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Hvor gik magten hen?
»Det er ikke sikkert at nye politiske institu-
tioner vil opstå som beslutninger i national-
staten. Det får vi at se i det 21. århundrede.
Jeg kommer ikke til at bevidne det, men det
gør du, og hvis vi ses senere, må du fortælle
om jeg tog fejl eller fik ret.« Interview med
Zygmunt Baumann

LÆS SIDE 12-13

Studier 
under 
sanktioner

Hvordan er det at studere og forske efter ti år
med FN-sanktioner – og med truslen om en
amerikansk invasion lurende lige om hjørnet? 
Frontreportage fra Bagdad Universitet

SIDE 14-15

Til studiestart rykker de
studerende på Nordisk ind
i det nye 600 mio. kroners
KUA-byggeri på Amager.
Universitetsavisen var med
da flyttemænd og ansatte
slæbte af sted med de 
tusindvis af kasser, borde,
stole og et helt bibliotek.

LÆS TEMA SIDE 4-5Store flyttedag
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Universitetsavisen

Teknologiske tankeoverførsler

VIDENSDELING: Danmark skal være med i front inden for biomedicin. Et
såkaldt teknologioverførselskontor skal overføre viden fra universitetet til in-
dustrien, foreslår Visionsgruppen for Fremtidens Bioteknologi, Sundhed og
Erhverv der består af syv erhvervsledere. 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er med på ideen og vil sende en ansøg-
ning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om penge til at
virkeliggøre projektet.
Ansøgningen bakkes op af blandt andre Dansk Industri, NOVO og Lundbeck. 
Medicon Valley Academy (MVA) er en organisation for biotek- og medicinal-
virksomheder på begge sider af Øresund, og direktør Bent Christensen er og-
så begejstret:
»Både universiteter, hospitaler og erhvervsliv er nu langt mere fokuserede på
de muligheder som samarbejde tilfører. En udvikling som er utrolig vigtig
hvis Medicon Valley skal blive Europas mest attraktive biotek-region.«

Svenskere og nordmænd takker nej til
lægestudiet

MEDICIN: Gæstfriheden over for unge nordmænd og svenskere der drøm-
mer om titlen cand. med., har været stor på Københavns Universitet i år. Fak-
tisk har universitetet sendt flere positive svarbreve til norske og svenske an-
søgere end det var tilfældet sidste år. Men nu vil de slet ikke have pladserne. 
Ud af de 30 nordmænd der er blevet optaget, har 17 meldt at de ikke dukker
op. Svenskerne er mere interesserede. Ud af de 98 der er blevet tilbudt at stu-
dere til læge i København, har 14 sagt nej. Aarhus Universitet og Syddansk Uni-
versitet i Odense oplever på samme måde at få afslag på afslag fra hinsidan.
Forklaringen er at Norge har valgt at udvide antallet af pladser på medicin-
studiet. Alligevel bliver de norske og svenske studerende ved med at søge ind
i Danmark – man kan jo lige så godt helgardere sig!

Queer i København

HOMOMILJØ: Bøsse og Lesbiske Studerende, BLUS, afholdt i dagene fra
10. til 18. august en international konference med navnet CPHOM02 for un-
ge homoseksuelle fra hele Europa. Der deltog i år cirka 70 studerende fra så
forskellige lande som Island, Sverige, Rusland, Tyskland, Polen, Rumænien,
Slovakiet og Schweiz. Deltagerne var alle mellem 16 og 25 år og organiseret i
forskellige studenter- og ungdomsgrupper i deres hjemlande. Konferencen
kulminerede lørdag med den største årlige tilbagevendende begivenhed i
homomiljøet Mermaid Pride. På billedet er det blandt andre polske Krystian
og Gudrun fra Island der lægger sidste hånd på deres styling inden optoget.

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen

KUMMENTAR

Ingen andegård

Efter en sommer med meget utraditionelt vejr er
vi formentlig nu på vej mod mere normale tem-
peraturer, og efteråret begynder i hvert fald

meget traditionelt med modtagelsen af nye stude-
rende. I den forbindelse glæder vi os over det stigen-
de antal ansøgere der har valgt et studium på
Københavns Universitet som første prioritet. Det be-
tragter vi som en tillidserklæring som vi vil gøre vort
bedste for at leve op til. 

Vi glæder os også over at det blandt andet efter en
målrettet informationsindsats omsider er lykke-

des at få knækket kurven og sikre fremgang også for
søgningen til vore naturvidenskabelige studier. Her
har de studerende fx taget meget vel imod en hel ny
uddannelse i Nanoteknologi – og tydeligvis forstået
budskabet: at selv om faget handler om noget meget
småt, kan man godt blive til noget stort. Vi byder
velkommen til alle nye studerende og ønsker at stu-
dieårene her bliver frugtbare for både jer og os. 

Hvad er det så for et universitet vi byder velkom-
men til? I den traditionelt noget nyhedsfattige

sommertid har spørgsmålet om et eventuelt samar-
bejde mellem Universitetet og Politiets Efterret-
ningstjeneste (PET) skabt store overskrifter i dags-
pressen. Selv om mediedækningen af denne sag har
været både fair, forstående og nærmest positiv, så er
det vigtigt for os at få forklaret hvordan og hvornår
vi, i konkrete tilfælde, finder det naturligt at samar-
bejde med PET på linie med andre myndigheder. Og
her henvender vi os til ikke blot til nye og gamle stu-
derende, men også til alle ansatte.

Et universitet er og skal være en meget åben orga-
nisation. Et universitet er et intellektuelt hus hvor

der skal være højt til loftet – og rum for fri debat og
engagement, også ud over det snævert faglige. Et
universitet er det stik modsatte af den trange ande-
gård hos H.C. Andersen hvor der kun er plads til det
velkendte, og hvor den der er anderledes er styg og
skal kanøfles. Hos os skal debatten ikke præges af
fordømmelse og fordomme, men af den viden og
indsigt som det frem for noget er universitetets op-
gave at skabe til brug i hele samfundet. 

Men netop fordi vi er en åben organisation, har
vi også en forpligtelse til at være opmærksom-

me på om der er kræfter der søger at udnytte rum-
meligheden og den fri debatkultur til at nå mål der
er uforenelige med universitetets grundlag. Denne
opmærksomhed må ikke udarte til fremmedfor-
skrækkelse, proportionsløs mistænkeliggørelse og
rablende registrering. Vi siger ja til årvågenhed, nej
til grænseløs overvågning. Som universitet har vi in-
gen berøringsangst; hverken over for fremmede el-
ler over for de politimyndigheder der under demo-
kratisk og parlamentarisk kontrol sikrer orden og
sikkerhed i landet. Sandheden om samarbejdet mel-
lem PET og KU er derfor at det er meget begrænset,
men vi vil tage kontakt hvis vi støder på trusler mod
åbenheden, ligesom vi forventer at blive informeret
hvis der er relevante oplysninger som vi kan have
glæde af. Vi følger med i hvad der foregår i vore da-
tasystemer, på opslagstavler og i trykte medier.
Eventuelle opklarings- og efterforskningsopgaver
overlader vi til politiet. 

I den aktuelle debat om ekstremistiske islamistiske
grupperinger og den udfordring de kan udgøre

mod demokratiet og dets institutioner, mener vi at
alle som holder sig inden for lovgivningens rammer
for debat, på KU først og fremmest skal mødes – net-
op med debat, med viden, argumenter og indsigt.
Netop derfor har Københavns Universitet parallelt til
det mangeårige udmærkede samarbejde med uni-
versiteterne i Tel Aviv og Jerusalem underskrevet en
samarbejdsaftale med universitetet i Damaskus, Sy-
rien. I disse dage kan vi glæde os over for første
gang at have besøg på dekanniveau fra Damaskus
Universitet. 

Vi kan i det hele taget kun glæde os over at der er
en stigende interesse for studier i arabisk sprog

og islamisk kultur, for interesse og nysgerrighed er
vigtige forudsætninger for dialog, oplysning og mel-
lemfolkelig forståelse. Selv om vi er Danmarks æld-
ste universitet og har rødder tilbage til dengang man
forsvarede sig med fæstningsanlæg, så er Universite-
tet i dag hverken en fæstning, et elfenbenstårn eller
en andegård, men et åbent intellektuelt hus med
højt til loftet.  ■

KU NOTER ▼  

2 Un i v e r s i t e t s av i s e n  12  . 2 0 0 2 Tiderne skifter
»Hvis Københavns Universitet under den kolde krig havde fortalt offent-

ligheden om et samarbejde med efterretningstjenesten for at forhindre

ekstremistiske studerende i at 'infiltrere' uddannelserne, ville der have rejst

sig et ramaskrig. ... Sådan er det ikke i dag. Politikerne til og med SF og

formentlig de fleste danskere finder det helt naturligt at der bliver holdt

øje med ekstremistiske grupper. Der er 11. september til forskel.« 

Leder i Politiken den 11. august 2002.
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Af Louise Witt 

Evalueringer der ligger på
hylden og samler støv, skal
være fortid. Fremover skal

de studerendes evaluering af
undervisningen på de videre-
gående uddannelser sættes i sy-
stem. Og dårlige evalueringer
skal have konsekvenser.

Sådan tegner fremtiden sig
ifølge formanden for Folketin-
gets Forskningsudvalg, Hanne
Severinsen (V).

Regeringspartierne arbejder i
øjeblikket på højtryk med ud-
spillet til universitetsreformen
der forventes færdigpudset i
slutningen af august måned.
Men allerede nu kan Hanne Se-
verinsen fortælle at der er bred
enighed om evalueringsspørgs-
målet som videnskabsminister
Helge Sander (V) har været
varm fortaler for i dagspressen. 

»Det ser ud som om der er et
bredt flertal i Forskningsudval-
get for at styrke evalueringen
på de videregående uddannel-
ser. I dag har evalueringen ofte
karakter af noget der ikke bety-
der noget. Spørgeskemaerne
havner måske på en hylde hvor
de ligger og samler støv – det er
hvad jeg hører fra de studeren-
de. I fremtiden skal evaluerin-
gerne tages langt mere alvor-
ligt. Og der skal være større
åbenhed om resultatet. Det er
vigtigt på den måde at lytte til
de studerende. Og det er et
godt styringsredskab til at få en
bedre undervisning,« siger
Hanne Severinsen. 

Morten Homann, forsknings-
politisk ordfører for SF, er enig:

»Som det er nu, kan undervi-

serne på de videregående ud-
dannelser få dårlige evaluerin-
ger år efter år uden at det får
nogen konsekvenser. Det er ik-
ke sådan at dårlige evaluerin-
ger skal føre til en fyring, men
de er nødt til at gå hånd i hånd
med personalepolitikken på en
eller anden måde,« fastslår han.

Ikke en popularitets-
konkurrence
Hanne Severinsen nævner 
modellen på IT-Højskolen i Kø-
benhavn som et positivt eksem-
pel. Skolen er også af viden-
skabsminister Helge Sander (V)
flere gange fremført som et
eksempel til efterfølgelse.

På IT-Højskolen besvarer de
studerende spørgeskemaer og
kommer med kommentarer til
undervisningen – begge dele på
nettet. Karaktererne bliver om-
formet til statistik der også of-
fentliggøres på nettet sammen
med undervisernes svar på til-
tale. Dårlige evalueringer fører
for eksempel til at lærerne bli-
ver sendt på pædagogisk efter-
uddannelse.   

Ideen med at offentliggøre
evalueringerne tiltaler ikke
SF’eren Morten Homann.

»Det skal være et redskab til
at forbedre undervisningen og
ikke en popularitetskonkurren-
ce mellem underviserne. Evalu-
eringerne skal bruges som et
værktøj internt på universite-
tet,« siger han.

Hanne Severinsen mener
heller ikke at politikerne skal
gå ind og detailstyre hvordan
evalueringen skal foregå.

»Det må være op til de enkel-
te uddannelsessteder om de for

eksempel vil lægge evaluerin-
gerne ud på nettet eller ej. IT-
Højskolen er en ung institution
hvor intet er helligt. Andre ste-
der har man andre værdier. Det
vigtigste er bare at evaluerin-
gen bliver opprioriteret – uden
at blive overdramatiseret,«
fastslår hun. 

Ny institutstruktur
Venstre-politikeren fremhæver
desuden to punkter som hun
mener der er bred enighed
blandt politikerne om, og som
således med stor sikkerhed vil
indgå i universitetsreformen.

For det første skal det være
muligt at tage bacheloruddan-
nelser med en bredere indgang
og så specialisere sig for alvor
på kandidatdelen. Således at
man for eksempel kan målrette
sit studie til gymnasiet og der-
ved slippe for sidefagssupple-
ring. Det er dog allerede gen-
nemført på nogle uddannelser
og kræver muligvis ikke en
ændret bekendtgørelse. 

For det andet vil politikerne
afskaffe den tostrengede struk-
tur hvor der på hvert institut er
en institutbestyrelse og et stu-
dienævn. De mener at opdelin-
gen har hæmmet samarbejdet. 

Hanne Severinsen foreslår at
flytte studienævnet op på fakul-
tetsniveau og på den måde ska-
be et større overblik. Samtidig
kunne de enkelte institutter ha-
ve et undervisningsudvalg til
den konkrete udmøntning af
undervisningen så studenter-
nes indflydelse forstærkes der
hvor den især er væsentlig for
den enkelte student.  ■

low@adm.ku.dk

Af Henrik Nordskilde

Er de studerende kvalifice-
rede til at evaluere under-
visningen? Det spørgsmål

er en repræsentant for hen-
holdsvis de studerende og un-
derviserne på Københavns Uni-
versitet (KU) uenige om. 

»De kan godt deltage i evalu-
eringen, men det er ikke så me-
get værd i sig selv fordi de ikke
er uddannede til at foretage

Hos Forenede Studenterråd
(FSR) er formand Katrine Møl-
ler stærkt uenig. »Vi er voksne
mennesker der godt kan vurde-
re om det vi lærer er relevant.
Man sætter sig jo ind i uddan-
nelsen inden studiestart. Des-
uden er det vel et minimums-
krav at underviseren kan for-
klare hvorfor det enkelte fag er
vigtigt. Hvis vi ikke er i stand til
at bedømme undervisningen er
det som at sige at vi heller ikke

mere videnskabelige, pædago-
giske undersøgelser. De bør la-
ves af objektive folk med for-
stand på pædagogik,« mener
Leif Søndergaard, akademiker-
nes fællestillidsmand på KU.  

»Selv en fodbolddommer til
en miniputkamp skal jo uddan-
nes. Problemet er også at det
kan være svært at se relevansen
af et fag før man er færdig med
studierne,« siger Leif Sønder-
gaard. 

er kvalificerede til at deltage i
politisk arbejde på universite-
tet,« mener Katrine Møller. 

Ligesom Leif Søndergaard
mener hun dog at der skal være
både intern og ekstern evalue-
ring.

Skemaproblemer
De studerende kan godt deltage
i evalueringen, men så bør de
skemaer der udleveres laves
om, mener Leif Søndergaard.

Det skal sikre en mere objektiv
bedømmelse. 

»Skemaerne bør formuleres
så man kan se hvor subjektivt
der er blevet svaret. Det kan ske
ved spørgsmål der viser om sva-
rene modsiger hinanden. Efter
evalueringen bør det så være
eksterne folk der drager kon-
klusionen på evalueringen,« si-
ger Leif Søndergaard. 

Katrine Møller mener også
der er et problem med evalue-
ringsskemaerne.

»Der er stor forskel på at eva-
luere på en grunduddannelse
og en overbygning. For eksem-

pel har man typisk mange fore-
læsninger på grunduddannel-
sen, mens der er mere klasse-
undervisning på overbygnin-
gen. Den forskel bør kunne ses 
i de spørgsmål der er på ske-
maet.« 

Der har tidligere været debat
mellem ledelse, undervisere og
studerende på KU om evalue-
ring, og der var enighed om at
der bør ske ændringer. Spørgs-
målet vil da også blive taget op
i konsistorium igen, oplyser
Katrine Møller. ■

heno@adm.ku.dk 

EVALUERING ▼  

F O T O :  S C A N P I X

Styr på underviserne
Bred enighed i Folketinget om at lægge større vægt
på evaluering af undervisningen på universiteterne

SØVNDYSSENDE TIMER – I dag kan de studerende gabe sig

gennem timerne uden at det får konsekvenser for underviserne.

Kan studerende evaluere?
Regeringens planer om mere systematisk evaluering på
uddannelserne skaber uenighed på Københavns Universitet

Gabestokken er afskaffet
»Den offentlige gabestok blev afskaffet for flere hundrede år siden i Danmark. Evaluering

af undervisere på nettet kan føre til konfrontation og polarisering mellem underviser og

studerende, så det er en meget dårlig idé.« 

Søren Mogensen, formand for Aarhus Universitets pædagogiske udvalg, til Jyllands-Posten



Af Louise Witt

Kom lige. 
Det er Kirsten Mathiesen,
flytteansvarlig på Institut

for Nordisk Filologi, der kalder.
Hun står i instituttets nye, store
og lyse køkken i det nye KUA-
byggeri. Med hænderne i siden.

Flere kvindelige TAP’er stik-
ker hovedet ind ad døren. Kir-
sten Mathiesen taler til deres
spørgende ansigter:

»Vi skal finde ud af hvor køle-
skabet skal stå. Jeg har tænkt
på at fjerne den her hylde,« si-
ger hun og peger. 

»Ej,« lyder det skuffet fra en
af de tililende. »Behøver vi
være en større forsamling bare
for det?«

»Ja,« slår hun fast. »Vi er
nødt til at være enige. Det nyt-
ter ikke at flyttemændene går i
gang, og så kommer der lige
pludselig en kontraordre!«

Som det første institut er In-
stitut for Nordisk Filologi i disse

dage ved at flytte fra det gamle,
flade KUA-byggeri i beton og
rustrøde farver til de nye byg-
ninger i glas, stål og italiensk
travertin-sten 500 meter længe-
re nede ad Njalsgade.

Og det kræver militærisk præ-
cision sådan at flytte et helt insti-
tut – endda universitetets stør-
ste. Det ved flyttegeneralen Kir-
sten Mathiesen alt om. For flyt-
temændene, der render op og
ned ad trapperne i ens blå shorts
og med sved på de solbrune
pander, tænker ikke nødvendig-
vis ligesom universitetsfolk.

Flyttefolk læser arabisk
»Se nu vores dueslag,« sukker
Kirsten Mathiesen og viser fra
køkkenet ud til en stribe grå
metalskabe på den lange hvide
gang. 

»De er sat helt forkert op. De
er nummererede – fra et og op-
efter. Og almindelige menne-
sker læser da fra venstre mod
højre. Men flyttefolkene har sat

dem modsat. Så det begynder
oppe i 40’erne og slutter med
nummer et.«

Tilbage i køkkenet bliver der
grinet ad miseren.

»Måske er det en flyttemand
der læser arabisk på FOF,« fo-
reslår bibliotekar Kirsti Løken
Sparrevohn fnisende over de
medbragte madpakker – det
nye KUA’s kantine åbner først i
februar.

Kirsten Mathiesen sidder ved
bordet og taler højt med sig
selv.

“Vi må bede Brian (en flyt-
temand, red.) om at flytte dem
tilbage,” noterer hun på den in-
dre huskeliste. 

Sådan har hun gjort sig nota-
ter i flere måneder. For selv om
flytningen af de tusindvis af
flyttekasser rent fysisk kun
kræver fem dage, har Kirsten
Mathiesen og hendes medkom-
mandant, biblioteksassistent
Jan Bendixen, haft flytteslagets
gang på hjernen mange måne-
der forinden.

Først var der arbejdet med at
få de 100 ansatte på instituttet
til at pakke deres kontorer ned i
kasser. Med at stille affaldssæk-
ke op på gangene til alle de pa-
pirer der skulle smides ud.

Få dage inden flytningen gik
flytteregimentet så på inspekti-
on i alle kontorerne. Tjekkede
at alt var pakket ned. Måske
hang der et glemt billede på
væggen. Så blev det pakket ind
og fik påklistret nummer og
navn. Til sidst satte Kirsten
Mathiesen en gul seddel på
døren med teksten: Alt i dette
kontor skal flyttes med!

Alle ansatte har også fået ud-
leveret en A4-skitse af deres
nye kontor. Så har de tegnet ind
hvor de gerne vil have deres
borde, stole og reoler til at stå i
de nye KUA-omgivelser. Som en
guide til flyttefolkene.

Flyttetunge
universitetsfolk
I dag piler Kirsten Mathiesen
fra det gamle KUA til det nye.
Tjekker at der ikke er andet til-
bage i de gamle kontorer end
støvet og de mange fodaftryk
på gulvet. Og når den sidste
kasse er blevet læsset af i de nye
bygninger, venter arbejdet med
at få stillet alting på plads. Et
stort arbejde. For hvert kontor
er der cirka 25-30 flyttekasser
at pakke ud.

»Flyttefolkene har sagt at
man på et normalt kontor har

cirka seks-syv kasser. Så vi er
‘flyttetunge’ – et sjovt ord, ik-
ke!« griner hun. Den anden
flyttegeneral, Jan Bendixen, se-
kunderer.

»Vi regner med at være på
plads til studiestart i septem-
ber. Men det er ikke til at sige
nøjagtig – der kan opstå så
mange problemer. I dag har vi
for eksempel været uden tele-
fonforbindelse til omverdenen.
Og jeg kan for eksempel også
godt forestille mig at det tager
længere tid at sætte biblioteket
på plads end de par dage vi har
afsat. Det er alligevel 1400 flyt-
tekasser fyldt med bøger som vi
skal pakke ud,« siger han.

Til den tid er flyttefolkene
draget videre. Til nye store op-
gaver. For dem er store opgaver
som at flytte Institut for Nor-
disk Filologi bare hverdag. Det
fortæller flyttemand Christian
Pedersen da han triller forbi
med en stabel flyttekasser på et
rullebræt.

»Det her er en opgave som al-
le mulige andre. Vi har lige flyt-
tet Danmarks største advokat-
firma, Kromann Reumert.« ■

low@adm.ku.dk
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Som det første institut er Institut
for Nordisk Filologi flyttet ind i de
nye KUA-bygninger

Kunsten at flytte et institut

HOLBERG FLYTTER – Ludvig Holbergs navn har været knyttet til Københavns Universitet siden han i

1700-tallet var historieprofessor på stedet. Her flytter han ind i det nye KUA.

Port til Ørestad
Når denne ud- og ombygning er færdig, vil KUA virkelig komme til at

fungere som hængsel mellem Københavns City og Ørestaden, og på et

kvalitetsniveau der svarer til de andre nye byggerier i den nye bydel og

på Bryggen.«

Pressemeddelelse om  udbygningen af KUA i Ørestaden.
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Af Louise Witt

Det er et fantastisk bygge-
ri. Her er lyst, venligt og
højt til loftet. Og vi har

alle sammen et hjørne af en
smuk udsigt fra vores kontor-
vinduer. 

Institutleder på Institut for
Nordisk Filologi, Niels Finn
Christiansen, er ikke i tvivl når
han skal sætte ord på det nye
KUA-byggeri.

Selv kan han fra sit kontor på
anden sal se ned på det kun-
stigt anlagte vandløb der grøn-
blåt snor sig gennem det nye
universitetskompleks. Andre
steder er der udsigt over Kø-
benhavns irrede tage eller en
grøn plet af Amager. 

Hans kolleger er enige.
»Her er et fantastisk lys. Det

er noget helt andet end de mør-
ke gange i det gamle KUA,« si-
ger bibliotekar Kirsti Løken
Sparrevohn.

De sidder i det nye kantine-
køkken og får en kop eftermid-
dagskaffe. Ved deres gamle
kantinebord. 

»Det er skægt som bordet vir-
ker lille her i det nye, højloftede
køkken. Det passer ikke rigtig
sammen med lokalet,« funderer
hun.

Rundt omkring i de nye, hvi-
de omgivelser står andre møb-
ler fra det gamle KUA: grønne
metalreoler. Træstole med hid-
sig-orange betræk. Røde stum-

tjenere i metal. Alt hvad man
rådede over af møbler i det
gamle 1970’er-byggeri, er flyt-
tet med ind i det nye 600 milli-
oner kroners Ørestads-projekt.
På et tidspunkt var der snak om
at købe ny borde, stole og reo-
ler der matchede arkitekternes
millennium-design. Men der
var ikke penge nok. Og i stedet
er man utilsigtet hoppet med
på retro-bølgen.

Lettere at finde rundt
»Egentlig er det lidt ærgerligt.
Møblerne passer slet ikke ind i
stilen, vel?« spørger Kirsti Lø-
ken Sparrevohn ud i rummet.

»Næ, jeg ærgrer mig også
over at jeg har mit gamle skri-
vebord med. Det er så stort at
det kun kan stå på én måde in-
de i kontoret. Og det betyder at
jeg sidder med ryggen til folk
når de kommer ind ad døren.
Det virker ikke særligt imøde-
kommende,« mener Niels Finn
Christiansen. 

Til gengæld kan de to og an-
dre med deres gang i de nye
bygninger glæde sig over at det
højst sandsynligvis bliver lette-
re at finde rundt i det nye kom-
pleks end i det gamle der nær-
mest var designet som en laby-
rint for særligt trænede oriente-
ringsløbere. 

Alle bygningerne i det nye
KUA er bygget sådan op at der
er undervisning på de to neder-
ste etager. I de øverste etager 

er der administration og konto-
rer. 

På den måde forsvinder
måske lidt af den gode 1970’er-
ånd på universitetet, mener Kir-
sten Mathiesen, kontorfuld-
mægtig og flytteansvarlig for
Institut for Nordisk Filologi.

»Det bliver mærkeligt at ad-
ministrationen og undervisnin-
gen ligger adskilt. I det gamle
KUA rendte vi ud og ind mel-
lem hinanden. I 1970’erne var
det jo meget moderne at ned-
bryde barrierer mellem under-
visere og studerende. Det bliver
spændende at se om vi nu kan
finde hinanden alligevel,« siger
hun.  ■

low@adm.ku.dk

Utilsigtet retrobølge

HUMANISTISK FÆNGSEL – De ansatte er glade for det nye byggeri, men de nye kontoretager ligner altså Vestre Fængsel, siger de.

DET NYE KUA – Modellen vi-

ser 1. byggeafsnit af det ny KUA

som består af to etaper på i alt

41.500 m2.  Etape 1.1 tages i brug

nu og skal huse Institut for Nor-

disk Filologi, Institut for Kunsthi-

storie og Teatervidenskab, EDB-

Administration-IHI samt de min-

dre forskningsinstitutter: Det Ar-

namagnæanske Institut, Institut

for Dansk Dialektforskning, Insti-

tut for Navneforskning samt

Dansk Sprognævn. Etape 1.2 ta-

ges i brug i november/december

og skal huse Institut for Romansk

Filologi, Engelsk Institut, Institut

for Germansk Filologi samt Insti-

tut for Litteraturvidenskab.

Bygningerne er nye, men de gamle møbler fra 1970’erne flytter med

FAKTA OM KUA-BYGGERIET
–  Planerne om at opføre et nyt humanistisk fakultet i Ørestaden er godkendt af

Folketingets finansudvalg der i 1997 afsatte i alt 1,7 milliard kroner til hele byggeri-

et. Første byggeafsnit er budgetteret til 663 mio. kr., andet byggeafsnit til 385 mio.

kr. og tredje byggeafsnit til 652 mio. kr.

–  Arkitektfirmaet KHR A/S med Sven Axelsson i spidsen vandt i september 1997

konkurrencen om 1. byggeafsnit. Vinderprojektet havde som forudsætning at det

gamle KUA skulle jævnes med jorden, en beslutning politikerne i dag kvier sig no-

get ved at acceptere. På nuværende tidspunkt er det derfor ifølge Det Humanisti-

ske Fakultets hjemmeside uvist hvor store dele af Koppels gamle KUA der bliver

genanvendt i de efterfølgende etaper af det igangværende KUA-byggeri. 

–  Arkitektkonkurrencen om 2. etape af det nye KUA på i alt 35.000 m2 har været

afholdt og blev vundet af Arkitektgruppen Aarhus i samarbejde med ingeniørfir-

maerine Erik K. Jørgensen A/S og Balslev A/S.

Æstetisk byggeri
”Der står intet sted noget om at det  gamle KUA skal genbruges. 

Tværtimod, vi ønsker et flot æstetisk byggeri som porten til Ørestaden

til gavn for alle ansatte og studerende. Et byggeri som er en del af en

levende bydel med boliger, kollegier og butikker.”

Forhenværende forskningsminister Birthe Weiss, tale i anledning 

af 1. spadestik til det nye KUA 14. oktober 1999
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Af Louise Witt

Det var lidt trist at være
sproglærer på et af de
traditionelle sprogfag på

Københavns Universitet da
årets ansøgninger blev talt op.
Igen i år har fagene engelsk,
fransk, italiensk, portugisisk og
tysk oplevet en nedgang i antal-
let af unge der søger ind på stu-
dierne som deres første priori-
tet – på samlet 16 procent. Kun
på spansk er ansøgertallet ste-
get markant. Faktisk med 23
procent.

Samtidig kan lærerne se at
de unge forsvinder over på han-
delshøjskolerne. På en række
nyoprettede sprogfag. Her er
der rift om at komme til på de
nye fag der tilbyder et valgfrit
fremmedsprog kombineret med
kommunikation, international
marketing, europæiske eller
amerikanske studier.

Chokerende succes
Allerede da fagene blev udbudt
for første gang i 2000 på Han-
delshøjskolen i København, var
antallet af ansøgere med de nye
fag som første prioritet helt op-
pe på 424. I år er tallet 576. Til
sammenligning tiltrak de tra-
ditionelle sprogfag på Køben-
havns Universitet i år 374 før-
steprioritetsansøgere. 

Siden er Handelshøjskolen i
Århus begyndt at tilbyde de
samme uddannelser – også
med succes.

»Jeg blev ærlig talt noget
chokeret da jeg så tallene. Det
er virkelig en markant udvik-
ling. Og det viser at der er en
stor interesse for sprogfagene i
samfundet. Vi må bare kritisere
os selv for ikke at være gode
nok til at sælge vores fag,« siger
Hans Lauge Hansen, lektor i
spansk på Romansk Institut og
formand for Sprogfagenes
Identitetsudvalg der det sene-
ste år har kortlagt sprogfagenes
problemer og skitseret visioner
for fremtiden.

Spurgte de unge
Han ser flere årsager til sprog-
fagenes dalende popularitet.

»Pressen har skrevet meget
om ledighed blandt nyuddan-

nede humanister det seneste år.
Så ser folk med interesse for
kommunikation og kultur sig
om efter andre steder at søge
hen. De er ikke opmærksomme
på at beskæftigelsesgraden for
humanister er lige så stor som
for andre uddannelser efter det
første år.«  

»Jeg tror heller ikke længere
det er nok at skilte med at man
kan lære tysk eller fransk. Vi
skal være bedre til at eksplicite-
re at der i sproguddannelserne
også er en kulturel komponent:
kulturforståelse, samfundshi-
storie og kommunikation og
formidling. Det er jo egentlig
de humanistiske vinkler handels-
højskolen sælger sig selv på.« 

På Handelshøjskolen i
København har man bevidst
valgt at satse på at uddannel-
serne indeholder flere elemen-
ter end sprog. Skolen har fore-
taget en undersøgelse blandt de
studerende og kandidater og
har fundet ud af at ungdom-
men vil have mere i deres ud-
dannelse end bare sprog.

»De unge vil kombinere
sprog med noget andet. Sprog i
sig selv er ikke nok på arbejds-
markedet i dag. De sproglige
kandidater vi uddanner, har
fortalt at de tit efteruddanner
sig inden for økonomi eller ta-
ger merkonomuddannelsen,«
siger Lise Damsgaard informa-
tionsmedarbejder på Handels-
højskolen i København. 

Hun fortæller at Handelshøj-
skolen faktisk har mistet
ansøgere fra de traditionelle to-
sproglige korrespondentuddan-
nelser til de nye.

Smart med tysk
De nye fag har titler som ‘Tysk
og kommunikation’ eller ‘Tysk
og international markeds-
føring’. Og når man sådan
smækker ordet kommunikation
i enden på tysk, bliver det lige
pludselig meget smartere at
terpe den bestemte og den ube-
stemte artikel samt konjunktiv-
bøjninger af ‘zu sein’.

Faktisk har handelshøjskoler-
ne oplevet en opblomstring for
de små sprogfag som fransk og

tysk. Og det sker
samtidig med at for
eksempel Aalborg Uni-
versitet nedlægger sit
franskstudium.

»Alt hvad der lugter lidt
af kommunikation og me-
dier, er in i dag,« lyder kom-
mentaren fra studievejleder
og daglig leder ved ivu*C-Kø-
benhavn, Torben Theilgaard. 

»Men det handler også om de
unges jobforestillinger. Og de
orienterer sig mod det private
erhvervsliv, mod store interna-
tionale virksomheder hvor der
er mulighed for at arbejde i ud-
landet. Ikke de rene humanisti-
ske uddannelser som mange
tror ender direkte i arbejdsløs-
hed – eller et undervisningsjob
i det offentlige. Hvis de for ek-
sempel læser tysk, vil de ud og
bruge det i praksis. Ikke sidde
mutters alene og oversætte
Goethe på en ny måde.«

Nye jobs til humanister
Torben Theilgaard mener at
universiteterne kan gøre det ty-
deligere hvad sproguddannel-
serne indeholder, og samtidig
også hvilke jobs de kan give –
ud over det klassiske bag gym-
nasiekatederet.

Hvor mange ved for eksem-
pel at det ‘kun’ er 56 procent af
kandidaterne fra fransk der en-
der med at undervise? De reste-
rende 44 procent får alle muli-
ge andre jobs – for eksempel ar-
bejder ti procent inden for det
Danmarks Statistik kalder ‘Fast
Ejendom, udlejning og forret-
ningsservice’.

Synspunkter som lektor på
Romansk Institut Hans Lauge
Hansen er enig i. Som formand
for Sproguddannelsernes Iden-
titetsudvalg var han før som-
merferien med til at udgive en
hvidbog der netop peger på
nogle af de løsninger.

»Vi skal være bedre til at vise
hvad sproguddannelserne inde-
holder. Vi skal skabe en mere
synlig sammenhæng mellem de
forskellige fag på sproguddan-
nelserne,« siger han. 

Et arbejde der for eksempel
er begyndt på engelskstudiet

hvor man har reformeret første
del af uddannelsen så de stude-
rende i stedet for at have un-
dervisning i sprog, litteratur og
samfundsfag det første kvarte
år har et samlende fag der hed-
der ‘Global English’.

Et andet forslag er at oprette
nye kandidatgrene der ikke fo-
kuserer så meget på undervis-
ning og en endestation i gym-
nasieverdenen, men mere på
for eksempel kommunikation,
formidling og kulturforståelse
der kan bruges i andre jobs.

Det kan også være frie kandi-
datgrene (dvs. kandidatuddan-
nelser åbne for mere end ét stu-
die) der tilbyder en kandidat-
grad i eksempelvis ‘Europastu-
dier, Sprog og kultur’ eller ‘Hu-
manistiske udviklingsstudier’.  

Lys fremtid
Endelig er der muligheden for
praktik som også er blevet
åbnet på flere sproguddannel-
ser. Det er blandt andet sket på
italiensk, engelsk og fransk.

De nye idéer og den megen
debat får Hans Lauge Hansen

STUDIE-OPTAG ▼  

Generel tendens

Efter fem år med faldende ansøgertal til Københavns Universitet
ser den nedadgående kurve nu ud til at flade ud. Universitetet har
oplevet en lille stigning i antallet af førsteprioritetsansøgere – fra
8.293 sidste sommer til 8.333 i år. 

Ansøgerstrømmen har dog ændret sig på en anden måde. Flere
har nemlig søgt mod de naturvidenskabelige uddannelser – her
var antallet af ansøgninger med naturvidenskab som første priori-
tet oppe på 1.169 mod 1.075 sidste år. Ansøgerne har med andre
ord været ‘artige’ og søgt som politikerne og erhvervslivet længe
har opfordret dem til.

Ansøgertallene til de forskellige fag på Københavns Universitet
2002 fremgår af tabellen på modsatte side.

Få vil læse
sprog på uni
De unge vil hellere læse sprog på
handelshøjskolen end på universite-
tet. Men sprogfagene på Køben-
havns Universitet har en plan  

til at se lyst på fremtiden. I ef-
teråret holder sprogfagene også
en konference hvor institutter-
ne skal diskutere de mange for-
slag til nye initiativer.

»Jeg tror vi kan vende kur-
verne. Måske næste år. Men
søgning er også en modesag.
Og når det i år går fremad på

spansk med ansøgere, har vi
selvfølgelig et forfængeligt håb
om at det er vores indsats der
tiltrækker ansøgere. Men vi må
erkende at det spanske sprogs
store placering i USA og de
latinamerikanske rytmers ind-
tog i populærmusikken også be-
tyder noget.«  ■

low@adm.ku.dk

Retfærdig optagelse
»Man kan diskutere om ikke der er meget mere retssikkerhed og retfærdighed i at optagel-

sesprocessen suppleres med en personlig samtale end hvis man koster folk rundt i en ørkesløs

point-jagt i kvote 2-systemet.«  

Venstres forskningsordfører, Hanne Severinsen, i Information.
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Af Louise Witt

Det bliver lettere og lettere
at komme ind på Køben-
havns Universitet. Det ka-

raktergennemsnit ansøgerne skal
have skrabet sammen i gymnasiet
for at komme ind gennem kvote
1, falder for stort set alle fag.

Det har det gjort de seneste ti
år, og i år fik stort set alle kvo-
tienterne endnu et nøk nedad.

De dage hvor flere fag krævede
et snit på 10 eller derover, hører
så absolut fortiden til.
Filosofistudiet der i 1990 fordre-
de 10,2 på eksamensbeviset, er
nu røget helt ned på 8,4. Mens
det i 1990 var en forudsætning
med en studentereksamen på
10,3 for at studere litteraturvi-
denskab, lyder kravet nu på 9,1.
På lægestudiet er snittet faldet fra
10 i 1991 til 9,3 i år.

Og mange fag der tidligere
krævede et vist snit for optagelse,
reklamerer nu med frit optag
gennem kvote 1.

Næsten frit optag
»I princippet er vi ved at nærme
os noget der ligner frit optag på
de fleste studier,« siger Merethe
Markvard, souschef i Studiead-
ministrationen på Københavns
Universitet. Noget som ellers for-
svandt da adgangsbegræns-nin-
gen blev indført i 1977. 

»Det er kun omkring de femten
mest populære fag der reelt har
adgangsbegrænsning. Fag som
jura, statskundskab, medicin,
tandlæge og psykologi,« siger hun
og glæder sig over udviklingen.

»Så kan de unge søge derhen
hvor deres interesser er. I stedet
for at søge taktisk eller bruge
masser af tid på at samle point
ved at passe børn og pleje ældre –
jeg mener dybest set det er spild
af tid. Og finder de ud af at de
har valgt det forkerte studie, er
det let at skifte,« siger hun.

Måske er det endda lidt for let
at zappe fra det ene fag til det
andet. For den lettere adgang ind
på studierne ser ud til at medføre
et større frafald. Det har de for
eksempel oplevet på Økonomisk
Institut.

Små snit falder fra
Økonomi gik fra i begyndelsen af
1990’erne at have et adgangskrav
på 8,7 til at have frit optag.

»Det resulterede i et væsentligt
større frafald og at nogle stude-
rende havde vanskeligheder med
selv elementære problemer som
brøkregning,« siger studieleder
på økonomi, Peter Erling Nielsen. 

Undersøgelser har vist at der er
en nøje sammenhæng mellem
gymnasiesnittet og evnen til at
klare sig igennem studiet. 

Det er Økonomisk Institut der
selv har stukket næsen dybt i tal-

lene og er kommet frem til at kun
otte procent af de optagne der
har et gymnasiesnit under 7,
kommer igennem det første år på
studiet. Af de studerende med
mellem 9,0 og 9,4 klarer hele 68
procent sig igennem første år.

Det fik Økonomisk Institut til
at kræve at kun ansøgere med et
snit over 8,0 bliver optaget på
studiet. Studiet har dog stadig et
frafald på cirka 40 procent. 

Både græsk- og latinstudiet har
også oplevet overgangen fra at
have et adgangskrav til at have fri
adgang.

»Vi har også et stort frafald, og
studerende der er dårlige til
grammatik, er mindre selvstæn-
dige og kræver et højt service-
niveau fra undervisernes side.
Men det er svært at sige om det
specifikt skyldes den fri adgang
eller bare er en tendens i tiden,«
mener studieleder på Institut for
Græsk og Latin, Christian Troels-
gaard.

Glem de pokkers snit
Som en løsning på problemet fo-
reslår Merethe Markvard at man
– i stedet for at hænge sig så me-
get i karaktergennemsnit – i høje-
re grad indfører faste krav om for
eksempel A-niveau eller bestemte

karakterer i et fag for at komme
ind.

»Et karaktergennemsnit siger
jo egentlig ikke så forfærdeligt
meget. Man skulle hellere se på
om én der gerne vil studere na-
turvidenskab, for eksempel har
gode karakterer i de naturviden-
skabelige fag. Hvis ikke, er det
også noget man kan ændre. Man
kan ikke ændre et helt snit,« siger
hun.

Hanne Lauridsen, studieleder
på engelsk, der også har oplevet
en faldende kvotient, er enig.
Som det er nu, skal ansøgerne
have et snit over 7,8 og B-niveau i
engelsk for at komme ind.

»Jeg så hellere at vi ikke lagde
så meget vægt på snittet og i ste-
det stillede krav om et A-niveau i
engelsk. Det siger mere om de
unges evner og motivation for at
gennemføre,« mener hun.

En sådan ordning ville også
imødekomme det problem som
lektor ved Økonomisk Institut
Karsten Albæk for nylig har rejst i
Information: At de unge vælger
de bløde fag for at få høje snit der
giver adgang til de eftertragtede
uddannelser. Og når de så kom-
mer ind, har de ikke for eksempel
de matematik-kompetencer der
skal til for at gennemføre. ■

low@adm.ku.dk

Islam på mode

ARABISK – Det er blevet in at studere islam og arabi-
ske forhold. Københavns Universitet oplever – ligesom
Syddansk Universitet – en stigning i ansøgertallet til fa-
get arabisk, der udover sprog byder på undervisning i
islamisk kultur. I København har 67 søgt ind på faget
som deres første prioritet – en stigning på 37 procent i
forhold til sidste år. Omkring hver femte arabiskstude-
rende har en anden etnisk baggrund end dansk.

Jyder – en minoritet på
Københavns Universitet

PROVINSIELT – Københavns Universitet er en rigtig
ghetto for københavnere. Faktisk kommer godt syv ud
af ti af årets nye studerende fra Københavnsområdet
(Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller
Københavns Amt). 
Jyder der flytter til staden for at læse, skal derimod le-
de længe for at finde artsfæller på deres nye hold. Fak-
tisk er der for hver ti nye studerende cirka kun én jyde.
Endnu sværere er det for fynboerne at finde andre stu-
derende at tale syngende fynsk med. Blot tre ud af hun-
drede kommer fra øen midt i landet. 
»Det er blevet mere almindeligt at man kan tage en vi-
deregående uddannelse i nærheden af hvor man er
vokset op. Og dem der flytter, gør det ikke fordi de sy-
nes at Københavns Universitet er verdens bedste. Det er
byen der trækker,« vurderer studiechef ved Køben-
havns Universitet, Jakob Lange.

Østrogener på KU

KVINDEDOMINANS – Kvinderne indtager universi-
teterne. Mændene i mindretal. Sådan har overskrifter-
ne i aviserne lydt sommeren over. Og sådan er det også
på Københavns Universitet hvor 58 procent af de optag-
ne i år er kvinder – og resten selvsagt mænd. Dermed
fortsætter tendensen med flere østrogener på KU. 
Tilbage i 1976 var andelen af kvindelige studerende på
universitetet 42 procent. Kvinderne kom i overtal i
1991 hvor de udgjorde 51 procent af det samlede antal
studerende. Fordelingen anno 2001 var 55 procent til
kvinderne og 45 til mændene. 
Med de nye optagelsestal på 58 procent ser udviklingen
altså ud til at blive forstærket.  

Fremgang på Naturvidenskab

NYE TIDER – Endelig skete det. Efter at antallet af
ansøgere til de naturvidenskabelige fag i flere år bare
er faldet og faldet, ser tendensen nu ud til at være
vendt på Københavns Universitet. Hvor der sidste år var
1.075 ansøgere med naturvidenskab som første priori-
tet, steg tallet i år til 1.169 – det svarer til en fremgang
på ni procent.
Det er især det nye fag nanoteknologi der har skabt suc-
cesen.
51 har søgt ind på den nye uddannelse der befinder sig
i grænseområdet mellem fysik, kemi og biologi og foku-
serer på hvordan man kan kontrollere atomer og mole-
kyler og skabe nye strukturer. 
»Vi håber selvfølgelig også at fremgangen skyldes nogle
af alle de aktiviteter vi har sat i gang blandt gymnasiee-
lever for at skabe interesse for naturvidenskab,« siger
Henrik Jeppesen, dekan på Det Naturvidenskabelige
Fakultet.
Fakultetet har blandt andet oprettet H.C Ørsteds Ung-
domslaboratorium hvor gymnasieelever kan komme på
besøg og arbejde med avanceret teknisk udstyr.

Nem vej ind på KU

ANTAL OPTAGNE ANTAL ANSØGERE ADGANGSKVOTIENT
kvote stand- 1. prio- kvote 1 standby

Københavns Universitet 1 + 2 by total ritet kvotient md/år kvotient md/år
Lægevidenskab 505 77 1786 1197 9,3 9,1
Folkesundhedsvidenskab 64 8 203 114 9,3 9,1
Tandlæge 95 22 443 216 8,9 8,7
Tandplejer 67 7 187 108 8,1 7,4
Matematik-Fysik-Kemi-gruppen 309 0 543 307 alle optaget ledige pladser
Datalogi 233 0 334 235 alle optaget
Forsikringsvidenskab (aktuar) 18 0 24 17 alle optaget ledige pladser
Biologi 237 20 415 218 8,2 alle optaget
Geologi 27 0 66 28 alle optaget ledige pladser
Geologi-geofysik 9 0 18 9 alle optaget ledige pladser
Geografi og geoinformatik 66 0 125 56 alle optaget ledige pladser
Idræt 99 14 421 248 8,7 8,5
Nanoteknologi 47 0 93 51 alle optaget ledige pladser
Arabisk 33 3 115 67 8,2 8,0
Audiologopædi 33 3 94 61 8,9 8,6
Dansk 199 15 499 228 8,7 8,5
Engelsk 206 15 451 167 7,8 alle optaget
Eskimologi 12 0 20 11 alle optaget
Europæisk etnologi 33 3 110 36 8,7 8,5
Film- og medievidenskab 102 16 506 316 9,6 9,4
Filosofi 119 10 348 124 8,4 8,1
Finsk 8 0 13 11 alle optaget ledige pladser
Forhistorisk arkæologi 35 2 115 54 8,6 8,1
Fransk 57 0 108 55 alle optaget ledige pladser
Græsk, klassisk 14 0 34 15 alle optaget ledige pladser
Græsk, moderne 5 0 13 4 alle optaget ledige pladser
Hebraisk 10 0 19 8 alle optaget
Historie 201 18 650 288 8,5 8,3
Indianske sprog og kulturer 13 0 38 9 alle optaget
Indoeuropæisk 3 0 12 4 alle optaget ledige pladser
Indonesisk/Sydøstasienstudier 6 0 10 4 alle optaget ledige pladser
Italiensk 24 0 56 20 alle optaget ledige pladser
Japansk/Østasienstudier 24 0 52 23 alle optaget
Kinesisk/Østasienstudier 23 2 57 30 8,2 7,7
Klassisk arkæologi 17 2 69 16 7,8 7,7
Kunsthistorie 71 7 255 127 9,1 8,9
Latin 15 0 36 16 alle optaget ledige pladser
Litteraturvidenskab 99 12 219 105 9,1 alle optaget
Musikvidenskab 84 0 221 159 alle optaget
Nederlandsk 4 0 9 2 alle optaget ledige pladser
Nærorientalsk 36 3 95 37 7,8 6,7
Persisk 9 0 20 5 alle optaget
Polsk/Østeuropastudier 9 0 20 10 alle optaget ledige pladser
Portugisisk 7 0 27 10 7,1 alle optaget
Psykologi 198 51 1252 839 9,7 9,5
Pædagogik 57 7 158 59 8,6 8,3
Religionsvidenskab 66 6 258 112 9,1 8,9
Retorik 35 4 128 59 9,5 9,3
Russisk/Østeuropastudier 31 1 69 27 7,2 alle optaget
Spansk 67 6 173 85 7,8 7,2
Sprogvidenskab 26 2 56 19 7,8 alle optaget
Teatervidenskab 34 3 120 74 9,0 8,9
Thai/Sydøstasienstudier 8 2 32 12 7,5 alle optaget
Tjekkisk/Østeuropastudier 2 0 8 2 alle optaget,ledige pladser
Tyrkisk 10 1 27 14 7,4 7,3
Tysk 45 0 106 37 alle optaget,ledige pladser
Jura 693 40 1691 1202 8,8 8,7
Statskundskab/Samfundsfag 215 15 657 366 9,6 9,5
Økonomi 201 0 395 193 alle optaget,ledige pladser
Sociologi 88 6 361 151 9,5 9,4
Antropologi 77 8 305 151 9,4 9,3
Teologi 121 0 175 105 alle optaget,ledige pladser
Københavns Universitet i alt 5261 411 14920 8333

Stort samfundsproblem
»Da kvinderne var i undertal på universiteterne, råbte ingen op. Når det er mændene, 

er der pludselig tale om et samfundsproblem.«

Lektor Lars Ulriksen, Center for Ungdomsforskning, RUC, Politiken den 27. juli 2002.
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Tele Danmark TeleTid

Har du mistet tråden?Har du mistet tråden?

Tele Danmark TeleTid giver dig råd til tråd!

1/2 pris 
på oprettelse

475,-Få f.eks. 300 min. internet og 180 min. fastnet for kr. 204,- pr. mdr.
Ringer du mere, så er det til billig minutpris fra 12 øre om aftenen
og 22 øre om dagen. Prisen er inkl. abonnement. Få overblik hver
måned med én regning. Desuden er der 1/2 pris på flytning.

Tjek din Tele Danmark TeleTid her – og bestil på 
teledanmark.dk eller ring 80 80 80 10.

Internettid Fastnetstid minutter

minutter 60 180 300

60 139 kr. 169 kr. 199 kr.

300 174 kr. 204 kr. 234 kr.

600 208 kr. 238 kr. 268 kr.

1200 268 kr. 298 kr. 328 kr.

1800 308 kr. 338 kr. 368 kr.

Priserne er pr. måned og inkl. abonnement. Ubrugt tid overføres til næste måned.

18 - 28 år

vi tales ved
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Af Louise Witt

Øresund Summer Univer-
sity har oplevet en mar-
kant stigning i antallet

af ansøgere. Sidste år dumpede
320 ansøgninger ind ad brev-
sprækken på sommeruniver-
sitetets kontorer. I år var an-
tallet af konvolutter steget til
hele 680 styk. Altså mere end
en fordobling, påpeger en glad
Trine Sand Moalem, projektko-
ordinator for sommeruniversi-
tetet. 

»Jeg tror det skyldes at de
studerende fra sidste år har
været ude at sprede rygtet om
deres oplevelser på sommer-

universitetet,« siger hun og
påpeger at der især er kommet
flere danske hoveder på kur-
serne.

Sidste år var første gang
Øresundsuniversitetet tilbød
universitetsstuderende fra hele
verden at følge et gratis som-
merkursus i Øresundsregionen.
Som en PR-indsats blev der gi-
vet 90 legater som skulle dække
de studerendes flybilletter og
andre rejseudgifter. I år var det
kun 25 studerende fra lande i
den tredje verden, for eksempel
Afrika og Østeuropa, som fik
turen til Danmark, maden og
opholdet gratis.

»Set i det lys synes jeg også
det høje ansøgertal er meget
flot,« siger Trine Sand Moalem. 

På trods af de mange ansøg-
ninger har alle 350 pladser på
sommeruniversitetet dog ikke
været besat. Kun omkring 180
af dem der fik et positivt svar-
brev, endte med at følge under-
visningen.

Mange kursister 
bliver væk
Adjunkt på Institut for Reli-
gionshistorie Morten Warmind
der underviser i kursusfaget
Vikings, oplevede den første
dag at stå foran kun fem kur-
sister selvom der oprindelig var

meldt 19 til faget om vikinger-
nes kulturhistorie.

»Det er lidt trist at så mange
ikke kommer. Jeg har brugt
lang tid på at læse deres ansøg-
ninger igennem, og der bliver
ikke diskuteret så meget på hol-
det,« siger han.

Fraværet skyldes blandt an-
det at kursister fra lande i den
tredje verden ikke har kunnet
få indrejsetilladelse.

»Mange bliver også tilbudt et
job eller et andet kursus i ferien
og springer fra,« forklarer pro-
jektkoordinator Trine Sand
Moalem. 

Hun mener ikke det kan være
anderledes og oplyser at som-

meruniversitetet næste år vil
overbooke holdene for at sikre
et højt fremmøde.

Hvis der altså bliver et Øre-
sund Summer University næste
år. For folkene bag ved ikke
hvor pengene skal komme fra.

Sidste år var det den danske
stat der betalte. I år var der pro-
blemer med at finde en spon-
sor, men i sidste øjeblik meldte
den svenske stat sig. 

»Nu skal vi på den igen. Vi
håber det lykkes. Hvis ikke, kan
det ende med deltagerbetaling.
I hvert fald for de udenlandske
studerende,« siger Trine Sand
Moalem. ■

Af Henrik Nordskilde

Husk sikkerhedsbriller. Underviser Per Dals
formanende ord lyder adskillige gange
dagligt gennem de kliniske kemilokaler på

H.C. Ørsted Instituttet. Pensum til kemi på B-ni-
veau kørt igennem på en måned er spisesedlen
for de cirka 120 kursusdeltagere som er optaget
på for eksempel Biologi, Geografi eller Geologi
på betingelse af at de består B-niveau i kemi in-
den studiestart. 

8-16 hver dag samt enkelte dage i weekenden
er der forelæsninger og øvelser med kolber, pi-
petter og reagensglas. Det hele leder hen til en
prøve den 24. august som skal åbne døren til den
naturvidenskabelige verden på Københavns Uni-
versitet.

»Det er intenst, og man får meget ud af det,«
siger Rói H. Christiansen som er fra Færøerne og
er kommet til Danmark for at læse biologi. Da
han gik i gymnasiet, var kravet til biologistudiet
kun C-niveau. Derfor må august bruges på forsøg

i stedet for ferie, fortæller han under et forsøg
hvor han, iført de mere eller mindre klædelige
beskyttelsesbriller, arbejder på at bestemme ni-
veauet af C2H5OH, ethanol, i en flaske vin. 

Imens går underviser Per Dal rundt mellem de
brille- og kittelbærende deltagere og holder øje
med arbejdet. Temperaturen i lokalet er behage-
lig. Det eneste der vidner om den tunge august-
luft der ligger over København, er hans sandaler
og multifarvede bermudashorts. 

»Må jeg hælde det her i vasken?« spørger en
miljøbevidst kemiudøver mens der rundt omkring
noteres flittigt om resultaterne af forsøgene. 

»De fleste vil bestå uden problemer. Er der en-
kelte som dumper, har de en chance mere en uge
senere. Dumper de også anden gang, har de nok
valgt den forkerte studieretning,« konstaterer Per
Dal inden næste forsøg går i gang: at bestemme
hvor meget fosforsyre der er i Coca-Cola. ■

heno@adm.ku.dk

ØRESUNDSDIPLOMER –
Ialt 12 studerende fra Kina deltog

i år i undervisningen på Øresund

Summer University. Her ses tre af

dem efter at have fået deres di-

plom.

KEMIKURSUS –
Mens andre kommende

studerende har nydt den

lune august, har H.C.

Ørsted Instituttet lagt lo-

kaler til et turbokursus

for de som kun kan be-

gynde studierne hvis de

består B-niveau i kemi.

Koncentreret kemi
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Succes 
med 
usikker
fremtid
Øresund Summer University er
blevet et hit blandt både danske og
udenlandske studerende. Men
fremtiden er usikker for den frivil-
lige undervisning i sommervarmen 

Link til erhvervsliv
»Igennem samarbejdet med den private sektor søger 

Sommeruniversitetet at introducere de studerende til “livet efter studi-

erne” ved at være forbindelsesled til Øresundsregionens internationale

virksomheder som Novo Nordisk, Ericsson, Nokia, Astra Zeneca, Danisco

etc.«

Fra sommeruniversitetets hjemmeside www.summeruniversity.orgSOMMERSTUDIER ▼  
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Af Henrik Nordskilde

Tusindvis af unge studeren-
de, heriblandt mange fra
Københavns Universitet,

må allerede inden studiestart
indstille sig på en stor intellek-
tuel udfordring: Hvor skal man
bo? Ventelisten på en ungdoms-
bolig er nemlig lang som listen
over bommerter på en rustur.

Hos Centralindstillingsudval-
get, CIU, er 8.300 håbefulde
unge skrevet op til de 7.000 bo-
liger CIU råder over, men kun
godt 150  bliver ledige hver
måned. Får man endelig et til-
bud, kan man risikere at det po-
tentielle hjem ligger i Helsingør
eller Køge. Vil man bo i Stor-
københavn, skal man ifølge 
CIU’s formand Lau Markussen
regne med at vente mellem tre
og seks måneder før man får et
sted hvor man kan koge sin pa-
sta. I selve København tager det
mellem et og to år at få opfyldt
boligønsket. En ventetid der
sandsynligvis vil stige i løbet af
det næste halve år. 

»Jeg tror at færre end 500 vil
nå at få en bolig inden studie-
start. Resten må prøve at finde
noget fremleje. Jeg kan kun op-
fordre til at man fortæller alle
venner, bekendte og familien
at man søger bolig,« siger Lau
Markussen. 

Provinsidyl
De boligsøgende i København
må sende misundelige tanker
til andre universitetsbyer. Ven-
tetiden i Odense, Århus og Aal-

borg er i de seneste år gået den
rigtige vej, nedad, og de stude-
rende i provinsen kan regne
med en bolig fra studiestart. 

I Odense og Aalborg har man
som ekstra sikkerhed en Tag-
over- hovedet-garanti som sik-
rer tilflyttere en midlertidig bo-
lig, fx på et nedlagt plejehjem,
hvis de ikke har fundet et sted
en uge inden de går til angreb
på pensum. I Århus kommer et
lignende forslag op i byrådet i
løbet af august eller september. 

Sådan en garanti har hidtil
været ønsketænkning for de
studerende i København, men
for nylig kunne de se lys for en-
den af tunnelen da regeringen
sagde at der skal bruges en mil-
liard kroner over fem år på
3.500 nye studenterboliger.
Planen er at pengene hovedsa-
geligt skal bruges på kollegier i
universitetsbyerne, men hvor
mange midler der falder af til
hovedstaden, ved ingen før fi-
nansloven for 2003 er på plads.  

København i ond cirkel
En del af forklaringen på den
negative boligsituation i Køben-
havn er at kommunen er fanget
i en ond cirkel: Mange køben-
havnere forlader kommunen
når de får børn fordi det ikke er
muligt at finde en større lejlig-
hed. For at holde på gode er-
hvervsaktive skatteydere, er
kommunen derfor gået i gang
med at sammenlægge små lej-
ligheder. 

Det betyder så bare at der bli-
ver færre lejligheder til studeren-

de. Overborgmester Jens Kra-
mer Mikkelsen (S) har dog også
planer om at nogle af de 3.600
små almene lejligheder i Køben-
havn kan blive til ungdomsbo-
liger, ikke mindst fordi der er
lavere husleje end i nybyggeri.
Til gengæld skal der så bygges
nye familieboliger for stadig at
holde på børnefamilierne. 

Udspillet fra KAB Bygge- og
Boligadministration, der admi-
nistrerer 27.000 boliger, er en
to-for-en-løsning. Det vil sige at
kommunen skal bygge en fami-
liebolig på minimum 100 kvm.
hver gang to små lejligheder
bliver til ungdomsboliger. Fore-
løbig er kommunens plan 500
nye familieboliger, så holder
KAB’s udspil, giver det 250
ungdomsboliger plus 1.600
som kommunen har planer om
at opføre blandt andet i Øre-
staden.

Noget sker der altså i Køben-
havn, men det gør der til gen-
gæld ikke i omegnskommuner-
ne hvis man spørger overborg-
mester Jens Kramer Mikkelsen.

Kramer kritiserer 
Ifølge overborgmesteren har
Københavns kommune flere

bosiddende studerende end
studiepladser. Derfor må om-
egnskommunerne til lommerne
og bygge flere studenterboliger,
argumenterer han i et indlæg i
Politiken med henvisning til at
fx Frederiksberg Kommune har
15.000 studiepladser, men kun
274 ungdomsboliger. 

Hos Forenede Studenterråd
på Københavns Universitet er
man dog ikke i tvivl om Køben-
havns Kommunes ansvar.

»Den har det største ansvar
for situationen. Siden begyn-
delsen af 90’erne har der været
byggestop for boliger på under
85 kvm. Dermed er der ikke
blevet bygget boliger til unge i
cirka ti år. Nærmest tværtimod,
når man tager i betragtning at
de små lejligheder bliver slået
sammen,« siger Mathilde
Thornberg, levevilkårssekretær
i Forenede Studenterråd. 

»Kramer har da ret i at andre
kommuner kan gøre mere, men
de studerende vil nu engang
helst bo i København. Så har de
kort afstand til faglige og socia-
le aktiviteter som er vigtige for
at modvirke frafald på studiet,«
siger hun. ■

heno@adm.ku.dk

BOLIG ▼  

Har vi et problem?
»I de fleste kommuner er der ikke plads til flere ungdomsboliger. Jeg

synes også at man skal passe på med at blæse problemerne for meget

op, og det lykkes som regel for de fleste at finde noget at bo i.«

Borgmester i Vallensbæk og næstformand i Foreningen af Kommuner 

i Københavns Amt, Kurt Hockerup (K), Jyllands-Posten, 18. juni 2002.

BOLIGJAGT – For mange unge er uddannelsen

lige om hjørnet, men boligen ude i horisonten.   

Drømmen 
om en 
dagligstue
Studiestart er for mange nært
knyttet til desperat boligjagt i
København og omegn. I år er der,
igen, rekordlang venteliste

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX



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

Af Rune Lykkeberg

For nogle er globaliseringen en fest. Man kan
studere i New York og hvis man ikke har flere
penge, kan man ringe hjem og få sine foræl-

dre til at overføre midler til visakortet. Og kan
man ikke sælge sin kompetence som konsulent i
Danmark – så sælger man bare sin kompetence i
et andet land. Globaliseringen åbner verden som
et felt for privat og professionel selvudfoldelse. 

Sociologen Zygmunt Bauman har gang på
gang understreget at globaliseringen er mere og
mindre end en fest: Det er også et glo-bal for alle
dem der ser på, mens transnationale selskaber
flytter arbejdspladser til lande med billigere ar-
bejdskraft. 

Globalisering er et global for alle dem der er
tilskuere til at andre flytter kompetencer og over-
fører midler og rykker videre. De rigeste får mere
mobilitet, de fattigste kan blive hjemme. Kløften
vokser. 

Bauman har vist at globaliseringsprocesserne
har ofre og at det er svært at gøre noget for dem
fordi vi udlægger globaliseringen som civilisatio-
nens skæbne. Vi italesætter globaliseringen som
var den båret af logisk nødvendighed. 

Globaliseringen er dog ikke en politisk regule-
ret proces, tværtimod. Det kendetegnende ved
globaliseringen er, ifølge Bauman, processer der
sætter politisk regulering ud af spil: Hvem vil gå
imod udviklingen? 

Bauman var for nylig i
København for blandt andet
at forelæse på Center for
Freds- og Konfliktforskning,
COPRI, og deltage i Filoso-
fisk Forum. Ved den lejlig-
hed indvilligede Baumann i
at lade sig interviewe til Uni-
versitetsavisen. 

Piberygende og smilende
bød han på morgenmad i en

lånt lejlighed ved søerne. Han kiggede på sit ur
og konstaterede at han kun havde en time, så
han ville gerne have alle spørgsmål på én gang.
Så lyttede han og nikkede. Inden han begyndte
at tale.

Adresseløs afmagt
Hvad skal man gøre?

»Du spørger hvad man kan gøre? Det spørgs-
mål afslører en fornemmelse af afmagt. Du vil
have mig til at give et beroligende svar på spørgs-

målet om hvordan vi kan ordne det her. Det er
flydende, uklare og uhåndgribelige spørgsmål. 

Jeg har ikke nogle svar, men det er spørgsmål
som vi hele tiden stiller hinanden. Og det viser at
følelsen af afmagt ikke er udtryk for intellektuel
svaghed eller mangel på fantasi. Den følelse af
afmagt spejler vores generelle situation.« 

Men den moderne epoke har i høj grad drejet sig
om bemægtigelse af naturen og regulering af magt?

»Det er rigtigt. De sidste 200 års historie har
været en udvikling af midler til at vi kan handle
som et kollektiv. Vores forfædre i det attende og
nittende århundrede skabte politiske partier, fag-
foreninger, parlamenter, en fri demokratisk pres-
se og et offentligt rum som gav den enkelte  mu-
lighed for at give sig til kende i den demokratiske
debat.«

Hvorfor oplever vi så den afmagt i dag?
»Dengang vidste man hvor man skulle gå hen

hvis man havde et problem. Man kendte adres-
serne på dem som havde magten til at gøre no-
get. Problemet i dag er at de institutioner man
kan slå op i telefonbogen, er ligeså magtesløse
som vi er.«

Politik reduceret til politi
I sin bog Globalisering – de menneskelige konse-
kvenser undersøger Bauman hvilke områder som
stadig er under den nationale regerings kontrol.
Han konkluderer at national politik er reduceret
til politiarbejde og kontrol med indvandring. 

»De ledende politikere har i dag ikke meget at
tilbyde. De er bange for at føre en markant og
holdningsbåret politik, for hvad nu hvis det bety-
der at udenlandsk kapital forlader landet? Det vil
skabe arbejdsløse og mere fattigdom, og folk vil
blive endnu mere utrygge og bange.«

Hvad kan man så gøre?
»Det eneste rationelle er at give op og tillade

kapitalens fri bevægelighed, svække fagforenin-
ger, skære ned på de sociale ydelser og sænke
skatten. Men hvis politikerne gør det, bliver de
endnu mere magtesløse. Så det er en ond cirkel.«

Jo mere de prøver at holde fast i den politiske
magt, jo mere giver de slip?

»Desværre, ja. Det eneste område hvor regerin-
ger kan vise deres magt, er sikkerhedsområdet.
Hvis du ser på den franske kampagne op til præ-
sidentvalget, var der en grim tendens til at Chi-
rac på den ene side og Jospin på den anden kon-
kurrerede om hvem der kunne føre den hårdeste
udlændingepolitik. På den måde førte de begge
en effektiv kampagne for Le Pen.«

Hvor gik magten hen?
INTERVIEW ▼  

Det er ifølge den 
polske sociolog 
Zygmunt Bauman 
ikke værdier der er 
i krise. Det er de 
institutioner som 
skal sikre værdierne

»Hvis du ser på den franske kampagne op til præ-
sidentvalget, var der en grim tendens til at Chirac 
på den ene side og Jospin på den anden kon-
kurrerede om hvem der kunne føre den hårdeste 
udlændingepolitik. På den måde førte de begge 
en effektiv kampagne for Le Pen.«
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De pegede i hvert fald på de samme problemer?
»Le Pen slap for at overbevise befolkningen om

at det var på grund af kriminalitet og udlændinge
at de følte sig utrygge og ulykkelige. Han slap for
at overbevise vælgerne om at udlændinge og kri-
minelle var grunden til at de ligger vågne om
natten af frygt for at deres arbejdsplads lukker og
de vil miste deres arbejde.

Og så tænker folk: Hvis det er problemet, hvor-
for skulle jeg så stemme på Chirac eller Jospin?
Så vil jeg hellere have den sande vare: Le Pen.
Han er den stærke mand. Le Pens popularitet af-
spejler fløjenes afmagt.« 

Bauman mener at højrefløjens og venstre-
fløjens afmagt er vilkårene for politik. Politiker-
nes hænder er bundet, de er tvunget til at spille
efter de regler som den transnationale kapital
sætter. 

Og det kendetegner den postmoderne, senmo-
derne eller anden moderne periode at folk ikke
kan se grunden til deres ulykke. Farerne er blevet
usynlige: De er blevet til abstrakte risici. Hvem
kan se miljøproblemet, og hvem kunne se grun-
den til at Indonesiens økonomi pludselig kollap-
sede? 

»Der er ingen politikere som tør sige: Hvis alle
med mørk hud forsvandt fra jeres by og alle kri-
minelle blev sat i fængsel, var der ikke særlig me-
get der ville forandre sig. I ville være lige så
utrygge og ulykkelige som I var i går. Jeres job og
jeres liv ville være lige så skrøbeligt som det var i
går.«

Så man fører politik mod bedre vidende?
»Den eneste politiske redning fra den afmagt

er at gøre noget inden for det felt hvor man virke-
lig kan gøre noget. Man kan uddanne flere politi-
betjente og bygge flere fængsler, og så er der in-
gen der bagefter skal komme og sige at man bare
stod og så på.«

Velfærd i trapezen
Den politiske afmagt er ifølge Bauman et nyt
fænomen for den moderne epoke. De demokrati-
ske institutioner er tømte:

»Tidligere var magt og politik samlet i natio-
nalstaten. Nu oplever vi at magten er rykket op
til transnationale virksomheder, og politik er ryk-
ket ned på lokalt niveau og i enkeltsagsbevægel-
ser som fx miljøbevægelsen. Nationalstaten står
tilbage uden politik og uden magt.«

Hvordan ser du velfærdsstatens status?
»Velfærdsstaten er en kulmination på den mo-

derne proces. Den  handler grundlæggende om

at institutionalisere et princip om kollektiv for-
sikring mod individuel ulykke. Det er ikke en so-
cialistisk idé, men en liberalistisk tanke som går
ud på at sikre folk så meget at de tør tage chan-
cer. Sikre trygheden så folk kan eksperimentere
som små entreprenører.«

Sociale ydelser skal sikre initiativ?
»Det er trapezkunstnere som skaber værdi. Og

der bliver flere trapezkunstnere hvis man også
har et sikkerhedsnet. Det er velfærdsstatens libe-
ralistiske ide: Gør alle til trapezkunstnere.«

Ser du den konstruktion som truet?
»Det sikkerhedsnet er ved at blive revet i styk-

ker fordi kontrollen ikke længere ligger i natio-
nalstatsligt regi. Men det minder om situationen
i det nittende århundrede hvor man begyndte at
handle internt mellem lokalsamfundene.

Dengang var statens magt minimal og svag.
Kontrolinstanserne agerede lo-
kalt og i ansigt-til-ansigt-relati-
oner. Men da forretning blev
løsrevet fra lokalsamfundet, for-
svandt kontrollen i en periode.

Der opstod et nyt ureguleret
territorium. På fabrikkerne
kunne man uforstyrret udnytte
arbejdskraften. Tvinge folk til at
arbejde 18 timer i træk og smi-
de dem på gaden hvis de blev
udbrændte eller invalide.

Men jeg vil sige at den faglige
kamp endte med at man skabte sikkerhed om-
kring den type arbejde og skabte nogle institutio-
ner som kunne garantere den sikkerhed. Den
første kamp var alt i alt succesrig, og det gør mig
optimistisk med henblik på den kamp der står
foran os.

Men det er en kamp hvor vi skal gentænke vores
politiske institutioner og revidere vores prioriterin-
ger?

»Det kommer til at tage det meste af det 21.
århundrede. Det er der ingen tvivl om. Og det
ulykkelige er at mange mennesker undervejs vil
blive meget ulykkelige. Men de vil blive betragtet
som det man i dag kalder collateral damage, ofre i
en højere sags tjeneste. Det gør dem selvfølgelig
ikke mindre ulykkelige.«

Tror du på nationalstatsdemokrati på globalt
plan?

»Nej. Den norske fredsforsker Johan Galtung
har skitseret en parodi på et globalt parlament.
Der vil være 5 nordmænd, 20 italienere, 2.000
hinduer og 5.000 kinesere. Det er ikke realistisk. 

Jeg kan ikke tilbyde nogle genveje eller opskrif-
ter på ny politisk regulering. Men jeg kan sige at
man skal have den allerstørste mistillid til alle
der tilbyder sådan en genvej.

Den ekstreme højrefløjs comeback er blandt
andet udtryk for en utålmodighed med sådan
nogle som mig der fortæller at den politiske re-
gulering er forsvundet, men som ikke tilbyder
løsninger. Den kompleksitet er ikke komfortabel.
Og det er hvad Pia Kjærsgaard, Jörg Haider, den
myrdede hollænder og Le Pen tilbyder: en simpel
formular.«

Historiens pendul
Bauman har i bogen Modernitet og Holocaust
bedrevet en spektakulær og diskutabel analyse af
de to fænomener. Det er kort fortalt Baumans 
pointe at holocaust ikke var muligt uden det mo-

derne bureaukrati. Moderniteten fører ikke nød-
vendigvis til holocaust, men moderniteten var en
forudsætning. Der er fremskridt på den ene side
og systematisk ondskab på den anden.

»Velsignelser kommer altid i en pakke med for-
bandelser. Der er ubehagelige og behagelige
aspekter ved enhver værdi vi sætter. Man kan si-
ge at den stærke stat vi talte om før, både giver
folk en vis tryghed, men samtidig risikerer at ud-
arte til en totalitær stat som tilbyder permanente
løsninger og tramper hen over den enkelte.«

Hvordan ser du historien?
»Jeg ser den ikke som en lige linie, og jeg ser

den ikke som en cirkel, men derimod som et pen-
dul der svinger frem og tilbage.«

Mellem værdier eller stadier?
»De to værdier vi er kommet til at sætte højest,

er tryghed og frihed. Det har altid været svært at
forbinde de to. Vi har ikke fundet, og vi vil sikkert
ikke finde, en måde at kombinere de to ideelt på.
Vi bliver ved med at prøve at finde den ideelle
balance.

Men jo friere vi føler os, jo mere utrygge bliver
vi også. Og så svinger pendulet mod større tryg-
hed og styring indtil det føles som et fængsel, og
vi svinger tilbage igen mod privatisering og dere-
gulering.« 

De værdier er for så vidt stabile, og Bauman
tror ikke på at vi i øjeblikket oplever en værdikri-
se:

»Det er ikke så meget værdierne der i krise som
de institutioner der varetager værdierne. Der er
ikke tillidsvækkende og handledygtige institutio-
ner til at sikre os. Så folk ved i dag ikke hvad de
skal gøre med deres tillid. Hvem de skal stole på.

Så selv om vi kunne besvare det spørgsmål du
stillede i begyndelsen – hvad skal man gøre? –
ville vi ikke vide hvor vi skulle henvende os. Det
store spørgsmål er altså ikke hvad vi skal, men
derimod hvem der skal gøre det. Hvor er instru-
menterne og platformen til at handle? Vi ved det
ikke, og det er årsagen til vores afmagt.«

Det kunne se ud som mange af de værdier vi i dag
regner for absolutte, er udviklet omkring natio-
nalstaten: demokrati, uafhængigt retsvæsen, demo-
kratisk tilgængelig og fri presse, osv. Bliver vi nødt
til at relativere de værdier for at bevæge os til et glo-
balt politisk niveau?

»Hvis vi bliver nødt til det, ser det sortere ud
end jeg troede. For de værdier forbinder vi jo
med et værdigt liv. Det er erobringer som vi ger-
ne vil fastholde, og som vi må finde institutionel-
le inkorporeringer af. Vi skal finde et hjem for de
værdier. Jeg lover ikke at det bliver nemt. 

Men du er optimist?
»Mennesker finder løsninger. Cornelius Casto-

riadis blev engang spurgt om han ville forandre
hele menneskeheden. Og han svarede at det ville
han ikke. Han ville have at menneskeheden skul-
le forandre sig selv, for det har den gjort så man-
ge gange tidligere. Når alt kommer til alt er histo-
rien en historie om uventede løsninger. Og histo-
rien er ikke slut.

Nationalstaten opstod ikke som resultat af en
beslutning på lokalt plan. Den løsning kom ikke
bare uventet. Man kunne ikke have anticiperet
den. Det er heller ikke sikkert at nye politiske in-
stitutioner vil opstå som beslutninger i national-
staten. Det får vi at se i det 21. århundrede. Jeg
kommer ikke til at bevidne det, men det gør du
og hvis vi ses senere, må du fortælle om jeg tog
fejl eller fik ret.« ■

Rune Lykkeberg skriver om filosofi, politik og kul-
tur ved dagbladet Information.

Krig mod fællesskabet
»De vestlige samfund har i samlet front blæst til krig imod fællesskabet i frihedens navn.

Vi har at gøre med en langvarig kampagne der defineres som de retfærdiges kamp imod

ensretning, ufrihed og 'smagsdommeri'. Kom ikke og sig at vores nye regering ikke er på

forkant med udviklingen i den vestlige verden.«

Carsten René Jørgensen i en anmeldelse af Zygmunt Bauman: 

Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden. Politiken den 18. maj 2002.

»Den ekstreme højrefløjs comeback er blandt andet
udtryk for en utålmodighed med sådan nogle som
mig der fortæller at den politiske regulering er for-
svundet, men som ikke tilbyder løsninger. Den kom-
pleksitet er ikke komfortabel. Og det er hvad Pia
Kjærsgaard, Jörg Haider, den myrdede hollænder og
Le Pen tilbyder: en simpel formular.«
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Arbesam Norri er 19 år og
læser russisk. Hun er
kristen. »I see the light,«

står der med hvide glimtende
bogstaver henover hendes blå 
t-shirt. 

Der er næppe nogen risiko
for at Iraks studerende vil tale
imod præsidenten. De tør de
ikke. Alligevel er udenlandske
journalister blevet forbudt at
tale med studerende på Bagdad
Universitet. Da jeg møder Arbe-
sam er det derfor hjemme hos
hendes forældre hvor hun bor. 

»Jeg var god til engelsk i sko-
len og ville helst have læst eng-
elsk på universitetet. Men mine
karakterer var ikke høje nok, så
jeg blev tilbudt en plads på rus-
sisk-studiet,« forklarer hun.

Arbesam tvivler på at hun vil
kunne bruge sin fireårige BA-
grad til noget når hun afslutter.
»Der er intet arbejde at få i Ir-
ak,« siger hun. 

Det er juni. Det er sommer-
ferie. Temperaturen i Bagdad er
midt i fyrrene. Til september
starter den mørkhårede slanke
unge kvinde på tredje år. Hun
bor med sin søster og sine for-
ældre i annekset til en prote-
stantisk kirke i Bagdads Andlos-
bydel. Når hun ikke læser, hjæl-
per hun familien med at holde
kirken ren.

Bagdad Universitet udbyder
syv forskellige sprogkurser.
Men der er forskel i popularitet.
Mens engelsk og fransk er de
mest søgte, er det på ingen må-
de sexet at læse hebræisk eller
farsi (iransk). Russisk ligger et
sted midt i mellem – sammen
med tysk og spansk. 

Det er uddannelsesministeri-
et der sætter regler for hvilke
karakterer der skal til for at få
en plads.

»De siger ikke noget på for-
hånd. Man søger og får først

svar midt på sommeren,« for-
klarer Arbesam. 

Mellem og efter lektionerne
er der åbent i universitetets stu-
denterklub. Der serveres te og
kaffe. Fra tid til anden spiller
de båndmusik. Men der bliver
aldrig danset eller sunget –
»ingen har lyst til at danse i
Irak,« siger Arbesam.

Kom bare an, USA!
»Når elektriciteten går, sidder
jeg og læser ved en olielampe
hjemme. FN’s sanktioner ram-
mer helt urimeligt. Hvad har
jeg gjort? Jeg støtter præsident
Saddam Hussein fordi han er
den eneste der tør stille sig op
mod mod USA,« siger Arbesam. 

Muhammed Saed på 23 år,
der var heldig at komme ind på
engelskstudiet for tre år siden,
er enig. 

»FN sanktionerne? Fuck
dem! Alle her hader USA og

Storbritannien. De har slået fle-
re af vores venner ihjel. Mange
irakere er blev dræbt. Nu taler
de om at invadere igen. De kan
bare komme. Jeg er klar,« siger
han på gebrokkent engelsk.  

Det er onsdag eftermiddag
omkring klokken fem, og Mu-
hammed jogger på en grusbane
nogle kilometer fra universite-
tet og spiller fodbold for at tage
en pause fra studierne. Han er
en af de første til at prøve sit
engelske da han ser en uden-
landsk journalist. Han har ikke
mødt mange udlændinge i sit
liv. 

»Jeg vil gerne lære at tale
bedre engelsk og håber på at
kunne få arbejde inden for mit
område, men det bliver svært.
Min plan er at tage til de Fore-
nede Arabiske Emirater. Dér
bor min bror og arbejder som
engelsk oversætter. Det er en
vej ind.

Her i Irak tænker jeg på sank-
tionerne hver dag. Vi har sådan
set mad nok. Regeringen sørger
for madrationer: ris, mælk,
mel, sukker, te og så videre, det
er godt nok. Men vi har ingen
indtægter. Det er et økonomisk
pres,« forklarer Muhammed.

Men helt umuligt er det ikke
at tjene lidt ekstre som stude-
rende. Efter lidt tid fortæller
han at han har taget arbejde på
en plastikfabrik hver lørdag.
For 8 timers arbejde får han
3.500 irakiske dinarer hvilket
svarer til cirka 2 dollars. 

»Enhver der har lyst til at ar-
bejde kan finde noget. Det er
svært, men hvis man virkelig er
indstillet på at ville arbejde, så
kan det godt lade sig gøre,«
slutter han. ■

thom
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Af Thomas Buch-Andersen

Bagdad Universitet ligger
ned til Tigris-floden i den
sydlige del af Bagdad. I

horisonten lyser et olietårn
med en blafrende orange flam-
me. De 22 institutter og otte
forskningscentre har til huse i
det tre etager høje, sandfarvede
bygningskompleks der snor sig
mellem dadeltræer og andre
eksotiske palmer.

Sikkerheden og overvågnin-
gen af campus er intens. Flere
af universitetets forskningscen-
tre samarbejder med det iraki-
ske forsvarsministerium. For at
komme ind på området må
man passere en politikontrol.
Når man er vinket forbi af de
bevæbnede betjente i ens grøn-
ne uniformer, kører man gen-
nem en tyve meter høj cement-
portal. 

Så dukker det sikre bevis på
at man er i Irak op: et fire meter
højt, to meter bredt vægmaleri

af universitetets fornemste pro-
tektor, præsident Saddam Hus-
sein. Han er iklædt sort jakke-
sæt og kigger visionært ud og
frem.  Præsidenten er selv tidli-
gere studerende ved Bagdad
Universitet. Efter han tog første
del af sin uddannelse i Kairo i
slutningen af 50erne, vendte
han hjem for i 1962 at dimittere
som jurist fra landets største

uddannelsesinstitution. Det var
17 år før han blev landets leder.   

Hans styring af verdens næst-
rigeste oliestat har bragt Irak
på kollisionskurs med den vest-
lige verden. Siden Golfkrigen i
1991 har FN lagt sanktioner på
irakisk import som straf for at

landet ikke har efterlevet FN’s
resolutioner, blandt andet at la-
de våbeninspektører få adgang
til Iraks våbenlagre. 

Formålet med sanktionerne
er at forhindre Irak i at impor-
tere materialer der kan bruges i
produktion af kemiske og biolo-
giske våben. Men handelsem-
bargoen har også blokeret man-
ge andre varers vej til Irak –

mange af dem produkter der er
nødvendige for studerende. 

Blyantsbomber
»Vi er for længst løbet tør for
blyanter. FN frygter at vi vil
bruge blyet til at lave bomber.
Det er en joke,« siger professor

ved Center for Internationale
Studier Kais Al-Noori. Hans
stemme er fast og distinkt, og
han slår streger i luften når han
taler.

»Det er de intellektuelle, aka-
demikere og videnskaben der
lider under sanktionerne. Ikke
vores sultne maver. Vi har den
mad der skal spises i Irak. Men

embargoen går ud over de
70.000 studerende ved univer-
sitetet. Vi er blevet forbudt at
importere papir, printerblæk og
computere fordi FN frygter at 

UDLAND ▼  

Olie haves –
viden ønskes
FN’s sanktioner mod Irak forhindrer landets
studerende og forskere adgang til vigtige kilder

Intet arbejde efter studierne 

»Kandidatstuderende har lært at se det som en udfor-
dring at finde tilgængelige oplysninger og data og
bygge deres opgaver op efter ‘de forhåndenværende
søms’ princip«

Fakta om Irak
Indbyggere: 22 mio.

Hovedeksport: Olie.

Religion: Islam (1,5 mio. kristne).
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HISTORIE
1921:  Irak bliver republik efter afslutning 

på britisk mandat. 

1968:  Det socialistiske Baath-parti kommer i re-

gering.

1979:  Saddam Hussein præsident.

1980:  Krig mod Iran (slutter 1988).

1990:  Irak Indvaderer Kuwait. 

6. 8. 1990: FN vedtager resolution 661 hvor-

med man forlanger at Irak rømmer Kuwait.

Sanktioner der gælder salg/

køb af olie, våben og fødevarer indføres. 

17. 11. 1994: Irak anerkender Kuwaits grænser.

USA og Storbritannien fastholder at Irak skal

løslade kuwaitiske krigsfanger og forbedre

menneskerettighederne i Irak. 

10. 12. 1996: FN vedtager resolution 986 –  det

såkaldte ‘mad-for-olie-program’. Irak må sælge

olie for 12 mia. kr. og købe mad, medicin og an-

dre humanitære varer for pengene.

13. 2. 2000: FN’s koordinator for humanitær

nødhjælp til Irak, tyskeren Hans von Sponeck,

siger sin stilling op i protest mod sanktionerne.

I oktober 1998 forlod hans forgænger Denis

Halliday posten af samme årsag. 

14. 5. 2002: FN beslutter at lempe

sanktionerne så flere civile varer kan im-

porteres. FN vil stadig kontrollere Iraks

olieindtægter.

FN SANKTIONER
FN ønsker at få adgang til irakiske våben-

fabrikker for at kunne overvåge hvilke våben

landet producerer. FN’s våbeninspektører

arbejdede i Irak 1991-1998, men valgte at træk-

ke sig ud da man ikke mente at Irak samarbej-

dede. Umiddelbart efter udtrækningen be-

gyndte USA og Storbritannien regelmæssige

bombninger af Irak. Siden har Irak forbudt

dem adgang. Efter øget internationalt pres til-

bød den irakiske regering i august 2002 for-

handlinger i Bagdad, men indtil videre har FN

sagt at der intet er at forhandle om. Det er fuld

adgang eller fortsatte sanktioner.  

Efter et direkte dekret fra
præsidenten skal Bagdad
universitet fremover kun

koncentrere sig om forskning
og undervisning der kan anven-
des direkte i genopbygningen af
det krigsbombede og sanktions-
ramte land.

»I 11 år har vi arbejdet med
at genopbygge Irak efter Golf-
krigen. Vi har ikke råd til forsk-
ning der ikke kan bruges,« for-
tæller Sabat Nahi, informati-
onschef for Bagdad Universitet. 

Med mere end 200 bombede
broer, vandforsyningsanlæg der
ikke lader en fjerdedel af be-
folkningen få rent vand og ud-
bredt underernæring, er uni-
versitetets ekspertise særdeles
eftertragtet. Det er yderligere
forstærket af at der ikke findes
uafhængige forskningscentre i

Irak. Saddam Hussein har for-
langt at ministerierne rådspør-
ger fx på civilingeniør-studier-
ne før de går i gang med at re-
parere eller genopbygge en bro.
Det samme gælder for alle an-
dre områder.

»Gevinsten for os her på uni-
versitetet er at vi bliver brugt.
Det gør os stolte at al vores
forskning bliver anvendt. Vi
undgår at blive et universitet
der lever i indelukkede lokaler
adskilt fra samfundet,« bedyrer
Sabat Nahi.

Et andet eksempel er kemila-
boratorierne der nu bruges til
at udvikle parfumer. Det er en
af de varer som FN har forbudt
Irak at importere af frygt for at
duftevandet vil kunne blive
brugt til kemiske våben.

Kun anvendt forskning tilladt 
Siden 1992 har Saddam Husseins regering strammet
grebet om Bagdad Universitet 

Bagdad Universitet (Iraks største):
–  Grundlagt: 1957.

–  Gennemsnitsalder for førsteårsstuderende: 18 år.

–  Pris: Al uddannelse er gratis i Irak.

–  Mest søgte studier: Medicin (selv om gennemsnitslønnen for

læger er syv dollars om dagen), computervidenskab og arkitektur.

–  Optagelseskriterier: Efter karakterer. 

vi bruger dem til at producere
masseødelæggelsesvåben,« for-
klarer Al-Noori.

Ifølge FN resoulution 661 må
det irakiske handelsministeri-
um ikke købe computere med
en hastighed højere end Penti-
um 4 fordi de er for hurtige og
deres elektroniske indmad vil
kunne misbruges. 

»Vi har kun få computere her
på universitetet. Ikke engang
nok til undervisere og lektorer.
Hvis de studerende vil logge sig
på internettet bliver vi nødt til
at sende dem på internetcafe,«
undskylder professor Al-Noori.

Der findes i alt 28 internetca-
feer i Irak. De er alle statsejede,
og det koster én dollar i timen
at surfe. Men selv om prisen
nemt kan konkurrere med dan-
ske internetcafeer, er internet
et nyt fænomen i den olierige
stat. 

Ikke før 1999 blev det muligt
at logge sig på det globale net
fra Irak, og indtil videre findes

der kun én officiel irakisk por-
tal (www.urulink.net). En
stram informationskontrol fra
regeringens side har sikret at al
adgang til Hotmail og Yahoo er
blokeret, så vil man have en e-
mailkonto, må man søge kom-
munikationsministeriet om at
få oprettet en adresse via ‘uru-
klink’ til en pris af 50 dollars
om året. 

Intellektuelle
udfordringer
Men det er ikke kun på det
elektroniske område at Iraks
akademikere og studerende bli-
ver udsultet. Det gælder også
bøger. Al import til Irak skal gå
gennem FN’s sanktionskomité i
New York. Og det kan tage op
til tre år fra en vare er bestilt til
den ankommer. 

»Før kunne jeg bestille en
bog, og den ville være her i lø-
bet af nogle uger – hvis ikke da-
ge. Men nu – hvis jeg ikke kan
få fat i en bog, må jeg klare mig
med en anmeldelse eller en ab-
stract fra internettet. Jeg kan
ofte finde dem på internettet
både på arabisk og på engelsk.
Og så må jeg bruge min analyti-
ske baggrund til at forsøge at
udlede hvad forfatteren faktisk
har villet med bogen og hvilke
problemer han diskuterer i dyb-
den. Ellers så sker der gerne det
at når mine kollegaer rejser
udenlands, så tager de bøger
inden for vores felt med tilbage.
Så må vi kopiere fra dem,« for-
tæller Abdel Wahef Al-Qassab
der er lektor i internationale
studier.

»Det er helt urimeligt. Men
det er bare én af de prøvelser vi
intellektuelle bliver udsat for

som følge af sanktionerne. Vi
bliver forment adgang til viden.
Indførelsen af internet har hjul-
pet noget. Men som du ved, kan
man ikke finde alt på internet-
tet,« siger Abdel Wahef Al-Qas-
sab.

Med mere end 10 års sanktio-
ner er der grund til at frygte at
der udklækkes en generation af
akademikere med store huller i
deres viden. Det vil bryde med
en stolt uddannelseshistorie i
Irak der traditionelt har været
et af de arabiske lande med det
højeste uddannelsesniveau.
Den frygt deler lektor Abdel
Wahef Al-Qassab ikke:

»Udfordring er i sig selv en
del af uddannelse. Når man
møder modstand, begynder
man at arbejde kreativt,« me-
ner han. Han fortæller hvordan
hans kandidatstuderende har
lært at se det som en udfor-
dring at finde tilgængelige op-
lysninger og data og bygge de-
res opgaver op efter ‘de for-
håndenværende søms’ princip. 

De emner som studerende
skriver om, bærer også tydeligt
præg af de sanktioner som ira-
kerne opfatter som amerikaner-
nes fortsatte angreb på deres
nation.

»Det er blevet en akademisk-
videnskabelig udfordring at be-
skæftige sig med FN’s blokade.
For vores studerende her på
Center for Internationale Stu-
dier er deres egen hverdag
pludselig genstanden for deres
studier. 

Udveksling indstillet
»Vi føler hver dag konsekven-
serne af amerikansk koloniali-
stisk udenrigspolitik. Børnedø-

deligheden er firedoblet siden
1991 – formentlig på grund af
de våben som amerikanerne
brugte under Golfkrigen. Der er
rationering på mad. 

Husk på, vi er rige på olieres-
sourcer, men det internationale
samfund har forbudt os at sæl-
ge vores rigdomme. Ser du, det
er altsammen direkte konse-
kvenser af international politik.

Det gør studiet meget levende,«
forklarer professor Kais Al-
Noori der har undervist og vej-
ledt studerende i international
politik siden 1986. 

Han fortæller at han set en
klar ændring i de studerendes
opfattelse af international poli-
tik siden sanktionerne blev ind-
ført:

»De ser i dag på en helt an-
den måde på FN’s menneske-
rettigheder. De er skrevet efter
en amerikansk model og er ikke
universielle. Menneskerettig-
hederne lover at alle menne-
sker har ret til vand og liv. Men
det er ikke rettigheder der gæl-
der for os irakere. Det er der
skrevet mange opgaver om.
Hvad end vi skriver om er vi be-
kymrede over vores egen situa-
tion og det afspejler sig,« for-
tæller professor Kais Al-Noori. 

Op gennem 70erne og 80er-
ne førte det irakiske uddannel-
sesministerium en politik hvor
enhver studerende der havde

lyst til et udenlandsk studie-
ophold, kunne få udgifterne be-
talt. 

Man ville fremme interna-
tionaliseringen og sikre Irak en
central rolle i den internatio-
nale akademiske verden. Op
imod 4.000 studerende tog
årligt til Storbritannien mens
2.500 årligt besøgte Frankrig.
Det program er naturligvis gået

helt i stå. Da vi ikke kan dispo-
nere over vores olieindtægter,
har vi ingen penge at sende stu-
derende til udlandet for. Det
samme gælder undervisere og
andre ansatte,« forklarer pro-
fessor Al-Noori.

Der er stadig enkelte udvek-
lingsstuderende fra Jordan,
Yemen, Palæstina, Nigeria og
Tunesien der kommer til Bag-

dad for at læse, men en univer-
sitetstalsmand gør opmærksom
på at det er meget få. 

»Vi har som alle andre viden-
skabelige miljøer brug for kon-
takter. Det er næsten umuligt at
udvikle sig i en indelukket
boble,« fortsætter professor
Kais Al-Noori.

For at dæmme op for den iso-
lation arrangerer institutter og
forskningscentre på Bagdads
Universitet derfor symposier og
seminarer for akademikere fra
andre arabiske lande. Der er
ugentlige konferencer i Bagdad
for arabiske eksperter. 

»Den irakiske akademiske ver-
den er højt respekteret blandt
andre arabiske forskere. Og gud-
skelov viser udlændinge stor
interesse for at se hvad irakiske
akademikere har at sige om
livet under sanktioner,« slutter
professor Kais Al-Noori.  ■

Thomas Buch-Andersen er free-
lance journalist og netop vendt
hjem til London efter en repor-
tagerejse til Irak.

»Vi er blevet forbudt at importere papir, printerblæk
og computere fordi FN frygter vi bruger dem til at
producere masseødelæggelsesvåben«

Statsstøttede studieture
For de studerende betyder den
statsstyrede plan at alle projek-
ter på kandidatniveau og dero-
ver skal blåstemples af et mini-
sterium. Omvendt er projektet
så garanteret økonomisk støtte. 

»Den overvejende del af
forskningen foregår på univer-
sitetes campus. Men de sidste
otte år har universitetet ekspe-
rimenteret med feltarbejde.
Hvert år sender vi otte hold af
studerende og undervisere på
ekskursion i en irakisk provins.
Turen betales af det relevante
ministerium. Målet er at kom-
me op med en konkret forbed-
ringsplan til et konkret pro-
blem, fx genopbygning af en
vandstation,« siger Sabat Nahi.

»På den måde bygger vi stu-
dierne op omkring virkelighe-

den. I år sendes 8 grupper af-
sted. De er fra forskellige studi-
er: Medicin, Landbrug, dyr-
læger og i år også fra kunstaka-
demiet,« fortsætter Sabat Nahi. 

Fremtidsvisionerne for Bag-
dad Universitet er at opnå en
større specialisering. Målet er
at hvert institut er ekperter på
snævert og klart definerede
områder. 

»Sådan kan vi bedst yde vo-
res bidrag til regeringen,« for-
klarer Sabat Nahi. ■

thom

LET LIVE – Videnskaben – ikke

maverne – lider under FN’s sank-

tioner mod Irak. Demonstration i

Bagdad den 12. februar 2002 der

markerer 11 års dagen for ameri-

kanske krigsflys bombninger af

civile tilflugtsrum.
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Af René Karpantschof og
Flemming Mikkelsen

Skelsættende ændringer i et
samfunds magtstruktur og
styreform har altid været

ledsaget af omfattende social og
politisk mobilisering af befolk-
ningen både som en forudsæt-
ning for, men også som en reak-
tion på ændringer i samfunds-
strukturen. 

Set i et europæisk perspektiv
kan man pege på revolutions-
året 1848 og afslutningen på 
1. Verdenskrig som epokegøren-
de begivenheder der over en
bred front og for millioner af
mennesker satte demokratiet
på dagsordenen. Udfaldet af 
2. Verdenskrig betød en fornyet
udvidelse af demokratiet lige-
som 1968 gjorde det mens især
Sovjetunionens opløsning og
revolutionerne i Østeuropa
igangsatte den sidste store de-
mokratiseringsbølge. 

Centrale aktører i disse de-
mokratiseringsbølger har været
sociale bevægelser også omtalt
som politiske bevægelser (det
skal bemærkes at der ligeledes
er mange eksempler på antide-
mokratiske bevægelser især i
perioden før 2. Verdenskrig). 

Derfor falder det naturligt at
den af Folketinget nedsatte
‘Magtudredning’ som et af sine

mange initiativer har støttet et
projekt der undersøger bevæ-
gelsernes betydning for sam-
fundet og demokratiet i Dan-
mark efter 2. Verdenskrig. 

Resultatet heraf er bogen ‘Be-
vægelser i demokrati’. Som tit-
len antyder ser bogens forfatte-
re også på de frivillige forenin-
gers betydning for demokratiet.
I denne artikel koncentrerer vi
os overvejende om de sociale
bevægelser.

Hvad er en social bevægelse?
Der er blandt forskere ikke enig-
hed om definitionen, men det
står klart at hverken sociale be-
vægelser eller foreninger er vel-
afgrænsede samfundsfænome-
ner, men derimod sociale kon-
struktioner som er i konstant
forandring under indtryk af in-
teraktionen med diverse med-
og modspillere og som følge af
begivenheder i ind- og udland.

For at indfange dynamikken i
dette samspil mellem bevægelse,
individ og samfund definerer vi
en social bevægelse som net-
værk af individer, grupper og
organisationer med fælles mål
og som over en længere periode
benytter kollektive aktioner til
at forsvare og fremme deres in-
teresser over for andre grupper
i samfundet og over for staten.

I denne sammenhæng forstås
kollektiv aktion som en begi-

venhed hvorunder et vist antal
mennesker optræder samlet og
i al synlighed fremsætter krav
som berører andre menneskers
interesser. 

Aktioner og konflikt-
områder
Vi har med andre ord mulighed
for at rekonstruere periodens
sociale bevægelser via deres ma-
nifeste aktioner der kronologisk
fordeler sig som vist i figur 1.

Bag denne serie af aktioner
gemmer sig mange forskellige
aktionsformer og stridspunkter.
Den hyppigst forekommende
aktionsform er den fredelige
demonstration, men vi støder
også på underskriftsindsamlin-
ger, sultestrejker, boykot, hap-
penings, husbesættelser, fysiske
blokader, konfrontationer med
politiet, gadeoptøjer og endog
ildspåsættelser og bombe-
sprængninger.

Til de dominerende strids-
punkter hører atomkraft, ar-
bejdsmarkedet, levevilkår, bo-
ligforhold, uddannelse, flygt-
ninge og indvandrere, abort,
religion med videre alt imens
internationale politiske forhold
herunder fredssagen hører til
blandt de helt store konfliktom-
råder.

Det interessante er imidlertid
at aktionerne og dermed mobi-

liseringen af tusindvis af men-
nesker ikke fordeler sig jævnt
over perioden, men manifeste-
rer sig i bølgelignende eller
cykliske bevægelser, som det
også fremgår af figur 1.

Figur 1 viser desuden at det
famøse år 1968, eller for at
være mere korrekt 1968-71,
ganske rigtigt varslede et ny-
brud i dansk historie hvor nye
aktionsgrupper, sociale be-
vægelser og nye aktionsformer
drev konfliktniveauet i vejret
med krav om økonomiske, soci-
ale og politiske rettigheder.

Det fremgår imidlertid også
at allerede fra begyndelsen af
1960’erne var nye bevægelser
ved at vinde frem, men også at
perioden fra 1970’ernes begyn-
delse og helt frem til 1985 ken-
detegnedes af et højt aktivitets-
niveau og kraftige svingninger.

Internationale
spændinger
Det næste spørgsmål som mel-
der sig, er hvordan vi forklarer
svingningerne i den kollektive
mobilisering og ændringerne i
aktionsrepertoiret eller med an-
dre ord fremvæksten og nedgan-
gen for de sociale bevægelser.

Som noget afgørende peger
vi på samspillet mellem natio-
nale og internationale forhold.
Det vil sige hvordan politiske og
økonomiske ændringer på in-
ternationalt niveau samt trans-
nationale strømninger påvirker
og overføres til interne spænd-
inger i det danske samfund.

Den Kolde Krig og deraf af-
ledte konflikter rundt om i ver-
den gav således ophav til et utal
af demonstrationer i Danmark,
de fleste vendt mod USA og
Sovjetunionens udenrigspoli-
tik, men også aktiveret af de
politiske forhold i Sydafrika,
Grækenland, Spanien, Vesttysk-
land og flere andre lande.

Internationale politiske for-
hold påvirkede interesser, ideo-
logier og holdninger i den dan-
ske befolkning ligesom det er et
gennemgående træk at politi-
ske grupperinger og sociale be-
vægelser udnyttede internatio-
nale spændinger til at mobilise-
re tilhængere, styrke deres egen

position og kritisere politiske
modstandere og beslutningsta-
gere.

Denne internationale orien-
tering blev ofte fulgt op af in-
tensive kontakter på tværs af
landegrænserne båret af medi-
erne, personlige kontakter og
rejsende politiske aktivister. De
bar med sig en viden om nye
aktions- og mobiliseringsfor-
mer og en viden om hvorledes
man kunne koordinere interna-
tionale protestkampagner.

Internationale politiske for-
hold kan dog ikke alene forkla-
re 1960’ernes og 1970’ernes
høje konfliktniveau. Den inter-
nationale økonomiske højkon-
junktur og efterfølgende pris-
stigninger initierede en pris-
løn-konflikt spiral hvor de man-
ge arbejdskonflikter blev fulgt
op af fysiske blokader og de-
monstrationer. 

Kort sagt, de internationale
politiske og økonomiske for-
hold skabte tilsammen en sand
mobiliseringsbølge der fik
yderligere næring i kraft af at
andre grupper i samfundet
kunne se en fordel i at benytte
kollektive aktioner til at frem-
me deres interesser og skabe
sig en social og politisk identi-
tet.

Denne politiske identitet var
længe domineret af en venstre-
orienteret ideologi, men da
Den Kolde Krig dæmpedes i
midten af 1980’erne efterfulgt
af Sovjet-systemets sammen-
brud og da det ikke længere var
tiden for de store arbejdskon-
flikter, fulgte et kraftigt fald i
konfliktniveauet som siden har
befundet sig på samme lave ni-
veau kun afbrudt af enkelte
større aktioner og sporadiske
bevægelser.

Politisk punk
I denne fase opstod nogle af de
ungdomsbevægelser som vakte
furore igennem 1980’erne og
1990’erne. De måtte tage afsæt
i en situation med en venstre-
drejet græsrodskultur på retræte
og stod desuden konfronteret
med mindre forhandlingsvillige
beslutningstagere kombineret
med et mere konfronterende po-

liti. Det medvirkede til at de
nye ungdomsbevægelser især
markerede sig gennem en ræk-
ke spektakulære, farverige,
men også voldelige konfrontati-
oner. 

Nogle af disse markante fæn-
omener var punkere, bz’ere og
autonome der ofte tolkes som
konsekvenser af en særlig post-
moderne samfundstilstand el-
ler en særlig ungdommelig livs-
situation, fx radikale ungdoms-
kulturer som emancipatoriske
læreprocesser eller æstetiske
stammefællesskaber motiveret
af rodløshed og identitetsbe-
hov.

Overfor dette forklarer vi de
pågældende livsformer og der-
til knyttede identiteter, symbo-
ler og aktionsformer som en
konsekvens af samspillet mel-
lem nationale og internationale
begivenheder og som et resul-
tat af interaktionen med til-
hængere og modstandere i
form af beslutningstagere og
politi. Med andre ord ungdoms-
bevægelser fremtræder i vor
analyse som et politisk og ikke
et kulturelt fænomen. 

Især hvad angår bz-bevægel-
sen, senere omtalt som de auto-
nome, har vi indsamlet et stort
materiale om deres aktioner og
opholdssteder (besatte huse). 

På trods af at vi kan spore en
vis kontinuitet fra 1960’ernes
slumstormere over Christiania,
Nørrebro Beboeraktion og sla-
get om Byggeren i 1980 og frem
til starten på bz-bevægelsen
året efter, er det nødvendigt at
se på udviklingen i de omkring-
liggende lande for nærmere at
forstå bz-bevægelsens forud-
sætninger.

Den nye bølge af husbesæt-
telser begyndte i Amsterdam i
starten af 1980 hvorfra de
spredte sig til Zürich og nåede
byer i Vesttyskland i begyndel-
sen af 1981. Samme år i okto-
ber nåede bevægelsen Køben-
havn hvor aktivisterne snart
overtog aktionsformer, symbo-
ler og paroler fra deres uden-
landske ligesindede.

Det var yngre mennesker fra
socialistiske ungdomsorganisa-
tioner, Børnemagtere fra Nør-
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Bevægelser i demokrati
Sociale bevægelser har bidraget til at smidiggøre demokratiet og samtidig gjort 
demokratiet mere modstandsdygtigt over for egentlige antidemokratiske strømninger
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rebro og Christiania, kvinder
fra Rødstrømpebevægelsen,
nogle punkere samt studerende
fra det Fri Gymnasium som, ef-
ter forgæves at have anmodet
Københavns kommune om et
ungdomshus, okkuperede en
kondemneret brødfabrik, Ru-
tana, den 15. oktober. Ni dage
senere okkuperede de en anden
tom fabriksbygning, Schønning
& Arvé, for den 31 oktober at
besætte et nedlagt kloster på
Vesterbro, Abel Cathrinesgade.
Disse begivenheder markerede
begyndelsen på bz-bevægelsen.

Stærke bz’ere
Bz-bevægelsen udsprang af
husbesættelser og dertil høren-
de konflikter med myndighe-
derne, herunder politiet.

I de første år 1981-83 er hus-
besættelser og reaktioner på
politiets indgriben klart domi-
nerende. Men på få år udvikle-
de bz’erne sig til en internatio-
nalt orienteret bevægelse for
efter 1990 at engagere sig kraf-
tigt i anti-racistiske protester og
fra 1993 i miljøsager.

Det betyder imidlertid ikke at
bz-bevægelsen ophørte med at
være en husbesætterbevægelse
efter 1983. Bevægelsen havde
perioden igennem sit tyngde-

punkt i de besatte huse, og der
er en tydelig sammenhæng
mellem det samlede antal ak-
tioner over tid og bz-bevægel-
sens styrke i de besatte huse. 

Bevægelsens op- og nedture
hænger derfor stærkt sammen
med politiets indsats for at
rydde de besatte huse og med
nationale og internationale
politiske begivenheder. I 1983
fjernede politiet med bulldoze-
re de besatte huse inklusive det
kendte tilhørssted Allotria.

Bevægelsen demobiliserede,
men efter nogen tid sivede de
tilbageværende bz’ere ind i en
række nye bygninger, blandt
andet Ryesgade 58. Efter man-
ge forgæves forhandlinger med
kommunen om at legalisere
bz’ernes selvstyre i husene be-
sluttede bz’erne at komme den
forestående rydning i forkøbet
og barrikaderede i dagene 14.-
22. september et større område
omkring det besatte hus i Ryes-
gade.

Under stor offentlig bevågen-
hed modstod bz’erne adskillige
politiangreb, og sympatisører
strømmede til i hundredvis.

Disse organiseredes i barrika-
degrupper og da bz’erne opgav
det okkuperede område, var
der opstået nye sociale kontak-
ter og mobiliseret mange nye
aktivister.

Trods intern splid efter op-
givelsen af den fordelagtige
barrikadesituation blev konse-
kvenserne på sigt en styrket bz-
bevægelse og en yderligere po-
litisering af bevægelsen.

Fra hjelm til dialog
Efter den store konfrontation i
Ryesgade vedtog Folketinget en
lov om ‘bz-sikring af bygnin-
ger’, og et oprustet beredskabs-
politi ryddede konsekvent en-
hver ny besættelse.

Bz’erne og de mange nytil-
komne aktivister orienterede
sig herefter i stigende grad mod
internationale spørgsmål.

I årene 1987-90 kulminerede
den anti-imperialistiske linje
med aktioner vendt mod Syd-
afrika, USA, Israel, NATO og EF
samt repræsentanter for ‘kapi-
talisme og imperialisme over
hele verden’. Dertil kommer
tætte personlige kontakter med
ligesindede husbesættere og
autonome i Hamburg, Berlin og
Amsterdam samt en ivrig rejse-
aktivitet til især tredje-verdens
konfliktområder. 

I 1990 ryddede politiets
særlige anti-terrorkorps de
fleste af de tilbageværende bz-
huse. Mange forlod bevægel-
sen, og først i 1993 indtraf et
vendepunkt med folkeafstem-
ningen om Maastricht, de efter-
følgende gadekampe og skud-
episoder.

Bz-bevægelsen – som her-
efter omtaltes som de autono-
me – engagerede sig ivrigt i den
offentlige debat og formåede at
samles i opposition mod højre-
radikalisme, racisme og neona-
zisme. Regeringens beslutning
om at bygge en bro over Øre-
sund satte miljøet på dagsor-
denen og gav ny næring til
bz’ernes anti-kapitalisme.

Det fremgår således af oven-
stående at bz’erne/de autono-
me efter 1993 i stigende grad
orienterede sig mod nye kon-
fliktflader og engagerede sig i
nye organisatoriske netværk.

Denne fraktionering betød
på den ene side tabet af en kol-
lektiv autonom identitet og en
svækkelse af den fælles an-
svarsfølelse og loyalitet. På den
anden side brød de autonome
delvist ud af den ‘politiske ghetto’
og mobiliserede flere deltagere
end mange bz-demonstrationer.

Blandt andet kom de autono-
mes organisations- og protest-
kultur til at præge den øvrige
græsrodskultur gennem en
række kampagner i forbindelse
med antiracisme, feminisme,
byøkologi og protester mod den
neoliberale verdensorden. I ste-
det for 1980’ernes hjelmklædte
bz-formationer satsede man i
disse kampagner i stigende grad
på politisk slagkraft gennem al-
liancer og dialog med offentlig-
heden.

En – for mange formodentlig
overraskende – konsekvens var
at de autonomes aktionsformer
blev markant fredeligere end
bz’ernes. Fra regulære gade-
kampe med få måneders mel-
lemrum i 1980’erne til den nu-
værende situation hvor der går
år imellem sådanne hændelser. 

Bevægelser i demokrati
I 1990’ernes sidste halvdel fort-
satte ikke blot de antiracistiske
aktiviteter. Autonome femini-
ster oprettede Feministisk Ko-

ordinering og arrangerede 8.
marts i samarbejde med grup-
per omkring det etablerede
Kvindehuset i København, den
internationale aktionsform ‘Re-
claim the Streets’ overførtes
som cykeldemonstrationer og
technodans i Københavns ga-
der, og nørrebroske autonome
udbyggede og forhindrede med
lokal opbakning et planlagt
byggeri i Folkets Park i Sten-
gade.

Desuden gjorde de danske
autonome, der nu hellere ville
kaldes venstreradikale, i som-
meren 2001 brug af deres
transnationale forbindelser da
man i netværket Gøteborg 2001
sammen med solidaritetsgrup-
per og faglige aktivister forsøg-
te at blokere EU-topmødet i
Gøteborg med voldsomme op-
tøjer til følge. 

Bz’erne og de autonome sy-
nes nu opløst som samlet be-
vægelse og er i stedet omdan-
net til et miljø af venstreradika-
le grupper og tilholdssteder
hvis afgrænsning i forhold til
den øvrige venstrefløj og græs-
rodskultur er svær at fastslå.

Men historien om bz-be-
vægelsen og de autonome er for
længst overført som effektfulde
fortællinger og erfaringer til de
nye grupper og netværk der er i
gang med at bære protest-
bevægelserne ind i det 21. år-
hundrede. Således fx Globale
Rødder hvis varslede ikke-vol-
delige civile ulydighed under
det danske EU-formandskab al-
lerede har skabt opsigt, håb,

forventning og frygt alt efter
hvem det drejer sig om.

Med blik på de seneste 50 års
historie tør vi godt fremføre det
argument at de sociale bevæ-
gelser med deres aktioner og
krav både er med til at definere
grænserne for demokratiet og
udvide de demokratiske spil-
leregler. De sociale bevægelser
opfattes og stemples af mange –
og især dem hvis værdier og
interesser er truet – som demo-
kratiske misfostre eller ligefrem
som antidemokratiske.

Bogen ‘Bevægelser i demo-
krati’ peger imidlertid entydigt
på at bevægelserne i kraft af
deres grænseoverskridende
karakter bidrager til at smidig-
gøre demokratiet og i længden
gør det mere modstandsdygtigt
over for egentlige antidemo-
kratiske strømninger. ■

René Karpantschof er cand.mag.
i historie og samfundsfag og
ph.d.-studerende ved Sociologisk
Institut, Københavns Universitet.

Flemming Mikkelsen er 
dr.scient.pol., forskningslektor
ved Akademiet for Migrations-
studier i Danmark (AMID),
Aalborg Universitet.

Begge er bidragydere til bogen
‘Bevægelser i demokrati. Fore-
ninger og kollektive aktioner i
Danmark’, Flemming Mikkelsen
(red.), Magtudredningen, Århus:
Aarhus Universitetsforlag 2002.

»Med blik på de seneste 50 års historie tør vi godt
fremføre det argument at de sociale bevægelser 
med deres aktioner og krav både er med til at
definere grænserne for demokratiet og udvide 
de demokratiske spilleregler.«

UDTRYKSFORMER – Autonome fra Europa fester i København. Bz-bevægelsen og det autonome miljø

i Danmark har gennem tiden hentet inspiration fra nært beslægtede bevægelser i udlandet.
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Fordelingen af medicinske
turnuskandidater fremkal-
der hvert år diskussion om

turnussystemets fortrædelighe-
der. Ligeledes er der hvert år
beretninger om kandidater som
har betalt tusindvis af kroner
for et bytte af turnus.

Den ideelle turnusordning
findes nok ikke. De som får op-
fyldt deres ønske om turnus-
plads er typisk tilfredse. De som
har fået en turnusplads langt
fra deres nuværende bopæl og
sociale netværk vil være util-
fredse. 

Det er imidlertid vigtigt at
man holder sig for øje hvilke
fordele der trods alt er ved
turnusordningen – og selvfølge-
lig skal vi hele tiden være op-
mærksomme på at ulemperne
ikke overstiger fordelene.

Blandt fordelene kan nævnes
at turnusordningen sikrer at al-
le yngre læger kort tid efter endt
studie er garanteret en ansæt-
telse med løn, arbejdstid og evt.
barselsorlov i henhold til over-
enskomst. Ansættelsen tæller
oven i købet i den lægelige vi-

dereuddannelse – der er ingen
yngre læger der først skal arbej-
de som vikar på en eller flere
afdelinger inden de kvalificerer
sig til en egentlig ansættelse.

Den centrale fordeling af
turnuspladser tager udgangs-
punkt i befolkningstallet i de
enkelte regioner og amter. Det
forhindrer at turnuskandidater
skal medvirke til at dække evt.
lægemangel på perifert belig-
gende sygehuse da det ikke er
muligt at oprette flere turnus-
pladser end befolkningsgrund-
laget berettiger.

De seneste år har vi i FAYL
mærket et øget pres fra myndig-
hederne der har ønsket at til-
godese de perifere sygehuse i
tildelingen af turnuskandida-
ter. Det er på den baggrund
illusorisk at tro at universitets-
byerne kan eller vil aftage alle
turnuskandidater. Dette for-
hold ændres ikke ved at man
overdimensionerer antallet af
turnuspladser som foreslået af
FADL. Tværtimod vil man ved
en total liberalisering snarere
se flere turnuspladser i perifere

amter end i dag – og færre ved
universitetssygehusene. 

Den nye ordning
At anvende revolver-politik
med deponering af turnustil-
meldingerne vil være at skyde
sig selv i foden. Turnus er en
nødvendig del af den lægelige
uddannelse og uden turnus in-
gen fortsættelse i videreuddan-
nelsessystemet.

Netop utilfredsheden med
turnusfordelingen har ført til et
samarbejde mellem Foreningen
af Yngre Læger (FAYL), Grup-
pen af Yngste Læger (GYL) un-
der FAYL og Sundhedsstyrel-
sen. I løbet af efteråret 2002 vil
der ske ændringer i den nu-
værende turnusfordeling.

Principperne i den nye forde-
ling er fortsat tildeling af lod-
trækningsnummer ved Notari-
us Publicus; direkte kontakt
mellem den enkelte kandidat
og et centralt fordelingssted;
valg af turnusamt (-sted) efter
hvad der er tilbage når man har
tur og afskaffelse af yderamts-
ordningen.

Den ændrede turnusforde-
ling vil have flere fordele. Et
mere gennemskueligt system
med fortsat jobsikring efter stu-
diet; et aktivt valg med større
selvbestemmelse; ingen sand-
synlighedsberegninger ved pri-
oritering af turnusønsker samt
øjeblikkeligt resultat af forde-
lingen med bedre tid til at plan-
lægge en evt. flytning.

Vi har vurderet at lodtræk-
ning er den bedste måde at for-
dele på. 

Alternativer som anvendelse
af fri markedskræfter med fri
søgning på baggrund af fx ek-
samenspapirer og personligt
kendskab vil fremme uheldige
forhold som øget konkurrence
under studiet og nepotisme.

Man kan tvivle på om vi no-
gensinde slipper helt for sort-
børshandel med turnuspladser.
Vi kan ikke forhindre umoral-
ske individer i at slå penge af
‘uheldige’ medstuderende. Al-
ternativer som tvungen start i

den primært tildelte turnus-
plads og forbud mod bytte er af
indlysende årsager helt uaccep-
table. ■

Steen Olesen, formand for FAYL’s
Forsknings- og Uddannelsesud-
valg.

DEBAT ▼  

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

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

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

■ TURNUSTUMULT

Nyt samarbejde om bedre
turnusordning

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole søger en lektor/
adjunkt i molekylær virologi ved Institut for Veterinær
Mikrobiologi, Laboratorium for Virologi og Immuno-
logi fra den 1. november 2002 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne omfatter grundlæggende forskning
i molekylær virologi og patogenese ved virusinfektioner
samt undervisning af kandidat- og ph.d.- studerende
inden for fagområdet veterinær virologi. 

Ansættelsesproceduren vil følge Forskningsministe-
riets bekendtgørelse nr. 820. Stillingen besættes på
overenskomstvilkår inkl. adjunkt- eller lektortillæg.

For at søge stillingen er det nødvendigt, at ansøgeren
rekvirerer det komplette stillingsopslag for stillingen,
hvori indhold, kvalifikationskrav og krav til ansøgnin-
gerne er beskrevet. Stillingsopslaget kan rekvireres
enten på KVL’s web-side: www.kvl.dk eller ved hen-
vendelse til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Personalekontor, Bülowsvej 17, 1870 Frederiks-
berg C, Danmark, tlf. 3528 2022. De bedes ved
henvendelse henvise til j.nr. 621/08016-175. Ansøg-
ningsfristen for stillingen er den 29. august 2002
kl. 12.00, og det skal af ansøgningen fremgå, at ansø-
geren har indhentet det komplette stillingsopslag.

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og have-
brugsområderne, på veterinærområdet og på ernærings- og
levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500 studerende, heraf 400
ph.d., 1.600 ansatte og en omsætning på 960 mio. kr. Som led i
KVLs ligestillingspolitik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset
alder, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at søge stillinger ved
højskolen.

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

Lektor/adjunkt
i molekylær virologi

Danmarks Meteorologiske Institut  
Trafikministeriet 

Studentermedhjælp
Observationsafdelingen søger til omgående tiltrædelse 

en stud.polyt., stud.scient. eller lignende med interesse 

for meteorologi og edb. 

Ansættelse som studentermedhjælp HK/STAT. Time-

lønnen er for tiden mellem  97,59 kr. og 104,81 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til divi-

sionschef Erik Bødtker, telefon 3915 7350 (direkte) el-

ler ebo@dmi.dk. 

DMI ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor 

alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder og etnisk 

baggrund. 

Ansøgning mærket ”02-041-169”, skal være DMI i 

hænde senest den 5. september 2002: 

Direktøren, Danmarks Meteorologiske Institut 

Lyngbyvej 100, 2100 København Ø / job@dmi.dk 

SORTBØRS –
Universitetsavisen nr. 7,

2002, skriver at gode

turnuspladser handles 

for mindre formuer.
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Få studiehjælp til 
mere end studierne
Der er heldigvis andet i studielivet end forelæsninger, opgaver og

stakkevis af bøger. Der er også byture, cafebesøg, motion, rejser og

fornøjelser i det hele taget. Og sammen med en BG Plus Studie-konto

får du rabat på en hel del af det, der gør det sjovt at være ung og

studerende. Kom ind og hør nærmere i din lokale BG Bank.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

København og omegn

Periode: Fra 1/10-02 til 1/6-03.

Kortere el. længere periode

har også interesse.

Størrelse: Lejlighed, 1 el. 2 vær.

Beboer: K stud.jur.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Depositum: Maks. 6.000 kr.

Kontakt: E-mail:

AnitaLenette@jubiimail.dk.

København

Periode: Pr. 1/11-02 el. tidligere.

Størrelse: Lejlighed, min. 50 kvm.

Beboer: Ph.d.-studerende med

kone og barn.

Husleje: Maks. 6.500 kr. pr. md.

Kontakt: Jesper, tlf. 3532 9196, 

e-mail: atlatl@ofir.dk.

København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed el. værelse(r),

evt. i bofællesskab.

Beboer: K studerende, ikke-ryger. 

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Tlf. 2651 1791, e-mail:

bamibabalola@yahoo.dk.

København

Periode: Fra 1/9 til 1/11-02.

Beboer: K dansk forsker, ikke-ry-

ger. 

Kontakt: Tlf. 3814 2663, e-mail:

ghb@dlc.ku.dk.

København (nord)

Periode: Fra 1/11-02 i op til 3 år.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær. el.

mindre hus.

Beboere: Svensk post doc med

kone og 3 børn under 7 år.

Kontakt: Lilian Andersen, e-mail:

la@dfu.min.dk, tlf. 3396 3412. 

København el. Nordsjælland

Periode: Pr. 1/10-02 for 3-6 md.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Udstyr: Møbleret. 

Beboer: Engelsk M studerende.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: jeremy.llewel

lyn@stud.unibas.ch, tlf. 

0041 61 272 4847 el. Susanne

Lux, tlf. 3532 3610 (kl. 9-14).

Boliger udlejes ▼

København NV

Periode: Pr. 1/11-02, måske før.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. med

altan.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.200 kr. pr. md. samt

500 i forbrug.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3583 0884.

Kgs. Lyngby

Periode: 6-12 md.

Størrelse: Lejlighed, møbleret,

100 kvm.

Udstyr: Møbleret, desuden priva-

te tennisbaner, sauna, vaske-

kælder.

Beboer: Gæsteforskerpar el. lign.

uden små børn.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme, licens og tlf.ab.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Bernhard Schaffalitzky

de Muckadell, tlf. 4818 8086, e-

mail: bsdem@worldonline.dk.

Humlebæk

Periode: Pr. 1/9-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. i villa.

Udstyr: Frugthave, garage og pri-

vat strand.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.800 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Gjessing, tlf. 4919 0182.  

Lyngby

Periode: Pr. 1/10-02 for ca. 1 år.

Størrelse: Hus, ca. 90 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteprofessor el. lign.

Husleje: 8.500 kr. pr. md.

Depositum: 8.500 kr.

Kontakt: Bent Hunderup, e-mail:

bhunderu@sca.csc.com, tlf.

4587 6055.

Vesterbro

Periode: For 3-6 md. med mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Gård med have.

Beboer: Gæsteforskerpar el.lign.,

ikke-rygere.

Husleje: 7.000 kr. pr. md.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: Thomas, tlf. +44(0) 709

234 9971, e-mail: thomas@

amter.com.

Nørrebro

Periode: Fra 1/9-02 til 1/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 68 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. inkl. el,

varme, gas, tv/video, vaske-

maskine.

Kontakt: E-mail:

stinejosefine@hotmail.com.

Christianshavn

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Op- og vaskemaskine,

altan.

Beboer: Gæsteprofessor el. lign. 

Husleje: 9.800 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail: anderslh@

tiscali.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra september/oktober

2002 for min. 1 år med mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 65

kvm. 

Udstyr: Delvist møbleret. 

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes. 

Husleje: 3.400 kr. pr. md. inkl. a

conto varme.

Depositum: 10.200 kr. 

Kontakt: Annemette, e-mail:

a_simonsen@hotmail.com.

Charlottenlund

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær. i villalejlighed

udlejes samlet

Udstyr: Adg. til køkken/alrum og

bad

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Kontakt: E-mail: hthorup@africa

online.com.gh.

København Ø

Periode: Snarest og for 1-2 år.

Størrelse: Byggeforeningshus,

130 kvm.

Udstyr: Umøbleret, vaskekælder,

lille have.

Beboer: Fortrinsvis ikke-rygere.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail: Severin@

dadlnet.dk.  

Herlev

Størrelse: Værelse, 15 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og bad. 

Beboer: Husdyr ikke tilladt.

Husleje: 1.800 kr. pr. md.

Depositum: 2.500 kr. 

Kontakt: Anne Sørensen, tlf.

4484 0520.

Frederiksberg

Periode: Snarest.

Størrelse: Kollegieværelse, ca. 20

kvm.

Udstyr: Fælles køkken og bad. 

Se www.4maj-hassager.dk.

Husleje: 1.610 kr. pr. md. alt inkl. 

Kontakt: E-mail: jonas.ellehauge@

unis.no el. kollegiets efor, Leif

Littrup, tlf. 3834 5599

+450/+480. 

København N

Periode: Pr. 1/10-02 og for ca. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 84 kvm. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikke-ryger uden børn el.

dyr. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 24.000 kr.  

Kontakt: Coyne-Jensen, tlf. 3581

1535, e-mail: palinurus17@

hotmail.com. 

Copenhagen Ø

Period: From around 9/9-02 to

1/2-03.

Size: Apartment, 3 rooms, 75 sqm.

Equipment: Fully furnished with

tv/video, internet, fully equip-

ped kitchen, bathroom and

toilet. 

Tenant: Guest researcher(s), pre-

ferably non-smokers.

Rent: 6.500 kr. per month all incl.

Deposit. 13.000 kr.

Contact: Martin, tel. 2636

0004/3920 6454, 

e-mail: MartinTorino@ofir.dk. 

Amager, near KUA

Period: From 15/9-02 to 15/2-03

or eventually to 31/5-03.

Size: Flat, 2 rooms, 56 sqm.

Equipment: Furnished. Laundry

in the building. 

Tenant: Guest researcher or the

like, preferably above 30 years.

Rent: 5.200 kr. per month incl.

electricity and heating.

Deposit: 15.600 kr.

Contact: Tel. 3295 0919/2571

8873. 

Nørrebro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 67

kvm. 

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

ikke-ryger.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl. el,

varme og adsl-forbindelse.

Kontakt: Tlf. 3583 1933.

Østerbro

Periode: Fra 15/9-02 til 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 52 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, vaske-

kælder, gårdmiljø, tv, adgang

til bad.

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. alt inkl.

ekskl. tlf.

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: Signe, e-mail: signe

boeggild@hotmail.com, tlf.

3555 9373/5121 2015. 

Østerbro

Periode: Fra 1/9-02 til 1/6-03. 

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 115

kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret. Vaskerum

i kælder.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Kamilla Pedersen, e-

mail: angelo@mfi.ku.dk, tlf.

3920 9068.

Østerbro

Periode: Pr. 1/10-02 og for ca. 6

md.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 70 kvm. 

Udstyr: Møbleret, have og vaske-

kælder.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. a

conto varme.

Kontakt: Tlf. 3927 2710, e-mail:

cploug@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/10-02 til 1/8-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60

kvm. møbleret lejl.

Udstyr: Bad, altan.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.300 kr. pr. md. samt a

conto varme 600 kr. ekskl. for-

brug (el ca. 250 kr. pr. md.)

Depositum: 12.900 kr.

Kontakt: Tlf. 3324 5513.

Vesterbro

Periode: Fra 27/9 til 19/12-02.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Vaskeri i

ejendom.

Beboer: Ikke-ryger. 

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl.

tlf.ab., el, gas og varme. 

Depositum: 10.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3325 4531.

Hillerød

Periode: Fra 1/10-02 til 1/4-03.

Størrelse: Hus, 86 kvm. i to plan.

Udstyr: Delvist møbleret, terrasse.

Kontakt: Tlf. 4632 5800.

Athen

Periode: Min. 6 md.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Møbleret. Lille terrasse. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. ekskl.

vand, varme og el.

Kontakt: Merete, e-mail: 

moibac@e-free.gr, tlf. 003 010

9029885.

Udvekslingsplads
Ansøgningsfrist for studerende ved KU om indstilling til udveks-

lingsplads under en af universitetets samarbejdsaftaler med be-

gyndelse i efteråret 2003 er tirsdag den 1. oktober 2002 kl. 12.00.

Vejledningspjecen JEG VIL UD og ansøgningsskema kan fås på Det

Internationale Kontor, Fiolstræde 24, mandag-torsdag kl. 10-15.

Ansøgningsfrist til studieophold i Australien og New Zealand der

påbegyndes i foråret 2004, er også tirsdag den 1. oktober 2002

kl. 12.00.

● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 
Whitta-Jacobsen er netop tiltrådt et professorat i økonomi med

den særlige opgave at styrke de anvendelsesorienterede sider af

forskning og undervisning. Han kommer fra en stilling som lektor

ved instituttet og arbejder blandt andet med Macroeconomics,

mainly Models of Imperfect Competition and Endogenous

Business Cycles and Labor Market Models.

Pristildelinger ▼

Jørn Hounsgaard
Dr.med. Jørn Hounsgaard, professor på

Medicinsk Fysiologisk Institut har fået en

bevilling på knap 1,5 mio. kr. fra Lundbeck-

fonden. Bevillingen skal anvendes til basal

forskning i hjernens signalstoffer og til at

vise hvordan signalstofferne påvirker det

sansemotoriske netværk af nerveceller i

rygmarven. Hounsgaards forskning yder et

afgørende bidrag til afklaringen af den funktionelle betydning af

signalstoffernes virkemåde.

Peter E. Nielsen
Dr.scient. Peter E. Nielsen, professor på Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, har i juni modtaget ‘Prix Jeanne Loubaresse –

Institut Curie’ på kræftforskningsinstituttet Institut Curie i Paris.

Peter E. Nielsen har fået prisen på knap 450.000 kr. for sit bidrag

til opdagelsen og videreudviklingen af PNA, et syntetisk dna-lig-

nende molekyle. 

Legattildelinger ▼

Jacob Lindewald
Studerende Jacob Lin-

dewald har modtaget det

meget eftertragtede Heil-

mann studielegat på

100.000 kr. Legatet giver

adgang til et års økono-

mistudier på det ansete

amerikanske Cornell Uni-

versity. Fra venstre legatstifterne Flemming og Judy Heilmann,

årets legatmodtager Jacob Lindewald og den amerikanske am-

bassadør Stuart Bernstein.

Universitetsavisen ▼

Journalist Louise Witt
Louise Witt, friskuddannet fra Danmarks

Journalisthøjskole, er vikar på Universitets-

avisen året ud. Under uddannelsen har hun

været i halvandet års praktik på Morgenavi-

sen Jyllands-Posten hvor hun bl.a. dækkede

uddannelsesområdet. Inden Louise kastede

sig over journalistfaget, læste hun Nordisk

Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. 

Journalistpraktikant 
Henrik Nordskilde
Henrik Nordskilde uddannede sig til me-

diekoordinator og kontorassistent inden

han i 2000 udvandrede til journalistuddan-

nelsen på Syddansk Universitet, Odense.

Henrik er i praktik på Universitetsavisen

indtil 1. februar 2003.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Samfundsvidenskab ▼

Eksternt lektorat
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer i Demokrati og Stat

på studiets kandidatdel.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed,

praktisk erhvervserfaring og

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer.

Omfang: 3 år fra efterårsseme-

stret 2002. Min. 100 og maks.

780 timer/undervisningsår.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og publikationsliste

over videnskabelig produktion.

Med *-markering på publikati-

onslisten angives hvilke arbej-

der ansøgeren ønsker at påbe-

råbe sig m.h.p. bedømmelsen.

Stiles til Rektor og sendes i 2

eks.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Institut,

Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Sundhedsvidenskab ▼

Adjunkt
Sted: Institut for Molekylær Pato-

logi.

Indhold: Undervisning i patologi

for læge-, tandlæge- og hu-

manbiologistuderende. Forsk-

ningsområderne inden for eks-

perimentel patologi omfatter

studier på molekylært grund-

lag af bl.a. cellecyklus regula-

tion, vækstfaktor signalering,

patofysiologi herunder tumor-

patofysiologi, eksperimentel

cancer terapi udvikling af in

vivo og in vitro modeller, inva-

sion og metastasering samt

neurodegeneration.

Kvalifikationer: Ansættelse som

adjunkt forudsætter kvalifika-

tioner inden for emneområdet

som ph.d. el. tilsvarende. Af

hensyn til undervisningsfor-

pligtelsen vil en lægevidenska-

belig kandidateksamen være

en fordel. 

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Humaniora ▼

Professorat i dansk sprog
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Forskning, undervisning

og publicering/videnskabelig

formidling inden for området

dansk sprog. Desuden vareta-

gelse af forskningsledelse efter

nærmere aftale og i overens-

stemmelse med de faglige pla-

ner.

Til besættelse: Pr. 1/8-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317, Ma 13-14, Ti 13-

15, On og To 11-12. Div. mate-

riale fås på tlf. 3532 8311.

Associate professorship 
of eskimology
Place of employment: Institut for

Eskimologi.

Contents/qualifications: Research

and teaching qualifications in

Inuit comtemporary cultural

and socio-economic studies as

well as general and Arctic

anthropology. Furthermore

experience in administration

and international research

cooperation.

To be appointed by: 1 January

2003 or later.

Deadline for applications: 25

September 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this extract.

See www.ku.dk/led/stillinger/

or contact The Personal Office,

tel. +45 3532 2645.

Additional information: Head of

the Department Søren T. Thue-

sen, tlf. +45 3288 0166, e-mail:

sthuesen@hum.ku.dk.

Lektorat
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Postkoloniale studier

(J.nr. 401-221-536/02-4251).

Kvalifikationer: Forsknings- og

undervisningskvalifikationer i

britisk imperiehistorie og post-

kolonial historie og kultur og

kvalifikationer for undervisning

og vejledning på BA-niveau i

britisk og amerikansk

historie/samfundsforhold.

Til besættelse: Pr. 1/1-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 2/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Steen

Schousboe, tlf. 3532 8579.

Lektorat i Klassisk Græsk
Sted: Institut for Græsk og Latin.

Til besættelse: Pr. 1/1-03 el. senere.

Ansøgningsfrist: 5/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karsten Friis-Jensen, tlf.

3532 8147, e-mail:

igl@hum.ku.dk.

Lektorat
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet.

Indhold: Moderne arabisk sprog.

Til besættelse: 1/1-03 el. senere.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Ingolf Thuesen, tlf. 3532

8906, e-mail: it@hum.ku.dk.

Hjælpelærer
Sted: Københavns Universitets

Østeuropainstitut.

Indhold: Undervisning i tekst-

læsning for 1. årsstuderende

(Moderne Græsk) m.h.p.

opøvelse af læsefærdighed.

Kvalifikationer: Dokumenteret re-

levant faglig uddannelse (BA)

samt pædagogisk erfaring.

Til besættelse: Efterårssemestret

2002.

Omfang: 2 timer/uge.

Ansøgning: Stiles til Studienæv-

net.

Ansøgningsfrist: 5/9-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Sysse Engberg, e-mail:

engberg@hum.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Lektorater
Sted: Datalogisk Institut (DIKU). 

Indhold: Kvalifikationer inden

for et af de følgende områder:

1) Systemarbejde el. menne-

ske-datamaskine interaktion 2)

Multimedie-teknologi 3) Distri-

buerede systemer.

Kvalifikationer: Forskning på in-

ternationalt niveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 2 stillinger.

Ansøgningsfrist: 27/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, DIKU, tlf.

3532 1449, e-mail:

stig@diku.dk.

● TAP-STILLINGER

Fuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Administration, redige-

ring og analyse af administra-

tive registerdata.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse, kendskab til forsk-

ningsmiljøer, interesse for

epidemiologi og erfaring med

redigering og analyse af regis-

terdata. Kendskab til SAS en

fordel. Beherskelse af engelsk i

skrift og tale.

Ansøgningsfrist: 29/8-02, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Afdelingsleder, prof. Elsebeth

Lynge, tlf. 3532 7735.

Fuldmægtig
Sted: Forskerskolesekretariatet,

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Sagsbehandling i f.m.

planlægning, oprettelse og

drift af forskerskole, bestyrel-

ses- og udvalgsarbejde, bud-

getplanlægning og regnskabs-

aflæggelse, forhandling om og

udarbejdelse af samarbejds-

aftaler og kontrakter og koor-

dination af kursusvirksomhed,

afholdelse af seminarer, gæ-
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● STILLINGER

Jura ▼

Lektor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Retsvidenskab indtil vi-

dere m.h.p. skatteret. Tillige

undervisnings- og administra-

tionsforpligtelser i arveret, ge-

nerations- og dødsboskifte.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt el.

tilsvarende. Dokumenteret

videnskabelig produktion på

internationalt niveau og un-

dervisningsmæssige kvalifika-

tioner.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kollegier ▼

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/10-02 bliver to

værelser ledige.

Målgruppe: Hhv. en studerende

fra Samfundsvidenskab el. Jura

og en studerende fra Natur-

videnskab med to års bestået

normeret studietid.

Kollegiet: Har selvstyre, ligger i

Indre By.

Husleje: 1.1500 kr. pr. md. 

Ansøgning: Skema fås på Køben-

havns Universitet, Stipendie-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K. Vedlæg dokumentati-

on for to års bestået studietid

samt et brev hvori du fortæller

om dig selv og hvorfor du ger-

ne vil bo på Valkendorfs kolle-

gium (1 s.).

Ansøgningsfrist: 30/8-02. 

steprofessorater, udvekslings-

ophold m.m.

Kvalifikationer: Akademisk – ger-

ne juridisk el. samfundsviden-

skabelig uddannelse. Erfaring

med lignende arbejdsopgaver

på videregående uddannelses-

og forskningsinstitutioner en

fordel. Gode formulerings-

evner på dansk og engelsk.

Erfaring med kontor-it er nød-

vendig.

Omfang: 18,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 9/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Forsker-

skoleleder Thorkild I A Søren-

sen, tlf. 3338 3860, e-mail:

tias@ipm.hosp.dk.

Overassistent
Sted: Institut for Matematiske Fag.

Indhold: Biblioteksadministrati-

on, eksamensadministration,

regnskab, vedligeholdelse og

udbygning af hjemmesider, op-

gaver i f.m. publikationer af

forskningsrapporter og under-

visningsmateriale samt delta-

gelse i sekretariatsfunktioner.

Omfang: 2 stillinger.

Ansøgning sendes til: Institut for

Matematiske Fag, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 28/8-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overtandlæge
Sted: Tandlægeskolen, Afdelin-

gen for Tand-, Mund- og Kæ-

bekirurgi.

Indhold: Tand-, mund- og kæbe-

kirurgi. Tilrettelæggelse af fag-

områdets kliniske virksomhed i

samarbejde med den videnska-

belige stab, deltagelse i den

kliniske udvikling inden for

fagområdet i samarbejde med

forskere samt varetagelse af

særlige kliniske undersøgelses-

og behandlingsopgaver. Des-

uden klinisk (og teoretisk) un-

dervisning.

Kvalifikationer: Klinisk uddannel-

se på specialtandlægeniveau

el. tilsvarende, videnskabelige

kvalifikationer på ph.d.-niveau,

dokumenteret undervisnings-

erfaring på præ- og postgra-

duat niveau samt supplerende

pædagogisk efteruddannelse.

Dokumenteret ledelseserfaring

påkrævet.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500, e-mail: nef@odont.ku.dk.

Overtandlæge
Sted: Tandlægeskolen, Afdelin-

gen for Ortodonti.

Indhold: Ortodonti. Tilrette-

læggelse af fagområdets klini-

ske virksomhed i samarbejde

med den videnskabelige stab,

deltagelse i den kliniske udvik-

ling inden for fagområdet i

samarbejde med forskere samt

varetagelse af særlige kliniske

undersøgelses- og behand-

SU-selvbetjening
SUstyrelsen åbnede for cirka 1 måned siden ‘minSU’ som SU-

selvbetjeningssystemet hedder. Du skal have en pinkode for at

få adgang til ‘minSU’. Pinkoden bestiller du på www.su.dk

Du får den med posten nogle dage senere. 

Du kan bruge ‘minSU’ til at se din SU-status, fx forbrug af klip

på klippekort, udbetalinger, studiegæld med videre. Du kan og-

så se hvor langt vi er nået med behandling af din ansøgning. 

Du kan søge SU, ændre din SU, fx vælge støtte fra, ændre kon-

tonummer, søge studielån, bestille et nyt gældsbrev hvis du har

mistet et og så videre. 

Tjek om du har udfyldt din ansøgning rigtigt inden du godken-

der den. Det kræver en ny ansøgning hvis du fx kom til at fra-

vælge støtten fra september og resten af studietiden, og SU

kun skulle have været fravalgt for september. 

Du kan ikke oprette en ny ansøgning førend behandlingen af

den første ansøgning er afsluttet. 

‘minSU’ er åbent hele døgnet. Du kan få information om din

SU uden at være afhængig af SU-kontorets åbningstider.  

Kun i få tilfælde skal SU-kontoret have en papiransøgning fra

dig. Det drejer sig om 

– udbetaling af fødselsklip 

– hvis du søger tillægsklip for forsinkelser i studiet eller 

– søger dobbeltklip eller 

– slutlån.

Du kan udfylde ansøgningen (vælg den med Københavns Uni-

versitets fortrykte adresse) på www.su.dk, skrive den ud, un-

derskrive den og aflevere/sende den til SU-kontoret med de re-

levante bilag. Husk at SU-ansøgninger aldrig skal afleveres til

studievejledninger, studienævnssekretæren eller andre på dit

institut. Der ingen grund til at spilde deres tid med at sende en

SU-ansøgning videre. Det er dit ansvar at aflevere/sende den til

SU-kontoret.  

Ansøgning om slutlån skal også sendes direkte til SU-kontoret

selv om SU-kontorets adresse ikke er på ansøgningen. SU-kon-

torets adresse er: Fiolstræde 22, 1171 Købehavn K.
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lingsopgaver. Desuden er der

klinisk (og teoretisk) undervis-

ning knyttet til stillingen.

Kvalifikationer: Klinisk uddannel-

se på specialtandlægeniveau

el. tilsvarende, videnskabelige

kvalifikationer på ph.d.-niveau,

dokumenteret undervisnings-

erfaring på præ- og postgra-

duat niveau samt supplerende

pædagogisk efteruddannelse.

Dokumenteret ledelseserfaring

påkrævet.

Ansøgningsfrist: 1/10-02. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500, e-mail: nef@odont.ku.dk.

Første klinikassistent 
– vikariat
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Københavns

Universitet.

Omfang: Fra 1/9-02 til 31/8-03.

Ansøgningsfrist: 28/8-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Elektroniktekniker
Sted: Geologisk Institut.

Indhold: Daglig drift og vedlige-

holdelse af et massespektro-

meter samt vejledning af stu-

derende og ansatte.

Kvalifikationer: Uddannet elek-

troniktekniker med godt kend-

skab til it.

Til besættelse: Snarest

Ansøgningsfrist: 28/8-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Insti-

tutleder Jørn Rønsbo, tlf. 3532

2479.

Studentermedhjælp
Sted: Universitetsavisen.

Indhold: Redigering af meddelel-

sesstof, korrekturlæsning, bil-

ledsøgning og øvrige sekretær-

opgaver.

Kvalifikationer: Gode formule-

rings- og retskrivningsevner og

godt computerkendskab.

Til besættelse: Pr. 1/10 el. 1/11-02.

Omfang: 15 timer/uge efter aftale.

Ansøgning sendes til: Universitets-

avisen, Krystalgade 16, 1., 1172

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Redak-

tionen, tlf. 3532 2898.

Faglig vejleder
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af

såvel potentielle som ordinære

studerende samt studerende

under Åben Uddannelse. Vej-

ledning om den teologiske

kandidatuddannelses indhold

og opbygning, herunder stu-

die- og eksamensordning, dis-

pensationsmuligheder, opta-

gelse, studieophold i udlandet,

generelle SU-regler m.m. Del-

tagelse i studiestartsprogram.

Kvalifikationer: Studerende på

den teologiske overbygnings-

uddannelse.

Til besættelse: 20/9-2002. 

Omfang: 1 stilling. Maks. 8 ti-

mer/uge i 40 uger. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Kirsten Busch Nielsen, Det Teo-

logiske Fakultet, Købmager-

gade 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 10/9-02.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

3606/3607.

Ingeniør til bygningsom-
rådet
Sted: Den centrale administra-

tion – Teknisk Administration.

Indhold: Byggeadministration i

f.m. Universitetets bygge- og

vedligeholdelsesopgaver.

Kvalifikationer: Ingeniør el. til-

svarende kvalifikationer. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 2/-9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

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

Personale og Jura, tlf. 3532

2645.

● PH.D. -
STIPENDIER

Københavns Universitet
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Ph.d.- uddannelsen i

Økonomi sikrer den studeren-

de kvalifikationer af god inter-

national standard på tre ho-

vedområder: en generel viden

om økonomisk teori og empiri-

ske metoder, en specialviden

inden for området for ph.d.-af-

handlingen og en selvstændig

forskningsindsats i form af

ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Stipendier efter

5+3 modellen tildeles ansøgere

der har afsluttet kandidateksa-

men. Stipendier efter 4+4 mo-

dellen tildeles ansøgere der

har bestået 4. år af deres kan-

didatstudium el. tilsvarende.

Til besættelse: Pr. 1/12-02 el.

efter aftale. 

Omfang: 3-4 år.

Ansøgningsfrist: 25/9-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – 

stillingsopslag.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.

3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk.

Sønderjyllands Amt
Sted: Afdeling for Forskning og

lægelig Videreuddannelse,

Sønderjyllands Amt.

Kvalifikationer: Bedømt og an-

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

delse af de formulerede krav

ved det universitet hvor pro-

jektet er antaget. I overens-

stemmelse med forskningsstra-

tegien i Sønderjyllands Amt

prioriteres projekter inden for

Klinisk Interventionsforskning

og/el. Sundhedstjenesteforsk-

ning.

Vilkår: Min. en af vejlederne skal

være ansat i Sønderjyske sund-

hedsvæsen, hovedarbejdsste-

det skal ligge i Sønderjyllands

Amt ligesom en væsentlig del

af projektarbejdet skal foregå

her. Der er til stillingen knyttet

dækning af kursusgebyrer

samt et annuum på 25.000 kr.

Omfang: 3 år.

Ansøgning: Vedlæg summarisk

projektbeskrivelse (maks. 1 s.),

den bedømte projektbeskrivel-

se, kopi af bedømmelsen,

vejlederudtalelse fra samtlige

vejledere samt cv.

Sendes til: Forskningsleder Han-

ne Wielandt, afd. for Forskning

og lægelig Videreuddannelse,

Sydvang 1, 6400 Sønderborg.

Ansøgningsfrist: 15/9-02.

Yderligere information: Tlf. 7418

2751.

● STIPENDIER

Internationaliserings-
stipendium
Målgruppe: Studerende ved KU. 

Støtte: Stipendier til studieop-

hold i udlandet. Vejlednings-

pjecen JEG VIL UD kan fås på

Det Internationale Kontor,

Fiolstræde 24, mandag-torsdag

kl. 10-15.

Periode: Finansåret 2003.

Ansøgning: Skema fås på Det in-

ternationale Kontor.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Nordplus stipendier
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Til studieophold i Norden.

Vejledningspjecen JEG VIL UD

fås på Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24 (mandag-

torsdag 10-15).

NORDLYS – Tværfakultært net-

værk: Studerende der ønsker

at ansøge om stipendium og

studieophold ved et nordisk

universitet uden for de faglige

netværk, kan søge Nordplus

stipendium til studieophold

ved de universiteter der delta-

ger i det tværfakultære Nord-

lys netværk.

NORDPLUS – Faglige netværk.

Forespørgsler vedr. de eksiste-

rende faglige netværk samt

ansøgninger om studieophold

og stipendium rettes direkte til

instituttets/fagets Nordplus

koordinator. Ansøgningsfrist

og -procedure vedrørende sti-

pendieansøgning samt opta-

gelse på den nordiske under-

visningsinstitution bekendtgø-

res på instituttet. 

Periode: 2003.

Ansøgning: Skema fås på Det in-

ternationale Kontor.

Ansøgningsfrist: For ophold der

påbegyndes i forårssemestret:

1/10-02, kl. 12.00. For ophold

der påbegyndes i efterårsseme-

stret: 28/2-03, kl. 12.00.

Studiefonden for Idræt
Støtte: Stipendier til lærere der

ønsker videreuddannelse i fa-

get idræt ved Institut for Idræt

el. formidlet af Instituttet i

samarbejde med andre insti-

tutioner og til studerende ved

Instituttet til specielle arbejder

der retter sig mod faget idræt i

den danske skole.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0823

(kl. 10-11).

Sendes til: Studiefonden, c/o In-

stitut for Idræt, Københavns

Universitet, Nørre Allé 51, 2200

Kbh. N., 

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Uddeling: 1/10 og 1/4.

Elisabeth Munksgaard
Fonden
Målgruppe: Ældre studerende og

yngre kandidater inden for

forhistorisk arkæologi, klassisk

arkæologi og (fortrinsvis ældre)

historie.

Støtte: Stipendier på op til

50.000 kr., fortrinsvis til ældre

studerendes forskning i f.m.

speciale-studiet, studieophold i

udlandet m.m. samt til yngre

kandidater der arbejder med

publicering af forskningsresul-

tater el. skriver doktordisputats. 

Ansøgning: Skema fås på

www.natmus.dk el. tlf. 3347

3001.

Sendes til: Direktøren, National-

museet, Frederiksholms Kanal

12, 1220 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Novo Nordisk Fondens
Seniorforsker Stipendium
Målgruppe: Højt kvalificerede

danske lægevidenskabelige

forskere. 

Støtte: Et 5-årigt stipendium der

giver en forsker i udlandet mu-

lighed for at vende tilbage til

Danmark. Stipendiet kan tilde-

les forskere inden for lægevi-

denskab i bred forstand hvis

indsats i Danmark anses for

meget ønskværdig. Der lægges

vægt på at pågældende i væ-

sentlig grad kan styrke et eksi-

sterende miljø el. blive centrum

i en ny gruppe el. et nyt miljø.

Aflønning efter gældende

overenskomst el. svarende til

stipendie-modtagerens nu-

værende lønramme. Der kan

ikke forventes tildelt orlov un-

der stipendieperioden. Drifts-

midler vil kunne forventes til-

delt med maks. 500.000 kr.

årligt til hel el. delvis dækning

af udgifter direkte forbundet

med forskningsprojektet (løn,

materialer m.v.). 

Ansøgning: Elektronisk via

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-02, kl.

23.30.

Uddeling: Ult. november.

Yderligere oplysninger: Novo

Nordisk Fonden, tlf. 4443 9038,

e-mail: nnfond@novo.dk.

● LEGATER

Lektor A.P. Rossens
Mindefond
Målgruppe: Tyskstuderende der

er danske statsborgere og har

vist selvstændighed og vurde-

ringsevne på et godt fagligt

grundlag.

Støtte: I 2002 i alt 10.000 kr. til

rådighed til uddeling til op-

hold ved et tysksproget univer-

sitet.

Ansøgning sendes til: Forman-

den: Lektor A. P. Rossens Min-

defond, Advokat Thomas

Heintzelmann, Advokatfirmaet

E. Vinther Andersen – Bente

Yde Nissen, Clemens Torv 8,

Box 5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Københavns Universitets
Lægevidenskabelige Fakul-
tetsfond
Målgruppe: Den lægevidenska-

belige del af Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultets viden-

skabelige kandidater og stude-

rende. 

Støtte: 375.000 kr. til forskning

inden for det lægevidenskabe-

lige område, til rejselegater og

til studentersociale formål (fx

OSVAL studieophold ved Lunds

Universitet).

Ansøgning: Skema fås på Panum,

lok. 9.1.38a el. pr. e-mail:

leh@adm.ku.dk. Vedlæg cv

(maks. 1 s.); projektbeskrivelse

(maks. 5 s.); fortegnelse over

de seneste 5 års publikationer

og et resumé (maks. 1/2 s.) Sen-

des i 6 eks.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N., 

Ansøgningsfrist: 12/9-02, kl.

12.00.

Legater til graduate studier
og forskning i USA
Målgruppe: Studerende.

Støtte: Omfatter California Poly-

technic University, San Luis

Obispo, California; Monterey

Institute of International stu-

dies, California; Whittier Colle-

ge, California; University of

Chicago, Division of Physical

Sciences, Illinois; University of

Illinois at Chicago, Illinois; Uni-

versity of Illinois at Urbana-

Champaign, Illinois; University

of Kansas, Kansas; University of

Massachusetts, Amherst, Mas-

sachusetts; Columbia Univer-

sity, Graduate School of Arts &

Science, New York; New York

University, Graduate School of

Arts & Science, New York; Uni-

versity of Oregon, Oregon;

University of Pittsburgh, Gra-

duate School of Public and Int’l

Affairs, Pennsylvania; Universi-

ty of Washington, Washington;

American University, Washing-

ton Semester program, Wa-

shington D.C. Endvidere udby-

des Kronprins Frederiks Legat

til Harvard University, J.F.K.

School of Government. Til ud-

dannelsesinstitutionerne udby-

des muligheden for at ansøge

om en amerikansk Fulbright

gæsteprofessor.

Periode: Det akademiske år 

2003-2004. 

Ansøgning: Skema fås ved ind-

sendelse af kort beskrivelse af

opholdets længde, niveau og

indhold samt oplysning om

navn, alder og uddannelse.

Vedlæg svarkuvert der franke-

ret til 250 gram.

Sendes til: Danmark-Amerika Fon-

det & Fulbright Kommissionen,

Fiolstræde 24, 3., 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 9/10-02, kl. 12.00.

Lektor Knud Henders Legat
Målgruppe: Personer med afslut-

tende akademisk eksamen i

det franske (italienske – span-

ske) sprogområde der driver

forskning inden for disse fag,

dog således at studiet i fransk

har prioritet frem for studier i

italiensk og spansk. Fortrinsvis

danske forskere.

Støtte: Til forskningsprojekter:

Studieophold i udlandet, beta-

ling af medhjælp til forsk-

ningsarbejdet, indkøb af mate-

riale og bøger til brug for

forskningsarbejdet, udgivelse

af videnskabelige skrifter.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om formål og beløb.

Sendes til: Bestyrelsen for Knud

Henders Legatfond, Romansk
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Kandidatfest på Naturvidenskab
Det Naturvidenskabelige Fakultet afholder sin traditionelle fest

for årets kandidater og promovering af de tildelte ph.d. grader

fredag den 6. september 2002, kl. 15.00 i Universitetets Festsal på

Frue Plads. Du er meget velkommen til at tage en ledsager med.

Tilmelding senest den 4. september 2002 til Det Naturvidenska-

belige Fakultetssekretariat, Majbritt Betak. 

Kan du ikke få studier og økonomi til at
hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 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 vej-

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

re på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, fx

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

Institut, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 27/9-02.

Mette Winkler’s fond til
støtte for kvindeidrætten i
Danmark
Støtte: Til kvindeidrætten i Dan-

mark, herunder særligt ved rej-

selegater til deltagelse i konfe-

rencer, kongresser, seminarer

m.v. i ind- og udland. Legat-

modtagere som arbejder aktivt

inden for det videnskabelige,

pædagogiske el. administrative

område i f.m. kvindeidræt fore-

trækkes, ligesom legater sær-

ligt skal anvendes til betaling

af rejseophold for deltagelse i

IAPESGW’s arrangementer.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0823

(kl. 10-11).

Sendes til: Mette Winkler’s Fond,

c/o Institut for Idræt, Køben-

havns Universitet, Nørre Allé

51, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 2/9-02, kl. 12.00.

Uddeling: 1/3 og 1/9.

Nord/Syd Rejsepuljen 
Målgruppe: Specialestuderende

ved KU.

Støtte: Gives til flybillet, rejsefor-

sikring, vaccinationer, visum og

lokal transport m.m. Maks.

13.000 kr. ved ophold a min. 2

md. i et 3. verdens land til

Nord/Syd relateret speciale. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Nord/Syd koordinator Maj-

Britt Johannsen, tlf. 3532 2586,

e-mail mbj@teol.ku.dk el. på

www.teol.ku.dk/northsouth, se

Travel Grants.

Ansøgningsfrist: 1/9, 1/12, 1/2 og

2/5.

Oberstløjtnant Max Nør-
gaard og Hustru Magda
Nørgaards Legat
Målgruppe: Matematisk-natur-

videnskabelige kandidater

(cand.scient.), rets- og stats-

videnskabelige kandidater

(cand.jur. og cand.polit./oecon.)

samt forskere i øvrigt der ar-

bejder på videnskabelige vær-

ker om økonomiske el. finansi-

elle emner.

Støtte: I alt 54.000 kr. til uddeling

i én el. flere portioner til vide-

reuddannelse og studieophold

i udlandet. 

Ansøgning: Skema fås på

www.samf.ku.dk/stud/legatop

slag.htm el. hos Det Samfunds-

videnskabelige Fakultet. Ved-

læg redegørelse for uddannel-

se og studier, det påtænkte

studieopholds mål, formål, be-

gyndelse og varighed. Mrk.

j.nr. 201-630-9/02. 

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet, St. Kannikestræ-

de 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-02 med

morgenposten.

Uddeling: Alle ansøgere får skrift-

lig besked i december 2002.

Reinholdt W. Jorck og
Hustrus Fond
Støtte: Ca. 4.400.000 kr. til støtte

til videre uddannelse – fortrins-

vis i udlandet – og dygtiggørel-

se af uformuende yngre men-

nesker. Fra universiteterne gæl-

der det samfundsvidenskabeli-

ge og medicinske bachelorer

og kandidater samt advokater

og juridiske bachelorer og kan-

didater. 

Ansøgning: Blanket fås på

www.fonde.commerce.dk/

jorck.htm.

Sendes til: Børsen, 1217 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-02.

Yderligere oplysninger: Kurt

Nystrup, tlf. 3395 0585 el. Jette

Saxe, tlf. 3395 0584.

Støttemuligheder ved 
Den franske Ambassade
Målgruppe: Universitetsstuderen-

de der har fuldført min. 4 års

studier; forskere der er part i

et dansk-fransk forskningspro-

jekt; gæsteforelæsere inden

for rammerne af et dansk-

fransk universitetssamarbejde.

Støtte: Til fransk-dansk samarbej-

de inden for forskning og vi-

deregående uddannelser på vi-

denskabeligt niveau. Studeren-

de kan opnå en flybillet Dan-

mark-Frankrig t/r; forskere kan

opnå støtte til rejse- og op-

holdsudgifter; bilaterale semi-

narer, kongresser, symposier,

workshops o.l.; publicering af

franskrelaterede værker.

Gæsteforelæsere kan opnå

støtte til rejse- og opholdsud-

gifter. 

Ansøgning: Se www.amba-fran

ce.dk/dk_rfdk_scient.htm.

Ansøgningsfrist: Primo oktober

for uddeling flg. kalenderår.

Yderligere oplysninger: Viden-

skabs- og universitetsafdelin-

gen ved Den franske Ambassa-

de, Lena Nebsager, tlf. 3367

0177, e-mail: ln@amba-fran

ce.dk. 

Legatuddelinger ▼

Grosserer Harald Kjær og
hustru Polly Kjær’s legat
Uddelingen af legaterne for år

2002 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget direkte besked fra

SU-kontoret. Der er uddelt 2

portioner a 3.000 kr.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Statens Sundhedsvidenska-
belige Forskningsråd 
Målgruppe: Forskere inden for

alle sundhedsvidenskabelige

områder. 

Støtte: Ca. 130. mio. kr. til udde-

ling til forskningsaktiviteter

med forventet start i 2003. 

Ansøgning: Se www.forsk.dk/

ssvf. Det anbefales også at

læse ‘Information om rådets

fondsfunktion’ der ligeledes er

tilgængelig på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsstyrelsen, tlf. 3544 6200.

Statens Humanistiske
Forskningsråd
Støtte: Forskningsprojekter, her-

under post doc-stipendier; SHF-

centre og større projekter med

mulighed for ansøgning om

bevilling til yngre forsknings-

ledere. Et SHF-center og større

projekter kan også søges uden

yngre forskningsleder; ph.d.-

stipendier el. kandidatstipen-

dier i Danmark; tidsskrifter der

aktuelt modtager støtte fra

SHF; afholdelse af videnskabe-

lige konferencer o.l. (4 årlige

frister); forskningsophold i ud-

landet over 1 md. (4 årlige fri-

ster). Rådet vil særligt priori-

tere forskningsprojekter inden

for kulturarvens virtuelle uni-

versitet (digitalisering af kul-

turarven) og kulturmiljø samt

yngre forskningsledere (se det

fulde opslag for yderligere op-

lysninger).

Periode: Med start i 2003. 

Ansøgning: Benyt Forskningssty-

relsens Skema 1. 

Sendes til: Statens Humanistiske

Forskningsråd, Forskningssty-

relsen, Randersgade 60, 2100

Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00.

Statens Jordbrugs- og
Veterinærvidenskabelige
Forskningsråd 
Støtte: 50-55 mio. kr. til uddeling

inden for to særlige indsatsom-

råder: Yngre forskere og Bære-

dygtig udnyttelse af naturres-

sourcer. Desuden har SJVF

løbende ansøgningsfrist til

ansøgninger vedr. START-mid-

ler, videnskabelige konferencer

og lign., studieophold i udlan-

det samt udgivelse af doktor-

disputatser og videnskabelige

tidsskrifter

Periode: Ultimo 2002 el. primo

2003.

Ansøgning: Se www.forsk.dk/

sjvf/ansogningsmat.htm el.

kontakt Forskningsstyrelsen,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø,

tlf. 3544 6200.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 12.00

Statens Naturvidenskabe-
lige Forskningsråd
Målgruppe: Forskere inden for

naturvidenskabelige områder.

Periode: Forventet start 2003.

Ansøgning: Se www.forsk.dk.

Det anbefales også at læse

SNF-information om rådets

fondsfunktion, juli 2002 der

ligeledes er tilgængelig på

hjemmesiden.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsstyrelsen, tlf. 3544 6200.

Kulturministeriets Udvalg
for Idrætsforskning
Støtte: 5 mio. kr. uddeles med 1/2

til humanistisk og samfundsvi-

denskabelig forskning og 1/2 til

sundheds- og naturvidenskabe-

lig forskning. Dopingforskning

og idrætspsykologi er særlig

prioriterede områder.

Ansøgning: Skema fås på

www.kulturtilskud.min.dk.

Sendes i 11 eks.

Sendes til: Kulturministeriets Ud-

valg for Idrætsforskning, Me-

die- og Tilskudssekretariatet,

Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl.

16.00.

Yderligere oplysninger: Eva

Jensen, tlf. 3392 3583.

Fru Astrid Thaysens Legat
for Lægevidenskabelig
Grundforskning
Støtte: Legatets formål er at støt-

te grundforskningen inden for

lægevidenskaben, fortrinsvis

mht. bekæmpelse af kræft-

sygdomme, herunder særlig

brystkræft. Der vil i år kunne

uddeles ca. 280.000 kr.

Ansøgning: Benyt Statens Forsk-

ningsråds skema 1 der fås hos

legatbestyrelsens formand,

advokat Bjørn Groth-Andersen,

Østergade 16, 2.,  P.O.B. 1051,

1007 Kbh. K, tlf. 3311 7522.

Sendes i 3 eks., bilag dog i 2

eks.

Ansøgningsfrist: 2/9-02.

Gerda og Aage Haensch’s
Fond
Målgruppe: Personer med ph.d.-

stipendier, kandidatstipendier

og kliniske assistentstillinger.

Støtte: 250.000 kr. til uddeling

som støtte til lægevidenskabe-

lig grundforskning til projekt-

relaterede apparatur- og mate-

rialeanskaffelser. 

Ansøgning: Skema fås på Panum,

lok. 9.1.38a el. pr. e-mail:

leh@adm.ku.dk. Sendes i 6 eks.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 12/9-02, kl. 12.00.

Kræftens Bekæmpelses Psy-
kosociale Forskningsudvalg
Støtte: Til forskning af almen be-

tydning for kræftpatienter og

til mere specifikke og afgræn-

sede forskningsprojekter i rela-

tion til kræft og kræftpatienter.

Herunder fx patient/behandler-

relationer, pårørende, børn og

unge, forebyggelse, rehabilite-

ring, palliativ indsats og om-

sorg, adfærdsforskning, etik,
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Nye satsningsområder på Københavns Universitet

En ny profil. Det er hvad rektoratet på

Københavns Universitet efterlyser. Hvad

skal være universitets satsningsområ-

der i de kommende år?

De seneste otte år har Københavns Uni-

versitet haft tre satsningsområder: Bio-

teknologi, Miljø og Nord/Syd (det sidste

relaterer sig til den tredje verden). 

Universitetet har fra centralt hold de

senere år afsat en særlig pose penge til

blandt andet forskning, konferencer,

publikationer og ph.d.-stipendier inden

for de områder. Helt nøjagtig 6 mio. kr.

om året.

Pengene er givet til projekter der går

på tværs af faggrænser og fakulteter.

Derudover har fakulteterne på forskel-

lig vis skudt betydelige beløb ind i om-

råderne, ved stillingsbesættelser og

øgede aktiviteter. 

Målet har været at opnå en synergief-

fekt ved at øge samarbejdet inden for

disse udvalgte styrkefelter. Samtidig

har det været tanken at en målrettet

indsats på de nævnte områder skulle

gøre Københavns Universitet synlig

uden for universitetsmurene og gerne

stimulere interessen for områderne og-

så uden for universitetet. Noget der er lykkedes ikke mindst på det bioteknologiske område.

Nu gør rektoratet status over de hidtidige satsningsområder og opfordrer samtidig eksisterende

netværk og tværfaglige forskergrupper på universitetet til at komme med deres bud på nye sats-

ningsområder. Der kan oprettes to til tre nye af slagsen. Derudover kan der gives støtte til enkelte,

mindre initiativer på tværs af fakultetsgrænser.

Kriterier
Rektoratet har derfor skrevet ud til de faglige miljøer og bedt om forslag og idéer til nye satsnings-

områder. Rektoratet beder forslagsstillere om at relatere deres forslag til de følgende syv kriterier

som også vil blive brugt i vurderingen af de indkomne forslag:

1) Der skal være en forsknings- og uddannelsesmæssig volumen bag satsningen 

2) Deltagerne skal have et klart mål med fagfeltet og være engagerede i det

3) Der skal allerede eksistere en samarbejdsstruktur og kontakt på tværs af fakulteterne

4) Der skal være et potentiale for at udvikle synergieffekter gennem arbejde på tværs af fakulteterne

5) Forslaget skal være relevant for mindst tre fakulteter, og der skal være en positiv indstilling fra

de relevante fakulteter til at prioritere ressourcer til området

6) Området skal bidrage til at løse samfundsproblemer

7) Der skal være eksterne samarbejdspartnere med interesse for feltet

Forslag til nye satsningsområder skal indsendes til Ledelsessekretariatet, Nørregade 10. Sidste frist er

16. oktober 2002. Find en skabelon til ansøgningen på www.ku.dk/satsom.

Forslagene vil blive vurderet af rektoratet der udpeger nye satsningsområder i dialog med dekaner-

ne. De nye satsningsområder forventes sat i gang i januar 2003.

Spørgsmål vedrørende indsendelse af forslag kan rettes til fuldmægtig Katja Sander Johannsen på

tlf. 35 32 35 29 eller e-mail kjso@adm.ku.dk eller til fuldmægtig Kristian Boye Petersen på tlf. 35 32

26 02 eller e-mail kbp@adm.ku.dk.
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betydningen af sociale ulighe-

der samt forskning med tilknyt-

ning til sundhedsvæsenets

struktur og funktion med

særlig relevans for kræft. 

Der kan søges støtte til udgif-

ter forbundet med gennemfø-

relsen af et forskningsprojekt,

fx egen løn, konsulentbistand,

sekretærudgifter, driftsudgif-

ter mv., og etablerede forsk-

ningsmiljøer inden for den psy-

kosociale kræftforskning har

mulighed for at søge flerårige

rammebevillinger m.h.p. at vi-

dereudvikle forskningsmiljøet.

Løbende kan søges støtte til

deltagelse i kongresser o.l.;

scholarstipendier (for stude-

rende der forsker under stu-

dietiden); forberedelsesstipen-

dier (egen løn i 3-6 md. til pro-

jektplanlægning. 

Periode: Rammebevillinger kan

maks. søges for en periode på

3 år.

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.cancer.dk el. hos

Janne Nielsen, tlf. 3525 7256.

Ansøgningsfrist: 1/10-02, kl. 16.00.

Uddeling: Ult. november 2002.

Novo Nordisk Fondens
Læge- og Naturvidenskabe-
lige Komite
Støtte: 18,3 mio. kr. til uddeling

til læge- og naturvidenskabe-

lige forskningsprojekter, for-

trinsvis projekter inden for bio-

medicinsk forskning, klinisk

forskning og biologisk grund-

forskning. Der kan ansøges om

støtte til videnskabeligt appa-

ratur, materialer og aflønning

af ikke-videnskabelig med-

hjælp, ikke til ansøgers egen

løn el. rejseudgifter.

Ansøgning: Der søges via

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-02, kl. 23.30.

Uddeling: Ult. november 2002.

Yderligere oplysninger: Novo

Nordisk Fonden, Brogårdsvej

70, tlf. 4443 9038, e-mail:

nnfond@novo.dk.

Team Danmark
Støtte: Til strategiområder, forsk-

ningsprojekter, udviklingsarbej-

der inden for eliteidræt, frikøb

af seniorforsker, gæsteforskere

samt til studier i udlandet. Kun

i særlige tilfælde ydes støtte til

kongresdeltagelse.

Ansøgning: Skema fås på

www.teamdanmark.dk el. hos

Team Danmark, Idrættens Hus,

2605 Brøndby, tlf. 4326 2522.

Ansøgningsfrist: 1/10-02.

Canadian Studies Faculty
Enrichment Program (FEP)
og Canadian Studies Faculty
Research Program (FRP)
2003
Støtte: FEP tager sigte på at udvi-

de kendskabet til og forståelse

for canadiske forhold ved vide-

regående uddannelsesinstitu-

tioner i udlandet ved at bistå

lektorer og professorer med

udvikling af kurser om Canada

i relation til deres fag, først og

fremmest inden for humaniora

og samfundsvidenskaberne. 

FRP tager sigte på at give lek-

torer og professorer mulighed

for kortvarige ophold m.h.p.

forskning i relation til Canada

el. om Canadas internationale

relationer til U.K., Holland, Bel-

gien, de nordiske lande og de

baltiske lande.

Ansøgning: Skema fås på

www.hum.au.dk/nacs/.

Yderligere oplysninger: Erik

Rosenstand, Program Officer,

Public/Cultural Affairs & Aca-

demic Relations, Canadian

Embassy, Kr. Bernikowsgade,1,

1105 Kbh. K, tlf. 3348 3205,

www.canada.dk. 

Forskningsophold i Japan
Støtte: I henhold til samarbejds-

aftale med Japan Society for

the Promotion of Science (JSPS)

gives tilskud i form af rejse- og

opholdsudgifter til danske for-

skere. Aftalen omfatter korte

ophold som kan søges af for-

skere for en periode af 14-30

dage; længerevarende ophold

som kan søges af post docs for

en periode af 3, 6 el. 12 md.

Danskere der ønsker at søge

støtte, skal selv sørge for kon-

takt til en japansk værtsinstitu-

tion.

Periode: Fra 1/4-03 til 31/03-04.

Ansøgning: Skema fås på

www.rks.dk el. hos Rektorkol-

legiets Sekretariat. Ansøgning

på engelsk vedlagt cv, publika-

tionsliste, invitation fra værts-

institution(-erne) samt evt. re-

levante referencer.

Sendes til: Rektorkollegiets Sekre-

tariat, Vester Voldgade 121 A,

4., 1552 Kbh. V. Sendes i 3 eks. 

Ansøgningsfrist: 15/10-02.

Yderligere oplysninger: Helen

Rasmussen, tlf. 3392 5405, 

e-mail hr@rks.dk.

Van Gysel Prize for Bio-
medical Research in Europe
Prize: The Prize has a value of

100.000 EUR and is aimed at

promoting the development of

higher teaching and research

in the biomedical field. 

Applications should be sent to:

Secretary general, F.N.R.S., rue

d`Egmont 5, BE – 100 Brussels,

Belgium.

Deadline for applications: 31 De-

cember 2002.

Biennial Spa Foundation
Prize
Prize: The Original Spa Water

2003 for an amount of 40.000

EUR is awarded for an original

contribution to the theme Wa-

ter throughout the lifecycle.

The 2003 Prize is reserved for

the field of Water and Growth.

Applications: Use the proper

form.

Should be sent to: Secretary ge-

neral, F.N.R.S., rue d’Egmont 5,

BE – 100 Brussels, Belgium.

Marked Confidential.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2002.

● UDDANNELSE

Ændring af tilvalg og emne-
kursus på Sprogpsykologi
Tilvalget/emnet ‘Talesprog og

samtaleanalyse’ vil i efterårs-

semesteret blive dubleret og

niveaudelt. Kurset udbydes

derfor hhv. onsdag og torsdag

som følger:

Onsdage kl. 13-16 i lok. 7.3.105

(OBS: først gang dog torsdag

5/9 – primært for overbyg-

ningsstuderende.

Torsdage kl. 9-12 i lok. 7.3.114

(OBS: ikke 10-13 som tidligere

annonceret) – primært for til-

valgsstuderende.

Første mødegang for alle stude-

rende på kurset i ‘talesprog’ er

5/9 kl. 9.15 i lok. 7.3.114. Her

aftales den endelige holdfor-

deling.

Yderligere oplysninger: Jesper

Hermann, tlf. 3532 8654 el. IA-

AS sekretariatet, tlf. 3532 8641.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment. Kurset er på engelsk.

Tid: 10/9-02 kl. 14-17.

Sted: Fiolstræde.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment og litteratur.

Tid: 11/9-02 kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. Alment og litteratur.

Tid: 12/9-02 kl. 14-17. 

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Alment.

Tid: 16/9-02 kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning. Alment og samfundsvi-

denskab.

Tid: 18/9-02 kl. 14-17.

Sted: Fiolstræde. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747#1,

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

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

● MØDER

Orienteringsmøder på Det
Internationale Kontor
Indhold: Overvejer du at tage på

studieophold i udlandet i det

akademiske år 2003-2004, og

påtænker du eventuelt at søge

om indstilling til et studieop-

hold under en af KU’s samar-

bejdsaftaler? Så bør du begyn-

de din planlægning nu. Hør

om mulighederne for at søge

ud, om ansøgningsprocedurer

og få generel information om

studieophold i udlandet.

Tid: Hhv. 3/9-02 kl. 15.00 og 10/9-

02 kl. 15.00. 

Sted: Studiegården, Studiestræde

6, Anneks B.

Arrangør: Det Internationale

Kontor, Fiolstræde 24, 2., 

tlf. 3532 2626,

www.ku.dk/sa/inter/.

Temaaften om ginseng
Deltagere: Dr.med. Kaj Winther,

Klinisk, Biokemisk Afdeling,

Amtssygehuset i Gentofte;

Beate Turner, medical advisor,

Dansk Droge; Jesper Sonne,

overlæge, dr.med., Klinisk

Farmakologisk Afdeling, Amts-

sygehuset i Gentofte; Michael

Møller Jensen, sales director

international, Dansk Droge;

Arsalan Kharazmi, forsknings-

leder, Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling, Rigshospitaltet.

Tid: 9/9-02, kl. 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole, Benzon auditoriet,

Universitetsparken 2. 

Arrangør: DANFYT, Dansk Sel-

skab for Fytoterapi, 

www.danfyt.dk.

Generalforsamling i Fore-
ningen Studenterhuset 
Målgruppe: Kun foreningens

medlemmer har adgang til ge-

neralforsamlingen. Nye med-

lemmer skal være indmeldt, og

gamle medlemmer skal have

fornyet deres medlemskab se-

nest mandag 23/9-02 kl. 18.00.

Indkomne forslag fra medlem-

mer skal være foreningens be-

styrelse i hænde senest 10/9-

02. Vil man kandidere til besty-

relsen, skal man indlevere et

opstillingsgrundlag til bestyrel-

sen senest 14 dage inden gene-

ralforsamlingens afholdelse.

Kun studerende ved KU med

medbragt gyldigt årskort som

er medlemmer af foreningen,

har stemme- og valgret. 

Dagsorden: Valg af dirigent; valg

af referenter; bestyrelsens be-

retning; godkendelse af evt.

nye aktivitetsgrupper; indkom-

ne forslag; valg af bestyrelses-

medlemmer; valg af supplean-

ter; eventuelt.

Tid: 24/9-02, kl. 19.00.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade 52, røde rum. 

Arrangør: Studenterhuset.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Collective Memory and
Present day Politics in 
South Africa
Indhold: Konference om historie-

forskningen i Sydafrika og ‘the

African Renaessance’ med del-

tagelse af en række ledende

sydafrikanske og internationa-

le forskere.

Tid: 22/8-02 – 23/8-02.

Sted: Center for Afrikastudier,

Købmagergade 46, 4., Aud. 12.

Tilmelding: Tlf.: +46 1856 2237,

e-mail: Solveig.Hauser@

nai.uu.se.

Arrangør: Nordiska Afrikainstitu-

tet og Center for Afrikastudier.

Dannelsens dialektik.
Samspillet imellem politisk
og videnskabelig praksis
Indhold: Etnologen Thomas Høj-

rups seneste bog Dannelsens

dialektik. Udfordringer til det

glemte folk (Museum Tuscula-

nums Forlag 2002) fremlægger

en række eksempler der bely-

ser den tese at videnskabelig

begrebsudvikling har brug for

at blive anvendt i andre former

for praksis. Tanken er at det

kulturvidenskabelige arbejde

kan yde både kritiske og kon-

struktive bidrag til at kunne

håndtere prekære problemstil-

linger i praktisk politik, admi-

nistration osv. Dette synspunkt

stiller krav til såvel den politi-

ske som den videnskabelige

praksis.

Oplægsholdere: Etnolog, dr.phil.

Thomas Højrup, KU; leder af

Kulturarvsstyrelsens Museums-

afdeling Carsten Paludan-Mül-

ler; romanist, dr.phil. Gert Sø-

rensen, KU; flådeofficer Klaus

Bolving; professor i filosofi

Uffe Juul Jensen, Aarhus Uni-

versitet.

Tid: 29/8-02, kl. 10.15-16.00.

Sted: Vandkunsten 5, Aud. C, o.g.

Tilmelding: Annelise Bjerring, tlf.

3532 4100 inden 28/8-02 

Arrangør: Strukturel Dialektik,

den Kulturvidenskabelige for-

skerskole. 

Non-specific effects of vac-
cinations: Epidemiology, im-
munology and implications
for developing countries
Contents: The 3rd international

Panum Seminar: Routine immu-

nisations currently used in de-

veloping countries provide good

protection against the target-

ed diseases. The protective ef-

fect against mortality has been

assumed to be proportional

with the share of deaths caused

by the targeted diseases in

question. However, this may

not be correct. The introduct-

ion of vaccinations in develop-

ing countries has been accom-

panied by major reductions in

mortality, a fact that seems dif-

ficult to explain as a result of

prevention of specific diseases

alone. 

Time: 5 September 2002 13.00-

18.00.

Venue: Scherfigsvej 8, 

2100 Kbh. Ø.

Organizer: Danish Epidemiology

Science Centre, 

www.epiresearch.dk. 

Åbningskonference: Center
for Medier og demokrati i
netværkssamfundet 
Indhold: Center for Medier og

demokrati i Netværkssamfun-

det er et 3-årigt forskningspro-

jekt finansieret af Forsknings-

rådene der sætter fokus på

globaliseringens og de nye me-

diers udfordring til det etab-

lerede politiske system og na-

tionalstaten, digitaliseringens

betydning for de etablerede
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ÅRETS HARALD
Frem til den 1. oktober tager Københavns Universitets Almene

Fond imod nomineringer til universitetets undervisningspris for

2002. Prisen – som har fået sit navn efter matematikeren Ha-

rald Bohr – tildeles en af universitetets fastansatte lærere for

god og inspirerende undervisning. Ud over en porcelænsugle

modtager årets underviser 25.000 kr. ved årsfesten til novem-

ber. Tanken bag ‘Årets Harald’ er at understrege at undervis-

ning bør have samme status i universitetets liv som forskning.

Alle universitetets ansatte og studerende er velkomne til at

indsende motiverede navneforslag til rektor. Motiveringen på

højst en A4-side indsendes i lukket kuvert, mrk. ‘Årets Harald’

til Ledelsessekretariatet, Nørregade 10, Postboks 2177, 1017

Kbh. K. Forslagene bliver behandlet med fuld diskretion.

Studieadministrationen 
Studieadministrationen lukker kl. 13.00 den 5. september.

Der er dog åbent for telefoniske og personlige henvendelser kl. 10.00-15.00 

i Studie- og Erhvervsvejledningen, SU-Kontoret og ID-Kortenheden.
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kultur- og medieinstitutioner

og for hverdagslivet generelt.

Oplæg: Ved projektleder, pro-

fessor Ib Bondebjerg og team-

ledere lektor Jens Hoff, lektor

Niels Ole Finnemann, professor

Klaus Bruhn Jensen, professor

Anker Brink Lund. The Net-

work Society and New Forms

of Governance Democracy ved

professor Bob Jessop, Lancaster

University, UK. Cyber-citizenry:

New Media, Identity Building

and The Network Society ved

professor William Uricchio,

MIT, USA.

Tid: 6/9-02, kl. 9.00.

Sted: Dronningesalen, Det Kgl.

Bibliotek, Den sorte Diamant.

Arrangør: Center for Medier og

demokrati i Netværkssamfun-

det, MODINET.

Seksualitet og køn
Indhold: Seminar der forløber

over fire aftener. Det første

emne er kønnet og kønsfor-

skelle med oplæg af psyko-

analytiker Tommy Thambour:

Er et forhold til det andet køn

muligt? og psykolog Jacob

Soelberg: Hysteri og kønnet.

Tid: 9/9-02, kl. 19.30.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovsgade.

Arrangør: KLAG, Klinisk Lacan-

iansk ArbejdsGruppe.

Apokalypsens Amerika
Indhold: Litteratur- og kultur-

historisk symposium.

Foredragsholdere: Bl.a. Prof. Ihab

Hassan, lektor Mikael Roth-

stein, anmelder Klaus Lyng-

gaard, instruktør Nicolas Win-

ding Refn og forfatter Vagn

Lundbye.

Tid: 19 – 20/9-02, kl. 10.00-16.00.  

Sted: Syddansk Universitet,

Odense, U100.

Konference: Det Moderne
Gennembruds Kvinder
Indhold: De nordiske kvindelige

forfatteres betydning i det mo-

derne gennembruds litterære

offentlighed ved Pil Dahlerup;

Kvindernes livsbetingelser og

borgerrettigheder i 1800-tallet

ved Jytte Larsen; Amalie Skram

ved Irene Engelstad; oplæsning

af novelle/romanuddrag ved

forfatteren Naja Marie Aidt;

Victoria Benedictsson ved Ebba

Witt-Brattström; oplæsning af

novelle af Victoria Benedicts-

son ved forfatteren Camilla

Christensen; Erna Juel-Hansen

ved Lise Busk-Jensen; oplæs-

ning af novelle af Erna Juel-

Hansen ved forfatteren Katrine

Marie Guldager.

Tid: 22/9-02, kl. 10.00-16.00.

Sted: Dronningesalen, Diaman-

ten, Det Kgl. Bibliotek, Søren

Kierkegaards Plads 1. 

Tilmelding: Billetter via Billetnet.

Arrangør: KVINFO/Golden Days.

Kontaktseminar for inter-
nationale medarbejdere
Indhold: Temaet er sprog og

mobilitet. Fire workshops:

sprogprojekter, udveksling af

sproglærere, udvekslinger til

lande med mindre talte sprog,

mobilitet for unge.

Tid: 3 – 5/10-02.

Sted: Island.

Tilmelding: Senest 1/9-02 via

www.rthj.hi.is/page/leonardo

og til Cirius, e-mail: ibw@cirius

mail.dk.

Arrangør: Islandske Sokrates og

Leonardo agenturer.

International Conference on
Human Rights
Time: 17-18 May 2003.

Venue: Mofid Universitet, Iran.

Organizer: Theoretical Founda-

tions of Human Rights.

Registration: No later than 20

September 2002.

Additional information: E-mail:

tfhr@modidu.ac.ir, http://hru

sa.org/field/papers/tfhr.shtm.

New Functional Ingredients
and Foods, NFIF 2003
Contents: First announcement

and call for papers.

Time: 9/4-11/4-03.

Venue: The Bella Centre, Copen-

hagen, Denmark.

Deadline: Abstract submission

deadline 13 September 2002.

Organizer: Gill Heaton, NFIF2003,

Conference Secretariat.

Additional information:

http://www.nfif2003.com

● KULTUR 

Fællessang i Vartorv
Indhold: Radiopigekoret synger

for, Michael Bojesen dirigerer,

Klaus Bondam er vært.

Tid: 5/9-02, kl. 16.30.

Sted: Vartorv, Farvergade 27,

opg. H, 1., store sal.

Arrangør: Vartorv.

Grundtvigs fødselsdag 
Indhold: Programmet fås ved

henvendelse på tlf. 3313 7670.

Tid: 8/9-02, kl. 9.00.

Sted: Vartorv, Farvergade 27,

opg. H, 1., store sal.

Arrangør: Vartorv.

● SPORT

Konkurrencebadminton 
i USG
Badmintonklub på ca. 80 med-

lemmer der træner seriøst to

gange om ugen i Otto Møn-

sted hallen, Nørre Allé 53 med

5 hold i hhv. københavnerse-

rien, serie 1, 3, 7 og 8. Kontin-

gentet er lavt og moralen høj. 

Kontakt: Formand Nicolaj, tlf.

7212 6105 el. spilleudvalgsfor-

mand Søren, tlf. 2992 5320.

● PH.D. -
FORSVAR

Teologi ▼

Cand.theol. Liselotte Malmgart

Titel: Udviklingslinier i nyere

dansk diakoni. Social indsats

og diakonal selvforståelse i to

kirkelige organisationer i det

20. århundrede.

Tid: 23/8-02, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 3., 

Aud. 11.

Yderligere oplysninger: Efter for-

svarshandlingen er der recep-

tion på Institut for Systematisk

Teologi, Købmagergade 46, 3. 

Samfundsvidenskab ▼

Signe Krarup

Titel: Voluntary Agreements in

Energy Regulation.

Tid: 9/9-02, kl. 14.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. Jakob Nis Nielsen

Titel: Role of glycogen and AMPK

in the regulation of glucose uti-

lization and glycogen synthase

activity in skeletal muscle.

Tid: 29/8-02, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

jnnielsen@aki.ku.dk.

Helene Solberg

Titel: Expression and function of

proteolytic enzymes in tissue

remodeling processes.

Tid: 30/8-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud. 
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Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Solbakken 4,

3400 Hillerød, tlf. 4824 4480. 

Marianne V. Jensen

Titel: Lifting injuries and concept

of occupational low back injury.

Tid: 2/9-02, kl. 14.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttets au-

ditorium, Lersø Parkallé 105. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

maj@bstdanmark.dk. 

Charlotte Strøm

Titel: Diabetic macular edema;

aspects of quantitation and

pharmacological intervention.

Tid: 6/9-02, kl. 13.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Lillle Aud.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Mikkelborg Allé

8, 2970 Hørsholm, e-mail:

Charlotte_Strom@dadlnet.dk. 

Marianne Ifversen

Titel: Comparison of methods for

detection of minimal residual

disease and purging of stem

cell products in neuroblastoma.

Tid: 6/9-02, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud B. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Heinesgade 6,

4.tv., 2200 Kbh. N, e-mail:

Ifversen@rh.dk.

Kirsten Ellegård Sidenius

Titel: House dust mites and their

allergens.

Tid: 9/9-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, opg. 44,

Aud. 2. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Evavej 17, 3500

Værløse. 

Susanne Oksbjerg Dalton

Titel: Psychiatric disorders and

cancer risk: Register-based

studies.

Tid: 9/9-02, kl. 15.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, lok. 4.1. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Institut for epi-

demiologisk Kræftforskning,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø. 

Pernille Bach-Mortensen

Titel: Diagnosis of osteoporosis

and prediction of fracture risk

using a new bone-mass

estimating technique: Digital

X-ray Radiogrammetry.

Tid: 12/9-02, kl. 13.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3-4. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Hostrups Have

18, 4. th., 1954 Frb. C. 

Christian Rasmussen

Årsag, diagnostik samt behand-

ling af perioperativ myo-

kardieiskæmi ved koronar 

by-pass kirurgi med speciel

relation til grafsvigt.

Tid:13/9-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Juliane

Marie Vej, opg. 93, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Rosenstandsvej 8,

2920 Charlottenlund, e-mail:

cras@dadlnet.dk.

Thomas Elung-Jensen

ACE-inhibition in progressive

chronic nephropathy. The im-

portance of dosage.

Tid:13/9-02, kl. 15.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Store Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Baldersgade 1,

3.th., e-mail: thomaselung

jensen@hotmail.com.

Christine Bjørn Jensen

Titel: Metabolic charaterization

of healthy young men with

low birth weight – evidence

for early differential defect of

insulin secretion and cellular

glucose metabolismæ.

Tid: 19/9-02, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ordrupvej 127,

st., 2920 Charlottenlund. 

Hanne Christensen 

Titel: Secondary brain damage in

acute stroke: The role of in-

flammation and predictors of

deterioration.

Tid: 20/9-02, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeskolens Auditorium. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Frederiksborg-

gade 172, 2. tv., 2400 Kbh. NV,

e-mail: hv04@bbh.hosp.dk. 

Charlotte Møller 

Titel: Hospitalisation and convale-

scence following hysterectomy.

Tid: 27/9-02, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3-4. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Griffenfelds-

gade 10, 1. tv, 2200 Kbh. N. 

Naturvidenskab ▼

Pernille Winding

Titel: Calmodulin and Alg-2 – Ca2+

Signaling in Life and Death. 

Tid: 29/8-02, kl. 14.15.

Sted: Botanisk Auditorium, Go-

thersgade 140.  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos sekretær

Anne Gade Nielsen, Moleky-

lærbiologisk Institut, tlf. 3532

2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk. 

Peter A. Stæhr

Titel: Optical properties of ma-

rine phytoplankton.

Tid: 30/8-02, kl. 13.00.

Sted: Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Helsingørsgade 51,

Hillerød.

Hans Skov-Petersen 

Titel: GIS, Accessibility, and Phy-

sical Planning. 

Tid: 30/8-02, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B. 

Årets rusfest 2002
De officielle immatrikulationshøjtideligheder, hvor rektor by-

der de nye studerende velkommen, finder sted den 3. septem-

ber hhv. kl. 15.30 og kl. 17.00 i Universitetets Festsal på Frue

Plads. Dørene åbnes en halv time før. Fra kl. ca. 17.30 vil der

være fest i Konsistoriegården hvor et orkester spiller op til

dans. Der sælges øl, vand og forfriskninger, og festen varer til

kl. ca. 22.30.

Studerende der skal immatrikuleres, kan til deres pårørende få

udleveret adgangskort (maks. 2 stk.) til festsalens galleri. Dis-

se kort udleveres mod forevisning af den studerendes ad-

gangskort så længe oplag haves. Adgangskort udleveres i Le-

delsessekretariatet, Frue Plads, port A, opg. N den 29/8 og

30/8 kl. 13-15.



Kvalitetsforskel
Kompetenceudvikling er den kvalitetsforskel som interessenterne observerer ved

en persons eller en gruppes måde at arbejde på. Kompetenceudvikling kan kun

være sket hvis interessenterne oplever en værdifuld forskel.

Erhvervspsykolog Arne Vestergaard.

PUMA’s kursuskatalog for efteråret er på
gaden. Kataloget blev udsendt til alle en-
heder i juni – spørg efter det i afdelingen

hvis du ikke har set det endnu. Alle kursustil-
bud kan ses på www.ku.dk/puma/.

Medarbejderuddannelse i efteråret
Medarbejderne på Københavns Universitet
skal være godt rustet til både nutidens og
fremtidens opgaver. Hvor det tidligere har
været godt nok at være kvalificeret, skal med-
arbejderne nu også være kompetente – det kal-
der på en bred vifte af udviklingsaktiviteter. 

På fakulteter og institutter er der mange lo-
kale initiativer i gang som involverer både VIP
og TAP. PUMA’s kurser skal skabe nye erken-
delser, færdigheder og dermed handlemulig-
heder for den enkelte, men det er i løsningen
af de daglige opgaver og i samarbejdet på ar-
bejdspladsen at den egentlige kompetencetil-
vækst finder sted. 

PUMA’s konsulenter kommer gerne ud til
institutterne og bistår med afdelingsrettede kur-
ser og rådgivning inden for administrationsud-
vikling, ledelse, medarbejderudviklingssamta-
ler samt personale- og organisationsudvikling. 

Dette efterår byder på en række kursusnyhe-
der inden for områderne Ledelse og organisa-
tion, Personale og forvaltning, Internet og
Pædagogik. Kataloget indeholder naturligvis
også gamle kendinge der introducerer medar-
bejdere til KU’s administrative systemer og
procedurer. I det følgende præsenteres efter-
årets nyheder kort.

Ledelse og organisation

For nye og genvalgte institutledere er der sta-
dig 3 moduler tilbage af Institutlederforløbet
der startede i foråret. Specielt for studieledere
udbydes et kursus i jura der omhandler retlige
krav til studieadministrativt arbejde. 

Kursus/Dato:
Det personlige lederskab 

3.-4. december (2 dage)

Medarbejderudviklingssamtaler, grundlæggende

8. november (1 dag)

Vanskelige samtaler 

9. september (1 dag)

Jura for studieledere 

14. november (1 dag)

Fokus på kompetenceudvikling for SU’er 

27. august og 24. oktober (1/2 dag)

Institutlederforløbet: 

Medarbejderudviklingssamtaler 

6. september (1/2 dag)

Administrative ledelsesværktøjer 

8. oktober (1 dag)

Personalepolitik i praksis 

25. oktober (1/2 dag)

Personale og forvaltning

Inden for udvikling af personlige kvalifikatio-
ner udbydes kurset Kulturel mangfoldighed.
Kurset kommer ind på hvad der sker når for-
skellige kulturer mødes og giver redskaber til
at møde de interkulturelle udfordringer på en
anerkendende og udviklende måde.
Biografikursus for seniorer henvender sig til
medarbejdere der overvejer at trække sig til-
bage. På kurset gives inspiration til hvordan
man kan planlægge de sidste år på arbejdsmar-
kedet samt selve tilbagetrækningen. Emnerne
omhandler bl.a. økonomi og de mentale og
livsstilsmæssige forandringer der vil komme. 

Kursus/Dato:
Samarbejde og kommunikation 

– den personlige vinkel 

9.-10. december (2 dage)

Kulturel mangfoldighed 

– hvordan tackler du interkulturelle udfordringer?

21. oktober (1 dag)

Stresshåndtering 

27. november (1 dag)

Personlig planlægning 

18. september (1 dag)

Assertionstræning 

11.-12. november (2 dage)

Hurtig og effektiv læsning 

22.-23. oktober (2 dage)

Notat- og referatteknik 

16.-17. september (2 dage)

Aktiv korrekturlæsning 

7. november (1 dag)

Dansk retskrivning – i udvikling eller afvikling? 

1. oktober (1 dag)

Startpakke for kontorelever 

29. august startes et 5-dages forløb

Forvaltningsretsligt grundkursus 

10. oktober (1 dag)

Introduktion til journal og ScanJour* 

5., 6. og 14. november (3 dage)

Udvidet brug af ScanJour* 

27. november (1 dag)

Ferie- og fraværsregistrering i ScanPas* 

9. september (1 dag)

Fiktive feriepenge* 

28. oktober (1/2 dag)

Åbent hus i Personale & Jura 

29. oktober (1/2 dag)

Biografikursus for seniorer 

– livsforløbet i fortid/fremtid

21.-22. november (2 dage)

Professionel håndtering af de trykte medier 

20. november (1 dag)

Pædagogik

Kurset Formidling i praksis – sig det så det kan
mærkes! er for VIP-medarbejdere der vil have
inspiration til at formidle deres faglige viden.
Der arbejdes bl.a. med at målrette formidlin-
gen til målgruppen og til den aktuelle situa-
tion. På kurset Visuel præsentationsteknik ar-
bejdes med teknikker til at præsentere det fag-
lige stof visuelt og inspirerende. 

Kursus/Dato:
Formidling i praksis – sig det så det kan mærkes!

30.-31. oktober (2 dage)

Visuel præsentationsteknik for VIP 

25. november (1 dag)

Pædagogisk lynkursus* 

23. september (1/2 dag)

Projekt- og specialevejledning* 

11. oktober (1 dag samt 1/2 opfølgningsdag 

der aftales under forløbet)

Studieadministration

På kurset Den nye eksamensbekendtgørelse gi-
ves en introduktion til fortolkning af de nye
regler der træder i kraft dette efterår.

Kursus/Dato:
Introduktion til studieadministration

26. september og 3. oktober (2 halve dage)

Den nye eksamensbekendtgørelse

4. november (1/2 dag)

Fønix introduktion*

11. september, 10. oktober og 

5. november (1/2 dag)

STV-systemet*

17. september (1 dag)

Økonomi og regnskab

Kurset EU-regnskabsføring er nyt og henvender
sig til medarbejdere med ansvar for regnskab i
forbindelse med EU projekter. Discoverer er et
internetbaseret genereringsværktøj der giver
mulighed for at hente og analysere data fra
Universitetets databaser. Kurset henvender sig
til medarbejdere der ofte har behov for at ge-
nere ad-hoc rapporter fra ØSS og ScanPas.
Kurset Ekstern finansiering er blevet revideret
og indeholder nu også personaleforhold.

Kursus/Dato:
Ekstern finansiering*

2. oktober (1 dag)

EU-regnskabsføring

28. august (1/2 dag)

Regnskabsafstemning*

10. september (11/2 time)

Kontoudskrifter*

6. november (11/2 time)

Tjenesterejsecirkulære og rejseafregning*

25. september (2 timer)

ØSS for begyndere

12. november (1 dag)

MiniRegn introduktion

9. oktober (1/2 dag)

MiniRegn avanceret

10. september og 2. oktober (1 dag)

Discoverer

24. oktober (1 dag)

Internet

Kurset Design og brugervenlighed på internettet
er en nyhed der er rettet mod webmedarbej-
dere. Til samme målgruppe udbyder Portal-
værkstedet en Webnet seminarrække i form af 
3 gå-hjem-møder – læs mere på www.ku.dk/
portal/webnet/.

Kursus/Dato:
Internettet i det daglige*

4. november (1 dag)

FrontPage 2000 introduktion* 

7.-8. oktober (2 dage)

Målrettet kommunikation på internettet

8. november (1/2 dag)

Design og brugervenlighed på internettet

26. november (1 dag)

*Basis kurser 
Kurser markeret med * er fast tilbagevendende
kurser der udbydes 1-2 gange årligt efter be-
hov. Er der ekstra stor søgning til enkelte kur-
ser, oprettes ekstrahold. Tilmeldinger hertil
kan derfor indsendes når som helst – også selv
om et annonceret kursus er passeret. Kursus-
datoer findes i kursuskataloget og på
www.ku.dk/puma/ der løbende ajourføres
med ekstrahold.

IT-kurser hos 4D konsulenterne
PUMA’s uddannelsesaftale med 4D
konsulenterne omfatter flere forskellige ud-
dannelsestilbud:
–   Åbne kurser til Københavns Universitet

priser
–   Test til pc-kørekort
–   Lukkede kurser for afdelinger eller grupper

af medarbejdere
Aftalen med 4D konsulenterne omfatter ud-
dannelsestilbud inden for Microsofts mest al-
mindelige edb-programmer. 

Konsulentydelser
Medarbejderudvikling kan også foregå i grup-
per ude i afdelingerne ved at en PUMA konsu-
lent yder bistand til en specifik opgave. 
Administrativt 10.000 km’s eftersyn: PUMA til-
byder hjælp til selvhjælp. Med udgangspunkt i
enhedens opgaver, redskaber og ønsker tilby-
des rådgivning omkring administrative rutiner
med henblik på at optimere det daglige arbej-
de.
Medarbejderudviklingssamtaler på instituttet:
Med den ny personalepolitik for Købehavns
Universitet og nye retningslinjer for kompe-
tenceudvikling skal alle medarbejdere på
Københavns Universitet årligt tilbydes en
samtale med deres nærmeste leder. PUMA til-
byder at være sparringspartner i den indleden-
de fase.
Skræddersyede kurser: PUMA’s konsulenter til-
byder i samarbejde med den enkelte enhed at
skræddersy kurser og forløb der modsvarer en-
hedens aktuelle behov. 
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Praktiske oplysninger
Læs mere i kursuskataloget der er sendt til

alle enheder på universitetet, eller på

www.ku.dk/puma/. PUMA’s kursussekreta-

riat kan kontaktes på tlf. 3532 2659 eller 

e-mail: puma-info@adm.ku.dk. 

For interne kurser opkræves normalt en

kursusafgift på 600 kr. pr. dag uanset kur-

sustype. Optagelse sker i den rækkefølge

tilmeldingerne modtages. Tilmeldingen er

bindende og skal som regel være PUMA i

hænde senest tre uger før kursets start,

men kurser med eksterne undervisere har

dog længere tilmeldingsfrist.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Tiltrædelsesforelæsning: 
Retsfilosofien mellem teori og praksis
Prof., dr.jur. Henrik Zahle

Tid: 30/8 kl. 14.15

Sted: Anneksauditorium A, Studiestræde 6

Arr.: Det Retsvidenskabelige Institut A

Oplevelser i forbindelse med ophold som epidemiolog på Centers 
for Disease Control & Prevention, Atlanta GA, USA 2001-2002
Kåre Mølbak, AMTI, SSI

Tid: 3/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Køn og krop – i kunsten
Sanne Kofod Olsen, kurator; Susan Hinnum, billedkunstner; Rune Gade, kunsthistoriker; 

Camilla Jalving, kunstkritiker og Malene Vest Hansen, kunsthistoriker 

Tid: Tirsdage 3/9-02 – 1/10-02, 

kl. 19.00-21.45

Sted: KVINFO’s bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, www.kvinfo.dk

Pris: Kr. 225. Tilmelding senest 23/8 med navn og adresse til KVINFO, tlf. 3313 5088, 

e-mail: Line.Holst@kvinfo.dk

Hvad betyder det for den kunstneriske oplevelse når kunstneren bruger sit køn, sin personlige 

erfaring og til tider også sin krop som et element i kunstværket? Og giver det mening at tale om 

kvindelighed, mandlighed og kunstpraksis? Disse fem foredrag sætter tingene på spidsen.

Interfaith Relations and Reconciliation
Dr. Andreas D’Souza, Henry Martyn Institute, Hyderabad

Tid: 4/9 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 3., vær. 321

Arr.: Institut for Systematisk Teologi
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Winners and Losers in 
Two Centuries of Globalization 
Prof. Jeffrey G. Williamson, Harvard University

Tid: 5/9 kl. 14.00-16.00

Sted: Festsalen, Frue Plads 

Arr.: WIDER, Danida, Økonomisk Institut og 

Nord/Syd Satsningsområdet 

Tilmelding: Senest 3/9-02 på tlf. 3392 1428, 

e-mail: annual-lecture@wider.unu.edu

Dette er den årlige WIDER (World Institute for Development

Economics Research) forelæsning. Her opsummeres blandt

andet hvad vi ved om vinderne og taberne gennem tidligere

og nuværende opsving, inklusiv det næsten altid oversete

aspekt i den moderne debat – udgiftssiden og priserne på

forbrugsgoder. Jeffrey G. Williamson er Laird Bell Professor i økonomi ved Center for International

Development på Harvard og forfatter til mere end 150 artikler og 20 bøger om økonomisk historie og

økonomisk udvikling, inklusiv ‘The Age of Mass Migration’ (med T. Hatton) og ‘Growth, Inequality,

and Globalization’ (med P. Aghion).

Lauge Koch Sagen – den danske geologstrid 1935-38
Christopher Ries, Roskilde Universitetscenter

Tid: 5/9 kl. 14.00-17.00.

Sted: Geologisk Museum, Aud. 1

Arr.: Christopher Ries

Katolsk filantropi versus protestantisk velfærd. Sankt Joseph Søstrenes
katolske hospitalsimperium i Danmark
Susanne Malchau

Tid: 5/9 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen-Salen 

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter

Tilmelding: Tlf. 3532 3920, e-mail: center@humanities.dk

‘Windowing’ – eller hvordan kan et verbums valens styre den måde en
ikke-sproglig situation modelleres sprogligt?
Lektor Lisbeth Falster Jakobsen

Tid: 6/9 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31.

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Internationalism, Globalism, and Visual Culture
Prof. Sarat Maharaj, Goldsmiths College, London

Tid: 6/9 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, ny bygning (mellemste), lok. 27.1.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/gb



Af Louise Witt

Ilærebogen er trykt et menu-kort: Chokoladeka-
ge, ostesandwich, rødvin, chips, cappuccino står
der på en lang liste. Og i klasseværelset lyder det

på dansk med diverse accenter: Kan du godt lide
cappuccino? Ja, jeg elsker cappuccino. Kan du lide
rødvin? Nej, jeg kan ikke fordrage rødvin.

Sådan er scenariet i disse dage i klasselokalerne
på Institut for Nordisk Filologi på KUA. Her terper
300 studerende fra hele verden dagligdagsdansk.
De har meldt sig til et tre ugers kursus i det danske
sprog, og da Universitetsavisen kigger ind, er dagens
lektie evnen til at begå sig på en københavnsk café.

Anne Smedegaard, nordiskstuderende på 7. se-
mester, er en af de mange lærere, og hun styrer
strømmen af spørgsmål oppe ved tavlen.

»Vi øver nogle meget faste vendinger med dem.
Kan du lide det ene? Kan du lide det andet? Så skal

de bare huske de sætninger og skifte et enkelt ord
ud: cappuccino, danskvand og så videre. Det er
helt håbløst at terpe grammatik og uregelmæssige
verber når vi kun har tre uger,« forklarer Anne
Smedegård.

Hun fortæller at andre dages lektier har været
talrækken og klokken på dansk. De unge udlænd-
inge har også lært ord om vejret – ord som gråvejr,
overskyet og solskin. Måske fordi vejret er et yndet
dansk konversationsemne og de unge sandsynlig-
vis render ind i en snakkesaglig pensionist ved et
busstoppested.

Om eftermiddagen bliver de unge fodret med
dansk kultur. De ser film som ‘Festen’, ‘Idioterne’
og ‘Babettes gæstebud’ – dog med engelske under-
tekster. Der er også et kursus i dansk litteratur, ‘Fra
sagaerne til Peter Høeg’, kogt ned til to timer. Så er
der også mulighed for at lyde lidt intellektuel i ca-
fé-diskussionen. ■

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Kursus i café-dansk
300 udvekslingsstuderende terper i disse dage café-
fraser og andet dagligdagsdansk på KUA
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Susanne Mitterhuber, 21 år, 

antropologi, Østrig

– Hvad er dit yndlingsudtryk? 
»Kan du tale engelsk?«
– Hvornår taler du dansk?
»Jeg har kun talt dansk én gang. Det

var fordi jeg var faret vild og spurgte en
pensionist om vej. Hun kunne ikke tale engelsk
og måtte bruge armene for at vise vej.«

– Hvad synes du om det danske sprog? 
»Det er mærkeligt at danskerne spiser bogsta-

verne når de taler. Man skal kun udtale halvde-
len af de bogstaver et ord består af. ‘Jeg kan lide’
hedder bare ja ka li. Det er svært at lære.«

– Hvad kendte du til Danmark inden du kom? 
»Vikinger og Roskildefestival. Og så var Ham-

let prins af Danmark.«

Alex Palmer, 21 år, 

statskundskab, Californien

– Hvad er dit yndlingsudtryk? 
»Selvfølgelig og Kan du tælle til tyve på

dansk? Det sidste lyder bare så cool.«
– Hvornår taler du dansk? 
»Jeg prøvede at bestille en stor kop

kaffe på dansk på McDonalds. Men da jeg havde
sagt jeg vil gerne, afbrød servitricen mig og sagde
at hun altså godt kunne tale engelsk.«

– Hvad synes du om det danske sprog?
»Der er mange ord som minder om engelsk. Og

egentlig behøver jeg slet ikke lære dansk, for alle
taler godt engelsk. Men jeg har ikke lyst til at vir-
ke som en selvoptaget amerikaner der bare går
ind i en butik og taler sit eget sprog. Det virker
mere respektfuldt at prøve at tale dansk.«

– Hvad kendte du til Danmark inden du kom? 
»For mig var det en slags fantasiland. Alle sta-

tistikkerne siger jo at danskerne er nogle af de
bedste til at passe på miljøet, og at der ikke er så
meget vold og kriminalitet i landet. Jeg synes og-
så jeg har læst at danskerne er de lykkeligste
mennesker i verden. Og det er virkeligt et mere
trygt sted. Jeg er ikke bange for at gå ud om af-
tenen som i Los Angeles, og jeg føler ikke jeg be-
høver at låse min cykel.« 

Lucie Jarkovská, 23 år, 

sociologi, Tjekkiet

– Hvad er dit yndlingsudtryk? 
»Tak og jeg hedder Lucie. Jeg kom-

mer fra Tjekkiet.« 
– Hvornår taler du dansk? 
»Næsten aldrig. Jeg kan ikke huske ordene i situatio-

nen. For eksempel skældte nogle cyklister ud på mig en
morgen fordi jeg kom til at stoppe midt på cykelstien. Så
kom jeg til at sige Jezisi prominte, jezisi priminte som bety-
der: ‘Gud, det er jeg ked af’. Jeg kunne ikke huske hvad
‘undskyld’ hedder. Jeg siger mest bare ‘tak’.

– Hvad synes du om det danske sprog? 
»Jeg synes næsten ikke det er andet end vokaler – på

den måde er det forskelligt fra tjekkisk.«
– Hvad kendte du til Danmark inden du kom? 
»Som lille var jeg på udveksling på Møn hvor jeg forel-

skede mig dybt i en dreng på 13 år. Vi var pennevenner i
et år, så jeg har et nostalgisk forhold til Danmark. Ellers
kender jeg kun dronning Margrethe.«

Igor Moser, 21 år, 

statskundskab, Schweiz

– Hvad er dit yndlingsudtryk?
»Det vil jeg gerne.« 
– Hvornår taler du dansk?
»Jeg bor hos en ældre dame i Syd-

havnen. Hun spørger hele tiden: Vil du
have et glas juice? Vil du have noget at spise? Så
svarer jeg: Det vil jeg gerne.«

– Hvad synes du om det danske sprog? 
»På papir ligner ordene tysk. For eksempel er

Spiller du badminton næsten ens med Spielst du
badminton. Men når jeg hører folk tale i bussen
om morgenen, går det så stærkt og hakkende at
det lyder som kinesisk.«

– Hvad kendte du til Danmark inden du kom? 
»Det er et af verdens fladeste lande, og så går

folk op i fællesskab og sammenhold.«


