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En modstandsrede i Haiderland
Universitetet i østrigske Klagenfurt har gode muligheder for at give Jörg Haider 
værdig modstand i hans eget forbundsland. Det mindste tegn på revolutionær 
aktivitet udelukker imidlertid universitetet fra økonomiske tilskud.
LÆS SIDE 8-9

Supertanker 
skaber røre  
Ideen om at fusionere seks-syv universiteter i
København bliver positivt modtaget af politikere,
erhvervsliv og visse rektorer. Men større er ikke
nødvendigvis bedre, mener kritikere.
LÆS SIDE 3

Natur eller social
konstruktion?
Det er let at latterliggøre de gamle forestillinger
om de enkelte racers fejl eller fortrin. Men hvad
siger biologien i dag om racer, og hvorfor
fortsætter vi nærmest per refleks med at inddele
folk i de samme store racegrupper? 
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Kend din kantine
Hvem udbyder den værste kaffe til den mest
uforskammede pris? Hvilke omgivelser er så
grimme at alle sanser på forhånd går i baglås?
Hvor brygges den ækleste ruskomsnusk? Hvis
æg er grønnest? Vi måler kantinernes STÅ-pro-
cent i tunger ud af halsen. Bagsidens madanmel-
der har besøgt Jura-Husets kantine.
LÆS BAGSIDEN

Margrethe III
Interview side 4-5
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Afslutningen på år 2000 skete ikke uden
dramatik. Endnu engang blev der ændret
på vor ministerielle tilknytninger, og uni-

versiteterne kom - helt overvejende - tilbage til
Undervisningsministeriet. Forskningsministeriet
tager sig godt nok stadig af forskning, men ikke så
meget som før, og i hvert fald er universiteternes
basisforskningsmidler nu flyttet tilbage til Under-
visningsministeriet.  Vi kender endnu ikke den en-
delige ressortfordeling, men det gamle Forsk-
ningsministerium bliver nu til et IT- og forsknings-
ministerium. Hvis der er en idé med de forskellige
betegnelser på ministerierne, må vi gå ud fra at
vennerne i Bredgade ikke helt vil glemme os, selv-
om IT nu er rykket frem foran forskningen. 

Set fra vores side kan vi kun hilse det velkom-
men at vores undervisning og forskning nu

også myndighedsmæssigt og bevillingsmæssigt
samles. Om end det jo tydeligvis er en del af en
politisk kabale der har skullet gå op ved denne re-
geringsrokade, tillader vi os at se det som tilslut-
ning til det vi så ofte har sagt - at den forsknings-
baserede undervisning er universiteternes kende-
tegn, den må ses i sammenhæng og administreres
og finansieres i sammenhæng. Det håber vi bliver
en positiv effekt af omlægningen.

Vi har for alvor taget hul på det 21. århundre-
de, og vigtigheden af universiternes rolle - el-

ler her skulle vi måske hellere sige vigtigheden af
viden og uddannelse - bliver tydeligere og tydeli-
gere. Forskellen i formuleringen er vigtig, for me-
get tyder på at vi står overfor en udvikling hvor vi-
den og uddannelse, selv på det højeste niveau, ik-
ke i længden udelukkende bliver et universitets-
anliggende. Ikke mindst informationsteknologien
og internettet vil være med til at bryde universite-
ternes monopol på udbud af forskningsbaserede
uddannelser. Ingen kan dog i dag spå ret langt ud
i fremtiden om de strukturer der vil blive gælden-
de på dette marked, men det synes sikkert at der
bliver tale om en konkurrence der ikke vil lade sig
indhegne af de nuværende grænser. 

Universitetet får her en opgave med på den ene
side at tage konkurrencen op, på den anden

side at forholde sig eksklusivt til det kvalitetskrav
vi vil fastholde og tilbyde. Udviklingskontrakten
for Københavns Universitet tager forsigtigt fat på
nogle af de forhold der vedrører en sådan omstil-
lingsproces, men  kun i begrænset omfang, og de
flerårsaftaler der kom i hus med de seneste fi-
nanslovsforhandlinger, rummer også kun begræn-
sede retningslinier for fremtiden og vil i sig selv
kun sætte moderate fornyelser i værk. Det synes
således at høre til grundvilkårene at de offentlige
ressourcer ikke bliver meget større i fremtiden,
samtidig med at den internationale konkurrence
om viden og uddannelse bliver skrappere, og kra-
vene til institutionerne om at profilere sig over for
offentligheden og afregne deres bevillinger på en
forståelig måde, skærpes. 

Der er således meget der skal tilgodeses for de
samme penge, og spørgsmålet om hvordan

Københavns Universitet skal markere sig om 10-
15 år er  ikke et spørgsmål vi kan vente med at be-
svare, eller lade dem om det der til den tid råder.
Vi bliver nødt til allerede nu at være med til at
lægge hovedlinierne, og vi bliver nødt til at formu-
lere vore visioner meget eksplicit hvis vi skal gøre
os gældende i en større sammenhæng. Tager vi ik-
ke selv fat på spørgsmålet om fremtiden for
Københavns Universitet, og gør vi det ikke med en
vis styrke, så vil andre hurtigt få overtaget. ‘Vi’ er i
denne sammenhæng ikke blot rektorat og Konsi-
storium, men alle der på den ene eller anden må-
de træffer beslutninger i udvalg og råd.  

Københavns Universitet har med sin faglige
bredde og videnskabelige tradition særlige

forpligtelser, og dem skal vi fastholde og forfægte,
også når vi skal agere som aktør i det globale, det
nationale og det regionale uddannelses- og forsk-
ningssamfund. Åben Universitetsvirksomhed har
været en væsentlig aktivitet med henblik på at ud-
brede Københavns Universitets undervisnings-
virksomhed til andre grupper i samfundet end
den traditionelle gruppe af studerende. En sådan
synliggørelse af KU’s faglige kapacitet vil blive
styrket i de kommende år, blandt andet gennem
opbygning af særlige efter- og videreuddannelses-
tilbud hvis indhold blandt andet bestemmes af
specifikke behov hos erhvervsaktive grupper i
samfundet. Dette er en ny opgave ikke blot for
Københavns Universitet, men for alle  videregåen-
de uddannelser verden over. Om vi så kan gøre os
gældende i et sådan spil afhænger i høj grad af
den kvalitet og viljestyrke vi vil lægge bag, lige-
som det vil afhænge af  samfundets bevågenhed.

Ligeledes kræver forskningssiden ikke blot sam-
fundets bevågenhed, men også universitets-

samfundets opmærksomhed på det eksterne sam-
arbejdes nødvendighed. Eksternt samarbejde er
stadig mere oplagt for nogle fagområder end det
er for andre, men på alle felter skal vi profilere os,
vise vor kompetence og kvalitet op til det højeste
internationale niveau. I den forbindelse har Øre-
sundsuniversitetet vist sig at være et særdeles ef-
fektivt redskab til at markere vores del af Skandi-
navien som en vidensregion hvor samarbejdet
mellem den offentlige og den private sektor om
udnyttelsen af forskningens resultater i rigt mål
tiltrækker både arbejdskraft og risikovillig kapital.
I det nye år har Københavns Universitet overtaget
formandsskabet og forpligtelsen til at videreføre
dette arbejde i regionen. Vi går ind til denne opga-
ve med entusiasme og store ambitioner, men
glemmer ikke det nære. Københavns Universitet
har en fortsat forpligtelse til at være en intellektu-
el og kulturbærende kraft i det danske samfund.
Der er således nok at tage fat på. Heldigvis. ■

God arbejdslyst og et rigtig godt nytår.
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KUM M E N TA R Ve d  d et  g rø n n e  b o rd

Nye udfordringer 
i det globale 
videnssamfund

Universitetsavisen

Af rektor Kjeld Møllgård 

og prorektor Joan Conrad

Som minister for både forskning og undervisning vil Margrethe Vestager 

få god brug for alt det hun har lært på økonomistudiet på Københavns 

Universitet. Om det er en fordel for studerende og ansatte vil blive nøje 

vurderet ved de årlige eksamener. 

Opgør med isolationen
I vinterens løb kom det til at stå tydeligere for stadig flere meningsdan-
nere på universitetsområdet at en mulig forklaring på de fortsatte
nedskæringer kunne være den generelle tilbagetrukkethed som århun-
dreders traditioner har udviklet (på universiterne).

Debatartikel af formand for Akademikernes Centralorganisation 
Svend M. Christensen, 15. januar 2001

Universiteter i politisk kabale
Det er en farce at landets højeste læreanstalter igen bruges som kastebold
i spillet mellem to regeringspartier, for det rimer meget dårligt med de
gentagne hensigtserklæringer om at satse på forskning og uddannelse.
Bag universiteternes omskiftelige tilværelse ligger en lurende uenighed
mellem de to regeringspartier. De radikale ønsker at bevare sammen-
hængen i uddannelsesforløbet fra folkeskole til universiteter. 
Det støder sammen med socialdemokraternes mærkesag der har været at
skabe et stærkt forskningsministerium. 

Leder i Politiken den 29. december

Microsoft University
Mange firmaer er nu gået ind undervisningsområdet. Nogle vil gerne
være undervisningsinstitutioner - flere tusind er ved at oprette firmauni-
versiteter.(...)Mange universiteter vil fortsat blive drevet som seperate
enheder, men andre vil blive opslugt af koncerner fordi man på den måde
hurtigt opnår fordelen ved global branding.

Kronik i Information den 4. januar af Michael Thorne, prorektor ved 
Napier University i Edingburgh fra indledningen til antologien: Foresight.
Universities in the Future, UK 1999.

AKADEMIKERNE
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MEGAUNIVER S ITE T ▼

strativ ledelse der dækker alle
universitetets institutioner, vil
sætte turbo under den udvik-
ling som allerede er i gang, si-
ger Hans Hultborn.

Dekan Tage Bild på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet: 

– Hvis ikke man tænker sig
godt om, risikerer man at skabe
en stor ubevægelig kolos. Al
universitetsforskning viser at
universitetsenheder med 10.-
15.000 studerende er de mest
dynamiske og funktionsdygti-
ge. De enkelte fakulteter eller
sub-universiteter må have stor
autonomi i en sådan konstruk-
tion, siger han. 

Dekan for Det Humanistiske
Fakultet John Kuhlmann Mad-
sen:

– Ideen er god, men den ville
være mere interessant for hu-
maniora hvis fx Filmskolen, Te-
aterskolen, Kunstakademiet og
Bibliotekskolen også blev ind-
draget. En sammenlægning af
de forskellige institutioners ad-
ministration kan dog skabe et
unødigt tungt bureaukrati. Der-
for må man sørge for at rationa-
lisere voldsomt. Det er forud-
sætningen for en omgående og
uomgængelig divisionering af
megainstitutionen. ■

Af Lise K. Lauridsen og 
Richard Bisgaard

Måske kommer der til
at stå University of
Denmark eller Hoved-

stadens Storuniversitet på frem-
tidens studiekort. Akademiker-
nes Centralorganisation(AC)
har i et debatoplæg  lanceret
ideen om en universitetsfusion
i hovedstaden. Og arbejdet med
hvordan det kan lade sig gøre
at samle de højere læreanstal-
ter og sektorforskningsinstitut-
ter under en ledelse og et navn,
er allerede gået i gang, skriver
Ugebrevet Mandag Morgen.
Ideen er at lægge fx Køben-
havns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet(DTU),
Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole(KVL), Han-
delshøjskolen i København,
Den Farmaceutiske Højskole,
IT-Højskolen og Danmarks
Pædagogiske Universitet ind
under én hat. Den eksisterende
universitetsstruktur er udeluk-
kende historisk betinget, fast-
slår AC i sit debatoplæg.
Et nyt fusioneret universitet i
København vil i givet fald blive
et af de største i Europa, større
end fx Oxford, Hamburg Uni-
versitet og Freie Universität i
Berlin.

Fordelen ved et sådant superu-
niversitet er, ifølge fortalerne,
at de københavnske forskere vil
få bedre muligheder for at ar-
bejde på tværs af fagområder. 
Et storuniversitet vil også bety-
de at København kommer til at
stå stærkere i den internationa-
le konkurrence om at udvikle
ny viden, tiltrække flere uden-
landske forskere og skabe flere
arbejdspladser. 
Samtidig vil de studerende få
en højere værdi af deres eksa-
mensbevis da de københavnske
universiteter vil få styrket deres
image internationalt. 
Omvendt mener kritikere af fu-
sionstanken at større ikke nød-
vendigvis er bedre. Universite-
ter bliver bedømt på kvaliteten
af det arbejde de leverer og ik-
ke på deres navn eller størrelse.
Og udenlandske erfaringer med
storuniversitetsdrift viser at le-
delsen ofte har svært ved at sik-
re kvaliteten.

KU positivt indstillet
På Københavns Universitet er
rektor Kjeld Møllgård positiv
over for ideen. Da han tiltrådte
som rektor i 1994 var han frem-
me med lignende tanker.

– Hvis vi vil være med på ver-
denskortet over de vigtigste
universiteter, bliver vi nødt til

at samle ressourcerne og lave
en fælles planlægning. Ser vi på
de største udenlandske univer-
siteter, så hører mange af de
uddannelser vi har spredt på
forskellige institutioner, hjem-
me på det samme universitet.
Ideen er ikke at nogen skal æde
nogen, men at få en åben drøf-
telse af om vi kan lave nogle an-
dre og bedre strukturer end de
eksisterende, siger Kjeld Møll-
gård.

Et par af de andre rektorer i
hovedstaden er dog åbenlyst
skeptiske over for et tættere
samarbejde med KU før der er
styr på økonomien og ledelses-
forholdene, fremgår det af Uge-
brevet Mandag Morgen. Rektor
på DTU Hans Peter Jensen insi-
sterer således på at DTU-mo-
dellen i givet fald skal være sty-
ringsmodel på et nyt superuni-
versitet. Modellen betyder at
rektor skal ansættes af en besty-
relse hvoraf flertallet er hentet
uden for universitetet.

Samme holdning giver Dansk
Industri(DI) udtryk for. 

Under én hat
AC’s fusionsmodel vil efter
amerikansk forbillede betyde
mere selvbestemmelse til det
enkelte fakultet idet bevillin-
gerne til institutioner og fakul-

teter vil komme direkte på fi-
nansloven. Den tanke kan de-
kanerne på KU godt lide. Men
at afskaffe de valgte ledere til-
taler hverken rektor eller deka-
nerne på KU.

Generelt er fakulteternes le-
dere åbne over for tanken om et
superuniversitet, om end nogle
har større forbehold end andre.

Dekan på Naturvidenskab
Henrik Jeppesen:

– Allerede for 10-12 år siden
foreslog jeg i en artikel i Politi-
ken at lave et “University of
Copenhagen”. Og det går jeg
stadig ind for. Men det må ikke
blive sådan at det forhindrer
det intensive samarbejde der er
med de naturvidenskabelige fa-
kulteter på Århus og Syddansk
Universitet.

Dekan på sundhedsviden-
skab Hans Hultborn:

– En endnu større institution
end KU er ikke er nogen fordel i
sig selv. Argumentet er vel sna-
rere at KVL, DTU og KU har om-
råder som overlapper hinan-
den. Der er allerede åbnet for
samarbejde i relation til det
kommende bioteknologiske
forskningscenter, BRIC, og i re-
gi af Øresundsuniversitetet.
Men samarbejdet kunne blive
mere vidtrækkende med en an-
den struktur. At lave en admini-

Supertanker 
skaber røre 

Ideen om at fusionere seks-syv universiteter bliver positivt 

modtaget af politikere, erhvervsliv og visse rektorer. 

Men større er ikke nødvendigvis bedre, mener kritikere

De studerende er vejen frem
“Hvis Danmark skal bringes i front i videnssamfundet, handler det først og fremmest om

at universiteterne skaber øget fleksibilitet i uddannelserne, så de studerende kan bevæge

sig frit. Mobile studerende vil skabe en tiltrængt dynamik på universiteterne som centrale

koordinatorer aldrig kan planlægge sig frem til ved at gennemføre mega-fusioner.”

Nyhedsanalyse i Information den 17. januar 2001

SUPER TANKER – Ideen om at

fusionere de københavnske uni-

versiteter og skabe et nyt megau-

niversitet bliver positivt modta-

get af både politikere, erhversliv

og flere rektorer. Men hvordan

kursen skal sættes på en sådan

kolos er der delte meninger om.
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Af Richard Bisgaard og 
Lise K. Lauridsen

Først var der Margrethe I.
Det var den uerfarne ra-
dikale politiker på 29 år

der som nyudnævnt undervis-
ningsminister lagde ud med
skrappe formaninger om at få
de unge hurtigere gennem sy-
stemet – og som var så præget
af sin tankegang fra polit-studi-
et på Københavns Universitet at
hun mere blev opfattet som en
besparelsesminister end en un-
dervisningsminister.

Så kom Margrethe II. Det var
hende som efter en svær ind-
køringsperiode trådte i karak-
ter som undervisningsminister
med en klar vision for hvordan
uddannelsessystemet kunne
gøres mere fleksibelt. 

Først skulle der ryddes op i
mylderet af kortere videregåen-
de uddannelser. Dernæst skulle
de mellemlange videregående
uddannelser reformeres med
tre lovforslag om professions-
bachelorer, centre for videre-
gående uddannelser og opret-
telse af Danmarks Pædagogiske
Universitet. 

Tilbage stod spørgsmålet om
hvad der skulle ske på universi-
tetsområdet – og herom var mi-
nisteren så tavs at mange mis-
tænkte hende for ganske enkelt
at mangle interesse for områ-
det. 

Margrethe III
Nu kommer så Margrethe III.
Det er hende der kort før jul
pludselig fik tildelt det samlede
ansvar for alle landets højere
uddannelser som modydelse
for at de radikale frivilligt afgav
Niels Helveg Petersens post
som udenrigsminister til Social-
demokratiet. 

Prisen herfor måtte forsk-
ningsminister Birte Weiss beta-
le ved at levere sit hjertens-
barn, universiteterne, tilbage til
den radikale undervisningsmi-
nister. Hermed generobrede
Undervisningsministeriet an-
svaret for universiteternes
forskning, ledelsesforhold og
økonomi, mens Forskningsmi-
nisteriets budget med et slag
blev reduceret fra seks til to
milliarder kroner.

Forskningsminister Birte
Weiss har taget omlægningen i
stiv arm ved at erklære at “det
eneste logiske er selvfølgelig at
samle universitets opgaver i et
ministerium.”

Det samme mener stort set
alle aktører på universitetsom-
rådet der har klaget over delin-
gen af universiteterne lige si-
den marts 1998 da Forsknings-
ministeriet overtog ejerskabet
af institutionerne, mens Under-

visningsministeriet beholdt an-
svaret for undervisningen.  

Stor interesse for 
universiteterne
Men hvad med Margrethe Ve-
stager? Er hun også glad for at
få universiteterne tilbage i fol-
den?

– Ja, også i den grad. Jeg
glæder mig så meget til at kom-
me i gang med alle de spænd-
ende opgaver som ligger og
venter på mig. Først og frem-
mest glæder jeg mig over at
forskning og uddannelse nu
igen er samlet i et ministerium.
Selv om der i det daglige har
været et glimrende samarbejde
mellem Forsknings- og Under-
visningsministeriet, er det nu
engang lettere for universiteter-
ne blot at skulle forholde sig til
et ministerium. Det vil alt andet
lige resultere i mindre bureau-
krati, mener Margrethe Vesta-
ger.

Flytningen af universiteterne
er dog kun en halv løsning idet
forskningen stadig splittet op
på to ministerier. Undervis-
ningsministeriet har kun fået
ansvaret for basisbevillingerne,
mens Forskningsministeriet
stadig har ansvaret for de eks-
terne midler fra forskningsrå-
dene, grundforskningsfonden
og diverse programmidler samt
for den overordnede forsk-
ningsstrategi. 

Lyder det ikke som noget rod?
– Joe, men det kan vi sagtens

håndtere gennem samarbejde
mellem de to ministerier.

Men ville det ikke være mere
logisk at samle al forskning i Un-
dervisningsministeriet?

– Det kan man mene. På den
anden side kan man jo ikke ha-
ve et Forskningsministerium
uden forskning, fastslår den
styrkede undervisningsmini-
ster.

Netop det faktum er årsagen
til at et flertal af partiernes
forskningspolitiske ordførere
går ind for helt at lukke Forsk-
ningsministeriet. Formanden
for Folketingets forskningsud-
valg og ordfører for Venstre,
Hanne Severinsen, opridser
dog også en anden mulighed,
nemlig at man i stedet kunne
vælge at styrke ministeriet ved
at give det ansvaret for både
undervisning og forskning på
alle lange videregående uddan-
nelser. Samtidig kunne man
styrke samspillet mellem forsk-
ning, innovation og teknologi
ved at overføre ressourcer fra
Erhvervsministeriet.

Den mulighed vil Margrethe
Vestager dog under ingen oms-
tændigheder høre tale om.

– Og det er af politiske årsa-
ger. Hvor Venstre vil adskille de

højere uddannelser og forsk-
ning fra det øvrige uddannel-
sessystem af hensyn til det pri-
vate erhvervsliv, dér vil Det ra-
dikale Venstre styrke sammen-
hængen mellem de kortere,
mellemlange og lange videre-
gående uddannelser ud fra filo-
sofien om at forskning og ud-
dannelse har en selvstændig
værdi der skal komme hele
samfundet til gode. Universite-
terne spiller en vigtig rolle for
de andre uddannelsesniveauer,
fx ved forskningstilknytning i
uddannelsen af undervisere, og
derfor hører de nu engang også

hjemme i et undervisningsmini-
sterium. Der er en verden til
forskel mellem de to visioner,
siger Margrethe Vestager.

Vestager som 
studenterpolitiker
Det var der også dengang hun
som studenterpolitisk aktiv i
gymnasiet og senere som øko-
nomistuderende på Køben-
havns Universitet fra 1986 til
1993 kæmpede mod daværen-
de undervisningsminister Ber-
tel Haarders politik over for
universiteterne. Vestager lyser
helt op ved tanken.

– Jeg var enormt glad for den
tid. Jeg var meget optaget af
studenterpolitik og sad i studie-
nævn og institutråd. Først langt
senere i min studietid blev jeg
optaget af det partipolitiske,
fortæller hun.

Margrethe Vestager har altid
været engageret. Det er sim-
pelthen en del af hendes opdra-
gelse.

– Allerede i skolen var jeg en
af de sikkert forfærdelige typer
som gerne ville være med i ele-
vrådsarbejde, som gerne ville
male en giraf på frugtboden el-
ler arrangere skolefest. Det har

ligget som uudtalt værdi hos
mine forældre at hvis man tror
det gør en forskel at man enga-
gerer sig, så gør man det, for-
tæller præstedatteren fra Øl-
god.

Hvad har det givet dig at være
aktiv i studenterpolitik?

– Det giver i alt fald en helt
anden tilgang til ens studium.

Du møder studerende fra an-
dre årgange og fag og får en
helt anden berøringsflade med
både lærere og TAP’ere. Og du
får et kendskab til hvilken tan-
kegang der ligger bag den må-
de studiet er organiseret på.

4 Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 01

Fra KU-student 
til undervisningsminister
Universitetet er en af de mest moderne virksomheder i videnssamfundet, 

men den defensive, klagende attitude må lægges på hylden hvis vi skal videre,

mener universiteternes nye førstedame

I N T E RV I E W  ▼

F
O

T
O

:
H

E
IN

E
P

E
D

E
R

S
E

N

En brik i regeringsrokaden
“Set i bakspejlet kunne det være rart at den slags nye ressortfordelinger skete som led i 

en bevidst politisk priotering i stedet for af hensyn til forskellige ministres vægtning.”

Formand for universiteternes Rektorkollegium og rektor på Roskilde Universitetscenter

Henrik Toft Jensen i Information den 22. december 2000
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Bagefter kan jeg se hvilken per-
sonlig udvikling jeg har gen-
nemgået ved at bevæge mig i
det politiske miljø og være med
til at sætte dagsordenen, siger
hun.

Hvis hun kunne gøre noget af
sit studenterpolitiske arbejde
om, ville hun dog nok være me-
re kritisk over for det bestående
internt på universiteterne. 

– Men som studenterpolitiker
var jeg uerfaren og derfor i en
vis grad afhængig af et godt
samspil med lærerne. Vi havde
ikke mod på en tofrontskrig bå-
de med de ansatte og med mi-
nisteriet. Vi fandt typisk nogle
forskere og undervisere på vo-
res eget institut som vi gjorde
fælles sag med. Det var også en
fornuftig taktik, men ikke nød-
vendigvis en god ide hvis studi-
et skulle forandres til det bedre,
siger Margrethe Vestager.

Den aktuelle dagsorden
Hele meritdiskussionen er et
eksempel på en ømtålelig in-
tern diskussion. I dag er det
næsten en disciplin i sig selv at
få fag meritoverført, men det
burde efter Vestagers mening
være lettere at overskue hvad
der kan give merit uden at give
køb på uddannelsens faglighed. 

– Emnet er nogle steder øm-
tåleligt fordi underviserne skal
til at ændre på deres forståelse
af uddannelsen og måske hele
dens opbygning. Men de ansat-
te må blive bedre til at give de
studerende det ansvar det er at
tilrettelægge sine egne studier.
Alle muligheder kan ikke nød-
vendigvis tænkes ind i studiets
masterplan, fastslår Margrethe
Vestager.

Og dermed er hun tilbage
ved den aktuelle dagsorden.
Med i flyttekasserne fra Forsk-
ningsministeriet ligger et fi-
reårigt forskningsforlig, en plan
om at universiteterne skal til at
betale husleje, ny stillingsstruk-
tur og mange andre af minister-
kollega Birte Weiss’ ufuldendte
værker. 

Forskningsforliget skal gen-
forhandles ved næste års fi-
nanslovsforhandlinger. Vesta-
ger lover ikke noget, men påpe-
ger at der var bred politisk
enighed om forskningsforliget,
og at der er brug for at forhand-
le sig frem til flere penge til
forskning. 

– Det går jeg ud fra at parti-
erne stadig står bag, men no-
gen politisk garanti kan jeg
selvfølgelig ikke udstede, siger
hun.

Planerne om at universiteter-
ne skal til at betale husleje skal
også snarest muligt føres ud i li-
vet, men ministeren er endnu
ikke helt klar over hvordan eller

hvornår. Drøftelserne pågår
stadig, siger hun.

Hvad angår de ekstra penge
der allerede i år skal gå til uni-
versiteterne som følge af forsk-
ningsaftalen og Vestagers eget
svendestykke, flerårsaftalen for
de videregående uddannelser,
skal der nu til at sættes adresser
på pengeposerne. Pengene for-
deles objektivt, men udmøntes
efter dialog internt og med mi-
nisteriet. 

Drop defensiven
I det hele taget er regeringens
politik over for universiteterne
uændret, understreger Marg-
rethe Vestager og lyder som et
ekko af Birte Weiss når hun
konfronteres med universiteter-
nes evindelige klagesang om
overbebyrdet personale, stude-
rende der får en ringere uddan-
nelse og universitetsledere der
ikke kan få pengene til at slå til.

– Hvis holdningen er at uni-
versitetsbefolkningen er et ja-
get, stresset og udnyttet folke-
færd, så bliver det svært at sæt-
te noget nyt i gang. Men det er
heller ikke min oplevelse af uni-
versitetets hverdag. Det kan
godt være jeg provokerer til en
indsamling af protestunder-
skrifter, men realiteten er altså
at universiteterne nu har fået fi-
re års forudsigelighed i bevillin-
gerne og en buffer i forhold til
udsvingene i de studerendes
aktivitet. Hvis man tager det
som udgangspunkt, får man en
helt anderledes diskussion der
handler om hvordan universite-
terne bedst omstiller sig til kra-
vene og griber mulighederne i
det nye globale videnssamfund,
i stedet for at hænge fast i hvor-
dan bevillingerne var før 1998,
siger Vestager.

Der er altså slet ingen grund
til at universiteterne klynker så
meget?

– Det sagde jeg ikke. Jeg bry-
der mig i det hele taget ikke om
at man afviser folks oplevelse af
problemer som klynkeri. Men
overarbejde, genbrug af forsk-
ningsresultater i videnskabelige
artikler, ringere undervisnings-
kvalitet og hvad man ellers
snakker om, er i første instans
problemer som det enkelte uni-
versitets ledelse må tage stilling
til. Det er for billigt at henvise
til taxametersystemet når øko-
nomien halter, for det er også et
spørgsmål om ledelse, siger Ve-
stager og henviser til under-
søgelsen af de naturvidenska-
belige fakulteter i Århus,
København og Odense. 

Her viste det sig at der trods
de samme bevillinger og de
samme problemer med at til-
trække studerende til fag som
matematik, kemi og fysik, var

Efteruddannelse 
af økonomer
Den 2. maj 2001 starter en ny masteruddan-
nelse i økonomisk teori og dens anvendelser.
Master of Modern Economics vil tage et år på
fuld tid, og prisen er 80.000 kroner. Uddan-
nelsen henvender sig primært til uddannede
økonomer i det private og offentlige. Torsdag
den 18. januar, kl. 17.00 holder Økonomisk
Institut orienteringsmøde om uddannelsen.
Det foregår i Alexandersalen, Bispetorvet 1-3,
Kbh. K. 

Yderligere oplysninger om Master in Modern
Economics kan fås på
http://www.econ.ku.dk/mme

Støtte til pendlere
Øresundsuniversitetet er alvorligt hæmmet af
at det er for dyrt for studerende at pendle
mellem Danmark og Sverige. Derfor har deka-
nerne for de samfundsvidenskabelige fakulte-
ter i København og Lund henvendt sig til de-
res respektive undervisningsministre for at få
priserne over Sundet sat ned. Undervisnings-
minister Margrethe Vestager finder det dog
ikke realistisk at give særrabat til studerende
der pendler over Øresund. Det vil medføre
krav om tilsvarende rabatter på andre
strækninger. Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet i København har derfor besluttet at af-
sætte 30.000 kroner i årets budget til rejse-
støtte for studerende der ønsker at benytte sig
af Øresundssamarbejdet. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til dekan
Tage Bild: tbi@samf.ku.dk, tlf. 353-23535.

Humanister er 
blevet hurtigere!
Humanistiske kandidater går lysere tider
uden specialesump og spildtid i møde. Gen-
nemførelsesprocenten for kandidater på hu-
maniora er steget markant de sidste år, viser
nye tal fra Undervisningsministeriet. I 1996
gennemførte 58,3 procent kandidatuddannel-
sen mod 70,7 procent i 1998. Samtidig er den

gennemsnitlige gennemførelsestid for huma-
nistiske kandidater faldet. I 1996 var en hu-
manistisk kandidat i gennemsnit 4,7 år om at
gennemføre overbygningsuddannelsen, mens
gennemførelsestiden i 1998 var faldet til lidt
under fire år.

Jura topper
Kandidatstuderende på jura har størst chance
for at komme igennem studiet i forhold til an-
dre kandidatstuderende på de danske univer-
siteter, viser tal fra Undervisningsministeriet.
På Jura var fuldførelsesprocenten i 1998 på
hele 95 procent. Bundskraberne skal findes
på teologi hvor kandidaternes gennemførel-
sesprocent i 1998 var på 33 procent.

Kroner til 
kvalitetsløft
Der er lys forude. Københavns Universitet
modtager i år godt 51 millioner ekstra til un-
dervisning og forskning. Pengene skal bruges
på de ti indsatsområder som er beskrevet i
flerårsaftalerne for de videregående uddan-
nelsers forskning og undervisning. Pengene
skal gå til: faglig fornyelse, merit, internatio-
nalisering, bedre studiekvalitet, IT, lærerkvali-
fikationer, kvalitetssikring, videns- og udvik-
lingsfunktioner, sikring af forskningsbaseret
undervisning på bacheloruddannelserne og
etablering af forskerskoler. 
De næste fire år vil KU modtage i alt 195 milli-
oner til de formål.

Vidensskabsteori
ind på alle studier 
Diskussionen af et nyt filosofikum er nu mun-
det ud i at Undervisningsministeren og en
ekspertgruppe under Rektorkollegiet opfor-
drer alle studier til at indføre et fagets videns-
skabsteori. Inden for de næste tre år skal alle
universitetsstudier have indført vidensskabs-
teori i det normale studieforløb. Det er dog ik-
ke obligatorisk. Ministeren foreslår at det nye
studieelement placeres på bacheloruddannel-
sens andet eller tredje år. 

BOLIGADVOKATER
- et sikkert køb

Kontakt VILSØE på: 70 27 17 07

SKØDER
Vi yder køberrådgivning og sørger for fuld
berigtigelse af din handel.

Vi tilbyder følgende FASTE ENHEDSPRISER,
som er gældende for hele landet:

7.500 kr. - enfamilieshuse

6.500 kr. - ejerlejligheder

6.500 kr. - sommerhuse
incl. moms og uanset købesummens størrelse.

“NO BUY - NO BILL” - sikkerhed: Bliver ejen-
domshandlen ikke til noget, skal du ikke betale
salær - det gælder uanset, hvor mange “nitter” du
løber ind i, inden du finder den rigtige ejendom.

FORÆLDREKØB
KØB EN STUDIEBOLIG TIL 
DIT BARN

Vi sørger for:

• Køberrådgivning og fuld berigtigelse

• Udarbejdelse af lejekontrakt

• Ansøgning om boligsikring

• Information om skatteforhold

Hele pakken koster 8.000 kr., incl. moms og
uanset købesummens størrelse, og “NO BUY -
NO BILL” - sikkerheden gælder også for
forældrekøb.

UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING
TIL PRIVATE

Kgs. Nytorv 15, 1. sal (v/Magasin)
DK-1050 København K

Telefon 70271707 • Fax 70271708
Åbningstider: Man-fre 9.00 - 18.00 

Søn 11.00 - 16.00

NOT E R  ▼

ENGAGERET – Allerede i skolen var jeg en af de

sikkert forfærdelige typer som gerne ville være med

i elevrådsarbejde, som gerne ville male en giraf på

frugtboden eller arrangere skolefest.

vidt forskellige måder at hånd-
tere krisen på.

– Nogen valgte at stifte gæld,
andre valgte at skære ned,
mens atter andre faktisk allere-
de tilbagebetalte gæld. Men
universiteternes meget forskel-
lige struktur og størrelse
kræver måske forskellige ledel-
sesformer, mener hun. 

Hvad er et universitet?
Undervisningsministeren ser
frem til nogle interessante år i
dansk uddannelsespolitik, hvad
enten hun sidder ved roret på
Frederiksholms Kanal eller ej.
Nye styreformer på Danmarks
Tekniske Universitet og Dan-
marks Pædagogiske Universitet
skal stå deres prøve. Og diskus-
sionen om fremtidens universi-
tetsbegreb trænger sig mere og
mere på. 

– Hvad kommer de mange
virtuelle uddannelser til at be-
tyde for universitetet som et fy-
sisk sted, og hvad betyder de
meget anderledes styreformer
og systemer som universiteter i
udlandet har, for de danske
universiteter? 

– Rundt omkring i Europa og
også i vores nærmeste nabolan-
de er der en universitetstænk-
ning som er radikalt anderledes
end vores. De tanker bliver vi
nødt til at tage stilling til fordi
vi har en ambition om at vi ger-
ne vil have stærke, synlige uni-
versiteter og forskning. Det er
ikke kun rektorkollegiets sag.
De studerende må også tage
stilling, for den internationale
udvikling kommer i høj grad til
at forme det universitet deres
børn måske skal gå på, og hvor
de selv skal efteruddannes,
slutter Vestager. ■

Ikke logisk opdeling
“Det snit  der blev lavet for to år siden mellem forskning og undervisning på universi-

teterne har ikke lugtet langt væk af logik selvom det har fungeret fortrinligt i det daglige.

Det logiske er selvfølgelig at man samler universitetets opgaver i et ministerium.”

IT- og Forskningsminister Birte Weiss til Information den 22. december 2000



1. Forberedelse af FN's konfe- 
rence mod racisme og intole- 
rance

2. Financing for Development 
- finansiering af beslutninger-
ne fra 90'ernes FN-konferencer

3. Intern til verdenssam- 
menslutningen af FN-forbund, 
World Federation of United 
Nations Associations 
(WFUNAs) hovedkontor i 
Geneve

Yderligere oplysninger på 
www.una.dk eller tlf. 3546 7373

Praktikanter til FN-forbundet
FN-forbundet søger tre 
praktikanter i perioden 
1. februar til 30. juni 
inden for områderne:

Af Lise K. Lauridsen

Musene klikker forventningsfuldt før un-
dervisningen går i gang. Alle elever i
den nyindrettede Tøndesal er udstyret

med nyeste trådløse teknologi i tastatur og mus.
Foran de splinternye computere sidder seks lære-
re fra henholdsvis sociologi, økonomi og stats-
kundskab. De er kommet på IT-skolebænken i
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets nyeste la-
boratorium for netbaseret læring.

– Der er mange fordomme om at det er uover-
skueligt med ny teknologi i undervisningen. Dem
vil vi prøve at tage hånd om ved at vise lærerne

hvordan og hvad de kan med netstøttet undervis-
ning, siger Thomas Harbo der er ansat på Pæda-
gogisk Center som står bag det nye ‘learning lab’.

Som det første fakultet på Københavns Univer-
sitet er samfundsvidenskab begyndt at holde kur-
ser i IT-pædagogik og netbaseret læring for alle
underviserne. 

Det nye lærer-elev-system, som det hedder, gør
det blandt andet muligt for underviserne at
lægge undervisningsplaner og noter ud på nettet.
På kurserne kan de også lære hvordan et virtuelt
debatforum kan bygges op og hvordan de kan
gøre brug af den virtuelle tavle: Black Board.

– Det her er jo ikke en erstatning, men et sup-

plement til den almindelige undervisning. Vi
bygger videre på de erfaringer som allerede er
rundt omkring på fakultetet. Universitetets IT-
politik bygger jo i høj grad på ildsjæle, og der har
aldrig været en mere overordnet indsamling af
erfaringer. Men det er der kommet nu, siger
Thomas Harboe.

Han håber på at initiativet kan være med til at
starte en indsamling af alle erfaringer med net-
baseret læring på hele universitetet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets nye
‘learning lab’ blev officielt åbnet den 17. decem-
ber af undervisningsminister Margrethe Vesta-
ger. ■

Af Lise K. Lauridsen

Årets julegave til Køben-
havns Universitet kom
allerede med posten et

par dage før jul: En pose penge
med fem millioner gode danske
kroner til KU’s såkaldte kompe-
tenceenhed. Kompetencen skal
udvikles gennem nye master-
og diplomuddannelser. Penge-
ne skal blandt andet bruges til
at sikre udvikling af tværfaglige
efteruddannelsestilbud til per-
soner med mindst tre års rele-
vant erhvervserfaring. 

Selv om enheden endnu ikke
har fundet et navn og stadig
mangler at ansætte personale,
efterlyser den allerede flere
ideer til nye uddannelser. Leder
af kompetenceenheden, konsu-

lent Dorthy Rasmussen fra Stu-
dieadministrationen, tror dog
ideerne vil krible frem efter Un-
dervisningsministeriet har vist
sin velvilje overfor KU’s ansøg-
ning.

– Det er meget vigtigt at få
knyttet fakulteterne så tæt som
muligt til kompetenceenheden,
for vi skal arbejde på tværs af
fakulterne. Nu har vi fået næst-
en alle de penge vi har søgt om,
så er det også vigtigt at vi viser
at vi kan det her. Til næste år
kommer beløbet på finansloven,
og så må vi kunne vise resulta-
ter frem hvis vi fortsat vil have
del af midlerne til efteruddan-
nelse, siger Dorthy Rasmussen.

En referencegruppe med re-
præsentanter fra alle fakulte-
terne med prorektor som for-
mand er derfor allerede blevet
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LEARNING LAB – Pia Thomsen

fra Pædagogisk Center viser

lærerne fra økonomi, statskund-

skab og sociologi eksempler på

hvordan Internettet kan bruges

som et redskab i undervisningen.

På e-skolebænken
Undervisere på Det Samfunds-

videnskabelige Fakultet kan 

nu komme på skolebænken i

teknologiens nye pædagogiske

muligheder

Kroner til kompetence
Penge haves, men gode ideer efterlyses, lyder det fra Københavns Universitets 

nye center for efter- og videreuddannelse der netop har modtaget 

en pæn pose penge til opstart af nye uddannelser 

nedsat for at skabe den bedst
mulige kontakt mellem kompe-
tenceenheden og fakulteterne.

Reelt har KU’s kompetence-
enhed fungeret siden septem-
ber. Efter- og videreuddannel-
sesloven blev vedtaget i juni
2000, og efter pengene er ble-
vet fordelt, kan arbejdet nu for
alvor gå i gang. Et arbejde som
blandt andet handler om at stå
for forberedelserne til de nye
uddannelser det næste års tid.

– Enhedens arbejde skal op-
fattes som et udviklingsprojekt
der blandt andet skal identifi-
cere hvilke uddannelsesbehov
der er på arbejdsmarkedet. Og
det kan kun ske i et tæt samar-
bejde med fx Dansk Industri,
Magisterforbundet og forskelli-
ge fagforbund. Udfra de behov
skal vi så i samarbejde med fa-

kulteter og institutter få ideer
til nye uddannelser og doku-
mentere at de økonomisk kan
løbe rundt, forklarer Dorthy
Rasmussen.

Uddannelserne udbydes un-
der lov om åben uddannelse og
skal kunne bære sig selv økono-
misk. Kompetenceenheden skal
med tiden fungere som univer-
sitetets kontaktcenter til sam-
fundet hvad angår efter- og vi-
dereuddannelse. 

Dorthy Rasmussens opgave
bliver sammen med sine kom-
mende medarbejdere også at
tage kontakt til andre uddan-
nelsesinstitutioner for at kom-
me med forslag til kurser på
tværs institutionerne. Kontak-
ten til Learning Lab, Danmarks
Pædagogiske Universitet og
Handelshøjskolen i København

er allerede etableret.  Derudo-
ver skal netbaseret undervis-
ning kunne udbydes til de kur-
sister som ikke har tid til at sid-
de på skolebænken eller som
befinder sig i den anden ende
af landet. 

Barrierer er der dog nok af.
De dygtigste undervisere på
universitetet har som regel nok
at lave i forvejen. Men det er
også dem som de nye uddan-
nelser skal kunne tiltrække. 

Det vil dog kræve ikke blot
flere ansatte til universitetets
ordinære undervisning, men
også en holdningsændring
blandt de ansatte.

Tre nye masteruddannelser
på humaniora og et par stykker
på naturvidenskab er for øje-
blikket i støbeskeen. Men der er
brug for  alle med gode ideer. ■
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Den fagre nye undervisning
“IT er indtil nu blevet brugt til envejskommunikation fra læreren til de studerende med

beskeder om eksamener osv. Fremover skal meget af undervisningen foregå over Nettet.

Læreren skal kunne lægge pensum, opgaver, quizzer og kalendere ud på Nettet, ligesom

det skal være muligt at indtale hele forelæsninger med overheads på Nettet.« 

Pædagogisk konsulent på KU’s samfundsvidenskabelige fakultet 

Thomas Harbo i Berlingske Tidende den 20. december 2000
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Af Lise K. Lauridsen

Et nyt hold repræsentan-
ter står nu klar til at re-
præsentere dig når be-

slutninger bliver taget i studie-
nævn, instututbestyrelser, fa-
kultetsråd og konsistorium. 

Ikke overraskende var det og-
så Forenede Studenterråd
(FSR) der løb af med sejren ved
valget i december. Knap 8.400
af de i alt 34.500 studerende
havde gjort brug af deres stem-
meret, og heraf stemte 6.900 på
de etablerede studenterpoliti-
kere i FSR. Dermed bliver det
også i år FSR der indtager alle
studenterpladserne i konsistori-
um og i alle fakultetsrådene på
nær på jura, hvor Liberale Juri-
ster også i år fik en plads. 

I de forskellige studienævn er
der igen i år blevet plads til al-
ternative listekandidater fra
Konservative Politter og Re-
formklubben. 

Stemmeprocenten var denne
gang helt nede på 24 procent
blandt de studerende mod godt
26 procent ved sidste valg. Og-
så blandt VIP’erne var valgdel-
tagelsen unormalt lav, oplyser
Valgsekretariatet. Kun 32 pro-
cent af de videnskabeligt an-
satte orkede at få sendt stem-
mesedlen ind. 

Blandt VIP’erne var der mest
spænding om hvem der skulle
besætte den ene af de to plad-
ser i Konsistorium. Vinderen
blev Mogens Spang-Thomsen
fra Sundhedsvidenskab der
med 160 stemmer fik 70 flere
end C.C. Tscherning fra Natur-
videnskab. 

Det teknisk administrative
personale har derimod været
flittige til at sætte kryds. Stem-
meprocenten ved de to kamp-
valg til det humanistiske og
sundhedsvidenskabelige fakul-
tetsråd var på henholdsvis 52
og 78 procent. VIP’ernes stem-
meprocent plejer at ligge på
samme niveau. Generelt falder
stemmeprocenten dog i året før
rektorvalget som finder sted i
slutningen af i år. 

Endnu mangler valget til VIP-
pladserne i det sundhedsvi-
densskabelige fakultetsråd der
blev udskudt på grund af ue-
nighed om fordelingen af plad-
ser til de forskellige faggrupper.
Fristen for at stemme her er 23.
januar. ■

Et valg uden 
overraskelser
Støt faldende interesse for universitetets

politik blandt både studerende og lærere

LODTRÆKNING – Formanden for Valgudvalget,

lektor Per Nygaard fra Molekylærbiologisk Insti-

tut, kaster valgmønten ved en lodtrækning hvor

to kandidater har opnået samme stemmetal.

Valgsekretær Dorthy Rasmussen er klar til at 

notere resultatet. 

Af Brian Petersen 

Ien tid præget af den voksen-
de digitale kultur hvor avi-
ser, tidsskrifter og andre

trykte medier oplever fald i op-
lagene, er tegneserien i særde-
leshed trængt. Blandt andet
fordi de fleste udgivelser hen-
vender sig til børn, mærker teg-
neserien konkurrencen fra de
levende billeder, i form af
videofilm og computerspil, på
en mere direkte måde end de
øvrige trykte medier. 

Men især på voksentegnese-
rie-fronten blæser der nye vin-
de i Frankrig og USA. Nye typer
tegneserier kommer til, og op-
fattelsen af mediets potentiale
er under forandring. Denne ud-
vikling ses også så småt i Dan-
mark, og pudsigt nok har en
række initiativer det til fælles at
de udspringer fra Københavns
Universitet.

Tegneserieforskning 
på KU
I første omgang indvarslede
den store, internationale tegne-
serieforskningskonference 
Comics & Culture en ny og an-
derledes drejning i den danske
tegneseriekultur. Skønt ud-
skældt af dagbladet Informa-
tion for at akademisere det sid-
ste trykte, folkelige medie, var
konferencen det eneste større
tegneseriearrangement i Dan-
mark i en årrække. 

Dernæst blev den ene af de to
arrangører, Hans Christian
Christiansen fra Institut for
Film- og Medievidenskab, Dan-
marks første ph.d. i tegneserie-
videnskab i august sidste år.
Hans digre afhandling, Tegnese-
rien: æstetik og kultur, er en
omfattende undersøgelse af en
række aspekter af tegneserie-
mediet, fra æstetik over ideolo-
gi til massekultur, og blev af be-
dømmelsesudvalget rost for at
være “et pionérarbejde”. Af-
handlingen er i øjeblikket ved
at blive tilrettelagt som egentlig
bogudgivelse, i en ‘folkeudga-
ve’, hvor de mest højtflyvende
humanistiske videnskabsteorier
vil blive gjort lettere tilgængeli-
ge. 

Den anden arrangør, Anne
Magnussen fra Romansk Insti-
tut, forsvarer sin ph.d.-afhand-
ling Spanish Comics: Semiotics
& Society i januar, men allerede
nu har de tos slid resulteret i
bogudgivelsen Comics & Cultu-

re, med flot tilrettelagte farveil-
lustrationer fra Tintin over
Anders And til sidste skrig inden
for franske og amerikanske teg-
neserier. Bogen er en samling
af de fleste indlæg fra den om-
talte konference af samme 
navn og er på engelsk idet den
primært retter sig mod den in-
ternationale tegneserieforsk-
ning.

Tegneserieivrige 
studerende
Men også blandt studerende på
Københavns Universitet er der
aktivitet på tegneseriefronten.
Matthias Wivel, som er stude-
rende på Institut for Kunsthi-
storie, har startet tegneserie-
tidsskriftet Rackham der har
som erklæret hensigt at bringe
en “grundig, underholdende og
tankevækkende dækning af teg-
neserien”. Indtil videre er der
udkommet to numre som
blandt andet har beskæftiget
sig med de nye amerikanske og
europæiske tegneserier.

Rackham har også en mål-
sætning om at lade sit indhold
være præget af læserindlæg, li-
gesom bladet afspejler en lige-
frem og frisk tilgangsvinkel til
tegneseriemediet. I nummer 2
bringes der på et dobbeltopslag
nekrologer over Batman-tegne-
ren Dick Sprang og den danske
grafiker Palle Nielsen. Kløften
mellem lav- og højkultur er
med andre ord yderst anseelig i
Rackham.

Men Københavns Universitet
kan i en forstand også siges at
være med helt fremme hvad an-

går selve tegneserierne. Den
film- og medievidenskabsstu-
derende Thomas Thorhauge
udgav nemlig for nylig tegnese-
riealbummet Det der går forud.
Albummet fik på udgivelsesda-
gen en halvsides omtale i Ber-
lingske Tidende hvor det blev
omtalt som “en helstøbt dansk
pendant til den Nye Bølge af
franske og amerikanske tegne-
serier.” 

Thorhauges tegneserie præs-
enterer på bagsidecoveret sig
selv som en fortælling “om op-
dragelse og manipulation, for-
ældresvigt og fatale tilfældighe-
der”, men til trods for de tunge
temaer er historien fortalt i et
letaflæseligt og legesygt ekspe-
rimenterende billedsprog. Det
der går forud er samtidig en teg-
neserieudgivelse der udstyrs-
mæssigt er en fornøjelse at hol-
de i hånden, trykt på kraftigt
elfenbensfarvet papir i et handy
format med indercoverdesign
og meget mere.

De studerendes tegneserie-
aktiviteter sker naturligvis ikke,
som i Hans Christian Christian-
sens og Anne Magnussens
tilfælde, i ‘rigtigt’ universitets-
regi. Thomas Thorhauge er
imidlertid i den usædvanlige si-
tuation at han kan lave en ana-
lyse af sit eget værk, men om
han kan få sådan én godkendt
som eksamensopgave, vides ik-
ke. ■

Brian Petersen læser Film- og
Medievidenskab på Københavns
Universitet.

Talebobler på KU
Efter at have skrantet i nogen tid, har dansk tegneseriekultur 

nu fået en progressiv vitaminindsprøjtning, og af alle steder 

kommer den fra – Københavns Universitet!

NY TEGNESERIE-BØLGE –

‘Ordløse talebobler’ på spil i

Thomas Thorhauges anmel-

derroste tegneserie Det der

går forud.
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De fagre nye uddannelser
“Københavns Universitet har fået 5 mio. kroner af Undervisningsministeriet til udvikling af

en kompetenceenhed med henblik på at sikre den videre etablering af erhvervsrelevante

forskningsbaserede masteruddannelser. Universitetet har yderligere fået kr. 800.000 med

henblik på at udvikle en tværfaglig masteruddannelse inden for Europastudier.”

Fra pressemeddelelse om Københavns Universitets bevilling 

til efter- og videreuddannelse den 11. januar 2001



Peter Stokholm

Universitet i Klagenfurt
har altid været et frem-
medlegeme i forbunds-

landet Kärnten, forklarer rektor
Winfried Müller. Det hænger
sammen med at universiteterne
i Østrig er statslige. Deres pla-
cering bestemmes af Undervis-
ningsministeriet i Wien der og-
så afgør hvilke fakulteter og
studieretninger de skal omfat-
te.

Da universitetet blev grund-
lagt her for 30 år siden med et
uddannelsesvidenskabeligt fa-
kultet, følte befolkningen at det
var en af de få offentlige insti-
tutioner som kun myndighe-
derne havde indflydelse på.

– Jeg mener at det siden har
ændret sig betydeligt, og at
man er blevet klar over at uden
universitetet ville der ikke være
nogen udvikling inden for kul-
tur og økonomi i Kärnten, siger
rektoren.

Rektorens synspunkt deles
dog ikke af alle. Socialdemo-
kratiets ordfører i kulturanlig-
gender, Nicole Cernic, udtaler
ganske klart at hun både håber

og tror at universitetet er ved at
udvikle sig til en modstandsre-
de mod Jörg Haider og hans
tendenser til autoritært styre
efter at han i april 1999 for an-
den gang blev valgt til lokal re-
geringschef, landshøvding i
Kärnten, og desuden er Kärn-
tens kulturminister.

Lokale sponsorer
Det er forståeligt at rektor Mül-
ler vil bagatellisere modsætnin-
gerne til de lokale politikere.
Selv om det i princippet er for-
bundsstaten Østrig der har an-
svaret for universitetet, så kan
de lokale myndigheder også
udøve en ikke ubetydelig ind-
flydelse på universitet i Klagen-
furt. Forbundslandet Kärnten
giver således et tilskud på én
million østrigske schilling om
året, byen Klagenfurt 240.000
schilling og det lokale erhvervs-
liv 600.000 schilling. Det sker i
form af finansiering af bestem-
te forskningsopgaver som uni-
versitetet udfører efter anmod-
ning fra de pågældende sponso-
rer.

Det har ført til en vekselvirk-
ning mellem universitetet og

den lokale økonomi som har
haft interessante følger. Det er
næppe nogen tilfældighed at
Undervisningsministeriet valg-
te at placere studieretningen in-
formatik ved universitetet i Kla-
genfurt. Nogenlunde samtidig
havde Kärntens myndigheder
besluttet sig for at udbygge by-
en Villach til et teknologicenter.
Man skabte ligefrem slagordet
Silicon Alps.

Stort optag af 
udlændinge
Informatikstudiet er blevet den
store slager. Tredive procent af
studenterne i denne fagretning
kommer udefra, altså fra andre
østrigske forbundslande eller
fra udlandet. Det er en faktor
som er medvirkende til at holde
universiteterne i Østrig frie af
de lokale myndigheders alt for
stærke ønske om indflydelse.

Princippet om at man frit kan
vælge hvor man vil studere, og
hvad man vil studere, gælder
fuldt ud. Universiteterne er for-
pligtede til at optage alle de
studenter der melder sig. I Kla-
genfurt kommer ti procent af
alle studenterne fra udlandet.

Tyskland topper listen foran
Italien og Slovenien.

Den internationale tendens
angår også lærerpersonalet.
Blandt professorerne stammer
over halvdelen fra Tyskland, og
blandt assistenterne kommer et
flertal fra Østrig uden for Kärn-
ten.

Også på anden måde er det
internationale præg sikret. Det
er foreskrevet at man i bestem-
te fag ud over naturligvis angli-
stik, informatik, økonomi og
matematik, skal kunne aflægge
prøverne på engelsk. Desuden
skal der i disse fag gennemføres
et vist antal forelæsninger på
engelsk.

Klagenfurts humanitære
forpligtelse
Rektor Winfried Müller bekla-
ger at hans studenter ikke er så
ivrige efter at drage til udlandet
som universitetsledelsen kunne
ønske sig. Kun 15 procent har i
deres studietid haft et udlands-
semester.

Til gengæld sørger universi-
tetet selv for at have et meget
omfattende samarbejde med
udenlandske universiteter. Det

gælder specielt i forbindelse
med nabolandene i syd og øst.
Her føler man at man netop ved
sin beliggenhed i Østrigs sydlig-
ste forbundsland har et særligt
ansvar.

Der gennemføres forsknings-
og undervisningsprogrammer i
samarbejde med de slovenske
universiteter i Maribor og Ljub-
ljana og med de italienske i 
Triest og Udine. Det sidstnævn-
te universitet blev i øvrigt an-
lagt som en italiensk reaktion
på at østrigerne i Klagenfurt, så
tæt på Italien, havde grundlagt
en læreanstalt som i første om-
gang blev betragtet som et
fremstød for germansk kultur.

Samarbejdet med universite-
terne længere mod øst har me-
re karakter af udviklingshjælp.
I Sarajevo og Pristina har man
startet en træneruddannelse for
psykologer der skal tage sig af
traumatiserede krigsofre. Man

deltager også i et samarbejde
med Bosnien hvor man står
over for det samme problem
som man i praksis kender i
Kärnten, nemlig at tre forskelli-
ge befolkningsgrupper har den
samme skolelitteratur.

I Kärnten er det italiensk-
sprogede mindretal et mindre
problem end det slovenskspro-
gede som endnu lider under ef-
tervirkningerne af nazisternes
undertrykkelsespolitik i tredi-
verne. At der på universitetet i
Klagenfurt finder en uddannel-
se af slovensksprogede lærere
til det slovensksprogede gym-
nasium sted, betragtes i dag
som en selvfølge.

Succesrig campus
Winfried Müller kan stolt hen-
vise til at hans universitet ved
den sidste undersøgelse stod
med de bedste institutter inden
for informatik, germanistik,

8 Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 01

En modstandsrede 
i Haiderland 
Universitetet i østrigske Klagenfurt har gode muligheder for at give Jörg Haider

værdig modstand i hans eget forbundsland. Det mindste tegn på revolutionær

aktivitet udelukker imidlertid universitetet fra økonomiske tilskud

U D L A N D  ▼

EKSTRA PLADS – Den stadige tilvækst af studerende 

har udløst 7.200 ekstra kvadratmeter i form af en ny tilbygning.
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økonomi og matematik i hele
Østrig.

Andre faktorer der tiltrækker
studenter, er formentlig de lave
boligpriser i Klagenfurt og de
gode studieforhold. Den stadi-
ge tilvækst af studenter til fa-
kulteterne Uddannelsesviden-
skab (som i dag hedder Kultur-
videnskab) og Økonomi, har
betydet at man har måttet fore-
tage en omfattende udvidelse
af universitetet som er anlagt
som et campusuniversitet mel-
lem Klagenfurt og Wörthersee.

I de seneste år var læreforan-
staltningerne spredt rundt om i
byen på grund af pladsmangel.
Nu kan universitetets admini-
strator, Erik Schauer, med stor
begejstring fremvise de ekstra
7.200 kvadratmeter som uni-
versitetet netop har fået at råde
over i form af en nybygning der
er forbundet med den gamle
bygning via tre glasbroer.
Schauer kan samtidig med til-
fredshed demonstrere at tæp-
per, møbler og lokaler i den
gamle bygning stadig er i frem-
ragende tilstand: “Hans studen-
ter” er absolut jordbundne
mennesker der passer på tinge-
ne.

Det er ikke ligefrem en revo-
lutionær stemning der hersker
på universitetet, og når det en
enkelt gang kommer til prote-
ster over for politikerne, er det
som for nylig enten som mod-
stand mod indførelsen af
studieafgifter eller som en af-
standtagen fra Frihedspartiets
fremmedfjendske udtalelser. På
dét felt ønsker man ikke at blive
slået i hartkorn med landshøv-
ding Haider.

Kulturcenter i 
politisk snevejr
Det mest revolutionære som
universitetet har at byde på, ta-
ger sig udefra meget mådehol-
dent ud. Det drejer sig om uni-

versitetets kulturcenter, 
UNIKUM.

Centret blev startet for 13 år
siden af en gruppe kunstnere,
studenter og universitetslærere.
Formålet var at skabe projekter
som skulle bringe forbindelse
mellem videnskab, kunst og det
offentlige liv. Man ville irritere
og inspirere og komme med in-
terventioner der skulle animere
til offentlig debat.

Det lykkedes også. For tre år
siden gav temaet “Kärnten set
fra bunden” anledning til talri-
ge debatter om kultur- og soci-
alpolitik. En udstilling om
kunst og censur i Østrig gik sit
sejrstog landet rundt.

UNIKUM vandt almindelig
anerkendelse, blandt andet en
pris fra den østrigske forbunds-
kansler, og i mange år fik cen-
tret offentlig understøttelse bå-
de fra den østrigske stat, for-
bundslandet Kärnten og byen
Klagenfurt.

Det ændrede sig radikalt da
Jörg Haider overtog kulturmi-
nisterposten i Kärnten. UNI-
KUM gennemførte nemlig yder-
ligere en særlig aktion hvor 40
kunstnere skabte brugsgen-
stande under temaet “Kortslut-
ning”. Disse genstande blev
solgt i en butik i Klagenfurt, og
blandt dem var en af de popu-
lære glaskugler med snevejr.

Dens figur var Haider som
‘stjernedollarpigen’ med møn-
terne dalende ned fra oven. 
På bunden sad Hitler placeret
sammen med Haiders arveon-
kel der havde erhvervet godset
Bärental billigt fra de hidtidige
jødiske ejere – det gods har 
Haider i mellemtiden overta-
get.

Kärnten og Klagenfurt ind-
stillede øjeblikkelig deres til-
skud til UNIKUM. Det betød en
halvering af indtægterne, og
kulturcentret har herefter måt-
tet klare sig med  private bi-

drag, indtægter fra kunstpro-
jekterne og bidraget fra den
østrigske forbundsstat. 

UNIKUM lader sig imidlertid
ikke gøre afhængig af kulturmi-
nisterens kulturelle præferen-
cer. Dette års projekt blev en art
kulturrådgivning som man rej-
ste Østrig rundt med, og som
drejede sig om kulturpolitikken
i Kärnten.

Lederen af UNIKUM, Ger-
hard Pilgram, begrunder pro-
jektet med at kulturcentret ikke
er de eneste i Kärnten der er
ramt af de nye kulturpolitiske
tendenser.

– Alle der ytrer en holdning
som på en eller anden måde er
kritisk over for Frihedspartiet,
risikerer at få frataget de of-
fentlige tilskud, siger Gerhard
Pilgram.

Kunstnerne må vente længe
på at få af vide om deres bevil-
linger er gået igennem, og alle
der er kritiske over for Friheds-
partiet bliver stemplet som ven-
streorienterede eller venstre-
ekstremister.

– Når man selv har prøvet
det, chokeres man over hvor
hurtigt det lykkes at presse folk
ind i en bestemt rolle og place-
re dem i et venstrehjørne. Blot
fordi de vover at indtage en af-
vigende position og ytre sig 
kritisk-satirisk om Haiders kul-
turpolitik, siger Gerhard Pil-
gram. ■

Peter Stockholm er freelance
journalist.

Man er blevet klar over at uden

universitetet ville der ikke være 

nogen udvikling inden for kultur

og økonomi i Kärnten.

Rektor Winfried Müller.

I højreekstremismens højland  
“Kunstnerne må vente længe på at få af vide om deres bevillinger er gået igennem, 

og alle der er kritiske over for Frihedspartiet bliver stemplet som venstreorienterede 

eller venstreekstremister.”



Af Claus Emmeche

Troen på visse racers
medfødte overlegenhed
og ret til at herske er ud-

tryk for en afskyelig racisme de
fleste i dag tager afstand fra.
Selv de få som udgyder etno-
centriske fordomme, indleder
med et besværgende “Jeg er ik-
ke racist, men ...”. Hvis en per-
son meldes til politiet for at
overtræde straffelovens racis-
meparagraf, er anklagen oftere
etnochauvinisme. Men hvad så
med selve menneskeracerne,
tror vi på deres eksistens? 

De færreste har nok et særligt
afklaret forhold til spørgsmålet.
Derfor er det interessant at ikke
bare kulturstudier og andre hu-
manistiske discipliner, men og-
så den nyeste biologi har bidra-
get til nærmest at dekonstruere
et gammelt og alligevel moder-
ne begreb om menneskeracer.

En social konstruktion 
I debatter om etnicitet og kul-
tur, og om danskernes forhold
til andre, er det ofte opfattelsen
at begrebet race brugt om men-
nesker må ses som noget socialt
konstrueret, og at det er farligt
at søge at forankre raceforskel-
le i menneskets biologi. Det vil-
le være ren og skær biologisme,
det vil sige ideologisk misbrug
af videnskaben biologi i politisk
øjemed. 

Uanset hvor velmenende
synspunktet er, kan man allige-

vel spørge om racer helt og al-
deles er et kulturfænomen, el-
ler om der ligesom med et fæ-
nomen som sprog gør sig såvel
en kulturside som en naturside
gældende. Sproget er ganske
vist et kulturfænomen sui gene-
ris, og studeres bedst af lingvi-
stik, semiotik, psykologi og so-
ciologi, men sproget har også
en naturside som gør det rele-
vant at se på de biologiske
aspekter af hjernens arkitektur
og menneskets udviklingshisto-
rie. På samme måde med racer:
Der synes at være en biologisk
rest tilbage, selv efter at social-
konstruktivismen har afsyret al-
le kulturhistorisk betingede for-
domme om racernes natur. 

Selv de som mener sig hinsi-
des etnocentriske fordomme,
kan jo alligevel umiddelbart og
tilsyneladende pålideligt kate-
gorisere mennesker i racegrup-
per som fx europæer (kauka-
sisk), neger (negroid), asiat
(mongoloid), australoid og ind-
født amerikaner – grundindde-
lingen i den klassiske racesyste-
matik som vi finder næsten
uforandret helt tilbage til Linné
(1740) og Blumenbach (1775). 

Er det en rent socialt indlært
mekanisme der får os til at vi-
dereføre en videnskabeligt set
håbløst forældet inddeling? 

Meget af den fysiske antropo-
logi har siden Linné handlet om
at modificere og fininddele
grundsystemet, nogen gange
helt ud i det absurde. Fx fortæl-

ler Hagerups Konversationslek-
sikon (bd. 7, 1924) at Denikers
system fra 1900, “det for tiden
mest ansete”, opererer med he-
le 29 racer. Definitionen på en
race er her “en type med et vist
antal arvelige fællestræk”. Helt
op til midten af 1900-tallet ope-
rerede videnskaben med et
sådant typologisk og essentiali-
stisk racebegreb hvor de typi-
ske egenskaber blev opfattet
som racens uforanderlige es-
sens – selvom klassifikationer-
ne hele tiden forandredes, og
man havde sit hyr med at blive
enige om hvad der var typisk! 

Nu er det let at latterliggøre
de gamle forestillinger om de
enkelte racers fejl eller fortrin
(tænk på vore bedsteforældres
geografibøger); men hvad siger
biologien i dag om racer, og
hvorfor fortsætter vi nærmest
per refleks med at inddele folk i
de samme store racegrupper? 

Et kompromis
Vi kunne jo fristes til at antage
at det gør vi simpelthen fordi
racerne findes og kan genken-
des, uanset om racismen er død
eller ej. Det er jo ikke i sig selv
racisme eller biologisme at ac-
ceptere eksistensen af biologi-
ske forskelle. Vi kunne altså
hævde at racerne har en biolo-
gisk realitet, blandt andet som
dét i vores fysiognomi som sæt-
ter os i stand til genkende en
person som hørende til en spe-
cifik race, og at dette skarpt må

skelnes fra racen som etnisk ka-
tegori. 

Etnisk er ‘race’ højst en vag
betegnelse for gruppe menne-
sker som nøjere kan beskrives
kulturanalytisk – en bestemt so-
cial livsform og så videre. Der
er ingen nødvendig sammen-
hæng mellem det at leve kultu-
relt som en europæer og det at
være kaukasoid i biologisk for-
stand. 

At acceptere eksistensen af
biologiske forskelle mellem
mennesker gør ikke automatisk
én til racist. Det er humanistisk
børnelærdom. Som etnisk kate-
gori er racen en social kon-
struktion – lidt ligesom natio-
nalitet; begge er basalt symbol-
ske, men socialt set ret virkelige
og konsekvensrige. Som biolo-
gisk kategori er race ikke kon-
strueret, men et naturprodukt.

Dette kompromis lyder nok
fornuftigt og sympatisk, men
det har et problem. Det overser
at hvis man anskuer racer ud
fra den biologiske forsknings
seneste erkendelser, giver det
ikke nogen klar mening at hæv-
de at en person tilhører en be-
stemt racekategori, som fx at
være kaukasoid eller negroid.
Det biologiske racebegreb har
fået en tvivlsom status. Og
hvorfor det?

Her er det nødvendigt først
at se generelt på hvordan man i
biologien forstår racebegrebet
(uanset om vi taler om menne-
sker, dyr eller planter). 

Menneskeracer som 
underarter?
I den gamle før-darwinistiske
biologi havde man et typologisk
begreb om både arter og racer.
Arterne var evige og uforander-
lige, udstyret med et sæt essen-
tielle egenskaber der var nød-
vendige og tilstrækkelige for at
afgøre om en organisme tilhør-
te den ene eller anden art. Re-

lationen mellem individ og art
var begrebsligt af samme slags
som relationen ‘medlemskab af
et element i en given (uforan-
derlig) klasse’, det vil sige be-
stemt ved tilstedeværelsen af
de essentielle egenskaber. Ra-
cebegrebet blev oprindeligt for-
stået i denne typologiske tradi-
tion: Forskellen mellem racer
havde samme essentielle karak-
ter som forskellen mellem ar-
ter. 

Darwins Origin of Species fra
1859 indledte en revolution i
den biologiske tænkning som i
1900-tallet blev videreført i
syntesen af Darwins evolutions-

teori, Mendels genetik og den
nye populationsgenetik (også
kaldet ‘den moderne syntese’
eller neodarwinismen). 

Det førte til at arterne blev
opfattet som dynamiske størrel-
ser. Det essentialistiske artsbe-
greb – som blev taget for givet
af de botanikere og zoologer
der arbejdede videre i Linnés
tradition med arternes syste-
matik – kom under angreb. Nu
krævede man at systematikken
skulle afspejle virkelige, histori-
ske relationer (slægtskab ved
evolution), og ikke bare være et
abstrakt system af klasser. Et
essentialistisk begreb om arter
kunne ikke honorere kravet om
at forstå arterne som historisk
forbundne dynamiske systemer
hvor al variation var lige virke-
lig, og ikke som i den gamle ari-
stoteliske opfattelse hvor man
skelnede mellem reel (essenti-
el) og tilfældig (ligegyldig) va-
riation. 

I kølvandet på neodarwinis-
men og til dels som resultat af
et samarbejde mellem biologisk
og filosofisk forskning, fulgte
der en begrebsafklaring som in-
debar et helt nyt syn på både

arter og racer. Artsbegrebet
ændrede sig fra det typologiske
til at blive systemisk hvor relati-
onen mellem organisme og art
mere fik karakter af en del-hel-
hed relation end en element-i-
klasse relation. Arten definere-
des biologisk gennem mulighe-
den for at videreføre forplant-
ningsdygtigt afkom, og der var
ikke ontologisk forskel på varia-
tionen inden for og mellem po-
pulationer, eller variationen in-
den for og mellem arter. 

Arter blev altså virkelige, hi-
storiske størrelser, en slags
slægtskabslinier. Hvor arter of-
te tidligere blev opfattet som

zoologens eller botanikerens
bekvemme navne for naturens
uoverskuelige mangfoldighed,
uden at man skulle lægge for
meget i den præcise inddeling
(en nominalistisk tolkning), in-
viterer det nye dynamiske arts-
begreb til en mere realistisk
tolkning: Begrebet art repræ-
senterer virkeligt eksisterende
slægtskabslinier – både art og
organisme anskues som virkeli-
ge systemer – og folk som M.
Ghiselin og D. Hull foreslog
endda at betragte arter som ‘in-
divider’ i filosofisk forstand:
tidsligt og rumligt individuer-
bare enheder.

Opgøret med essentialismen
fik også konsekvenser for synet
på racer, men her gik opfattel-
sen i mere nominalistisk ret-
ning. Neodarwinismens ‘popu-
lationstænkning’ medførte
nemlig at artens enkelte popu-
lationer og deres indbyrdes va-
riation blev det egentlige un-
dersøgelsesobjekt. Da gener via
forplantning og migration kan
udveksles frit mellem populati-
oner inden for arten, vil der of-
test være noget vilkårligt i en
skarp kategorial afgrænsning
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J. Marks: Human Biodiversity: Ge-

nes, Race, History (New York: Al-

dine de Gruyter, 1995).

At acceptere eksistensen af biologiske forskelle

mellem mennesker gør ikke automatisk én til

racist. Som etnisk kategori er racen en social

konstruktion. Som biologisk kategori er race

ikke konstrueret, men et naturprodukt.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  1  . 2 0 01 11

mellem to racer inden for en
art. Racer tolkes som underar-
ter – populationer eller klynger
af populationer som går jævnt
over i hinanden på grund af
stadigt ‘genflow’, for nu at bru-
ge branchens egen betegnelse
for sex. 

Racen bliver her blot nomi-
nel, en bekvem inddeling. Man
vil hellere tale om kliner. En
klin er en jævnt skiftende hyp-
pighed af forskellige gener når
man går fra fx nord til syd i ar-
tens udbredelsesområde. Da
hyppigheden skifter jævnt, er
det vilkårligt hvor man trækker
grænsen. 

Ydermere er det sådan at
man får forskellige opdeling af
en art i underarter (eller kliner
eller økotyper) alt efter hvilke
genetiske markører man foku-
serer på. Lidt groft kan man si-
ge at inden for arten flyder alt,
så at tale om ‘geografiske racer’
skal tages med et gran salt. Va-
riationen kan være geografisk
struktureret for både morfolo-
giske og molekylære træk, og
kan ofte forklares som tilpas-
ninger til lokale forhold, men
også som ‘genetisk drift’ der gi-

ver tilfældig variation i forhold
til retningsbestemt selektion. 

Den molekylære 
dekonstruktion af racer
Men det var kun starten. Da
man for alvor begyndte at ka-
rakterisere variationen inden
for såvel menneskelige som an-
dre arters populationer med
hensyn til de molekylære træk –
først proteiner med elektrofore-
se-teknik tilbage i 1960’erne, si-
den med de nye teknikker til
analyse af DNA-sekvenser –
fandt man gigantiske mængder
af variation, vel at mærke inden
for de enkelte ‘racer’ eller popu-
lationer. 

Man opdagede at den geneti-
ske variationen inden for popu-
lationen var større end variatio-
nen mellem de enkelte popula-
tioner. Den molekylære revolu-
tion i biologien førte til frem-
komsten af overvældende
mængder data som på linie
med morfologiske data om ana-
tomiske træk kunne bruges til
fylogenetisk analyse, det vil si-
ge forsøg på at rekonstruere
evolutionsforløbet som stam-
træer.

Det har givet anledning til vi-
denskabelige kontroverser at
der sjældent er rent sammen-
fald mellem analysernes resul-
tat for de molekylære og de
morfologiske træk, men side-
løbende har man forbedret me-
toderne for fylogenetisk infe-
rens, det vil sige fundet frem til
de logisk set mest sunde måder
at foretage sådanne slutninger
på. Især har fremkomsten af
den såkaldt cladistiske skole der
grundlagdes med Willi Hennigs
værk fra 1966, ført til større
klarhed. 

Imidlertid udviklede Hennig
sin metode til analyse af slægt-

skab mellem arter (fx gorilla,
orangutang, chimpanse og
menneske). Men set med den
moderne cladistiks briller er
det et åbent spørgsmål om me-
toden meningsfuldt kan anven-
des til opstilling af stamtræer
for menneskeracer. 

For det første forudsætter en
cladistisk analyse at man har at
gøre med reproduktivt adskilte
slægtsskabslinier (arter). Først
da kan man forsøge at under-
søge hvilke egenskaber ved ar-
ten som er ‘avancerede’ (og evt.
kun denne art besidder), og
hvilke der er ‘oprindelige’ (og
må stamme fra før arten spalte-

des ud) – en central skelnen i
en fylogenetisk analyse. Men
racer er netop ikke i samme for-
stand reproduktivt adskilte. 

For det andet kan distinktio-
nen mellem avancerede og op-
rindelige egenskaber ikke fore-
tages med sikkerhed for mange
af de molekylære karakterer
der adskiller menneskepopula-
tioner eller grupper af sådanne.

Betyder det så at man ikke
kan bruge de molekylære meto-
der til at sige noget om slægt-
skabet mellem de store grupper
af menneskelige populationer
(som nu ikke længere betragtes
som racer i klassisk forstand)? 

Nej, ikke helt. Man kan sag-
tens forsøge at rekonstruere
stamtræer – hvad blandt andre
L. Cavalli-Sforza og hans grup-
pe er kendt for. Blot skal man i
relation til racespørgsmålet hu-
ske to ting: Resultaterne er me-
get følsomme overfor valg af
data (sml. fig. 1). Og resultatet
af analysen, de pågældende po-
pulationers indbyrdes slægt-
skab, siger intet om racer i klas-
sisk forstand, men indikerer
højst nogle mulige hovedlinier i
udbredelsen af de moderne
mennesker (homo sapiens) si-
den artens dannelse, som anta-
geligt skete i Afrika for godt
200.000 år siden. 

Så også på det molekylære
niveau dekonstrueres vores al-
mindelige opfattelse af ‘racer’.
Der er ikke sammenfald med de
klassiske store racegrupper og
de populationsgrupper som

den cladistiske analyse udpe-
ger. Der er intet i analysen der
udpeger fx ‘asiater’ eller ‘negre’
som nogen naturlig (monofyle-
tisk) slægtsskabsenhed.  

Racekategorier som
mønstergenkendelse
Tilspidset kan man som filosof-
fen Robin O. Andreasen hævde
at menneskeracer ikke længere
eksisterer, men at de engang
har gjort det. Globaliseringen
har i dag ført til en stærkt øget
genetisk udveksling mellem de
såkaldt oprindelige populatio-
ner. Om så denne ‘biologiske
globalisering’ ikke reelt er en

meget ældre proces end dén
kulturimperialismens epoke
som p.t. kaldes globalisering, er
et godt spørgsmål. I al fald
rummer historien mange vid-
nesbyrd om tidlige forbindelser
mellem fjerntliggende samfund
man tidligere troede var totalt
isolerede. 

Men bortset fra det siger hy-
potesen altså at der tidligere
har eksisteret relativt isolerede
populationer af mennesker som
via naturlige evolutionsproces-
ser har undergået modifikatio-
ner i en række synlige og usyn-
lige træk (fx hudfarve og blod-
type), og at det er nogle af de
synlige træk vi i dagligdags tale
identificerer som racetræk,
uden at de svarer til racer i no-
gen essentiel forstand. 

Men hvad er så grunden til at
vi alligevel ikke kan lade være
med at sætte folk i de kategori-
er som både biologisk og kul-
turanalytisk savner videnskabe-
ligt grundlag? 

Hvis det skal forklares skal vi
måske inddrage elementer af
perceptions- og socialpsykolo-
gi. Perceptuelt opøves vores ev-
ne til at skelne fx ansigter inden
for et rum af mulige former, og
evnen til at kategorisere opnås
ved indlæring og er bestemt af
både pragmatiske, kulturelle og
perceptions-psykologiske pro-
cesser. Det er velkendt at når en
europæer første gang ser japa-
nere, forekommer de ham for-
bløffende ens – og omvendt. 

Desuden har de klassiske ra-
cekategorier anvendt på dag-
ligsprogs niveau mere karakter
af hvad psykologen Rorsch kal-
der prototypiske begreber end
logiske kategorier: Vi lærer be-
grebet ved at få udpeget centra-
le ‘typiske’ eksemplarer (hvad
enten det drejer sig om fugle og
fisk, eller europæere og abori-
ginere), så det bliver forskelle
snarere end ligheder disse be-
greber bygges op omkring. Pro-
totyperne er pragmatiske tegn
der virker i, men også dækker
over en mere kompleks virke-
lighed.

Den psykologiske inddeling
matcher ikke med det genetiske
stamtræ, og det genetiske stam-
træ er ikke et stamtræ af racer.

Hvis menneskerace forsvin-
der som begreb, hvad så med
racismen? Den uddør desværre
nok først definitivt når dens
egentlige grundlag, som den
har fælles med etnochauvinis-
men, forsvinder: Den manglen-
de evne til at se sig selv i det an-
det menneske. ■

Claus Emmeche er teoretisk bio-
log og lektor ved Center for Na-
turfilosofi og Videnskabsstudier
på Niels Bohr Institutet.

Hypotesen siger altså at der tidligere har eksisteret relativt 

isolerede populationer af mennesker som via naturlige evolutions-

processer har undergået modifikationer i en række synlige og usynlige

træk (fx hudfarve og blodtype), og at det er nogle af de synlige træk 

vi i dagligdags tale identificerer som racetræk, uden at de svarer 

til racer i nogen essentiel forstand.

RACEFORSK-

NING – Race-

forskeren Bur-

ger Villingen

konstruerede i

1933 i Berlin

dette instru-

ment, med

hvilket man

kan måle et

menneskes ho-

vedform og

derigennem

bestemme ra-

cen. 

F
O

T
O

: 
N

O
R

D
F

O
T

O
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• SOS-International a/s – verdens
første og Nordens største assistance-
og skadeorganisation – ejes af hoved-
parten af de nordiske forsikringssel-
skaber.

• SOS-International a/s har siden
1961 formidlet service og assistance
til rejsende ved ulykke, sygdom,
dødsfald og køretøjshavarier i udlan-
det på vegne af de nordiske forsik-
ringsselskaber. I 1999 håndterede
SOS-International a/s flere end
30.000 personsager og 14.000
bilsager i udlandet.

• SOS-International a/s betegnes som
en lærende organisation, der stiller
store kvalitetskrav til sig selv på nøg-
leområderne: Kunder, forsikringsta-
gere, leverandører og medarbejdere.

• SOS-International a/s er en team-
organiseret virksomhed der satser på
samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
I dag repræsenterer de ca. 250 med-
arbejdere 19 nationaliteter og
behersker tilsammen 27 sprog.

Jobbet

Du skal hjælpe rejsende i hele
verden, når de forulykker, bli-
ver syge eller mister deres
bagage. Du skal hjælpe bil-
turister i Europa, når ferien
rammes af uheld.
Du skal f.eks. sørge for bugse-
ring, et hotel, en udlejningsbil
eller assistere i forbindelse
med arrangement af patient-
transporter. Men først og
fremmest skal du sørge for, at
kunderne føler sig trygge.
Sommeren er vores højsæson,
hvor du i perioden fra slutnin-
gen af juni til midten af august
arbejder fuld tid. Resten af
året skal du regne med et par
faste vagter om måneden (lidt
flere i skisæsonen) og herud-
over tilkaldevagter.

Din profil

Gode sprogkundskaber:
Som alarmcentral for de nor-
diske forsikringsselskaber
med resten af verden som
arbejdsområde, stilles der
store krav til vort sprogbered-
skab.
Du skal kunne begå dig sik-
kert på dansk/svensk/norsk.

Endvidere behersker du to-tre
sprog. Folk i en vanskelig og
uvant situation oplever din
gennemslagskraft og din ind-
levelsesevne som problem-
knusende og tryghedsskaben-
de. Med din høje stresstærskel
bevarer du roen og overblik-
ket – uden at glemme detaljen
– når du skal redde en svensk
familie hjem fra Italien efter
en trafikulykke og sørge for
udlejningsbil til en dansker på
landevejen et sted i Ungarn –
samtidigt.

Interesseret?

Så skal du kunne starte den 
5. marts, hvor vi afholder et
fire ugers intensivt, obligato-
risk introduktionskursus i tids-
rummet 8.30-16, hverdage. I
perioden frem til slutningen af
juni skal du regne med 1-2
arbejdsdage om ugen. 
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte ud-
dannelseskoordinator Asbjørn
Poulsen på tlf. 38 48 81 70.
Send din ansøgning pr. brev
eller e-mail til job@sos.dk, 
så vi har den senest den 
9. februar 2001. 

Nitivej 6 • 2000 Frederiksberg • Tlf.: +45 70 10 50 50 • Fax: +45 70 10 50 56 • sos@sos.dk • www.sos.dk
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D E BAT ▼

På den sorte Diamant har
man for nylig indskræn-
ket brugen af de opstille-

de computere. Det er ikke læn-
gere tilladt at læse eller sende
e-mail fra størsteparten af insti-
tutionens terminaler. 

Siden bygningens opførelse
har maskinerne ellers været be-
friende renset for sedler med
forbud mod den ene eller den
anden brug. Og jeg var ellers så
imponeret. Imponeret over at
man øjensynligt havde forståel-
se for at brug af e-mail ikke er
at kategorisere som fundamen-
talt anderledes – og mindre
lødigt – end at konsultere en
database.

Det nye forbudsskilt bærer
påskriften “Kun til informati-
onssøgning”. Hermed menes
noget i retning af at maskiner-
ne kun må bruges til REX og
det der ligner. 

Men er det ikke en noget
snæver definition på informati-
on at denne skal være genereret
af en maskine på baggrund af
en række tabeller i en databa-
se? Hvorved adskiller kommu-
nikation med en vejleder, en
forsker, et diskussionsforum el-
ler en medstuderende sig prin-

cipielt fra kommunikation med
et logisk system?

Og hvorfor er det værre?

Af Jonas Heide Smith, stud.
mag., Film- og Medievidenskab.

Svar
Det er rigtigt at Det Kongelige
Bibliotek ændrede sin internet-
praksis for nogle måneder si-
den således at det antal maski-
ner der måtte skrives e-mail fra,
blev reduceret til fire compute-
re. En gruppe blev dedikeret til
søgning i bibliotekets on-line
katalog REX og i bibliotekets
web-sider; en gruppe til infor-
mationssøgning via internettet;
en gruppe til anden benyttelse
(fx e-mail) efter aftale med den
vagthavende bibliotekar. 

Begrundelsen for ændringen
var at det tidligere liberale til-
bud blev for populært! Det
hændte ofte at der ikke var
plads og arbejdsro til de stude-
rende og forskere der havde
brug for at foretage opslag i
REX eller i de databaser som
Det Kongelige Bibliotek abon-
nerer på specielt til universi-
tetsbenyttelse da de fleste ma-

skiner var optaget af brugere
der skrev e-mail. 

Vi har søgt ved den nye opde-
ling at sikre at alle berettigede
behov i forhold til bibliotekets
formål og forpligtelser kunne
tilgodeses inden for de givne
rammer. Nogle brugere har rost
os for gennemførelsen af opde-
lingen som udover sikring af
adgang til specielle ressourcer
også giver mere ro til fordybel-
se. Andre brugere er mindre til-
fredse med ændringen. Vi vil
arbejde videre med at finde den
rette balance og modtager ger-
ne flere tilkendegivelser fra
brugere der har gode og dårlige
erfaringer med bibliotekets til-
bud, og vi modtager gerne
kommentarer på bibliotekets
web-sider (www.kb.dk) under
‘serviceydelser’ hvor man 
kan finde siden med ‘ROS og
RIS’. ■

Inger Høy Nielsen, Førstebibliote-
kar, Informations- og Dokumen-
tationsafdelingen.

Dagens virkelighed er
kommerciel. Kommer-
ciel højere uddannelse

er en realitet. Sådan lød nogle
af budskaberne på en konferen-
ce som Gitte Meyer refererer i
sit essay i Universitetsavisen
nummer 20, 2000.

Spørgsmålet var så hvorledes
danske universiteter ville for-
holde sig til denne kommerciel-
le virkelighed. Spørgsmålet
burde snarere være hvordan
man forholder sig til denne
påstand som tilsyneladende re-
gistrerer et faktum, men i virke-
ligheden fremsætter en profeti
og et påbud. Og dette profeti-
ske påbud om at universiteter-
ne skal forholde sig til en virke-
lighed hvis eksistens ingen ke-
rer sig om at dokumentere, er
på trods af den tilsyneladende
neutrale tone stærkt politisk.

Når det kan lade sig gøre at
føre politik på denne måde,
skyldes det i høj grad en global
tendens til at tænke magtud-

■  Å B E N T  B R E V  T I L  D E T  KONG E L I G E  B I B L I OT E K

E-mails er også 
information

■  U N I V E R S I T E T E R  O G  Ø KO NO M I

Til kritikken af den politiske 
kommercialisering

øvelse i økonomiske termer, det
vil sige til at lade magtudøvel-
sen fremstå som teknisk og rati-
onelt begrundet og dermed na-
turlig og uafvendelig. På natio-
nalt plan har Finansministeriet
været fortaler for en sådan poli-
tisk-økonomisk diskurs.

Håbløse kvantificerings-
øvelser
Det drejer sig naturligvis ikke
om at benægte økonomiens el-
ler det materielles betydning
for hverken erhvervslivet, sta-
ten eller universiteterne. Man
kan indvende to ting mod den
økonomiske tænknings imperi-
alisme.

For det første at de politiske
økonomer er ret forudsætnings-
løse når det gælder begribelsen
af fænomener som universiteter
og forskning. De griber derfor
til modeller og kategorier som
de kender, fx produktivitet og
konkurrence, men uden at have
nogen klar idé om hvad disse

størrelser egentlig vil sige i den
specifikke sammenhæng.

Problemet er således ikke så
meget kvantificeringen i sig
selv som det at man kvantifice-
rer variable der er sekundære i
forhold til forskningens og ud-
dannelsens specificitet. Det sva-
rer omtrent til at måle forure-
ning ved at måle mængden af
affald som en produktionspro-
ces frembringer, men uden at
kere sig om hvorvidt affaldet
overhovedet forurener. 

Og problemet er selvfølgelig
at forskningens primære vari-
able ikke er lette at kvantificere
fordi de er genstand for strid in-
den for forskningsverdenen, og
fordi der ikke findes nogen
uden for forskningsverdenen
som har kompetence til at af-
gøre den strid.

Universalisering af den
amerikanske model
Det andet problematiske aspekt
af den herskende politisk-øko-

nomiske diskurs er den impli-
citte universalisering af den
amerikanske samfundsmodel
som den ofte – specielt i sine
mindst videnskabelige former –
bærer med sig. USA’s tradition
for en svag statsmagt forsøges
ejendommeligt nok netop i den
offentlige administration ud-
bredt som forestillinger om det
effektive ved udlicitering, kom-
mercialisering, forbrugermen-
talitet hos borgerne og lignen-
de. 

På universitetsområdet fin-
der man ofte profeter der vil
svække den statslige investe-
ring i uddannelse og forskning,
selv om man vel ellers kunne
mene at der aldrig før har været
så stærkt et behov for en uaf-
hængig og kritisk forskning
som kunne varetage almenhe-
dens interesser over for multi-
nationale firmaer i fx den bio-
teknologiske sektor. 

Hvis universiteterne skal
samarbejde med erhvervslivet,

og det er jo oplagt for en lang
række områder (men ikke alle,
hvad man ofte glemmer), bur-
de man snarere styrke en magt-
delingsmodel end svække den,
det vil sige styrke universitets-
forskernes uafhængighed og
muligheder for at sige fra, fx
ved at sikre deres ret til at pub-
licere kontroversielle resultater.

Forskernes økonomisk uin-
teresserede interesse i erken-
delse forekommer mig her at
være bedre egnet til at varetage
almenhedens interesser end er-
hvervslivets snævert definerede
økonomiske interesser. ■

Carsten Sestoft, mag. art., ph.d.,
amanuensis, Institut for Littera-
turvidenskab, Københavns Uni-
versitet.
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Tænk engang at man skulle have lov at op-
leve det. Industriens Hus og Københavns
Universitet smeltet sammen i en collage på

avisens forside.  Lad mig straks berolige bekym-
rede sjæle med at Dansk Industri ikke har nogen
som helst ambitioner om at styre forskningen på
universitetet. Eller for den sags skyld at lave uni-
versitetet om til en virksomhed. En stærk og uaf-
hængig forskningsbase er en forudsætning for en
effektiv overførsel af original og dermed konkur-
rencedygtig viden til virksomhederne. Det bliver
vi aldrig uenige om. 

Det er en fælles udfordring at bryde igennem
disse ufrugtbare fjendebilleder som ofte præger
diskussionen om universiteternes fremtid. Jeg vil
samtidig appellere til at flere universitetsfolk bi-
drager med at få diskussionen til at handle om
andet end forskningspolitik. Det er naturligvis in-
teressant at se nærmere på hvordan Københavns
Universitetet bliver bedre til at skelne mellem
hvad der er god forskning, og hvad der er dårlig
forskning. 

Men det er efter min bedste overbevisning ikke
det moderne danske universitets hovedudfor-
dring. Vi har helt overvejende nogle gode og ofte
fremragende forskningsmiljøer, også på Køben-
havns Universitet. Nej, det store problem er sna-
rere det manglende mod og fremsyn der præger
diskussionen om udvikling af nogle mere tidssva-
rende universitetsuddannelser.

Filosofikum – en blindgyde
Det seneste års diskussion om genindførelse af fi-
losofikum er et godt eksempel. Tre kulturradika-
le notabiliteter skriver en kronik om dette i Politi-
ken, og pludselig er alle gode kræfter enige om at
vi skal tilbage til de gode gamle dage. Diskussio-
nen er for mig at se ikke irrelevant, men skudt
ved siden af.

Naturligvis er det vigtigt at universitetet kon-
stant forholder sig konstruktivt til indholdet af
uddannelserne og de kompetencer de studeren-
de får med sig. Der er en lang række vigtige
spørgsmål, som eksempelvis:
– Er der den rette sammenhæng mellem de for-

udsætninger som de nye studerede møder op
med, og studiernes indhold og niveau? 

– Er uddannelsen skruet sammen så der er et
passende forhold mellem bredde og dybde? 

– Får de studerende de kompetencer der skal til
for at få et virksomt liv efter endt uddannelse?

Men at genindføre filosofikum er tilbageskuende
og patetisk. Det må da være den enkelte uddan-
nelses opgave at danne de studerende i viden-
skabs-teori og metode. I stedet burde diskussio-
nen om uddannelsens indhold da handle om
hvilke kompetencer der bliver afgørende for at
klare sig på fremtidens arbejdsmarked, samt om
universitetet tilfører de studerende disse kompe-
tencer i tilstrækkelig grad.  

De humanistiske uddannelser
Lad os tage de humanistiske uddannelser som et
eksempel. Der er ringe tvivl om at virksomheder-
ne vil ansætte flere med en humanistisk bag-

Uddannelser 
uden fremtid

grund i fremtiden. Det er en spændende udvik-
ling. Værdien og prisen for et produkt i den nye
økonomi bliver mere og mere afhængig af de-
sign, æstetik, kommunikation og marketing. Der-
for kan humanister få større og større betydning
for industrien. 

Hovedopgaven for universitetet har indtil nu
været at uddanne forskere og gymnasielærere.
Det afspejler sig naturligvis i uddannelsernes
sammensætning, men den nyeste prognose fra
Undervisningsministeriet viser imidlertid at over
halvdelen af de kandidater som dimitterer frem
til 2010 skal finde beskæftigelse i den private
sektor. 

Pointen er naturligvis ikke at vi ikke skal ud-
danne gymnasielærere, men at det reelle jobmar-
ked for de studerende i højere grad må afspejle
sig i disse uddannelsers faglige profil og struktur.

DI’s foreløbige tanker
Vores foreløbige tanker på området går i retning
af en klarere opdeling af grund – og kandidatud-
dannelse. På grunduddannelsen skal de stude-
rende opnå de grundlæggende faglige færdighe-
der. Overbygningen bør give mulighed for langt
mere systematisk at dyrke den enkelte interesser.

Det er ikke for meget forlangt at den studeren-
de to år før forventet afslutning begynder at gøre
sig tanker om hvad uddannelsen skal bruges til.
Og til gengæld får stillet nogle moduler til rådig-
hed som kan styrke den enkeltes kompetencer in-
den for det pågældende arbejdsfelt. 

Det er heller ikke urimeligt at hvert humani-
stisk fag kan pege på tre til fire hovedveje for de
studerende. Det kunne for en danskstuderende
være:
– Forskerkarriere
– Undervisning og formidling
– IT og kommunikation
– Ledelse, etik og organisation

De hovedveje man kan vælge på overbygningen
skal ikke nødvendigvis være skarpt adskilte, og
der skal være mulighed for at køre ind og ud af
forskellige biveje. 

Det er heller ikke sikkert man skal vælge over-
bygning på den samme uddannelsesinstitution.
Selvom det ikke er kutyme i dag, kunne det være
oplagt at nogle af universiteterne specialiserede
sig inden for et af modulerne, og kunne tiltrække
studerende fra andre universiteter. Det vil ligele-
des være naturligt at flere og flere med en huma-
nistisk basisuddannelse vælger at tage overbyg-
ning på handelshøjskolen eller på den nye IT-høj-
skole.

I de sidste 30 år er universitetet på godt og
ondt blevet et såkaldt masseuniversitet. Og har
som sådan en række forpligtelser over for mange
flere forskellige unge der skal ud på et meget
sammensat jobmarked. Dette har imidlertid kun i
ringe grad afspejlet sig i uddannelsernes struk-
tur, indhold og sigte. 

Hvem tør starte med at forandre forældede
traditioner? ■

S Y N S P U N K T

Lad os droppe fjendebillederne og diskutere hvilke kompetencer

der er afgørende for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked

Af Bjarne Lundager 

Jensen, forskningschef, 

Dansk Industri
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▼ Tiltrædelser

Professor Nils Overgaard 

Andersen

– er tiltrådt et professorat i teo-

retisk atomfysik på Ørsted La-

boratoriet, Niels Bohr Institut-

tet. Nils O. Andersen har haft

en overordentlig succesfuld

karriere inden for sit forsk-

ningsfelt, kollisionsdynamik,

hvor hans resultater i høj grad

har været med til at påvirke

området. Nils O. Andersen er

desuden en afholdt og popu-

lær underviser på alle niveauer,

og inviteres ofte som fore-

dragsholder ved internationale

konferencer.

Nils O. Andersen afholdt sin til-

trædelsesforelæsning med tit-

len Light and Atoms den 3. de-

cember.

Professor Peter Arctander

– er tiltrådt et professorat i evo-

lutionsbiologi ved Zoologisk

Institut den 1. juli.

Peter Arctander holder sin til-

trædelsesforelæsning med tit-

len Molekylær Evolution – di-

versitet og komplexitet den 9.

februar kl. 13-15 i Universitets-

parken 15, Jagtvejsfløjen, 

aud. B.

Efter forelæsningen er Zoolo-

gisk Institut vært ved en recep-

tion i Zoologisk Museums kon-

ferencelokaler på 2. sal.

▼ Prisuddelinger

L

Lektor Bent Holm, 

Institut for Teatervidenskab

– har den 6. december fået over-

rakt årets Holbergmedalje for

sit målbevidste arbejde med at

forbinde teatervidenskaben

med såvel undervisning som

praktisk teaterkunst. Som for-

sker har dr.phil. Bent Holm

koncentreret sig om komedien,

og som dramaturg har han

søgt både at fastholde og for-

ny den komiske tradition. Han

har desuden været en væsent-

lig kontaktperson mellem Dan-

mark og specielt italiensk og

fransk teater.

Boliger

▼ Boliger søges

Område: Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/2 til 15/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: E-mail: mael@

wanadoo.dk, tlf. 3536 9687.

Område: Glostrup og omegn

Periode: Fra 15/3 evt. 1/4 til 

31/8-01.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Beboer: Fransk gæsteforsker.

Husleje: Ca. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Nina Horn, 

tlf. 4326 0100, e-mail:

nih@kennedy.dk.

Område: København

Periode: Pr. ca. 1/3-01 for 1-2 år. 

Størrelse: Lejlighed, 2-2 1/2 vær.

Udstyr: Toilet/bad, køkken.

Beboer: Tysk M gæsteforsker, 

ikke-ryger.

Husleje: Ca. kr. 3-4.000 pr. md.

Kontakt: Lektor Carsten Rahbek,

tlf. 3532 1030 (kl. 9-17).

Område: København

Periode: Pr. 1/2-01 for 3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: Tysk M forsker, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. kr. 5.500 pr. md.

Kontakt: Thomas Funck, tlf. 3814

2652, e-mail: tf@dlc.ku.dk.

Area: Lyngby/Gentofte/

Hellerup/Copenhagen

Period: From no later than 1/4-01

for 1-2 years.

Tenant: German PhD. student,

non-smoker.

Rent: Max. kr. 4.000 per month.

Contact: BioCentrum, tel. 4525

2683/2699 2753, e-mail:

tl@ibt.dtu.dk.

Area: København C, Nørrebro,

Østerbro

Period: From 1/4-01 to 31/3-02.

Size: 1 or 2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: French F postdoc, non-

smoker.

Rent: Kr. 2.000-5.000 per month.

Contact: Delphine Dupuis, tel.

3532 7448 or 2048 2963, 

e-mail: delphine@mfi.ku.dk.

Område: København

Periode: Fra 1/3-01 for 1-2 år.

Størrelse: 3-4 værelser.

Udstyr: Umøbleret, køkken og

bad.

Beboer: Ekstern lektor med

hustru.

Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

Kontakt: Martin Hansen, tlf. 

3331 3532 el. 4435 5743, 

e-mail: m.hansen@widex.dk.

Område: København

Periode: Pr. 1/2-01 for ca. 6 md.

Størrelse: Værelse.

Beboer: Kinesisk M ph.d.-stud.

Kontakt: Preben Juul Møller, 

e-mail: pjm@kiku.dk, tlf. 

3532 0262 el. sekretær Eva

Hansen-Stavnsbjerg, e-mail:

kl4sekr@pop.ki.ku.dk, tlf. 

3532 0263.

Område: København og omegn

Periode: Fra 1/2 til 31/7-01.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Slovakisk ph.d.-stud.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 2430, e-mail:

camillas@geo.geol.ku.dk.

Area: Copenhagen 

Period: From 1/2 to 30/6-01.

Size: 1 room or share apartment. 

Equipmnet: Partly furnished, kit-

chen, bathroom and phone. 

Tenant: Exchange student.

Contact: E-mail: bszablik@

operamail.com or bszablik@

poczta.onet.pl.

Area: Copenhagen 

Period: As soon as possible for

min. 6 months.

Tenant: Dutch M PhD. student. 

Rent: Max kr. 4.500 per month. 

Contact: Michiel Dijkstra, tel.

2813 9977.

▼ Boliger udlejes

Område: Vesterbro

Periode: Fra medio februar for

1/2 år. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, bad i gården. 

Husleje: Kr. 3.700 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Lisa, e-mail:

l.kamst@wanadoo.dk.

Område: Vesterbro

Periode: Fra 1/2 til 1/6-01, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

gratis vaskeri, gårdmiljø.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 3325 2206, e-mail:

r.t.p.-@usa.net.

Område: Nørrebro/Peblingesøen.

Periode: Fra 1/3-01 for 2 år.

Størrelse: 3 vær., 88 kvm. i 4-vær.

lejlighed. 

Udstyr: Umøbleret, have og gård.

Husleje: Kr. 5.600 pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Charlotte og Tonny, tlf.

3535 7040.

Område: Herlev Nord 

(Hareskov by) 

Periode: Fra 13/2 til 1/7-01.

Størrelse: Hus, 4 vær.

Udstyr: Møbleret, altan, have.

Husleje: Kr. 6.200 pr. md. samt

el/varme kr. 2.000. 

Kontakt: Irene Mogensen, 

tlf. 3532 0616, e-mail:

iam@gfy.ku.dk.

Område: Humlebæk

Periode: Pr. 1/2-01.

Størrelse: 3 vær. i hus.

Udstyr: Umøbleret, garage, have,

privat fællesstrand.

Beboer: Gæsteforsker el. lign

uden børn el. dyr.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 4919 0182.

Område: Copenhagen, city

Period: From 1/2-01 for 3-6

months.  

Size: 3 roomed residence, private

entrance.

Equipment: Fully furnished, 

access to bathroom, kitchen,

washingmachine, etc.

Tenant: Visiting professor/

teacher, max 2 persons.

Rent: Kr. 6.000 per month incl. all

but telephone.

Contact: Charlotte Kjelsø and

Søren Bisper, tel. 3333 0608, 

e-mail: studiestraede@

mail.tele.dk.

Område: Amager

Periode: Fra ca. 1/4 til ca. 15/8-01.

Størrelse: Kollegielejlighed, 

1 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad, adgang til vaskemaskine. 

Beboer: Stud. el.lign., ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md. alt inkl.,

ekskl. tlf.

Kontakt: Lea, tlf. 3248 4103, 

e-mail: leatbs@yahoo.dk.

Område: Nørrebro

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, ca. 13 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: K.

Husleje: Kr. 1.500 pr. md.

Kontakt: Dorthea, tlf. 2344 8348.

Område: Centrum/Østerbro

Periode: Fra 15/1 til 15/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Umøbleret, altan, vaske-

maskine og tørretumbler.

Beboer: Ikke-ryger, gæstelærer,

el.lign.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl.

varme/el. 

Kontakt: Tlf. 4448 3936 (aften).

Område: Brønshøj/Islev St.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Adg. til køkken, bad, va-

skemaskine og tørretumbler.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

maks. 2 pers.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Lasse, tlf. 3879 7862, 

e-mail: lasseharder@

hotmail.com.

Område: København S

Periode: Fra 1-15/2-01 i 6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 68

kvm.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: Kr. 4.300 pr. md. inkl.

varme/el.

Kontakt: Thea, tlf. 3259 4303.

▼ Kollegier

Borchs Kollegium
Område: St. Kannikestræde 12.  

Periode: To ledige alumnepladser

til indflytning hhv. den 15/2-01

og den 1/3-01.

Målgruppe: Studerende med to

års bestået normeret studietid.

Til pladsen der er ledig 15/2

fortrinsvis en stud. ved Det Na-

turvidenskabelige Fakultet.

(Stud. ved teologi og humanio-

ra har dog også mulighed for

at søge). Til den ledige plads

1/3 kræves det at man er ind-

skrevet ved kemi.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl.

telefonabonnement. Husskat

kr. 200 pr. md.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/1-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.borchskollegium.dk.

Regensen
Område: St. Kannikestræde 2.

Periode: Et antal kollegieværel-

ser bliver ledige i løbet af for-

året. 

Målgruppe: Studerende med to

års bestået normeret studietid.

Eksaminerne skal være bestået

med min. 8 i gennemsnit.

Særlige optagelsesberettigede

er grønlændere og færinger

der kan tildeles plads direkte

efter bestået studentereksa-

men. 

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. samt kr.

75 til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 31/1-01.

Stillinger 

▼ Jura

Lektorat
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Familie- og arveret.

Kvalifikationer: Dokumenteret

videnskabelig produktion på

internationalt niveau og doku-

menterede undervisningsmæs-

sige kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 9/3-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Samfundsvidenskab

Eksternt lektorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Sociologi med særligt

henblik på masseteorier og

massekultur.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 1/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt studieleder Allan Mad-

sen, Sociologisk Institut, 

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.,

tlf. 3532 3283, e-mail:

allan.madsen@sociology.ku.dk. 

Adjunkturer
Sted: Økonomisk Institut.

Indhold: Økonomisk teori, den-

nes anvendelser el. statistik

med samfundsvidenskabeligt

sigte. Undervisning ved økono-

mistudiet, matematik-økono-

mistudiet og ved evt. andre

uddannelsesopgaver knyttet til

fagområdet.

Kvalifikationer: Svarende til

ph.d.-niveau.

Varighed: Et el. flere 3-årige ad-

junkturer.

Ansøgningsfrist: 19/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Edda Geil, tlf. 

3532 3016, e-mail:

edda.geil@econ.ku.dk.

▼ Sundhedsvidenskab

Professorship in 
orthodontics
Place of employment: The School

of Dentistry, University of

Copenhagen.

Contents: Participation in the 

undergraduate teaching of

dental students within the

field of orthodontics, respons-

ibility for postgraduate courses

and specialist training within

orthodontics.

Qualifications: Documented ori-

ginal scientific production at

international standards within

orthodontics and expertise in

research management. 

Deadline for applications: April

1, 2001 at 12 a.m.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.sund.ku.dk or

ask for it at the Personnel 

Office, tel. +45 3532 2645.

Kliniske professorater
Sted: Københavns Universitets-

hospital, Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet og i H:S og

ved Amager Hospital med tje-

neste ved de medicinske centre

ved hhv. Bispebjerg Hospital

og Hvidovre Hospital.

Indhold: Patientbehandling og

udvikling af fagområdet, forsk-

ning, publicering/videnskabelig

formidling og universitetsrela-

teret undervisning samt for-

skeruddannelse, bedømmelses-

arbejde o.l.

Kvalifikationer: Ansættelse i beg-

ge dele af stillingerne er en

forudsætning. Send derfor bå-

de en ansøgning til Fakultetet

(professordelen) og en ansøg-

ning til Bispebjerg Hospital

og/el. Hvidovre Hospital (over-

lægedelen). 

Til besættelse: Snarest.

Omfang: To 5-årige stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Professorop-

slaget findes på www.ku.dk el.

fås fra Personalekontoret, tlf.

3532 2645. Overlægeopslaget

findes på www.hosp.dk el. hos

Personaleafdelingen, Bispe-

bjerg Hospital, tlf. 3531 3121

og Personaleafdelingen, Hvid-

ovre Hospital, tlf. 3632 3252.

Lektorat 
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning inden for ny-

refysiologi specielt med hen-

blik på den renale hæmodyna-
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

mik og mikrocirkulation. Delta-

gelse i instituttets prægradua-

te undervisning i fysiologi af

læge-, tandlæge- og human-

biologistuderende. Tillige ad-

ministrative opgaver.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 14/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Lektorat(er) 
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi & Genetik. 

Indhold: Biokemi. Undervisning

og administrative opgaver.

Kvalifikationer: Forskningserfa-

ring inden for et af følgende

områder: Humane in vivo stu-

dier af regulationen af makro-

næringsstoffernes stofskifte

med særlig vægt på lever og

muskel samt anvendelsen af

NMR spektroskopi; hormoners

og vækstfaktorers regulation

af genekspression og stofskifte

i lever; vækst og metabolisk 

regulation i Langerhanske øer

med særlig henblik på patoge-

nesen af diabetes mellitus. 

Omfang: Et el. to varige lektora-

ter. 

Ansøgningsfrist: 21/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.

sund.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat/adjunktur
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afd. for Epidemio-

logi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i epidemiologi primært

på lægeuddannelsen. Tillige

administrative opgaver.

Kvalifikationer: Dokumenteret

kendskab til epidemiologiens

teoretiske grundlag og prakti-

ske erfaringer med gennem-

førelse af epidemiologiske

forskningsprojekter. Erfaringer

fra såvel kohorte, som case-

control og tværsnitsunder-

søgelser er ønskelige. 

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Adjunkturet er tidsbe-

grænset til 3 år.

Ansøgningsfrist: 15/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.

sund.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunktur
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi, 

Parasitologisk afdeling, Panum

Instituttet.

Indhold: Ekspression og karateri-

sering af malaria antigenet

PfEMP1 m. særlig henblik på

forsknings- og udviklingsopga-

ver.

Kvalifikationer: Ph.d. og erfaring

med molekylærbiologisk arbej-

de med malaria.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: To år.

Ansøgning: Indehl. CV; beskrivel-

se af videnskabelig erfaring og

interesser; publikationsliste.

Sendes til: Lektor, dr.med. Thor

G. Theander, Institut for Medi-

cinsk Mikrobiologi og Immuno-

logi, Panum Instituttet, Bygn.

24.2., Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Kontakt: 

Sekretær Anna Bagger, e-mail:

parasite@biobase.dk.

Timelærer
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Indhold: Undervisning i generel

medicin.

Kvalifikationer: Læge el. tand-

læge med erfaring i emnet.

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: 37 forelæsninger og

5x5 timers øvelser.

Ansøgningsfrist: 29/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Demonstratorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk Insti-

tut, Det lægevidenskabelige

hovedområde, studiesalen.

Emne: Mikroskopisk anatomi.

Kvalifikationer: Medicinstuderen-

de med et godt kendskab til

emnet.

Omfang: 2 stillinger a ca. 80 ti-

mer i forårssemesteret 2001. 

Ansøgning: Skema fås på insti-

tuttets sekretariat, lok.

18.1.18/12, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N,

tlf. 3532 7213/11.

Sendes til: Ovennævnte adresse. 

Ansøgningsfrist: 2/2-01, kl. 12.00.   

▼ Humaniora

Eksternt lektorat 
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, studienæv-

net for filosofi. 

Til besættelse: Forårssemesteret

2001.

Omfang: 100 timer. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Poul Lübcke, Institut for Filoso-

fi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist 29/1-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Poul Lübcke, tlf. 3532 8859. 

Lektorat i filosofi 
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Ansøgningsfrist: 15/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Amanuensis i 
teoretisk filosofi
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Ansøgningsfrist: 1/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Lektorat i 
Teatervidenskab
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Kvalifikationer: Fortrolighed med

fagets forskellige discipliner og

metoder og dokumenteret eks-

pertise inden for det teaterhi-

storiske forskningsfelt.

Ansøgningsfrist: 15/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur i 
Dansk litteratur
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

kunne undervise og vejlede på

alle niveauer fra begyndertrin

til ph.d.-uddannelsen, herun-

der undervise i BA-discipliner-

ne i Litterær analyse el. Littera-

turhistorie og i litterære emner

på fagets overbygning.

Ansøgningsfrist: 15/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Lektorat i Moderne
fransk litteratur
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i moderne fransk littera-

tur og tekstanalyse samt fransk

litteraturhistorie og litterær

teori. 

Kvalifikationer: Undervisning og

vejledning i fagets litterære og

kulturhistoriske discipliner skal

kunne varetages på alle ni-

veauer.

Ansøgningsfrist: 15/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Undervisningsadjunkt
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Undervisning og eksa-

mination inden for udviklings-

psykologi og almen psykologi.

Stillingen er en fuldtids under-

viserstilling uden forsknings-

forpligtelse. 

Ansøgningsfrist: 19/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Amanuensis 
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Personlighedspsykologi.

Ansøgningsfrist: 19/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Forskningsassistent
Sted: Institut for Almen og 

Anvendt Sprogvidenskab. 

Center for Læseforskning

Ansøgningsfrist: 2/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på stillingsopslag el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

▼ Naturvidenskab

Associate Professor/
Curator/Lektor
Place of employment: Zoological

Museum, University of Copen-

hagen.

Contents: A position for a tenu-

red systematic entomologists

to carry out research on the sy-

stematics, phylogeny, morpho-

logy, and zoogeography of ter-

restrial Arthropoda.

Qualifications: Ph.D. (or equiva-

lent) and postdoctoral-level 

experience.

Beginning of employment: 

As soon as possible.

Deadline for applications: April

2, 2001.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/ or

www.zmuc.dk/commonweb/

job/jobs.htm or ask for details

at the Personnel Office, tel.

3532 2645.

Lektorat 
Sted: Niels Bohr Institutet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Teoretisk subatomar fy-

sik. Undervisning i fysik på alle

niveauer. Instituttet har en

stærk indsats inden for teore-

tisk partikelfysik og kernefysik

med bånd til komplekse syste-

mers fysik og astrofysik. Den

teoretiske aktivitet støttes af

et omfattende internationalt

gæsteprogram, gennemført i

nært samarbejde med NOR-

DITA. Eksperimentelle pro-

grammer inden for bl.a. relati-

vistisk tungionfysik og ATLAS-

projektet ved CERN.

Kvalifikationer: Selvstændig

forskningsprofil.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 30/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se 

http://ntserv.fys.ku.dk/afg/ 

– ledige stillinger el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645.

Lektorat 
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Generationsskiftepro-

grammet. Eksperimentel atom-

fysik omfattende astronomi,

fysik og geofysik. Instituttet

har eksperimentel aktivitet in-

den for atomfysik og optisk fy-

sik, som rettes mod studier af

meget kolde atomers fysik og

kvanteoptik. 

Kvalifikationer: Selvstændig

forskningsprofil med særligt

henblik på studiet af meget

kolde atomers fysik. Undervis-

ning i fysik på alle niveauer og

undervisning på bachelorkur-

ser på dansk efter to års

ansættelse.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 14/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se 

http://ntserv.fys.ku.dk/afg/ 

– ledige stillinger el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645.

Undervisningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Zoologisk Institut. 

Indhold: Undervisning i faget

Zoologisk Form og Funktion.

Til besættelse: Undervisningen

starter 6/3-01 og strækker sig

over marts, april og første

halvdel af maj.

Omfang: 40 timer. 

Ansøgning: Mrk. “form og funk-

tion”. 

Sendes til: Åse Jespersen, Zoo-

morfologisk Afdeling, Zoolo-

gisk Institut, Universitets-

parken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 12/2-01, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Åse

Jespersen, tlf. 3532 1243, e-

mail ajespersen@zi.ku.dk.

Demonstratorer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Zoologisk Institut. 

Indhold: Undervisning i faget

Zoologisk Form og Funktion.

Til besættelse: Undervisningen

starter 6/3-01 og strækker sig

over marts, april og første

halvdel af maj.

Omfang: Et antal demonstratorer

(studerende) til 27 timers un-

dervisning. 

Ansøgning: Mrk. “form og funk-

tion”. 

Sendes til: Åse Jespersen, 

Zoomorfologisk Afdeling, Zoo-

logisk Institut, Universitetspar-

ken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 12/2-01, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Åse

Jespersen, tlf. 3532 1243, 

e-mail ajespersen@zi.ku.dk.

Instruktorer 
Under forudsæting af 

fornøden bevilling

Sted: Genetisk Afdeling, Moleky-

lærbiologisk Institut.

Indhold: Øvelser i Biologi 4.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til genetik og moleky-

lærbiologi svarende til 

Biologi 4.

Til besættelse: 29/1-01.

Ansøgning sendes til: Genetisk

Afdeling, Øster Farimagsgade

2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/1-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Olaf Nielsen, tlf. 3532 2102, 

e-mail: onigen@biobase.dk.

TAP-Stillinger

Finmekaniker
Sted: Marinbiologisk Laborato-

rium, Helsingør.

Indhold: Konstruktion og vedli-

geholdelse af videnskabelige

instrumenter og redskaber.

Kvalifikationer: Faglært hånd-

værker med kendskab til PVC,

plexiglas og stål. Erfaring fra

lign. værksteder er en fordel.

Til besættelse: Efter 1/2-01.

Ansøgning sendes til: Marinbio-

logisk Laboratorium, professor

Tom Fenchel, Strandpromena-

den 5, 3000 Helsingør, mrk.

Finmekaniker. 

Ansøgningsfrist: 1/2-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.mbl.suite.dk el. kontakt

Forskningsmedarbejdere søges

Cellestress er ved at blive anerkendt som en vigtig del af flere

tunge sygdomme. Forskningen på området vil bidrage til at fin-

de nye veje til øgning af cellernes overlevelsesevne under dårlige

forhold og til at nedkæmpe en uønsket modstand mod behand-

ling. Vores afdeling dækker et bredt udsnit af forskningsteknik-

ker fra elektrofysiologi og imaging-mikroskopi til molekylære

metoder. Vores projekter indebærer bl.a. arbejdet med celledyrk-

ning, proteinanalyser og cDNA-kloning. Laboratoriet ligger på

Medicinsk-Fysiologisk Institut, Panum. Er du stud.med. el.

stud.scient. og interesseret i at deltage i et projekt (evt. speciale),

kan du kontakte M. Treiman, tlf. 3532 7510, e-mail: M.Treiman@

mfi.ku.dk. Se også www.mfi.ku.dk/people/mat/pershome/

Default.htm for yderligere oplysninger.
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prof. Tom Fenchel, tlf. 4921

1633-325 el. lektor John Fleng

Steffensen, tlf. 4921 1633-307.

Timelærer i 
parodontologi
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Kvalifikationer: Tandlæge med

erfaring i parodontologi.

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: 63 timer/år og eksa-

mensafholdelse.

Ansøgningsfrist: 29/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Assistent
Sted: Tandlægeskolens omstil-

ling/information.

Indhold: Betjening af omstilling,

information til patienter og

skrankebetjening.

Kvalifikationer: Gerne kendskab

til engelsk og PC.

Ansøgningsfrist: 26/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Kontakt

Susanne Nielsen, tlf. 

3532 6501.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker 
Sted: Afdelingen for Cellulær og

Molekylær Fysiologi, Medicinsk

Fysiologisk Institut, Panum 

Instituttet.

Indhold: Cellulær og molekylær

fysiologi.

Ansøgningsfrist: 25/1-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant/bioanalytiker   
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retskemisk Institut. 

Kvalifikationer: Kendskab til

DNA-undersøgelser og udta-

gelse af blodprøver; EDB på

brugerniveau; gode formule-

ringsevner.

Omfang: Ca. 1 år.

Ansøgningsfrist: 16/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfunktionær
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

kemisk Afdeling.

Indhold: Skrivning efter diktafon

og manuskript af div. korre-

spondance, oplæg og forskrif-

ter; post- og informationsdi-

stribution; tasteopgaver; frem-

stilling af præsentationsmate-

riale; div. forefaldende kontor-

opgaver. 

Ansøgningsfrist: 25/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Sekretær/overassistent 
Sted: Farmakologisk Institut, 

Panum Instituttet.

Indhold: Regnskabsfunktion for

instituttet; postfordeling; ind-

køb; journalisering.

Kvalifikationer: Relevant regn-

skabsmæssig kontoruddannel-

se og erfaring. 

Omfang: 24-30 t./u. fordelt på 3

dage.

Ansøgningsfrist: 1/2-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

sekretær Tine Olsen, tlf. 

3532 7602, e-mail: tine.olsen@

molpharm.dk el. institutleder

Sten Christensen, tlf. 

3532 7614, e-mail: 

fisc@farmakol.ku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Afdeling for Almen Medi-

cin, Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Administration af un-

dervisning; vedligeholdelse af

database; kontakt til undervi-

sere og studenter; referatop-

gaver i f.m. møder; tilrette-

læggelse af kurser for Den

Teoretiske Specialuddannelse 

i Almen Medicin samt andet

forefaldende kontorarbejde.

Kvalifikationer: Gode tekstbe-

handlings- og danskkundska-

ber, gerne kendskab til en-

gelsk. Erfaring med EXCEL og

ACCESS og undervisningstilret-

telæggelse en fordel.

Til besættelse: 1/2-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 26/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt kontorfuldmægtig

Ann Brydholm, tlf. 3532 7950. 

Overassistent/ 
studienævnssekretær
– barselsvikariat 
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Studienævnssekretær

for instituttets tre fag; regn-

skaber; koordinering af under-

visningstilrettelæggelse; ekspe-

dition af studerende. Eksa-

menssekretær og øvrige sekre-

tæropgaver.

Til besættelse: 1/2-01.

Ansøgning sendes til: Institut for

Arkæologi og Etnologi, Vand-

kunsten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/1-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Institutleder Annette Ratthje,

tlf. 3532 4113, e-mail:

rathje@hum.ku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinikassistent 
Sted: Tandlægeskolen.

Til besættelse: 1/2-01.

Ansøgning sendes til: Klinikchef

Bodil Riis, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/1-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinikassistent 
Sted: Tandlægeskolen.

Til besættelse: 1/3-01.

Omfang: 30 t./u. 

Ansøgning sendes til: Klinikchef

Bodil Riis, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/1-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Klinikmedhjælper
Sted: Tandlægeskolen, etage 2.

Omfang: 32,5 t./u. 

Ansøgning sendes til: Klinikchef

Bodil Riis, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/1-01.

Klinikmedhjælper
Sted: Tandlægeskolen, etage 1.

Omfang: 30 t./u. 

Ansøgning sendes til: Klinikchef

Bodil Riis, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 26/1-01.

Studentermedhjælp
Sted: ivu*C Center for informa-

tion om videregående uddan-

nelser.

Indhold: Personlig og telefonisk

vejledning af kunder; admini-

strative opgaver i f.m. større

informationsarrangementer;

udarbejdelse af diverse uddan-

nelsesoversigter; vedligehol-

delse af materialesamling; fo-

refaldende kontorarbejde.

Kvalifikationer: Studerende på

en videregående uddannelse,

gerne erfaring med vejledning,

godt kendskab til Word og

gerne Excel og Access.

Til besættelse: 1/3-01.

Omfang: 15 t./u.

Ansøgningsfrist: 9/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se www.

ivuc.dk/framelinks/koeben-

havn/ledigestillinger.htm.

Studentermedhjælp
Sted: Juridisk Laboratorium – de

jurastuderendes bibliotek. 

Indhold: Bl.a. salg af kopi- og

printkort; telefonomstilling;

udlånsnotering; bogopsæt-

ning; bogindbinding; lettere

regnskab.

Til besættelse: 15/2-01.

Omfang: Ca. 10 t/u.

Ansøgning sendes til: Juridisk

Laboratorium, Studiestræde

34, 1455 Kbh. K el. afleveres i

Jur.Labs. skranke på 2. sal.

Ansøgningsfrist: 5/2-01, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Kontakt

biblioteksassistent Helle An-

dersen el. biblioteksleder Lis-

beth Rasmussen.

Studievejleder
– vikar 
Sted: Studievejledningen, Psyko-

logi.

Til besættelse: snarest og indtil

1/6-01, evt. med mulighed for

forlængelse. 

Omfang: Ca. 10-15 t./u.

Ansøgningsfrist: 9/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Signe Bech, tlf. 

3532 8684.

Øvrige stillinger

Videreuddannelses-
stilling i ortodonti
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Videreuddannelse til

specialtandlæge i ortodonti.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Professor i Datalogi
Ställe: Stockholms Universitet.

Innehåll: Databasteknik, progra-

meringsteknik, bioinformatik,

scientific computing, neuron-

nätsmodeller och visualisering.

Kvalifikationer: Dokumenteret

vetenskaplig skicklighet på

hög internationell nivå och pe-

dagogisk skicklighet. Avsevärt

högre skicklighet än vad som

är minimikrav för docentkom-

petens krävs.

Ansökan: På engelska ställs till

rektor i fyra exemplar bifogas:

styrkt meritsammanställning

och förteckning (numrerad)

över vetenskapliga arbeten;

avsiktsförklaring; kortfatted

redogörelse för sökandens er-

farenhet av forskning, utbil-

ding, administration, informa-

tion om forsknings- och ut-

veklingsarbete samt samverkan

med samhället; kopior av be-

tyg och examenssbevis.

Sändas till: Stockholms universi-

tet, Registartor/PÄ, 106 91

Stockholm. (angiv referens-

nummer).

Ansökningstid: 22/1-01.

Ytterligare information: Universi-

tetslektor Ingrid Melinder, tfn.

+46 8790 7798, e-mail: 

melinder@nada.kth.se. el.

www.su.se.

Professorship
Place: University of the Faroe 

Islands, Faculty of Science and

Technology, FST.

Contents: Earth Science with lea-

dership in geophysics/petrole-

um engineering. Leading posi-

tion in expanding co-opera-

tions with oil companies, who

have been awarded licenses

for oil explorations in the

Faroese shelf area. Coordina-

tion of education at FST tar-

geted at the subsoil and off-

shore industries and teaching

in related subjects.

Beginning of employment: 1/1-01

Application: Incl. CV, diplomas

and relevant publications in

four copies.

To be sent to: The University of

the Faroe Islands, Administra-

tion’s Office, J.C. Svabos gøta

14, FO-100 Tórshavn, Faroe 

Islands.

Deadline for applications: 

31/1-01

Additional information: Contact

H.P. Joensen, e-mail:

hanspj@nvd.fo.

Stipendier 

Kræftens Bekæmpelses
scholarstipendier
Det læge- og Naturvidenskabe-

lige udvalg

Målgruppe: Studerende.

Støtte: I f.m. udførelse af et

forskningsprojekt inden for

eksperimentel, klinisk og epi-

demiologisk kræftforskning.

Stipendiet kan søges i op til 

12 md. og er på kr. 6.500 pr.

md. Det er en forudsætning at

projektet kan afsluttes inden

for den periode der søges støt-

te til.

Ansøgning: Skema findes på

www.cancer.dk el. fås v. henv.

på tlf. 3525 7259/3525 7258.

Ansøgningsfrister: 15/2, 15/5,

15/8 og 15/11 kl. 16.00.

Uddeling: Hhv. ultimo marts, 

juni, september og december.

Kræftens Bekæmpelses
scholarstipendier
Det Psykosociale 

forskningsudvalg

Målgruppe: Studerende.

Støtte: I f.m. udførelse af et

forskningsprojekt inden for

området psykosociale aspekter

ved kræft. Stipendiet kan

søges i op til 12 md. og er på

kr. 6.500 pr. md.

Ansøgning: Skema findes på

www.cancer.dk el. fås v. henv.

på tlf. 3525 7259/3525 7258.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Nordisk Stipendieordning
for Baltikum og Det
Nordvestlige Rusland
Nordisk Ministerråd

Målgruppe: Danske uddannelses-

institutioner.

Støtte: Til specifikke projekter

der bliver udført i netværk

mellem institutioner i de for-

skellige lande, og som involve-

rer forskere, lærere og studen-

ter. 

Ansøgning: Skema findes på:

www.norden.org/utbild/

bidrag/uk/balt.htm.

Ansøgningsfrist: 1/2-01. 

ENS-Europe Entrance
Competition
Target group: Outstanding scien-

ce students in mathematics,

computer science, biology, che-

mistry, physics and earth scien-

ces under the age of 23 and

currently in their second or

third year of university courses. 

Support: Four years of funded

study, EURO 13.850 per year. 

Period: Commencing in Septem-

ber 2001.  

Place: Paris École Normale Supe-

rieure in Paris.

Deadline for applications: 

30/4-01.

Additional information:

www.ens.fr/concours/, Con-

cours ENS-Europe, Patricia 

Jean-Pierre, 45 rue d’Ulm,

75230 Paris Cedex 05 FRANCE,

tel. +33 1 4432 2803, e-mail:

patricia.jean-pierre@ens.fr.

Nordic Association for
Canadian Studies
Target group: Students at bache-

lor’s or master’s level or

equivalent at a Nordic univer-

sity or college.  

Support: 2 undergraduate scho-

larships in the field of Cana-

dian Studies for a research trip

to Canada for the purpose of

collecting material for a paper

(e.g. a master’s thesis or similar

project) which can be credited

at the student’s home universi-

ty. The scholarship is for EURO

1.200 per month to be used

towards air fares, travel within

Canada and living costs. 

Application: Including a brief CV;

project plan; estimate of costs;

a letter of recommendation. 

To be sent to: NACS/ANEC Secre-

tariat (Battarbee), Dept. of

English, FIN-20014 Turku Uni-

versity, Finland.

Deadline for applications: 

31/1-01. 

Additional information:

keith.battarbee@utu.fi.

The Institute for Advan-
ced Studies on Science,
Technology and Society
in Graz, Austria
Support: Seven grants for fellow-

ships for investigating issues of

Socially and Environmentally

Sound Technology Design:

Technology Studies and

Sustainability; Ecological Pro-

duct Policy; Technology and

the Public.

Period: Commencing October 

1st 2001. 

Application: For a grant must be

submitted along with an appli-

cation for a fellowship at the

Institute for Advanced Studies

on Science, Technology and So-

ciety. 

Deadline for applications: April

15th 2001. 

Additional Information:

www.sts.tu-graz-ac.at, Institute

for Advanced Studies on Scien-

ce, Technology and Society, c/o

Bernhard Wieser, Kopernikus-

gasse 9, A-8010 Graz, Austria,

tel. +43 316/8126 6126, e-mail:

info@sts.tu-graz.ac.at.

Universität zu Köln 
Målgruppe: Studerende ved KU

med min. 2 års bestået norme-

rede studier.

Støtte: DM 990 pr. md.

Periode: 12 måneders studieop-

hold i det akademiske år

2001/2002. 

Ansøgning: Skema bilagt for-

håndsgodkendelse fra eget in-

stitut (begge på dansk); moti-

vering; studieplan; 2 lærerud-

talelser; dokumentation for

tyskkundskaber (alt på tysk);

karakterudskrift (på engelsk).

Skema fås hos Det internatio-

nale Kontor, Fiolstræde 24,

P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K., tlf.

3532 3896 el. 3532 3902, kl. 

10-15. 

Sendes til : Det Internationale

Kontor, se ovenstående.

Ansøgningsfrist: 14/2-01. 
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Yderligere oplysninger: Se

www.rrz.uni-koeln.de/.

Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Målgruppe: Studerende ved KU

med min. 2 års bestået norme-

rede studier.

Støtte: DM 900 pr. md. til leve-

omkostninger, udgifter til un-

dervisningsmaterialer m.v. Rej-

seomkostninger dækkes af sti-

pendiaten.

Periode: 10 måneders studieop-

hold i perioden 1/10-01 til 

31/7-02.

Ansøgning: Skema bilagt for-

håndsgodkendelse fra eget in-

stitut (begge på dansk); moti-

vering; studieplan; 2 lærerud-

talelser; dokumentation for

tyskkundskaber (alt på tysk);

karakterudskrift (på engelsk).

Skema fås hos Det internatio-

nale Kontor, Fiolstræde 24,

P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K., tlf.

3532 3896 el. 3532 3902, kl. 

10-15. 

Sendes til : Det Internationale

Kontor, se ovenstående.

Ansøgningsfrist: 14/2-01. 

Yderligere oplysninger: Se

www.rz.hu-berlin.de/.

Scholarstipendium i etik,
demokrati og regulering
af bioteknologi
Målgruppe: En studerende med

lyst til at skrive et speciale in-

den for projektets område.

Indhold: Se projektbeskrivelsen

på www.bioethics.kvl.dk. 

Støtte: Aflønning som fuldtidsan-

sat på studentermedhjælpsvil-

kår.

Periode: Op til 6 md. 

Ansøgningsfrist: 1/3-01. 

Yderligere oplysninger: Klemens

Kappel, e-mail:

kappel@hum.ku.dk el. Nils Hol-

tug, e-mail: nhol@hum.ku.dk.

Phd.-stipendier 

Ph.d.-stipendium i 
statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Forskeruddannelsen fo-

regår i nær sammenhæng med

forskningen inden for hoved-

områderne: statskundskab, in-

ternational politik og forvalt-

ning. Forskningsplanerne for

de kommende år har fokus på

koncentrationsområderne:

magt og demokrati, europæisk

integration og sikkerhed samt

offentlig sektor i opbrud. Der-

for optages stipendiater med

projekter inden for de tre poli-

tologiske hovedområder gerne

med vægt på koncentrations-

områderne.

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen.

Til besættelse: Forventet start

1/5-01.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/.

Ph.d.-stipendium
Sted: Baltic Sea Area Studies

(BaltSeaNet). Forskningsophold

ved et af de universiteter i

Østersøregionen som indgår 

i projektets netværk foruden

Institut for Statskundskab,

Københavns Universitet.

Indhold: Den regionale politiske

udvikling i Østersøregionen.

Emneområdet skal placeres in-

den for den del af det generel-

le forskningsprojekt med fokus

på demokratisering og institu-

tionel udvikling. Studier af be-

tydningen af regionale institu-

tioner med hensyn til deres

funktion i området fx imple-

mentering af demokratiske

værdier, minoritetspolitik mv. 

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen. Indskrivning som

ph.d.-studerende ved en af de

udenlandske samarbejdsinsti-

tutioner. 

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 3 år.

Ansøgning: Materiale fås ved Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet, St. Kannikestræde 13, 1161

Kbh. K., tlf. 3532 3540. Ansøg-

ning sendes i tre eks. mrk. j.nr.

201-233-52/00-2311.

Ansøgningsfrist: 1/2-01.

Yderligere oplysninger: Projekt-

leder, lektor Uffe Jakobsen,  

Institut for Statskundskab, 

e-mail: UJ@ifs.ku.dk, fax: 

3532 3399, tlf. 3532 3404.

PhD. scholarship
Place of employment: The

Copenhagen Peace Research

Institute (COPRI). 

Contents: Focus on peace and

conflict research within the

programmes: European Securi-

ty; Security in the Nordic and

Baltic Sea Area; Military Re-

structuring; Internal Conflicts:

Causes and Peace Strategies;

Global Governance and Peace.

Duration: Maximum three years.

Deadline for applications: 

12/2-01 at 16.00. 

Full announcement: See

www.copri.dk.

Additional information: COPRI ,

Fredericiagade 18, 1310 Cph.

K, fax: +45 3345 5060, tel. 

+45 3345 5050, e-mail:

info@copri.dk.

Legater

Ingeniør Svend G. Fiedler
og hustrus legat til 
fremme af botanisk og
arkæologisk forskning
Målgruppe: Ph.d.-studerende, sti-

pendiater og andre med kandi-

dateksamen, men uden fast

ansættelse. 

Støtte: Portioner på ml. kr. 3.000

og 15.000 fortrinsvis til feltar-

bejde, museumsarbejde m.v.

der kræver ophold i udlandet. 

Ansøgning: Indehl. beskrivelse af

formål; budget; CV; evt. refe-

rencer. Sendes i tre eks.

Sendes til: Prof. Arne Strid, Bota-

nisk Laboratorium, Gothers-

gade 140, 1123 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 5/2-01. 

Uddeling: Ultimo februar 2001.

Københavns Universitets
Lægevidenskabelige
Fakultetsfond
Målgruppe: Den lægevidenska-

belige del af Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultets viden-

skabelige kandidater og stude-

rende.

Støtte: Kr. 320.000 til uddeling til

forskning inden for det lægevi-

denskabelige område til rejse-

legater og studentersociale

formål, fx OSVAL studieophold

ved Lunds Universitet.

Ansøgning: Skema fås hos jour-

nalen på fakultetskontoret, 

Panum Instituttet, lok. 9.1.34

el. ved henv. til e-mail:

leh@adm.ku.dk. Skema bilagt

CV (maks. 1 s.); projektbeskri-

velse (maks. 5 s.); fortegnelse

over de seneste 5 års publika-

tioner; resumé (maks. 1/2 s.)

Sendes i 6 eks.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 16/2-01, kl.

12.00. 

Understøttelsesfonden
for enker og børn af
lærere i den danske 
folkeskole
Målgruppe: Enker efter lærere

som ved sygdom el. på anden

måde er vanskeligt stillede;

ugifte børn, fortrinsvis døtre,

af lærere der efter forælderens

død har behov for økonomisk

støtte.

Ansøgning: Skema fås hos

Københavns stifts bispekontor,

Nørregade 11, 1165 Kbh. K, tlf.

3393 3508 klartone 235, tirs-

dag-fredag kl. 9-15. Ansøgning

forsynes med skoleforvaltnin-

gens påtegning samt oplysning

om kvalifikationer.

Sendes til: Ovenstående adresse,

mrk. Legater/Understøttelses-

fonde.

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Hotelejer Anders 
Månsson og hustru 
Hanne Månssons legat
Målgruppe: Dygtige, ubemidlede

studerende ved KU som under

de første års studier har vist

flid og gode evner. Det er ikke

en betingelse at modtageren

er kvalificeret til at modtage

SU.

Støtte: 90 legatportioner a kr.

10.000 fortrinsvis til rejser i stu-

dieøjemed. Tillige til evt.

påtrængende større behov for

dækning af nødvendige leve-

omkostninger under studiet. 

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for KU’s legater der fås

hos SU-kontoret på nedenstå-

ende adresse ml. kl. 10-15.Mrk.

legatets navn. Bilæg kopi af

årsopgørelse el. selvangivelse. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/2-01.

Forskningsstøtte

Novo Nordisk Fonden
Støtte: Til kunsthistorisk forsk-

ning. Et selvstændigt projekt

el. en klart angivet del af et

større projekt inden for kunst-

historisk forskning, herunder

klassisk arkæologi. Desuden til

projekter som kan bidrage til

at udvikle kunsthistorisk forsk-

ning, fortrinsvis udført i Dan-

mark.

Ansøgning: Skema findes på

www.novonordiskfonden.dk

el. fås i sekretariatet, tlf. 4443

9038, e-mail: nnfond@novo.dk.

Sendes i 5 eks. Modtages ikke

som fax el. e-mail. 

Sendes til: Novo Nordisk Fonden,

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 19/2-01, kl.

12.00. 

Uddeling: Ultimo marts 2001.

Kræftrelateret 
efteruddannelse
Målgruppe: Speciallæger i en

spearheadfunktion. Kravet om

speciallægeuddannelse kan af-

viges hvis der foreligger en

speciel begrundelse. 

Støtte: Kr. 200.000 til højt specia-

liseret kræfterelateret efterud-

dannelse. Støtte til længereva-

rende studieophold af onkolo-

gisk relevans, fortrinsvis m.h.p.

indlæring af nye teknikker, be-

handlinger etc. som ikke kan

læres i Danmark. I særlige

tilfælde kan ydes støtte til del-

tagelse i højt specialiserede vi-

deregående kurser.

Ansøgning: Indehl. budget. Sen-

des i 5 eks.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Støtte til 
gæsteforelæsere 
Kræftens Bekæmpelse

Målgruppe: Videnskabelige sel-

skaber der i 2001 afholder

åbne møder.

Støtte: Til dækning af udgifter i

f.m. udenlandske foredrags-

holderes forelæsninger om

kræftrelaterede emner.

Ansøgning: Indehl. budget for

foredragsholderens udgifter i

f.m. rejse og ophold; mødets

samlede buget; en kort beskri-

velse af foredragets indhold

herunder dets cancerrelevans.

Sendes i 1 original og 3 kopier

i god tid før afholdelsen.

Sendes til: Bevillingssektionen,

Kræftens Bekæmpelse, Strand-

boulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrister: 15/2, 15/5,

15/8 og 15/11 inden kl. 16.00.

Kræftens Bekæmpelses
rejsestipendier
Målgruppe: Forskere inden for

forskningsområderne eksperi-

mentel, klinisk og epidemiolo-

gisk kræftforskning el. psyko-

sociale aspekter ved kræft.

Støtte: Til rejser, ekskl. løn. 

Ansøgning: Skema findes på

www.cancer.dk, el. fås v. henv.

på tlf. 3525 7259 el. tlf. 

3525 7258.

Ansøgningsfrister: 15/2, 15/5,

15/8 og 15/11 kl. 16.00.

Uddeling: Hhv. ultimo marts, 

juni, september og december.

Multidisciplinary 
Intensive Computing
Call for candidatures

Target group: European re-

searchers who can spend a

research period at CINECA 

Supercomputing Centre fully

supported by the MINOS Pro-

ject.

Subject: Research Activities Of

European Scientists.

Contents: Disciplines covered by

the project: Bio-technologies,

Chemistry, Earth Sciences,

Computer Sciences, Economics,

Engineering, Human Sciences,

Mathematics, Physics.

Period: Through March 2003.

Application: Candidates are

requested to fill the form

available on http://minos.

cineca.it.

Deadline for applications: 

22/1-01.

Additional information: Project

Manager: Dr. Giovanni Erbacci,

tel.+39.051.6171475, e-mail: 

erbacci@cineca.it. or

http://minos.cineca.it.

Uddannelse 

Master of 
International Health
Et-årig tværfaglig videreuddan-

nelse i sygdomsproblemer og

sundhedssystemer i fattige lan-

de.

Indhold: Moduler i sygdom og

sundhed i lavindkomstsamfund

med 5 ugers feltstudier i Indi-

en; sundhedssystemer, organi-

sation/ledelse samt kulturelle

og socioøkonomiske forhold,

forebyggelse og sundhedskom-

munikation; katastrofer,

nødhjælp og flygtningesund-

hed. 

Periode: Uddannelsen begynder

3/9-01.

Sprog : Engelsk

Kvalifikationer: Samfunds/sund-

hedsvidenskabelig el.lign. kan-

didatgrad el. Bachelorgrad/

sygeplejerskeudd./beslægtede

sundhedsudd. med yderligere

1 års universitetsstudier. Ansø-

gere med anden baggrund kan

vurderes individuelt.

Pris: Hele uddannelsen kr. 70.000,

enkeltmoduler kr. 10.000-

45.000.

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Informationsmøde: 5/2-0l kl.

17.00 - 18.00, Dam-aud. Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Yderligere oplysninger: Se

www.pubhealth.ku.dk/mih/

mih.html el. kontakt Afd. for.

International Sundhed, Institut

for Folkesundhedsvidenskab,

Panum, Bygn. 2, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N, tlf. 3532

7634/3532 7658, e-mail: 

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk el.

M.Dithmer@pubhealth.ku.dk.

Kurser

International Sundhed 
– Tropemedicin og 
hygiejne 2001
Målgruppe: Medicinske stude-

rende efter 2. del A/fase 7./8.

semester; læger, syge- og sund-

hedsplejersker, jordemødre,

dyrlæger, tandlæger, farma-

ceuter, biologer, antropologer;

samfundsvidenskabelige kandi-

dater.

Indhold: Public health proble-

mer: sundhedsvæsen, sund-

hedsplanlægning, nødhjælp,

ulandsproblemer, herunder 

hygiejne, ernæring, økonomi,

administration, infektions- og

tropesygdomme, samt disses

udbredelse, forebyggelse,

diagnostik og behandling. Hel-

dagskursus omfattende fore-

Studieophold 
på Det danske 
Institut i Rom

Forskere og kunstnere kan

søge om støtte på 6.500 kro-

ner om måneden samt 4.000

kroner til rejseudgifter til et

studieophold i perioden 1.

september 2001 til 31. januar

2002. Ansøgning skal bi-

lægges redegørelse for for-

målet med opholdet, pro-

jektbeskrivelse af emne, op-

lysninger om alder, uddan-

nelse, hidtidig virksomhed

og italienskkundskaber, pub-

likationsliste, opholdets øn-

skede varighed og eventuelt

anbefalinger, referencer og

andre støttemuligheder.

Ansøgningen skal sendes i 15

eksemplarer til: Sekretariatet

for Det Danske Institut i

Rom, c/o Syddansk Universi-

tet, att. Bestyrelsen for Det

Danske Institut i Rom, Ledel-

sessekretariatet, Campusvej

55, 5230 Odense M inden

den 16. februar kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.dkinst-rom.dk.
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Arctic Changes – Land,
ocean, atmosphere and
its interactions
Temadag

Tid: 26/1-01, kl.9.00-17.00.

Sted: Auditorium B, Geocentret,

Øster Voldgade 10

Tilmelding: GEUS, e-mail:

nkj@geus.dk.

Tilmeldingsfrist: 22/1-01.

Arrangør: Copenhagen Global

Change Initiative (COGCI).

Yderligere information: Se

www.cogci.dk.

Møde i Dansk selskab 
for Miljøkemi
Emne: Kemiske stoffers miljø-

egenskaber, international stan-

dardisering af økotoksikologi-

ske testmetoder DS/ISO/CEN/

OECD.

Tid: 5/2-01, kl. 14.00-21.00.

Sted: Benzon auditoriet, Dan-

marks Farmaceutiske Højskole,

Universitetsparken 2.

Tilmelding: Dansk Standard, e-

mail: NUF@ds.dk.

Tilmeldingsfrist: 19/1-01.

Arrangører: Miljøstyrelsen, Dansk

Standard, DHI og Institut for

Vand og Miljø.

Yderligere oplysninger: Matthew

S. Johnson, tlf. 3532 0303. 

Møde i Polymorfien
Emne: Malaria Immunitet og pa-

togenese – to sider af samme

sag.

Oplægsholder: Jørgen Kurzhals,

Klinisk Mikrobiologisk afde-

ling, SSI.

Tid: 6/2-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen. 

koordinator Birgitte Gantriis,

tlf. 3532 7634, e-mail: 

B.Gantriis@pubhealth.ku.dk.    

Møder

Ung 99 – En seksuel profil
Hertoft-eftermiddag

Indhold: Debat om hvem eller

hvad der sætter normerne for

de unges seksualvaner og

hvordan denne viden kan bru-

ges i undervisning og rådgiv-

ning.

Oplægsholder: Bjarne Rasmus-

sen.

Tid: 25/1-01, kl. 16-18.

Sted: Psykiatrisk afd. O’s audito-

rium, Borgm. Jensens Allé 55,

afd. 61 a.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

læsninger, demonstrationer,

gruppearbejde. 

Pris: Kr. 3.500, stud. dog kr. 2.000.

Medicinstuderende gratis.

Tid: 6-31/8-01.

Sted: Københavns Universitet,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Tilmelding: Ansøgningsskemaer

fås hos kursuskoordinator el.

på IMCC-kontoret, e-mail: 

secretary.copenhagen@

IMCC.dk.

Tilmeldingsfrist: 2/4-01. Svar om

optagelse vil blive tilsendt ca. 

3 uger senere.

Arrangører: Institut for Medi-

cinsk Mikrobiologi og Immuno-

logi, KU, IMCC (International

Medical Cooperation Comit-

tee) og Epidemisk afdeling,

Rigshospitalet. 

Yderligere oplysninger: Kursus-

Spiseforstyrrelser – et
kuturelt symptom
Foredrag

Indhold: Anorexi, bulimi og

tvangsoverspisning er et eska-

lerende symptom i vort

velfærdssamfund i dag. Sund-

hedssystemets behandlingstil-

bud erklæres ‘svigtende’. Piger

og kvinder føler sig misfors-

tået, men ikke syge, når de spi-

ses af med diagnoser. Hvad

handler spiseforstyrrelserne

om kulturelt set? Er madkon-

trollen et udtryk og spejlbille-

de af et kontrolmønster om-

kring socialiseringen af piger?

Hvordan spiller puberteten en

væsentlig rolle i udviklingen af

en naturlig berøring med krop-

pen? Hvorfor er det specielt

kvinder der lider?

Foredragsholder: Stud. og rådgi-

ver Maria Lin Selander.

Tid: 26/2-01, 28/2-01 og 1/3-01, 

kl. 19.00-21.00.

Sted: Vestergade 10 A, 2. sal.

Arrangør: Maria Lin Selander, e-

mail: lin.selander@get2net.dk.

Generalforsamling 
i Søren Kierkegaard 
Selskabet
Dagsorden: 1. Valg af dirigent; 2.

Formandens beretning; 3.

Fremlæggelse af revideret

regnskab; 4. Valg af bestyrelse;

5. Valg af revisor og suppleant;

6. Andre sager. Frist for indsen-

delse af forslag til selskabets

sekretær er 1/2-01.

Tid: 22/2-01.

Sted: Købmagergade 46, 3., vær.

321.

Arrangør: Søren Kierkegaard 

Selskabet, tlf. 3376 6922.

Seminarer og 
workshops

Atmospheric Chemistry 
Seminars
Subject: Atmospheric chemistry

of some biogenic oxygenated

compounds

Lecturer: Sarker Langer, Atmos-

pheric Chemistry Group, In-

organic Chemistry, University

of Göteborg, Sweden.

Time: 24/1-01, kl. 15.00.

Place: H.C. Ørsted Institute, room

C413.

Subject: Ambient measurements

of peroxy radicals

Lecturer: Anders Feilberg, Plant

Biology and Biogeochemistry

Department, Risoe National 

Laboratory, Denmark.

Time: 7/2-01, kl. 15.00.

Place: H.C. Ørsted Institute, 

aud. 8.

Organizer: Matthew S.Johnson,

tlf. 3532 0303.

Additional information:

http://kl5alfa.ki.ku.dk/laser/

seminar.html.

Samvær og sport

Fællessang i Vartov
Indhold: Hanne-Vibeke Holst

vælger sange.

Tid: 25/1-01, kl.16.30.

Sted: Farvergade 27, opg. H. 

1. sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

Vartov, tlf. 3313 7670, e-mail.

vartov@vartov.dk.

Humanity in Action
Praktikpladser i Den Amerikanske
Kongres

Humanity in Action er en amerikansk organisation der inviterer

danske studerende til at deltage i et unikt sommerprogram og

som giver mulighed for praktikophold i den amerikanske Kon-

gres i efteråret 2001. Selve sommerprogrammet finder sted i

København og Amsterdam 2. juni - 4. juli og  efterfølges af en

uges ophold i den amerikanske Kongres 13. - 21. oktober 2001.

Et muligt 4-6 måneders praktikophold ligger i forlængelse af

dette besøg. Der er ansøgningsfrist 15. februar 2001. Ansøg-

ningsskema findes på Humanity in Actions hjemmeside: www.

humanityinaction.org eller fås ved henvendelse til Leif Tøfting

Madsen, HIA Danish Assistant Project Director, tlf. 3336 3366, 

e-mail: leifheraklit@hotmail.com. 

Se hele opslaget på: www.ku.dk/sa/inter/stipendier/andre.html.

På jagt efter 
nye kompetencer
Masser af nye tilbud til KU-ansatte i 

PUMAs kursuskatalog for foråret 2001

Ph.d.-forsvar

▼ Samfundsvidenskab

Cand.scient.pol. Anders Wivel

Titel: The Integration Spiral: 

International Security and Eu-

ropean Integration 1945-1999.

Tid: 31/1-01, kl. 15.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Rosenborggade 15, RO 9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henv. til

Institut for Statskundskab,

kvik-skranken.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Lars Rudbeck

Titel: Pre-mRNA splicing of the

human ACP1 gene transcript:

Splicing variants, relative levels

of mRNA and evolutionary stu-

dies.

Tid: 26/1-01, kl. 13.00.

Sted: Teilumbygningen, aud. B,

Rigshospitalet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Retsmedicinsk Insti-

tut, Forskningslaboratoriet,

Frederik V’s Vej 11, 2100 Kbh.

Ø.

▼ Humaniora

Cand.psych. Stephan Lang 

Jørgensen 

Titel: Psykologiske forhold ved

primær brystrekonstruktion.

Tid: 19/1-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Rigshospitalet, aud. 2.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

esserede institutter, sekretaria-
ter eller kontorer kan henven-
de sig til PUMA eller  læse me-
re om “Skræddersyede tilbud”
i kataloget på side fem.

Der er sat fokus på universi-
tetets undervisning, både fra
omverdenen, de studerende og
undervisernes side. Udvikling
af undervisningens kvalitet
kræver skræddersyede løsnin-
ger, der tager hensyn til det
faglige indhold, studiemiljøet
og ikke mindst lærernes hold-
ninger til undervisning. Derfor
har PUMA indledt et samarbej-
de med Universitetspædago-
gisk Center. 

Konsulentbistanden omfat-
ter udvikling af undervisning i
samarbejde med det videnska-
belige personale, og ydes af er-

I indledningen til kursus-
kataloget stiller PUMA
spørgsmålet “Skal vi løbe

efter at lære det sidste nye el-
ler skal vi udvikle kompeten-
cer, som kan bruges i mange
forskellige sammenhænge?”.
Således lægger forårets kur-
sustilbud op til udvikling af
kompetencer indenfor en lang
række af de universitetsansat-
tes arbejdsområder. Mange af
forårets kurser handler om
mødet mellem kollegaer, leder
og medarbejder, servicefunk-
tion og bruger – kort sagt; om
mødet på mange forskellige ni-
veauer. Fælles for alle møder
er, vigtigheden af at kunne
trække på egne kompetencer.
Netop udviklingen af personli-
ge kompetencer oplever PUMA

som en efterspurgt vare blandt
medarbejderne på Køben-
havns Universitet. 

Der er en række nyheder in-
denfor områderne ledelse og
organisation, personale og for-
valtning, økonomi og regn-
skab, internet og som noget
nyt indenfor pædagogik og un-
dervisning – kurser og konsu-
lentbistand for det videnskabe-
lige personale. 

Skræddersyede tilbud 
PUMA tilbyder udvikling af
skræddersyede kurser i samar-
bejde med de enkelte enheder.
PUMAs konsulenter tager ud-
gangspunkt i enhedens aktuel-
le behov, og sammensætter
derefter et forløb, der passer til
den konkrete situation. Inter-

farne universitetslærere i
pædagogik fra Institut for Filo-
sofi, Pædagogik og Retorik.
Læs mere om “Udvikling af un-
dervisning - konsulentbistand”
i kataloget på side 27.

Forårets kurser

Ledelse og organisation
Inden for dette område byder
foråret på seks nyheder; Det
personlige lederskab: Kurset
fokuserer fra forskellige vink-
ler på lederens samspil med
den enkelte medarbejder og
med medarbejdergruppen.
Mødeledelse og mødeteknik:
Kursets formål er at bibringe
mødeledere og mødedeltagere
de færdigheder, som er nød-

vendige for at designe og lede
effektive møder, og som pro-
ducerer beslutninger, der støt-
tes af mødedeltagere og nøgle-
interessenter. Erfaringer med
og videreudvikling af medar-
bejderudviklingssamtalen:
Kurset fungerer som videreud-
vikling af MUS i både form og
indhold, og kræver, at delta-
gerne har erfaring med gen-
nemførelse af MUS. Projektsty-
ring: Kurset fokuserer på ledel-
se og gennemførelse af projek-
ter i administrative og politiske
miljøer, hvor der er interessen-
ter med forskellige oplevelser
og målønsker. Vanskelige sam-
taler: Afskedigelsessamtaler
og Misbrugssamtaler: Ledere
med ansvar for samarbejde og
personaleledelse har brug for
kendskab til metoder til at
gennemføre vanskelige samta-
ler. Samtaler i forbindelse med
afskedigelse og misbrug er ofte
særligt vanskelige at håndtere. 

Personale og forvaltning
Området dækker tolv kurser,
hvoraf fire er nyheder; Planlæg
dit arbejdsliv: På kurset vil det
være muligt at “træde et skridt
tilbage fra hverdagen” og dan-

ne sig et overblik over egne øn-
sker, holdninger og kvalifika-
tioner i forhold til sit arbejde.
Kurset kan bruges som en per-
sonlig forberedelse til medar-
bejderudviklingssamtalen.
Samarbejde og kommunika-
tion på arbejdspladsen: På
kurset vil der blive arbejdet
med, hvordan man som kolle-
ga og medarbejder forholder
sig konstruktivt og fremadret-
tet i samarbejdet  på sin dagli-
ge arbejdsplads. Vejlednings-
teknik for elevansvarlige: Kur-
set sætter fokus på vejled-
ningssituationen mellem vejle-
der og elev. Universitetsadmi-
nistration i det 21. århundrede
– konferencedag: Med denne
dag vil vi sætte fokus på
Københavns Universitets for-
ventede kurs over de næste år.

Pædagogik og 
undervisning
Som noget helt nyt udbyder
PUMA nu kurser indenfor det-
te område. I denne sæson er
der et kursus på programmet;
Projekt- og specialevejledning:
Kurset fokuserer på vejledning
af studerendes arbejde med
specialer, bachelorprojekter og
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

S Æ R L I G E  FO R E L Æ S N I NG E R

Potentialer og forhindringer: Handelserfaringer med danske
produkter i Latinamerika gennem de sidste 20 år
Lars Erik Stenderup

Tid: 22/1 kl. 19.30

Sted: Center for Udviklings Forskning, Gl. Kongevej 5, 5

Arr.: Netla, www.netla.dk, e-mail: netla@netla.dk

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Lars Erik Stenderup har siden 1978

boet og arbejdet i Latinamerika

hvor han fra sit kontor i Quito i

Ecuador fungerer som eksportkon-

sulent. Foredraget vil behandle de

potentialer der er for danske pro-

dukter på det latinamerikanske

marked, men vil også komme ind

på de klare forhindringer der er

knyttet til samhandlen med konti-

nentet. Hvilke produkter giver de

største problemer og i hvilke om-

råder er det særlig svært at kom-

me ind på markedet?

Confidence and Security Building Measures in Northeast Asia:
the Eurasian Dimension – A Finnish View
Markku Heiskanen, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki

Tid. 23/1 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, tlf. 3554 8844

The Universality of Human Rights: Myth or Reality?
Morten Kjærum, Det Danske Center for Menneskerettigheder; Henriette Aasen, Raftosstiftelsen, 

Bergen; Uichol Kim, Chung-Ang University, Seoul

Tid: 25/1 kl. 15.00-17.00

Sted: Det Danske Center for Menneskerettigheder, København

Arr.: Det Danske Center for Menneskerettigheder og NIAS, tlf. 3554 8844

Eksistens og næstekærlighed hos Søren Kierkegaard
Cand.mag. og ph.d-stud. Wenche Marit Quist

Tid: 25/1 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44. o.g.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

Retsopfattelser 
og retsfilosofi 
i Afrika
Prof., dr.jur. Anne Hellum, Oslo

Universitet

Tid: 29/1 kl. 16.15-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræ-

de 6, Retsvidenskabeligt Inst. B,

lok. 00-0016

Arr.: Dansk Forening for Rets-

og Samfundsfilosofi

Anne Hellum er både jurist og an-

tropolog og har gennem en årrække undersøgt retsforholds forbindelse med kvinders infertilitet

både i forhold til sædvaneret, lokal ret, national ret og international ret i Zimbabwe. Hendes

doktorafhandling, Women’s Human Rights and Legal Pluralism in Africa: Mixed Norms and Iden-

tities in Infertility Management in Zimbabwe, analyserer bl.a. FNs kvindekonvention som et red-

skab for kvinders udvikling i en afrikansk kontekst. Forelæsningen er et led i forelæsningsrækken

Globale udfordringer til retsfilosofien.

Yearning for Jerusalem: 
Identity, Possession and Myth on the Web
Prof. David M. Gunn, Texas Christian University

Tid: 2/2 kl. 13.15-16.00

Sted: Købmagergade 46, 1., aud. 7.

Arr.: Institut for Bibelsk Eksegese, tlf. 3532 3646

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, KUA.

Cand.phil. Annette Skovsted

Hansen 

Titel: The institutionalization of

language in the nineteenth

century Japan: When language

became a manifestation of 

national identity, a commodity,

and a full-time profession.

Tid: 26/1-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 15.1.30 A.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Historie, KUA.

Cand.phil. Anne Skovgaard

Magnussen 

Titel: Spanish comics semiotics

and society. Comics as repre-

sentations of social reality

1975-1990.

Tid: 26/1-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Romansk Institut, KUA.

Cand.phil. Tine Roesen 

Titel: Causalties of art. Narrators,

stories and kinds of addressivi-

ty in Dostoevsky’s early works

(1846-1849).

Tid: 2/2-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Østeuropainstituttet, Snor-

resgade 17-19, lok. U5. 

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Østeuropainstituttet.

Cand.scient. Per Geckler 

Titel: Impacts of basic education

reform in independent Nami-

bia.

Tid: 2/2-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, KUA.

Cand.phil. Kirsten Marie

Bovbjerg 

Titel: Følsomhedens etik. Fri-

gørelse og personlig udvikling

– selvets disciplinering i new

age og moderne management. 

Tid: 9/2-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, o.g.,

aud. C.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, 1467

Kbh. K.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Søren Fæster

Nielsen

Titel: Synchrotron x-ray radiation

and deformation studies.

Tid: 18/1-01, kl. 13.15.

Sted: Ørsted Laboratoriet, aud. 3,

H.C. Ørsted Institute, Universi-

tetsparken 5.

Cand.scient. Kasper Klinkby 

Sonne Andersen

Titel: Some computations for the

exceptional groups relevant to

the classification of p-compact

groups.

Tid: 24/1-01, kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetparken 5, aud. 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, tlf. 3532 0700, e-mail:

kksa@math.ku.dk.

– Åbne kurser til Københavns
Universitets-priser 

– Test til pc-kørekort 
– Lukkede kurser for afdelin-

ger eller grupper af medar-
bejdere

Aftalen med firmaet 4D Kon-
sulenterne omfatter uddannel-
sestilbud indenfor de mest al-
mindelige af Microsofts edb
programmer. Beskrivelse af 
aftalen med 4D findes i 
kursusprogrammet eller på 
PUMAs hjemmeside. 

Sprogkurser på Studie-
skolen
PUMAs aftale med Studiesko-
len i København om sprogun-
dervisning omfatter følgende:
– Kursus i Engelsk for admini-

strative medarbejdere på
Københavns Universitet 

– Kursus i Engelsk for laboran-
ter på Københavns Universi-
tet

– Kursus i Dansk på alle ni-
veauer for udlændinge ansat
på Københavns Universitet -
Nyhed

Beskrivelse af aftalen med 
Studieskolen findes i kursus-

programmet eller på PUMAs
hjemmeside.

Praktiske oplysninger
For interne kurser opkræves
som regel en kursusafgift på
kr. 500,- pr. kursusdag uanset
kursusart. Prisen for et halvda-
ges kursus er altså kr. 250,- Til-
meldingen er bindende, og
skal være PUMA i hænde nor-
malt senest tre uger før kursets
start.

Ønsker du at læse mere om
kurserne, er det muligt at fin-
de alle relevante oplysninger i
kursuskataloget. Kursuskatalo-
get er sendt til alle enheder på
universitetet. Oplysninger er
ligeledes tilgængelige på 
PUMAs hjemmeside
(www.ku.dk/puma/). Det er
også muligt at bestille flere
kursuskataloger hos PUMA på
tlf. 3532 2659 eller på e-mail: 
oa-puma@adm.ku.dk

Tilmeldingsblanketter fin-
des bagerst i det trykte katalog
eller på PUMAs hjemmeside.

andre opgaver enkeltvis eller i
mindre grupper. 

Økonomi og regnskab
Otte gamle kendinge er på pro-
grammet inden for dette områ-
de.

Internet
Foråret byder på to nye kurser;
Design af hjemmesider efter
KU skabelon: Kursets formål
er, at gøre deltagerne i stand
til at designe hjemmesider, der
følger Københavns Universitets
officielle layout samt vedlige-
holde siderne med et mini-
mum af arbejde. Internettet
som effektivt arbejdsredskab:
Dette kursus har til formål at
bevidstgøre administrative
medarbejdere om Internettets
potentiale i relation til det dag-
lige arbejde. Desuden vil der
ske en grundlæggende træning
i informationssøgning og -sor-
tering.

IT-kurser hos 4D 
Konsulenterne
PUMAs uddannelsesaftale
med firmaet 4D konsulenterne
omfatter flere forskellige ud-
dannelsestilbud, nemlig:
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Af Kirsten Haagensen

Jura-Huset i Studiestræde
skjuler sin kantine bag
hvide, lidt kliniske døre,

men har man først fundet vej
byder lokalerne på en god
stemning og et hyggeligt møde
med landets kommende juri-
ster. Selvafrydningsvognen,
muligheden for at spise de
medbragte klemmer og den
flittige eksamensforberedelse
er sigende for atmosfæren. En
dansk studenterkantine anno
2001.

Menukortet er desværre tem-
melig beskedent og noget

jævnt. Dagens ret ligger på 25
kroner, mens boller, flutes og
toasts holder sig på 12-20 kro-
ner. Salatbaren kan erhverves
for 14 kroner.

Hvad menukortet ikke for-
måede kunne interiøret imid-
lertid rette op på. Min ledsager
og jeg fandt os hurtigt tilrette i
det lyse og moderne indrettede
lokale hvor Arne Jacobsens My-
restole var en fryd for øjet. Da-
gens frokostretter skulle væl-
ges, og det overskuelige udvalg
lettede processen gevaldigt.

Min ledsager begav sig for-
ventningsfuldt ud i dagens var-
me ret: Gryderet med pølser,

kød og bacon anrettet på et let
lag af løse ris og til en pris af 25
kroner. Det var et fornuftigt
valg, for sovsen havde en god
smag af broccoli, og portionens
størrelse var tilpas. En mindre
grovbolle til tre kroner udgjor-
de det for tilbehør og smagte
fortrinligt.

Skuffende sandwich
Selv havde jeg kastet mig ud i
en sandwichbolle til 20 kroner
der desværre var noget af en
skuffelse. Den tørre bolle var
kun beriget med seks skiver æg,
en skive tomat og en enkelt ski-
ve agurk, en mindre portion
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Lørdag 
13.48: I Aremos importeres fra DSTB den månedsbaserede tidsse-
rie DSTB:S5500701003.M for perioden januar 1985 til december
1999. Åh, at være en flue på flisen når Karen tager bad efter stepa-
erobic. Tidsserien transformeres til årsdata og eksporteres til Excel
hvor den overførte tidsserie afbildes i en graf. Var i fredagsbar i går
for lige at give studierne en skalle. Og hvem står så dér og kaster
lys over baren blandt horderne af hærdebrede formørkede med-
lemmer af foreningen ‘Desperate Kvindelige Dataloger’? Og kvi-
drer hejsa så savlen hænger som guirlander fra mine mundvige?
Karen. Ligeledes importeres fra DSTB kvartalsserien
S1200104006.Q for samme periode. Jeg troede ellers hun havde
opgivet al kommunikation med huledrengen Basse. Udfra denne
tidsserie beregnes med Census-metoden en sæsonudjævnet serie
ved hjælp af Aremosfunktionen  x11. Også disse to tidsserier eks-
porteres til Excel og afbildes i en enkelt graf.

Flashback til fredag 
16.23: Fitler lidt for at se om der ikke skulle være noget større end
en tyver i tegnedrengen. Det skal vel fejres at semestret er omme -
jeg bør jo byde Karen på en Filur eller noget. Hun står så 

ståpiksagtigt tæt på at al blodtilførsel til hjernen er stoppet. Hvor-
dan gik opgaven, spørger jeg hæst. Fint. Hun havde lavet den sam-
men med holdets absolut mest blærede drenge. “Jeg bliver virkelig
skuffet hvis jeg ikke får mindst 10 for den opgave”. Nåeh, kunne ik-
ke rigtig finde på mere at sige efter den partykiller.

16.43: Overvejer et sekund at blære mig med mit imaginære job
på Yahoo, Denmark til 30 kilo om måneden, eller fortælle om min
passion for babykoalabjørne på den koreanske halvø. I stedet siver
et freudiansk slip over mine læber - min indre bonderøv når sim-
pelthen at tage over: Hva’ så, Karen. Ka’ du’ ellers finde dig til rette
her i Kjøwenhavn? Kuk, kuk, Basse, hvad fanden er det for noget at
spørge om? Men Karen pludrer begejstret om at hun jo er fra Sla-
gelse, så... et par veninder... savner familien... og sin hest... Bare
stemmen er fantastisk... med sådan en Far-til-fire-agtig diskant.

20.15: Synger Hej for dig og hej for mig - hej for skovens dyr hele
vejen hjem på cyklen. Karen snakkede med mig. Det vil sige mest
for mig i en hel time. Inden hun måtte hjem til Tarok eller hvad
den nu hedder... 

Jævn juramad 
i beskedent 
udvalg
God kantinestemning, lækkert design og

jævn mad stod på dagsordenen da 

Universitetsavisens udsendte madanmelder

besøgte Jura-Huset

Kend din kantine
Uden mad og drikke duer ånden som bekendt heller ikke. Der skal

immervæk nogle kalorier til klare rejsen fra det ene auditorium til

det andet. Bagsidens nye serie anmelder de hellige hallers kantiner.

Hvem udbyder den værste kaffe til den mest uforskammede pris?

Hvilke omgivelser er så grimme, at alle sanser på forhånd går i bag-

lås? Hvor brygges den ækleste ruskomsnusk? Hvis æg er grønnest?

Vi måler kantinernes STÅ-procent i tunger ud af halsen. 

Bassedrengens Dagbog

Jura-Husets kantine
Studiestræde 34, 1455 København K, Tlf.: 3532 3318

Åbningstider: mandag-fredag 9.30-15.00

Tager ikke dankort!

grøn salat samt et tyndt
påsmurt lag salatmayonnaise.
Halvt igennem slap pålægget
op, og jeg måtte ty til en opvar-
met parisertoast med timi-
ankrydret brød, pris 15 kroner.

Stedets populære salatbar
bød på et større udvalg af
grøntsager. Her valgte vi ana-
nas-linjen og supplerede blandt
andet med bønnespirer, blom-
kål, grøn salat og minimajs. 

Udvalget af drikkevarer var
pænt stort, og vi overvejede
muligheden for en Hof, men
endte begge med Ramlösa med
citrus til den nette pris af 13,50
kroner (inkl. pant). Mineral-

vanden viste sig at stå godt til
det forholdsvis lette frokostmål-
tid.

De fyldige og velassorterede
slikhylder lokkede med dessert
til den søde tand, men vi afslut-
tede frokosten og holdt os på
den nette side af max30. Alt i
alt en rimelig oplevelse, men
Jura-Husets kantine sniger sig
alligevel op på tre tunger på
grund af den usexede sand-
wich. ■

SKRABEÆG – Den noget 

skuffende sandwichsoplevelse

JURAMAD – Salatbaren er 

populær blandt juristerne

TILPAS – 

God, gedigen

varm ret med

kød, pølser og 

bacon


