees? The Case of Bhairava 
Prof. David White, University of California, Santa Barbara 

Tid: 22/3 kl. 12.00-14.00

Sted: Leifsgade 33, 6., lok. 607

Arr.: Asien-instituttet 

Indian Literature in Indian Languages and the Concept of Post-Coloniality
Prof. Satchidanandan, Indien

Tid: 22/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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



Postbesørget blad

(0900KHC

Pige, 19 år
Studie: Klinikassistent.
Udseende: Rødblond. Jeg bru-
ger kun briller når jeg syr, og
jeg behøver ikke at sy, når vi
skal være sammen. 
Interesser: Dyreunger, perlebro-
deri, riverdance og irisanalyse.
Yndlingslæsning: Hulebjørnens
Klan.
Dig: En bamse der tager skoene
af inden døre og ikke ser efter
andre piger. God personlig hy-
giejne, røgfri. 
Drøm: Ægteskab på sigt. Jeg fo-
restiller mig et hus hvor vi bor
sammen med mine forældre og
vores børn i Køge (der bor min
mormor og morfar også). Jeg
kan arbejde på deltid, så det be-
høver du ikke at tænke på.
Billetmærke: Køge-pigen.

Pige, 28 år
Studie: Film og Medie.
Udseende: Jeg er næsten for
smuk, kender du det? Og da jeg
ikke er en glat type, overvejer
jeg at få mig et ar i det ene (zo-
belfarvede) bryn eller et lille ét
ved amorbuen.
Interesser: Livet for fanden. 
Yndlingslæsning: Drejebøger til
smalle film (jeg er suveræn til
at læse folk). 
Dig: Du er up front, men på en
klart underspillet måde. Stil-,
selv- og mediesikker. Flyveklar
storryger. Du er typen der har
to forskellige sokker, men den
helt rigtige skjorte på.
Drøm: Hinsides ord. 
Billetmærke: Sputnik Sweet-
heart.

Fyr, 23 år
Studie: Biogeokemi.
Udseende: Almindelig til spinkel
af bygning.
Interesser: Maritime økosyste-
mer, iskerneboringer 1982-
1997, oceanografiske fejlkilder,
m.m. 
Yndlingslæsning: Vindens Pas-
sagerer og andre tegneserier
(jeg samler). 
Dig: Det gør ikke noget hvis du
ikke har så meget erfaring. Det
er en klar fordel hvis du kender
de akkumulative risici ved en
mellemistid (men ingen betin-
gelse).
Drøm: En forskerstilling ved
MIT.
Billetmærke: El Niño.

Pige, 22 år
Studie: Italiensk.
Udseende: Jeg er 158. Har
spinkle, regelmæssige træk og
tykt, kastaniefarvet skulder-
langt hår med et touch af hon-
ning og dådyr. Meget Penelope
Cruz-agtig. Naturfarver klæder
mig bedst. 
Interesser: Håndtasker, herre-
gårde, fedtfattig madlavning,
konkurrenceridning, boligind-
retning og renæssancekunst. 
Yndlingslæsning: House and
Garden, Wallpaper.
Dig: Du er sikkert fra Øregård
og færdes i kredsen omkring
kronprinsen. Du er Ricky Mar-
tin-agtig af udseende. Smalle
hofter og hvide tænder en be-
tingelse. Du kan spare os begge
for skuffelser hvis du er helt
ærlig med dit udseende!
Drøm: At komme til filmfestival
i Cannes.
Billetmærke: Gucci. 

Fyr, 24 år
Studie: Medicin.
Udseende: Perfekt. Som det ny-
este er min tungespids med et
plastikkirurgisk indgreb blevet
kløvet i to.
Interesser: Risk, sommerfugle-
vinger, metalcorsager.     
Yndlingslæsning: Psykologiske
forbryderprofiler.
Dig: Langbenet, moderat ano-
rektiker med fejlfri hud,
rengøringsvanvid og gambler-
instinkt. Du onanerer, jeg in-
struerer.   
Drøm: Jeg kommer til at gå
over i historien, ingen tvivl om
det.
Billetmærke: Dare.

Fyr, 33 år
Studie: Ph.d. på Økonomi.
Udseende: Efter sigende er jeg
latinsk af udseende, men øjne-
ne er blå. Det kan ikke skjules
at jeg har været konkurrence-
svømmer på eliteplan og stadig
bruger 4-6 timer om ugen på
sport.
Interesser: Triatlon, G8-lande-
nes finansielle markeder, ten-
nis, Sydfrankrig, squash, første-
udgaver af klassikere.  
Yndlingslæsning: V.S. Naipaul.
Dig: Du er intelligent og lader
dig ikke distrahere af ringen på
min finger. Som jeg har du alt,
men savner en uforpligtende
romance. Diskretion betyder
alt. 
Drøm: Dig.
Billetmærke: Adonis.

Kærligheden har trange kår – også på
universiteterne. Tid har de studerende 
ingen af, og en ny rapport fra Institut for
Singleliv og Øvrig Afsavn på Københavns
Universitet afslører at Fogh-regeringens
sammenbidte kurs vil øge antallet af 
singler drastisk. 
Derfor forsøger Bagsideredaktionen sig her
med en ny læserservice: kontaktannoncer
for studerende F
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Piger søger fyre Fyre søger piger

Dating.ku
Bagsideredaktør: Gry Gaihede


