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Det danske demokratis udfordring
Nationalstaten og folkestyret udfordres fra to sider - fra oven af den europæiske inte-
gration og internationaliseringen, og fra neden af decentralisering og lokalisering. 
Det har haft betydelige effekter på den måde det danske repræsentative demokrati 
fungerer på, viser en lang række bøger fra forskerne bag et stort demokratiprojekt.
LÆS VIDENSKABET SIDE 12-13

Karakterer 
på bristepunktet  
Studerende på økonomi, jura og medicin klager
mest over eksamen, mens de studerende på na-
turvidenskab sjældent brokker sig trods dumpe-
procenter på 20-30 procent.  LÆS SIDE 4-5

Forskere må øve
større selvjustits
Tendensen til at publicere genbrugs- og legitima-
tionsforskning risikerer at underminere forsker-
nes troværdighed. Tiden er inde til at nytænke
forskerrollen og danne et egentlig forskerlaug,
mener hovedmanden bag den meget omdisku-
terede undersøgelse om ‘Danske forskningsmil-
jøer’, forskningsleder Bo Jacobsen.  
LÆS SIDE 8-9

Lodtrækning 
om feriehuse
Orientér dig om mulighederne – og få en skide-
balle af bestyrelsen.  LÆS SIDE 10-11

Akademisk universa-
lisme og provinsiel
partikularisme
Studerende Jeppe Strandsbjerg har fået et nyt
syn på sin uddannelse efter at have været på stu-
dieophold i Wales ved verdens ældste institut for
International Politik.  LÆS SIDE 14

Hvad skal 
vi med 

humanister?
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Humanister risikerer at blive avancerede
ufaglærte hvis ikke studierne bliver

målrettet og den humanistiske identitet
redefineret. Lektor i pædagogik på KU 

giver i en ny bog humaniora en opsang



Sidste bastion for planøkonomi
I Politikens kronik tirsdag den 16.1. kan man endnu en gang fornøje sig med at læse syns-
punkter fra Danmarks sidste bastion for planøkonomi, nemlig Dansk Industri. 

Det er svært at være uenig med Bjarne Lundager i at vi har brug for alle gode kræfter
hvis Danmark skal kunne klare sig godt fremover. Men tankevækkende nok slår Dansk In-
dustri i mange andre sammenhænge til lyd for at markedet skal have lov at finde sine egne
balancer, så vidt muligt uforstyrret af indgreb og reguleringer. Derfor kan man undre sig
over at DIs svar på samfundsudviklingen og på en række unge menneskers studiemæssige
præferencer primært synes at være at ville gribe til magtmidler.” 

Læserbrev af Susanne Bjerregaard, cand.mag., 24 januar 2001

Flyt til Næstved
”Det er næsten umuligt at finde en bolig som bare ligger tilnærmelsesvis tæt på uddannel-
sesinstitutionen. En tendens som blandt andet kan ses ved at flere og flere forældre køber
lejligheder til deres børn. For dem som ikke har velhavende forældre eller en lyst til at
gældsætte sig for mere end 500.000 kr. er det desperationen som råder. (...) Men lad os
endelig tilslutte os Marianne Jelveds heppekor. Lad nybagte børnefamilier og studerende
flytte til Næstved.”

Læserbrev af Bernt Farver, den 29. januar 2001

Vilje til forandring
Et andet lidt forsømt område har været institutionernes forandringsvilje og manglen på
målrettet lederskab. Man bør anerkende indsatsen fra ledelserne på de videregående
forsknings- og uddannelsesinstitutioner der skal navigere samfundets centrale videnscen-
tre i uroligt vejrlig. Men når den nødvendige respekt er udvist, bør det føjes til at disse in-
stitutioner og deres ledelse skal præstere og udvise stor målrettethed og forandringsvilje
for at kunne udnytte styrken af de samfundsmæssige forandringskræfter. Hvis de ikke vil
det, risikerer de at blive mast under dem.”

Kronik af IT- og Forskningsminister Birte Weiss, 30. januar 2001

Krystalgade 16,
1172 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-post: uni-avis@adm.ku.dk

Telefontid:
Alle dage kl. 9.00-16.00
Onsdag først fra kl. 12.30

Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Lise
K. Lauridsen

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig
af ledelsen hvis officielle standpunkt står at
læse i KUmmentaren. 
Resten af avisen redigeres efter gængse 
journalistiske nyhedskriterier og kan således
ikke tages som udtryk for ledelsens syns-
punkter og prioriteringer.

Meddelelsesstof og abonnement:
Gry Gaihede og Kirsten Haagensen

Annoncer: ADVICE-Media og Marketing,
Kong Hans Gade 17, 9100 Ålborg, 
tlf. 70 20 77 77

Layout: Rumfang

Prepress: Furland Grafisk

Tryk: Dagbladet Ringsted

Oplag: 47.000

Medlem af Dansk Fagpresse
Avisen udgives af Københavns Universitet
20 gange årligt og sendes til alle studeren-
de og ansatte.

Abonnement: 100 kr. årligt.
For udlandet 200 kr. årligt.

Udebliver avisen rettes henvendelse 
direkte til det stedlige postkontor. 
Ved længere tids udeblivelse til: 
Studieadministrationen, att. Inger 
Pedersen, tlf. 35 32 28 68 eller 

Anne Grete Skrydstrup, tlf. 35 32 29 17, 
Fiolstræde 22, 1171 København K.

Debat- og læserindlæg modtages gerne på
diskette og med print. Skriv venligst hvilket
tekstbehandlingsprogram, der er brugt.

Deadline (kl. 10)

Nr. Udkommer Meddelelser Debat

3 15/2 5/2 7/2
4 1/3 19/2 21/2
5 15/3 5/3 7/3

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

KUM M E N TA R KO L L E G I A LT  S K U L D E R K L A P

Universitetsavisen

Af rektor 

Kjeld Møllgård 

Behov for 
mega-tanker 

Ordet mega-universitet kom i overskrif-
terne for nylig da Ugebrevet Mandag
Morgen fremlagde Akademikernes

Centralorganisations oplæg om etablering af et
fælles-universitet i hovedstadsregionen igen-
nem sammenslutning af de eksisterende større
læreanstalter der allerede findes her. Den glo-
bale konkurrence blev lagt til grund – vi må
koncentrere kræfterne hvis vi ikke vil sakke
bagud. Det kan forekomme ret så paradoksalt
at den øgede globalisering, som jo i sig selv
skulle kunne inspirere til mangfoldighed og
differentiering, mere synes at føre til ensartet-
hed, større koncentration omkring enkelte va-
remærker, færre bestemmende hænder. Er en
lignende koncentration nødvendig også i uni-
versitetsverdenen, og i givet fald, hvordan vil
det påvirke vidensproduktionen?

Det var vel disse spørgsmål der meldte sig
da Mandag Morgen kommenterede AC´s

oplæg. Artiklen gav også plads til at nogle af
de pågældende institutioners rektorer, heri-
blandt undertegnede, kunne kommentere per-
spektiverne. Det var karakteristisk at idéen i
mangt og meget blev positivt modtaget. Det
skal da heller ikke være nogen hemmelighed at
jeg er meget enig i at det vil være frugtbart
med et øget samarbejde mellem læreanstalter-
ne her i regionen. For det er jo rigtigt, som
AC´s formand påpeger, at det er mere eller
mindre tilfældigt – og ikke fagligt planlagt el-
ler velbegrundet – at vi alene i hovedstadsom-
rådet har en halv snes højere læreanstalter der
sagtens kunne arbejde tættere sammen end
det er tilfældet i dag. Det altafgørende spørgs-
mål når vi taler mega-universitet er derfor ikke
hvem der skal lede og bestemme, men hvorfor
vi skal samarbejde. Vil et øget samarbejde ik-
ke, som i den vareproducerende sektor, føre til
mere ensartethed, stadig større koncentration
på områder der kan trække kapaciteter og pen-
ge til sig, bestemt af politikere og universitets-
ledelsen? Og bliver der i en sammenslutning
plads til den kreativitet og åndelige frihed der i
dag er forskningens varemærke og som forsk-
ningens troværdighed står og falder med?

Jo, der vil blive større koncentration på nog-
le felter hvor kræfterne forskellige steder

fra kan supplere hinanden i stedet for som i
dag at dublere hinanden. Det skal der til så vi
bedre kan tiltrække internationale kapaciteter

som vi er i konkurrence om globalt. Så vi kan
give det bedste til vore studerende, og så de
som kandidater kan bringe den nyeste viden
ud til glæde og nytte i samfundet. Nej, det bli-
ver forskningen ikke mere ensartet af, men bå-
de bredere og dybere på de områder hvor vi
koncentrerer kræfterne. Ensartetheden er om-
vendt en større trussel i dag hvis vi ikke samar-
bejder. Nej, forskningsfriheden og den åndelig
kreativitet og integritet vil ikke blive truet af et
fornuftigt samarbejde, den trues mere i dag af
økonomisk udsultning. Det er klart at samar-
bejde og samordning vil kræve ledelse, priori-
teringer, satsninger og dermed også fravalg.
Men den situation er vi jo i allerede i dag, i et
omfang vore politikere og bevilgende myndig-
heder nok ikke altid gør sig klart. 

Ordene fusion og mega-universitet kan
umiddelbart vække til modstand. Der er

da heller ingen idé i, inden for den eksisteren-
de struktur, blot at gøre Københavns Universi-
tet større, hvis det er det der måtte forstås ved
disse ord. Men der er et åbenlyst behov for et
mere forpligtende samarbejde på tværs af de
eksisterende fag- og institutionsgrænser i vo-
res region. Det er præcis det der har været
idéen bag vores satsningsområder internt på
KU. Det er også det der har været idéen bag
den fællesinstitutionelle bioteknologiske sats-
ning der i denne uge fik offentliggjort vinderen
af arkitektkonkurrencen til byggeriet på Ta-
gensvej, hvori også indgår et helt nyt moleky-
lærbiologisk institut til KU. Og det er det der er
hele idéen bag Øresundsuniversitetet. Det kan
lade sig gøre at bryde faglige grænser ned såle-
des at fagområder både vinder i bredde og
dybde. Det vil kunne lade sig gøre på mange
flere felter, og det vil også kunne lade sig gøre
rent studiemæssigt så uddannelserne styrkes
og fagbredden for den studerende udvides.
Men det kræver at vi i højere grad tør vove at
forpligte os i samarbejdet og tænke tanker der
hæver sig over institutions-specifikke interes-
ser. Det kræver til gengæld meget af os som le-
dere, både internt på den enkelte institution
og eksternt mellem institutionerne. Og det
kræver en drøftelse af en fornuftig ledelses-
struktur der kan matche udfordringerne uden
at forfalde til letkøbte plagiater af en verden
universiteterne ikke behøver at gøre til forbil-
lede. ■

En ny undersøgelse af "Danske forskningsmiljøer" viser at forskere ligesom alle andre 

er dybt afhængige af kollegialt fællesskab og en god stemning på arbejdspladsen for at

kunne yde deres ypperste.

Botanisk Have på mærkerne
I anledning af Botanisk Haves 400 års fødselsdag kan brevskrivere

nu pryde deres kuverter med motiver fra universitetshaven.



Students:
do not read this!

Students:
do not read this!

StudieKonto er Forstædernes Banks tilbud til alle studerende. Vores
eneste krav er, at du er optaget på en SU-godkendt videregående ud-

dannelse, og at din SU/løn går ind på kontoen. Vi stiller ikke et
eneste spørgsmål om, hvad pengene skal bruges til. Og du får bl.a.
følgende fordele:

• Lån 15.000 kr. til p.t. 7% p.a.

• Ingen oprettelsesgebyrer.

• P.t. 5% p.a. i rente af dine penge.
(Op til 15.000, over 15.000 kr. p.t. 4% p.a.).

• Gratis Visa/Dankort.

• Gratis tilslutning til Webbank, 
PC-Service og Telefonservice.

• Banken ordner alt det 
praktiske.

Hovedkontor
Tlf. 43 96 17 20

Amager
Tlf. 32 96 01 88

Ballerup
Tlf. 44 97 00 57

Birkerød
Tlf. 45 94 04 04

Charlottenlund
Tlf. 39 63 72 66

City
Tlf. 33 47 80 00

Frederiksberg
Tlf. 33 21 21 20

Glostrup Storcenter
Tlf. 43 45 57 20

Greve
Tlf. 43 90 04 49

Hellerup
Tlf. 39 61 80 20

Hvidovre
Tlf. 36 35 05 17

Hørsholm
Tlf. 45 76 41 20

Ishøj
Tlf. 43 73 15 20

Lyngby
Tlf. 45 87 63 00

Rødovre Centrum
Tlf. 36 73 50 00

Skovlunde
Tlf. 44 94 17 17

Søborg
Tlf. 39 56 56 33

Taastrup
Tlf. 43 99 04 74

Værløse
Tlf. 44 48 17 20

Don’t call them,
they just want your money!

Don’t call them,
they just want your money!



Af Lise K. Lauridsen

Når mere end en tredje-
del af de studerende
dumper til eksamen må

undervisningen kigges efter i
sømmene en gang til, mener
chef for Studieadministratio-
nen på KU Jakob Lange. 

Studieledere og administra-
torer er uenige: Lave dumpe-
procenter er ikke en kvalitet i
sig selv. Visse fag er upopulære
eller uinteressante for de stude-
rende. Andre peger på at frit
optag må betyde at flere dum-
per ved eksamen.

– Hvis 30-40 procent af de
studerende dumper til en eksa-
men, så er det et signal om at
der kan være noget galt med
undervisningen, eksamen eller
at de studerende har forkerte
forventninger til studiet. Det er
studielederen og studienævnets
opgave at kigge på hvad der
kan laves om uden at der slæk-
kes på kravene, siger Jakob
Lange.

Det er blandt andet på fag
som matematik, fysik, datalogi
og geografi at de høje dumpe-
procenter florerer, men også ju-
ra, økonomi og medicin har ind
imellem haft berygtede dumpe-
procenter. Størstedelen af 0, 3

og 5-tallerne bliver helt konse-
kvent givet på studiernes første
år. 

Revl og krat
Studieleder på geografi Steen
Engelstoft har udtalt til Aktuelt
at når de naturvidenskabelige
fag optager “alt hvad der kan
kravle og gå” må der naturligt
nok ske en vis oprydning i ræk-
kerne på studiernes første år.

Chef for studieadministratio-
nen på naturvidenskab Jens
Erik Wang mener dog ikke at
det ville være en god ide at ind-
føre adgangskvotienter selvom
det kan være et problem at mo-
tivere studerende der er kom-
met ind på deres anden, tredje
eller endnu lavere prioritet: 

– Der er en tendens til at sige
at hvis du har et snit fra gymna-
siet på under otte så er du på
den, men det er ikke helt rig-
tigt. En miniundersøgelse på fa-
kultetet viser at studerende
med lave studentereksaminer i
mange tilfælde klarer sig hæ-
derligt selv om de måske kom
med svage forudsætninger.
Hvis du udelukker folk med
mindre gode karakterer fra
gymnasiet, får mange der fak-
tisk godt kunne gennemføre en
naturvidenskabelig uddannelse
ikke en chance, siger han.

Heller ikke Jakob Lange me-
ner at det nødvendigvis har no-
gen dokumenteret effekt at
gøre det sværere at blive opta-
get på studiet, men det kan
være en mulighed. Han mener
dog at studielederne måske
hellere skulle kigge undervis-
ningen og eksaminerne efter i
sømmene en gang til.

– Langt de fleste studerende
består reeksamen. Det tyder på
at der er noget galt med trænin-
gen. De kan jo godt, siger Jakob
Lange.

Også på jurastudiet dumper
cirka hver femte studerende til
førsteårsprøven, men chef for
studieadministrationen Majken
Hjorth mener at det er et nød-
vendigt onde: 

– Det er ikke noget kvalitets-
tegn at ingen dumper. Så er
man bare kravlet ned under et
mindstemål for at få alle med.
Vi har flere af dygtige studeren-
de som måske bare ikke egner
sig til at læse jura. Vi har mange
øvelsesopgaver og skriveøvel-
ser, men uanset hvad vi gør, vil
der være nogen der dumper.

Et politisk problem
Studieleder på fysik Jørn Dines
Hansen mener heller ikke at
dumpeprocenterne er alarme-
rende høje. Han ser det mere

som et økonomisk problem for-
di pengene følger med beståede
eksamener. 

– De studerende er ikke bed-
re og kan ikke stoffet. Hvis ikke
vi vil sænke kravene, så vil der
være nogen der dumper. Dum-
peprocenten har altid ligget
omkring 20-30 procent på fysik
selv om de studerende i dag ik-
ke kan så meget som før når de
kommer fra gymnasiet. Andre
europæiske studier har nøjagtig
det samme problem. Det hand-
ler om at det er svært at tænke
abstrakt, men det skal du kun-
ne i fysik,  siger Jørn Dines
Hansen.

Christian Hestbæk, formand
for Landssammenslutningen af
Moderate Studenter, mener at
holdningen til de høje dumpe-
procenter er et udtryk for at
nogle fag stadig vælger at dyrke
eliten. Det er at stikke blår i
øjnene på folk der bliver opta-
get på universitetet, mener han.
Når du er blevet optaget på stu-
diet skal der være en rimelig
chance for at kunne klare sig
igennem: – Det er da en forkert
motivation for at lære hele ti-
den at have kniven på struben.
At det specielt er på naturvi-
denskab, gør ikke sagen bedre,
for det er lidt det samme som at
sige at andre fag så har et for

lavt niveau, siger Christian
Hestbæk.

På fysikstudiet er der taget
en del initiativer for at rette op
på dumpe- og specielt gennem-
førselsprocenter blandt andet
via en ny studieordning i 1997,
tutor-ordninger og talrige eva-
lueringer. Som noget nyt bliver
forelæsninger fra førsteåret op-
taget på video og lagt på inter-
nettet. Derudover vil de kom-
mende fysikstuderende få et til-
bud om at få støvet deres gym-
nasielærdom af på et kursus før
studiestart.

Vant til at dumpe
De studerende på naturviden-
skab lader dog til at tage de
høje dumpeprocenter ganske
stille og roligt. 

– Du accepterer hurtigt at
forholdene er sådan, siger Anna
Vallgårda, medlem af Det Na-
turvidenskabelige Fakultetsråd
og datalogistuderende. 

Men det er selvfølgelig ikke
ensbetydende med at det er i
orden, understreger hun. På
hendes eget fag datalogi dum-
pede helt op til 60 procent af de
studerende til førsteårsprøven
et enkelt år. Og så skal der gri-
bes ind, mener hun. At slække
på eksamenskravene er ikke
den optimale løsning. Det er

undervisningen og de forbere-
dende opgaver op til eksamen
der skal laves om på for at lette
overgangen fra gymnasiet til
universitetet.  

– Niveauet for matematik i
gymnasiet er faldet, men der
også en tendens til at skyde
skylden på ydre faktorer for ek-
sempel den manglende interes-
se for de naturvidenskabelige
fag i stedet for at nytænke un-
dervisning, studieintroduktion
og eksamensformer, siger Anna
Vallgårda.

Heller ikke på jurastudiet 
er der stor ståhej over de høje
dumpeprocenter, oplyser 
Christian Brix medlem af Fakul-
tetsrådet for Liberale Studeren-
de. ■
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E K SA M E N  ▼

Karakterer 
på bristepunktet
20-30 procent af de studerende på visse studier på 

naturvidenskab dumper til eksamen de første semestre

DRÆBERFAG – Geologi K hedder en af de 

eksamener som har skabt debat om dumpekarak-

terer. De geografistuderende har i flere år haft en

dumpeprocent mellem 20 og 40 ved den eksamen

som ligger på studiets 3. semester. 
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Nye krav til studier
“Undervisningsministeriet varsler, at dumpe-spørgsmålet kommer til at indgå i den kom-

mende genforhandling af udviklingskontrakter, og nye krav til gennemførelses-procenter

bliver en af betingelserne for udløsning af de 108 millioner kroner fra finansloven.”

Artikel i ForskersForums netavis den 16. januar 2001
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Af Lise K. Lauridsen

En lav karakter, fejl i eksa-
mensopgaven eller vejar-
bejde ved siden af eksa-

menslokalet kan få de stude-
rende til at klage over eksamen.
Studerende på økonomi og jura
er de mest aktive klagere, der-
næst kommer medicin. 

Karakterer under seks skulle
man umiddelbart tro ville ud-
løse flere eksamensklager, men
sådan er det ikke. På naturvi-
denskab som har langt de høje-
ste dumpeprocenter, klagede
kun én ud af hundrede stude-
rende over eksamen i 1999.
Omvendt på økonomi og jura
med de betydeligt lavere dum-
peprocenter. Her indløb klager
fra hver tolvte politstuderende
og hver sekstende jurastude-
rende. De studerende på jura
og økonomi har dog generelt
også flere eksamener at klage
over end fx på teologi og huma-
niora som stort set ingen klager
har.

Talfikserede økonomer
Økonomistudiet har det største
antal klager per studerende
over eksamen. Her mener stu-
dieleder Peter Erling Nielsen at
de studerende til tider er prin-
sessen på ærten i eksamenssitu-
ationen. Støj eller et forkert
tegn i en opgave kan udløse
stribevis af klager. 

– Teknikken svigter en gang
imellem og det skyldes både vo-
res egne fejl og udefrakommen-
de problemer. Generelt er uni-
versitetets eksamenslokaler ik-
ke specielt gode. Metoderne i
økonomi er temmelig avancere-
de og derfor kan der trods kor-
rekturlæsning snige sig mindre
fejl ind som de studerende så
mener har været til så stor gene
at de klager. Andre studerende
er mere trættekære. De har fået
gode karakterer i gymnasiet, og
det kan være svært at vænne sig
til at seks er godt nok, siger Pe-
ter Erling Nielsen.

Karaktererne i fag som jura
og økonomi ligger et pænt styk-
ke under 8 på bacheloruddan-
nelsen. Men Peter Erling Niel-

sen mener ikke at kravene ved
eksamen kan overraske nogen
da politstudiet har masser af
prøveeksamener, øvelsesopga-
ver og generelt har ry for at
være et svært fag. Ifølge studie-
lederens oplysninger dumper
kun 12-13 procent ved 1. års-
prøven og de følgende år falder
dumpeprocenten. På overbyg-
ningen er der så godt som in-
gen der dumper.

– Eksamensklager går fra det
helt berettigede til det totalt
vanvittige, men vi har selv lært
dem at klage, og de har ret til
det. Det hverken kan eller skal
vi gøre noget ved, siger Peter
Erling Nielsen. 

Det er da heller ikke et fuld-
stændig umuligt projekt at få
ret: Knap hver femte får helt el-
ler delvist medhold i eksamens-
klager på økonomi. 

Klager ligger til jura
Jura har næsten ligeså mange
klager som økonomi. Chef for
studieadministrationen Majken
Hjort mener det må have noget
med faget at gøre: 

– Vi er topscorere hvad angår
alle slags klager. Jeg tror det
hører studiet til. Dem der væl-
ger jura, skal jo senere ud og
behandle klageadgange og ret-
tigheder. Men vi har også nogle
studerende som klager over alle
deres karakterer. Vi undrer os
lidt over at de bliver ved, siger
Majken Hjort og henviser til at
kun godt fire procent får med-
hold i deres klager. 

Dumpeprocenterne er ved 1.
årsprøven oppe på 20 procent.
Det er dog ikke kun her folk
klager. Lave karakterer udløser
generelt mange klager, forkla-
rer Majken Hjort:  

– Generelt bliver der lagt me-
get vægt på gode karakterer når
de studerende skal ud og have
job. Derfor betyder det måske
mere for jurastuderende om de
har fået 6 eller 8 fordi et dårligt
gennemsnit kan begrænse de-
res kommende karrieremulig-
heder, siger hun.

Både på jura og økonomi ud-
løser skriftlige eksamener flest
klager både fordi de generelt

betyder lavere karakterer, men
også fordi chancen for fejl i ek-
samensmaterialet er større. 

Økonomistudiet består i dag
mest af skriftlige eksamener,
men med den nye studieord-
ning som er undervejs, er der
lagt op til langt mere varieren-
de eksamensformer.

Antallet af klagesager er dog
faldet en del på både jura og
økonomi, oplyser studieadmini-
stratorerne.

Færre klager på medicin
Især medicinstudiet har været
kendt for mange eksamenskla-
ger. For fem år siden var der tre
gange så mange klagesager som
i dag. 

Studieadministrator Leif
Christensen på Panum mener
at det havde meget med den
gamle studieordning at gøre: 

– Det var ét langt forhin-
dringsløb for de studerende
fordi en dumpet eksamen betød
at du ikke kunne fortsætte dit
studie, siger han.

Sådan er det dog stadigvæk
for alle studerende over 2. se-

mester. Mange studerende
søger måske dispensation frem-
for at klage, gætter Leif Chri-
stensen – og det giver Sund-
hedsvidenskab mere end 1000
dispensationssager om året.
Tallet dækker dog ikke kun over
eksamenssager. 

Antallet af eksamensklager
og dumpekarakterer er bragt
ned blandt andet ved at satse
på mere holdundervisning og
ved at give ekstra timer for især
de sproglige studenter i kemi,
forklarer Leif Christensen.

Alle tre studier har fælleskla-
ger hvor de studerende går
sammen om at klage over for
eksempel fejl i opgaven eller
forstyrrelser under eksamen.
Sådanne klager tæller for det
meste kun for én klage selvom
flere hundrede studerende har
klaget over det samme. ■
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Studerende på økonomi, jura og medicin

klager mest over eksamen, mens de 

studerende på naturvidenskab sjældent

brokker sig trods langt højere dumpe-

procenter. Generelt klager færre end 

tidligere dog over eksamen

Afholdte eksamener i 1999 Klager i 1999 Antal studerende i 2000

Jura ca. 11.700 229 4.082

Samfundsvidenskab ca. 14.000 222 4.374

– Økonomi 7.162 154 1.899

Sundhedsvidenskab ca. 12.000 82 3.623

– Medicin ca. 10.000 79 2.918

Humaniora – 150 14.408

Naturvidenskab 15.000 70 7.004

Teologi 1.200 5 1.046

Eksamensbrok på vej ned

FÆRRE KLAGER – Studerende på naturvidenskab klager sjældent

over eksamen selv om langt flere dumper end på fx økonomi og jura.

Stopklodser
“Det lyder måske lidt overlegent, men vi er uddannelser på højeste niveau og selvom det

har været politisk ukorrekt at sige, så nytter det ikke at man vil være koncertpianist hvis

man er tonedøv. Derfor skal der være stopklodser et eller andet sted.”

Studieleder Sten Engelstoft, Geografisk Institut i interview til Politiken.



Tværgående forskning 
efterlyses

FO R S K N I NG S M I D L E R : Nye samarbejdsrelationer og ny dansk
forskning er målet. Midlet er større tværgående forskergrupper.
Forskningsrådene og Forskningsforum skal fordele 275 millioner
over de næste fire år. Og de forventer hård konkurrence om mid-
lerne som både kan søges af offentligt og privat ansatte forskere.
Allerede ved årsskiftet uddeles de første 145 millioner. Senest den
19. marts skal der indsendes en kort interessetilkendegivelse med
visioner og planer for et kommende samarbejde. Efter en faglig
vurdering skal den egentlige ansøgning så indsendes i løbet af ef-
teråret. Temaerne for de større tværgående forskergrupper er: 
– Netværkssamfundet, IT-læring og pædagogik, integreret produk-

tion
– Opfølgning af kortlægningen af det humane genom
– Sundhedsfremme, miljø og fødevarer
– Bæredygtig energiforsyning og -produktion
Flere oplysninger på: 

http://www.forsk.dk/shf/opslag/tvaer_forsk/opslag.htm

Lidt lettere for 
handicappede

K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T: Fra årsskiftet er det blevet
lidt lettere at være handicappet studerende. Nu kan de studerende
søge hjælp direkte hos Den Centrale Studievejledning på KU hvis
de har behov for specialpædagogiske hjælpemidler i forbindelse
med studierne. Før stod kommunerne for støtten, og det betød at
de studerende ofte kun fik støtte til tre års studier fordi kommu-
nerne anså det for tilstrækkelig uddannelse til at kunne søge arbej-
de. På ivu*C i København(Center for Information om Videregåen-
de Uddannelser) bliver der derudover ansat en handicapkonsulent
som skal orientere handicappede om studiemuligheder i Køben-
havnsområdet generelt. Det såkaldte dobbelte optag – der gjorde
at handicappede både skulle klare optagelseskravene og så skulle
igennem en masse godkendelser i hjemkommunen for at få støtte
til at klare uddannelsen – er dog ikke helt  afskaffet. Handicappede
der ikke kan klare sig for SU’en skal stadig søge om revalidering
og støtte til transport i kommunerne.
Mere information hos Peter Høybye Greisen, Den Centrale Studie-

vejledning, tlf. 3532 2884, e-mail: phl@adm.ku.dk

Litauisk i Lund

LU N D : Undervisning i litauisk sprog og kulturhistorie finder man
ikke i mange lektionskataloger, men i forårssemestret 2001 udby-
des Slaviska Institutionen, Lunds universitet det lille baltiske
sprog. Faktisk er Lunds universitet på nuværende tidspunkt det
eneste uddannelsessted som udbyder faget i hele Øresundsregio-
nen. Samarbejdet i Øresundsuniversitetet gør det også muligt for
danske studerende at følge kurserne i litauisk. Tilmeldingsfristen
er egentlig overskredet, men for danske studerende er der arrange-
ret en dispensation. De kan derfor tilmelde sig direkte til kurserne
ved Slaviska Institutionen.
For yderligere information kontakt: Prof. Lars Steensland, 

+46 46 222 88 21, Lars.Steensland@slav.lu.se eller Studierektor 

Terho Paulsson, +46 46 222 8823, Terho.Paulsson@slav.lu.se

Tandlægestudiet tabte
S U N D H E D S V I D E N S K A B : Valget til VIP-pladserne i det sund-
hedsvidenskabelige fakultetsråd er nu afgjort. På grund af uenig-
hed mellem tandlæge- og lægestudiets undervisere om fordelingen
af pladserne i fakultetsrådet blev valget udskudt. Det blev tand-
lægerne der efter vælgernes dom måtte opgive en repræsentant, så
der kunne blive plads til det nye fag Folkesundhedsvidenskab. 
Resultatet blev at tandlægestudiet fik én plads, lærerne på medicin
og klinik fik samlet fire pladser og folkesundhedsvidenskab den
sidste plads i fakultetsrådet på sundhedsvidenskab. Stemmetallet
var 64 procent. 
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Rettelse

FO R E N E D E ST U D E N T E R R Å D : I Universitetsavisen nr. 20,
den 14. december 2000 fremgik det ved en fejl at Anna Vallgårda
og Mathilde Tornberg ikke blev valgt ind i Forenede Studenterråds
Præsidium. Det blev de imidlertid. De er begge menige medlem-
mer af præsidiet. På billedet til venstre ses det nye præsidium i 
Forenede Studenterråd. Bagerst fra venstre: Robert Poulsen, 
Kristoffer Andersen og Simon Schou. Forrest fra venstre: Katrine
Møller, Mathilde Thornberg og  Anna Vallgårda.

Samfundsforsker René
Karpantschof på Institut
for Sociologi modtog den

24. januar en pure frifindelse
fra Københavns Byret med po-
sten. Sagen mod den unge sam-
fundsforsker på KU blev indledt
efter at han i artikel i Ber-
lingske Tidende i 1999 havde
udtalt at foreningen Dansk Fo-
rums medlemmer var “kultur-
racister”, at nogle medlemmer
tidligere havde “samarbejdet
med nazister” og at flere af
dem “benægter jødeudryddel-
ser”. Dansk Forums formand
Martin Kasler mente at udtalel-
serne var ærekrænkende og
nedlagde påstand om straf og
erstatning.

Dansk Forum taber
sag mod KU-forsker
Samfundsforsker fra Københavns Universitet blev frifundet 

af Københavns Byret for at have kaldt foreningen Dansk Forums

medlemmer for kulturracister

Artiklen i Berlingske Tidende
handlede om Dansk Forums
eksklusion fra Dansk Folkeparti
i 1999. Argumentet for at stop-
pe forbindelsen til Dansk Fo-
rum var at partiet ikke ønskede
at blive sat i forbindelse med en
forening der blandt andet “ud-
trykker sympati med racister,
nazister og slavehandlere”. Pia
Kjærsgaard og co. blev også
stævnet af Dansk Forum for de-
res udtalelser i forbindelse med
eksklusionen. 

Dansk Forum startede som
Den Danske Forenings ung-
domsafdeling, men skulle, iføl-
ge René Karpantschofs afhand-
ling om “Nynazimen og dens
modstandere i Danmark”, også

være blevet afvist her på grund
af forbindelser til Danmarks
Nationalsocialistiske Bevægelse
(DNSB). Dansk Forum har også
en studentergruppe på Køben-
havns Universitet der stillede
op til valg i 1999. 

Et spørgsmål om 
ytringsfrihed
I rettens bemærkninger til sa-
gen Dansk Forum mod René
Karpantschof bliver der lagt
vægt på at “hensynet til ytrings-
friheden må veje særligt tungt”. 

– Var jeg blevet dømt, havde
det været et hårdt anslag mod
forskeres ytringsfrihed. Hvis en
forsker ikke kan gå ind i politi-
ske sager og prøve at vurdere

hvordan tingene forholder sig,
så har mistet vi en af vores
funktioner i samfundsdebatten,
siger René Karpantschof.

Byretten har sammenholdt
Karpantschofs udtalelser med
Dansk Forums artikler og pro-
gramerklæringer. Og konklude-
rer dermed at det er betænke-
ligt at anse udtalelserne for
ærekrænkende da der ikke var
tale om skældsord men om 
René Karpantschofs opfattelse
af Dansk Forum som politisk
organisation. ■

Likl

Støtte til studentersites
Studerende skal have endnu bedre muligheder for selvbetjening på

Nettet. Derfor har IT- og Forskningsministeriet afsat 18 millioner til pro-

jekter som skal udvikle og videreudvikle muligheden for at kommunike-

re med undervisere, tilmelde sig kurser, eksamen og opgaveaflevering.

Både studerende, institutter og institutioner kan indsende projektfor-

slag inden udgangen af februar. Se:www.fsk.dk
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Af Lise K. Lauridsen

Cand.ingenting. bliver
fremtidens betegnelse
for humanister hvis ikke

uddannelserne ændrer karak-
ter. Sådan lyder et af de barske
budskaber til nuværende og
kommende studerende og lære-
re på humaniora i en ny bog der
går i kødet på humanioras gale
køer: Hvorfor falder de stude-
rende fra? Hvorfor er det nær-
mest en norm at være langsom?
Og hvad skal vi med humanisti-
ske generalister?

Per Fibæk Laursen, lektor i
pædagogik, har igennem et år
interviewet et hold litteratur-
og pædagogikstuderende. Un-
dersøgelsen er ikke repræsenta-
tiv for studerende på humanio-
ra, men lægger i stedet op til en
aktiv stillingtagen til humanio-
ras problemer og fremtid:

– Det grundlæggende pro-
blem er den gamle magisteri-
dentitet om at vi ikke er nogen
professionsuddannelse. Det er
en skadelig og negativ selvop-
fattelse, derfor må vi omdefine-
re vores identitet og tilbyde
nogle kurser der satser mere di-
rekte på det arbejdsmarked
som humanister også uddannes
til. Det er ikke et spørgsmål om
at give uddannelserne et totalt
nyt indhold. Kvalifikationerne
eksisterer allerede, men der er
behov for finde en ny form på
studierne, siger Per Fibæk Laur-
sen.

Samme ide har Dansk Indu-
stris forskningschef Bjarne
Lundager været fremme med
(se Synspunkt, Universitetsavi-
sen nr. 1, 2001), og Per Fibæk
giver ham ret. Humanister skal
være mere målrettede og pro-
fessionelle hvis de ikke vil ende
som ‘avancerede ufaglærte’.   

Fniser af fremtiden
Normen på humaniora er at
forskning er det ypperste. En
karriere i det private erhvervs-
liv er ikke velset, men det bliver
fremtiden for mange studeren-
de.  

Når de studerende bliver
spurgt om hvad de skal bruge
deres uddannelse til, svarer de
ofte med et fnis. Samfundets
normer om hvad uddannelse
skal bruges til er nemlig helt
anderledes end humanisternes.
Konflikten imellem studiets og
omverdenens normer fremkal-
der en ironisk attitude som sig-
nalerer en form for afmagt eller
usikkerhed, mener Per Fibæk.  

– De studerende er tvunget
til at tilpasse deres forventnin-
ger til virkeligheden, men det
sker ofte for sent. Først et år el-
ler to efter de er blevet kandi-
dater finder de ud af hvad de
kan beskæftige sig med, siger
han.

Flere studerende oplever at
studiet fører dem ind i en uni-
versitær praksis som ikke har
nogen forbindelse til verden
udenfor. Det skisma handler i
høj grad om hvad lærerne på
humaniora opfatter som det
vigtigste: Forskningen.

– Den udgave af forsknings-
baseret undervisning som vi
praktiserer på universitetet, må
tages op til revision. Holdnin-
gen er at hvis man bliver oplært
i at forske, så kan man også alt
muligt andet. Men det er en il-
lusion at tro at du fx bliver en
god underviser af at forske.
Ægte forskning er ikke nødven-
digvis det bedste udgangspunkt
for en humanist fordi der ikke
er et stort arbejdsmarked inden
for humanistisk forskning. Er-
hvervskompetencer er mindst
lige så vigtige. Derfor må vi
gøre noget for at få lærere ind
der har beskæftiget sig med an-
dre ting end undervisning og
forskning, fx informationsar-
bejde eller personaleudvikling,
mener Per Fibæk Laursen. 

Ud med 
generalisten
‘Den fleksible generalist’ kalder
Per Fibæk Laursen den selvop-
fattelse som de humanistiske
studerende har udviklet siden
starten af 70’erne hvor de fik

fodfæste på et nyt arbejdsmar-
ked. 

Den humanistiske generalist
er hurtig til at sætte sig ind i nyt
stof, danne sig et overblik og vi-
dereformidle det. Generalisten
kan skifte synsvinkel, finde nye
løsninger og er god til at struk-
turere sit arbejde. 

Og det er sikkert rigtigt at
humanister har de kompeten-
cer, mener Per Fibæk. Folk der
gennemfører en universitetsud-
dannelse, er jo rimeligt begave-
de, disciplinerede og magter at
sætte sig ind i nyt stof, men det
er egenskaber som de hele ti-
den har været i besiddelse af.
Generalistopfattelsen ser helt
bort fra hvad humanister fak-
tisk har lært via deres uddan-
nelse. Ja, det er mere eller min-
dre ligegyldigt. Generalisten
kan nemlig ikke noget som an-
dre ikke kan. Og det betyder en
meget usikker position på ar-
bejdsmarkedet.

– Humaniora interesserer sig
for lidt for arbejdsmarkedet.
Holdningen er at vi ikke er en
professionsuddannelse; derfor
opstår den uholdbare forestil-
ling om den fleksible genera-
list, for det er det eneste alter-
nativ når vi nu ikke alle sam-
men kan blive forskere og gym-
nasielærere, siger Per Fibæk.

Han foreslår i stedet at hu-
manister begynder at opfatte
sig selv som professionelle.
Modargumentet går typisk på
at humanister har for mange
forskellige arbejdsfunktioner.
Men humanister har ikke flere
funktioner end jurister eller
teologer kan have, mener Per
Fibæk. 

Fordelen ved professionsi-
dentiteten er at den bygger på
en forestilling om autonomi.
Den eksisterer allerede inden
for forskning og undervisning,
men burde også gælde fx kul-
turformidling eller personale-
udvikling. 

Professionsuddannelser har
ofte også et særligt moralko-
deks eller en professionsetik for
fagets udøvere: 

– Et fagets etiske regelsæt vil-
le skabe en stolthed, en selvbe-
vidsthed og sætte nogle vel-
kendte standarder og normer
for godt fagligt arbejde. Så ville
du føle dig mere forpligtet til at
holde fagets fane højt ved fx at
formidle ny viden og budskaber
af høj værdi og kvalitet også
selv om du er informations-
medarbejder, anmelder eller
ansat på et forlag, mener Per Fi-
bæk Laursen.  

Mere aktivitet, tak
Krisetegnene på humaniora vi-
ser sig blandt andet ved at kun
halvdelen af de studerende
gennemfører den uddannelse
de startede på. Flere af de stu-
derende påpeger at studiemil-
jøet er dødt og føler sig frem-
medgjorte i et miljø hvor de ik-
ke engang ved hvem der fx er
instituttets professor eller hvil-

ke bøger og tidsskrifter under-
viserne ønsker de skal læse. 

Både de studerende og Per
Fibæk Laursen foreslår mere
undervisning, flere skriftlige
opgaver og mere åbenhed om
humanioras hemmelige dagsor-
den. Det ville skabe et mere
spændende studiemiljø og
mindske frafaldet på humanio-
ra hvis de studerende var mere
forpligtigede til at være til stede
og fik mere klar besked om
hvad der bliver forventet af
dem.

Muligheden for mere under-
visning er dog reelt kun at lave
større hold eller at lærerne bru-
ger mindre forberedelsestid. Og
det er nok ikke populært, er-
kender Fibæk som heller ikke
tror på flere penge til humanio-
ra. I princippet mener han dog
det er paradoksalt at humani-
stiske studier er Danmarks bil-

ligste, også sammenlignet med
folkeskolen.

Fibæk Laursen understreger
at humaniora overlever på det
engagement og den kærlighed
til faget som eksisterer blandt
studerende og undervisere.
Men det er bare ikke altid nok.
De humanistiske fags populari-
tet er ikke et eviggyldigt fæno-
men. I USA er interessen for hu-
maniora på retur. Derfor er det
nu der skal sættes ind hvis ikke
Dansk Industris profetier om at
lukke det humanistiske fakultet
skal vise sig at være noget nær
sandheden. Og forandringen
skal komme nedefra som et
krav fra de studerende. ■

Per Fibæk Laursen: Ind på 
humaniora. Om humanistiske
studiers popularitet, historie og
hemmeligheder, Gyldendal Ud-
dannelse.
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S E LV R A N SAG E L S E  ▼

Hvad skal 
vi med 
humanister? 
Humanister risikerer at blive avancerede ufaglærte 

hvis ikke studierne bliver målrettet og den humanistiske 

identitet redefineret. Lektor i pædagogik på KU giver i 

en ny bog humaniora en opsang 

Nye krav til humaniora
“Hovedopgaven for universitetet har indtil nu været at uddanne forskere og gymnasielærere. 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 uddanne 

gymnasielærere, men at det reelle jobmarked for de studerende i højere grad må afspejle sig i disse uddan-

nelsers faglige profil og struktur. Den hastigt stigende omstilling sætter den klassiske humanistiske 

uddannelse under pres.” 

Fra kronik af forskningschef i Dansk Industri, Bjarne Lundager Jensen, i Politiken den 16. januar 2000

GAMMELT IDENTITETSPROBLEM – Per Fibæk Laursen foran et vægmaleri på KUA som er en kopi af 

Raphaëls maleri af Platon og Aristoteles i diskussion. En del af de spændinger og indre modsætninger der

eksisterer på Det Humanistiske Fakultet stammer helt tilbage fra de gamle grækere. Også dengang var 

der et skisma mellem forskning og undervisning. Og ideen om at bidrage til den almene oplysning stod i

modsætning til universitetet som et lukket, rituelt broderskab.



Af Richard Bisgaard

Der er opstået en funda-
mental kløft mellem
forskernes behov og de

forskningspolitiske tiltag der
møder dem i dagligdagen.
Forskningen og forskningspoli-
tikken lever i to adskilte verde-
ner med forskellige rationaler.
Den forskningspolitik der kom-
mer fra oven svarer ikke til
forskningens væsen. Og det
skaber nogle alvorlige proble-
mer i mange af landets forsk-
ningsmiljøer.

Sådan opsummerer centerle-
der dr.phil. Bo Jacobsen hoved-
budskabet i en ny rapport om
“Danske forskningsmiljøer – en
undersøgelse af universitets-
forskningens aktuelle situation”
som han har lavet sammen med
to kolleger fra Sociologisk Insti-
tut på Københavns Universitet,
Mikkel Bo Madsen og Claude
Vincent. 

Rapporten udkommer fredag
i denne uge og har allerede
vakt stor opsigt i pressen med
dens detaljerede påvisning af
hvor negativt danske forskere
opfatter deres arbejdsbetingel-
ser og den førte forskningspoli-
tik.

Ikke alene dokumenterer den
at den aktuelle forskningspoli-
tik opfattes som direkte under-
gravende for selve forsknings-
kvaliteten – og at mange forske-
re oplever at de arbejder under
meget stressende vilkår. Den vi-
ser også at det sociale forsk-
ningsmiljø har en meget stor,
og hidtil overset betydning, ik-
ke blot for den enkelte forskers
velbefindende, men også for
forskningens omfang og kvali-
tet.

Forældede resultater...
Skal man tro forskningsmini-
ster Birte Weiss, er der imidler-
tid ingen grund til at hæfte sig
alt for meget ved resultaterne.
Som hun gør opmærksom på i
en separat kommentar i Uge-
brevet Mandag Morgen, bygger
undersøgelsen nemlig på inter-
views med 250 forskere ved
fem universiteter foretaget i pe-

rioden mellem november 1999
og februar 2000, altså kort ef-
ter Birte Weiss tiltræden.

– Den kritik forskerne rejser
af den (indtil da) førte forsk-
ningspolitik rammer præcis de
punkter hvor der efterfølgende
er indgået politiske og faglige
forlig om en nyorientering,
skriver hun og konstaterer på
den baggrund at undersøgel-
sens resultater stort set er fo-
rældede.

Dermed ikke sagt at hun fin-
der dem uinteressante.

– Eksempelvis har hver an-
den af de adspurgte forskere en
negativ holdning til udviklings-
kontrakter. Men man kan også
se at det samme antal ikke har
sat sig ind i indholdet – ikke en-
gang det der angår deres eget
arbejdsområde! Den attitude
passer dårligt til forskningens
væsen, formaner hun.

Så skulle den bombe være
demonteret. Og Bo Jacobsen
placeret hvor han hører hjem-
me. Ikke på avisernes forsider
med negative historier om
dansk forskningspolitik, men
foran computeren på sit kontor
oppe under kvisten på Sociolo-
gisk Instituts bygning i Lin-
négade 22.

...eller røde advarsels-
signaler
Det er da også her Universitets-
avisen finder ham, siddende i
en gammel lænestol med udsigt
ud over Københavns tage travlt
optaget af at snakke i telefon
med en journalist fra det føren-
de engelske uddannelsesmaga-
sin, Times Higher Educational
Supplement. Dagen forinden
var han i svensk radio for at for-
tælle om undersøgelsen, og i de
kommende dage venter blandt
andet Ugeskrift for Læger og
Dagens Medicin.

– Medieinteressen er helt
fantastisk. Det er næsten som
om pressen er gået i selvsving
over undersøgelsen, siger han
med et smil efter at have lagt
telefonen.

Fortæller du dem også hvad
forskningsministeren mener?

– Ja, det gør jeg da. Og selv-

følgelig har hun ret i at der si-
den hendes tiltræden er vedta-
get en lang række udmærkede
initiativer. Men derfra og så til
at se undersøgelsens resultater
som en legitimation af den nu
førte forskningspolitik er der
immervæk et skridt. Initiativer-
ne løser ikke et afgørende pro-
blem som undersøgelsen peger
på, nemlig forskningspolitik-
kens ensidige fokusering på
kvantitet og publiceringstælle-
ri, siger Bo Jacobsen og fortsæt-
ter:

– At få intellektuel kvalitet
sat tilbage i højsædet er en me-
get vanskelig sag hvis først fo-
kus én gang er drejet. Det går
ikke af sig selv, men  kræver
nogle meget følsomme ledel-
sesjusteringer internt i miljøer-
ne og at udviklingen af levende
og frugtbare forskningsmiljøer
bliver prioriteret i den overord-
nede forskningspolitik.

Udviklingskontrakter
øger publiceringspres
Men er det ikke netop dét udvik-
lingskontrakterne skal bidrage
til?

– I nogen tilfælde institutio-
naliserer de faktisk det publice-
ringspres som hviler som et åg
over mange forskere. Det resul-
terer måske nok i flere publika-
tioner, men hvis det blot er gen-

brug af forskningsresultater,
kan det jo sådan set være det
samme. Det bliver samfundet jo
ikke klogere af, siger Bo Jacob-
sen.

Men det er vel kun godt at
man forsøger at formidle det
samme stof flere steder. Forskere
skal jo ikke blot skabe ny viden,
men har også en forpligtelse til
at dele sin viden med en bredere
kreds i samfundet, som Birte
Weiss anfører?

– Ja, selvfølgelig, men det er
jo ikke dét der er problemet.
Tværtimod viser undersøgelsen
at hver anden samfundsforsker
på grund af kravet om interna-
tional formidling producerer
mere på engelsk end de ellers
ville have gjort – og at hver fjer-
de er begyndt at formidle min-
dre på dansk af samme årsag.
Og det er ikke godt, for hermed
risikerer man netop at svigte
sin nationale formidlingsopga-
ve. 

– Hertil kommer at det ydre
pres får en del forskere til at la-
ve rene gentagelser. Hver femte
forsker indrømmer således at
de blot publicerer mere om det
samme indhold uden at der er
tale om ny erkendelse. I det he-
le taget tyder alt i undersøgel-
sen på at den stærke fokusering
på kvantitative outputmål blot
resulterer i at forskerne bruger

en masse energi på at finde
smutveje til at opfylde krav der
er helt udvendige i forhold til
dét forskerne opfatter som det
centrale ved at forske, nemlig
at tilvejebringe god, ny erken-
delse, siger Bo Jacobsen.

Men forskerne har jo selv
været med til at formulere udvik-
lingskontrakterne. Tror du ikke
deres syn har ændret sig siden I
spurgte dem?

– Nej, det vil jeg godt vædde
en flaske rødvin på. Kontrakter-
ne er jo ikke udtryk for at der er
lavet en proces fra neden og op-
efter – heller ikke på Køben-
havns Universitet. Hvis man
havde spurgt alle om hvordan
vi bedst kommer videre og sam-
let alle svarene, så havde man
kunnet tale om en udviklings-
proces og en kontrakt. Men  re-
aliteten er jo at hvis man ikke
tilfældigvis har siddet i ledel-
sesorganerne, så har man ikke
været inddraget overhovedet.
Folk er ikke blevet taget med på
råd, og derfor opfattes kontrak-
terne også af mange som ud-
tryk for en udefra kommende
styring, siger Bo Jacobsen.

Gode forskningsmiljøer
For Bo Jacobsen udgør udvik-
lingskontrakterne derfor heller
ikke nogen garanti mod risiko-
en for reproduktiv forskning. 

– For en del år siden kunne
kreativitet og originalitet i no-
gen grad forlanges af forskerne.
Ellers blev de anbragt på et si-
despor. I masseforskningens
tidsalder holder denne tagen-
for-givet ikke. I dag må man de-
finere, opbygge og videreudvik-
le kreative forskningsmiljøer.
Det tager erfaringsmæssigt
mindst ti år at opbygge et godt
og inspirerende forskningsmil-
jø. Og det kan ødelægges igen
ved et politisk pennestrøg, un-
derstreger han.

– At opbygge gode forsk-
ningsmiljøer kræver, som al
kulturopbygning, stor sensitivi-
tet for miljøets normer og vær-
dier. Og det kræver en vilje til i
hverdagen at prioritere forsk-
ningens centrale værdier: Man
er sammen for i fællesskab at
udfolde nysgerrighed og un-
dren, for at skabe og udrette
noget hidtil uset, og for at fast-

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

I N T E RV I E W  ▼

Pletskud
“Når man i halvandet år har arbejdet for en nyorientering af dansk forskningspolitik, er

det vel tilladt at blive opmuntret når en omfattende undersøgelse blandt danske forskere

fuldt ud bekræfter at der var behov for de gennemførte reformer. Ja, de har ramt plet.”

Kommentar fra forskningsminister Birte Weiss til rapporten om ‘Danske forskningsmiljøer’,

Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 1, 8. januar.

Weiss mistolker 
vores undersøgelse
Tendensen til at publicere genbrugsforsk-

ning risikerer at underminere forskernes

troværdighed. Tiden er inde til at redefinere

forskerrollen og danne et egentlig forsker-

laug, mener forskningsleder Bo Jacobsen

PUBLIKATIONSTÆLLERI – Dan-

ske forskningsmiljøer trues af den

ensidige fokusering på kvantitet

og publiceringstælleri, mener

forskningsleder Bo Jacobsen. Og

der er masser af dokumentation

for påstanden, selv om Birte

Weiss siger det modsatte.
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Akademikere er for immobile

S V E R I G E : Det bekymrer mig at kun én ud af 100 civil-
ingeniører – og betydeligt færre i andre erhverv – hvert
år tager arbejde udenlands. Hvis vores samfund skal
fortsætte sin positive udvikling og klare globaliseringens
udfordringer, er jeg overbevist om at langt flere får brug
for den erfaring som et længerevarende udlandsophold
giver, sagde Sveriges uddannelsesminister, Thomas
Östros, da han før jul præsenterede en ny statistik om
svenske akademikeres bevægelighed. Östros kritiserede
at debatten fejlagtigt har fået den vinkel at højtuddan-
nede “flygter” fra Sverige. I Uddannelsesministeriets
rapport kan man blandt andet læse at udvandringen
blandt sygeplejersker, civilingeniører og økonomer –
som tilhører de mest mobile erhvervsgrupper – er fal-
dende mens tilflytningen er stigende. Det er til og med
sådan at genindvandringen af svenskfødte sygeplejer-
sker nu overstiger det samlede antal udvandrede inden
for erhvervet. Også for økonomer og civilingeniører er
nettoudvandringen faldet kraftigt siden 1992. For 1999
indebærer det en udvandring på under 200 svenskfødte
civilingeniører – af hvilke der hvert år uddannes 3.600
så der nu totalt er 70.000 af slagsen i den erhvervsaktive
alder.

EU-formandsskab sætter fokus 
på uddannelse

S V E R I G E : Sveriges formandsskab for EU i foråret
2001 medfører en lang række møder om uddannelse og
forskning flere steder rundt om i landet. Siden 1996 har
hvert formandsland haft deres egen hjemmeside på EU’s
CORDIS-sider, og Sverige er den seneste tilføjelse.
Hjemmesiden om formandsskabet indeholder primært
forsknings- og udviklingsspørgsmål med blandt andet
en oversigt over de projekter i formandslandet som fi-
nansieres med EU-midler og en oversigt over formands-
landets forskningssystem og prioriterede områder.
Læs mere på: www.cordis.lu/sweden.

Farvel til gamle 
diplomuddannelser

T YS K L A N D : I det kommende akademiske år vil tyske
universiteter tilbyde yderligere 157 programmer som af-
sluttes med de nye bachelor- og mastereksaminer i ste-
det for de gamle diplom- og magistergrader. Det frem-
går af en opgørelse fra det tyske rektorkollegium (HRK).
På landsplan findes der nu op imod 600 studieprogram-
mer der følger den nye model, og HRK’s talsmand, pro-
fessor Klaus Landfried, ønsker en yderligere udbygning.
Det er et vigtigt bidrag til realiseringen af et fælles euro-
pæisk uddannelsesområde og til en øget international
mobilitet blandt de studerende, siger Landfried.
Læs mere på: www.hrk.de/. 

Tory-forslag om fondsbaserede 
universiteter

STO R B R I TA N N I E N : Det konservative parti har stil-
let forslag om nye retningslinjer for en finansieringsmo-
del af de højere uddannelser. Hovedpunkterne i forsla-
get går ud på at skabe et fondsbaseret universitet ved at
staten indskyder fondskapital som det enkelte universi-
tet frit forvalter og udvikler. Betydningen af den årlige
direkte bevilling skulle derved blive kraftigt formind-
sket. Ifølge det konservative partis skyggeminister for
uddannelse, Theresa May, skulle reformen give universi-
teterne mulighed for at udvikle sig til internationalt an-
erkendte “excellence centre” uden de nuværende bud-
getmæssige begrænsninger. De påtænkte fonde skal
blandt andet finansieres via indkomster fra telefonli-
cens. I første omgang afsættes £3,5 milliarder og deref-
ter £1,6 milliarder om året i en årrække.

Harvard er ikke længere bedst

INTERNATIONAL RANKING: Avisen Financial Ti-
mes har for nylig præsenteret sin årlige ranking af MBA-
uddannelser ved verdens universiteter. Harvard Busi-
ness School har i år måtte vige førstepladsen til Univer-
sity of Pennsylvanina: Wharton og har i stedet indtaget
andenpladsen. På tredjepladsen ligger Stanford, og på
fjerdepladsen følger University of Chicago. Europas bed-
ste er ifølge ranglisten FT Insead i Frankrig som ligger
på en syvende plads og efterfølges af London Business
School. Bedste Nordiske MBA-uddannelse er Norwegian
School of Management (Handelshøyskolen BI) på plads
nummer 100.
Læs mere på: http://career.ft.com

Studieafgifter led i 
valgkampagne

I S R A E L : Premierminister Ehud Barak støtter en ny lov
om en halvering af studieafgifterne på Israels lange vi-
deregående uddannelser i løbet af de næste fem år. Kri-
tikere ser beslutningen som et led i kampagnen op til
premierministervalget den niende februar. Til efteråret
skal afgiften sænkes med 14 procent og siden følger en
fortsat nedtrapning med ni procent om året de næste fi-
re år. Det årlige afgiftsbeløb udgør i dag 24.000 kroner
per studerende, og det statslige tab kan derfor beregnes
til cirka to milliarder kroner. Den politiske højreopposi-
tion har affærdiget forslaget som valgflæsk og foreslår at
pengene i stedet bliver brugt på at hjælpe de hårdest
økonomisk trængte studerende.
Læs mere på:

www.jpost.com/Editions/2001/01/08/News/News.18982.html.

INTERNATIONALT NY T ▼

I R A N : Pro-demokratiske studerende ved Amir Ka-
bir University of Technology i Teheran – et af Irans
førende universiteter – har lavet en interaktiv hjem-
meside på internettet. Tiltaget er et led i en protest
mod otte lange fængselsdomme der for nylig er fæl-
det over akademikere og journalister for deres del-
tagelse i en konference i Berlin. Siden, der hedder
akunews, inviterer offentligheden til at protestere
imod det iranske styres knægtelse af ytrings- og
holdningsfriheden. For første gang i historien har
en studenterbevægelse skabt mulighed for en dialog
med folket over internettet, skriver en af Teherans
få overlevende reformistiske aviser Hayat-e Now.
Læs mere på:

http://chronicle.com/free/2001/01/2001012401t.htm.

Iranske studenter demonstrerer foran Teherans Universitet mod 

præsidents Khatamis kulturelle reformer i december 1999.
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holde hinanden i forpligtelsen
på væsentlighed, understreger
han. 

Hvordan det mere konkret
skal forstås har Bo Jacobsen de-
taljeret redegjort for i bogen
Hvad er god forskning som udgi-
ves samtidig med undersøgel-
sen om forskningens aktuelle
situation. Den er én lang argu-
mentation for at opprioritere
forskningens kvalitet frem for
dens kvantitet og bygger på det
grundsyn at opdagelsesaktivitet
og stimulerende forskningsmil-
jøer må være kernepunkter i
forskningens tilrettelæggelse.  

Skarpere forskerrolle
Samtidig må forskerrollen re-
defineres så det bliver skåret ud
i pap hvad det vil sige at være
forsker.

– En kendt tv-journalist
spurgte for nylig en indkaldt
gæst: Det er vel forskning, det
her? Begge var øjensynligt usik-
re på hvor grænsen gik. Og føl-
gelig på hvor alvorlig man skul-
le tage det fremlagte, fortæller
Bo Jacobsen.

Sådanne situationer kunne
undgås hvis forskere samlede
sig i en forening med en klar
professionsprofil og skarp af-
grænsning over for ikke-for-
skere – akkurat ligesom læger,
advokater, psykologer og andre

erhvervsgrupper har deres for-
eninger og laug.

Ganske vist findes for nogle
fag komiteer og regler ved-
rørende etik og videnskabelig
uredelighed. Og de fleste ste-
der straffes fusk og uredelig-
hed. Men grænserne flyder, og
tolerancen er alt for stor mange
steder, mener Bo Jacobsen.

– I dag kan forskere lave et
elendigt spørgeskema, et tvivl-
somt eksperiment, en etisk an-
løben patientundersøgelse, en
nepotistisk ansættelse og en il-
legitim idéhugst uden at det
har alvorlige konsekvenser for
dem. Både standen og samfun-
det ville vinde ved det hvis der
blev indført konsekvensregler
som lægernes, psykologernes
og advokaternes, mener Bo Ja-
cobsen.

Dog er der en overgrænse for
hvor faste regler man kan lave
for en forskerprofession, under-
streger han. 

– Ellers bliver de en trussel
mod den åbenhed, ufærdighed
og eksperimenterende mentali-
tet der er så central en værdi for
professionen. Reglerne må for-
muleres så de er i overensstem-
melse med  forskningens åbne
væsen. ■

Det viser undersøgelsen
Undersøgelsen af danske forskningsmiljøer bygger på inter-
views med 250 forskere på 12 store og små institutter på fem
universiteter. Her er nogle af hovedresultaterne:
– 60 procent mener Forskningsministeriet kun i ringe grad

eller slet ikke forstår forskningens væsen – og omkring
halvdelen er enten meget kritiske eller har intet kendskab
til flere af de seneste års forskningspolitiske initiativer.

– Hver anden har et negativt syn på udviklingskontrakterne.
De  opfattes fx som en trussel mod den fri forskning og
forskningens kvalitet fordi de fokuserer på at opstille kvan-
titative mål for forskningsproduktionen.

– Hver tredje føler sig tvunget til at producere mere end de
ellers ville have gjort på grund af det stigende publicerings-
pres – og en femtedel indrømmer at de føler sig nødsaget til
at genbruge gamle forskningsresultater for at holde publi-
ceringstempoet oppe. 

– Hver anden af de erfarne forskere – professorer, lektorer og
adjunkter – føler de har for lidt tid til at forske. Og det selv
om gennemsnitsforskeren arbejder 48,5 timer om ugen.

– Over 90 procent angiver at institutstemningen – god eller
dårlig – påvirker deres humør; og knap 70 procent angiver
at det også påvirker omfanget og kvaliteten af deres forsk-
ning.

– Der er gode og dårlige forskningsmiljøer inden for alle fag-
områder. Undersøgelsen udpeger syv komponenter der skal
være til stede i et godt forskningsmiljø: Høj produktivitet,
høj kvalitet, høje forventninger, gensidig accept, høj for-
skelstolerance, god arbejdsstemning og et godt fællesskab.

Kilder:

Bo Jacobsen, Mikkel Bo Madsen, Claude Vincent: Danske forsk-

ningsmiljøer – en undersøgelse af universitetsforskningens aktu-

elle situation, Hans Reitzels Forlag.

Bo Jacobsen: Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske

perspektiver, Hans Reitzels Forlag.

Læs om pressens omtale på www.existence.dk

Studerende opretter interaktiv 
hjemmeside i protest



Feriefonden ejer i alt 17 fe-
riehuse fordelt med 15 i
Danmark og 2 i Sverige.

Husene er fuldt monterede, der
er elvarme/pejs, varmt vand,
toilet og brusebad, gas/elkom-
fur og køleskab. Endvidere er
der radio og fire cykler i alle
huse. Der er ligeledes telefon i
alle huse -  undtagen i Väset.

Der skal medbringes senge-
linned, håndklæder og viske-
stykker.

Den enkelte lejer skal selv
sørge for rengøringen af ferie-
boligen inden afrejsen.

En ferieuge beregnes fra lør-
dag kl. 14.00 til den efterføl-
gende lørdag kl. 14.00. I perio-
den uge 20 - 42  udlejes kun på
ugebasis. Uden for de perioder
der er trukket lod om, kan hus-
ene også udlejes på weekend-
basis. Der tages imod bestillin-
ger til  weekendophold  i efte-
råret fra den 1. august 2001 på
tlf. 3532 2791.

Hvis du ønsker at vide mere
om Feriefonden, kan du finde
os på www.ku.dk/ferie/. Her
findes bl.a. en oversigt over den
geografiske placering af huse-
ne, husbeskrivelser, billeder af
husene og information af mere
generel art.

Lodtrækning på edb
Lodtrækningen om feriehus fo-
regår på edb og proceduren er
følgende:
1. For at kunne deltage i lod-

trækningen skal man den 
2. maj det år hvor lodtræk-
ningen finder sted, have
været ansat ved Københavns
universitet i mindst ét år.

2. Alle førstegangsdeltagere
starter med en anciennitet på
0.

3. Når en lodtrækning er foreta-
get, vil alle tabere automa-
tisk få tildelt ét anciennitets-
point mens vindernes an-
ciennitet vil blive nulstillet.

Lodtrækningsreglerne findes 
i sin fulde længde på Feriefon-
dens hjemmeside:
www.ku.dk/ferie.

Ansøgningen, der skal være 
Feriefonden i hænde senest 
fredag den 16. februar 2001,
stiles til:

Feriefonden 
Københavns Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K.

Senest tirsdag den 6. marts
2001 vil man have modtaget
svar på, om man har været hel-
dig i lodtrækningen.

Nordsjælland
Tibirke ved Tisvildeleje. Huset er beliggende på
smuk 2953 kvm. naturgrund rig på dyre- og fug-
leliv. Huset er beregnet  til 5 personer. Stue ind-
delt i opholdsafdeling og spiseafdeling med
åbenplan køkken, komfur med keramisk plade,
emhætte, køle/fryseskab; badeværelse med
bruseniche, entre med garderoberum, i stuen
trappe til 1.sal med 2 soveværelser med dobbelt-
senge. Desuden er der en soveplads i stuen. Klin-
kegulve m. varme. Elvarme og brændeovn.

Afstand strand: Ca. 15 min. på cykel.

Ugepris i højsæsonen: kr.  1.680,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.470,-

Saunte ved Hornbæk Plantage. Isoleret sommer-
hus på beplantet grund i sommerhusområde nær
busstop(Helsingør/Hornbæk/Gillelejebussen).
Huset er beregnet til 5 personer, og der er barne-
seng og høj stol, stue med køkken, 3 soveværel-
ser og stort brusebadeværelse, farve-tv og radio.

Handel: 1 km. til købmand i Saunte. 4 - 5 km. til

Hornbæk by.

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.260,-  

Hald Strand. Beliggende mellem Liseleje og 
Hundested. Stort Helårsisoleret træhus på dejlig
stor beplantet grund. Terrasse med delvis over-
dækning. 5 min. gang til sti med trappe til stran-
den. Huset har 4 soveværelser med 8 soveplad-
ser, opholdsstue, køkken og badeværelse med
bruser.

Afstand strand: Ca. 5 minutters gang til sti med

trappe (stejl) til stranden.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.575-

Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.470,-

Liseleje, Hyllingebjergvej 52 B. Direkte til Kattegat
med pragtfuld udsigt. 46 kvm. hyggeligt og vel-
indrettet, helårsisoleret Kalmar fritidshus + car-
port med udhus. Stor udsigtsterrasse med delvis
overdækning. Huset er bygget i 1984 og ligger på
lukket grund med god kystsikring og låge fra
grunden til sti med trappe til stranden ca. 700 fra
Liseleje bymidte. I huset er der : Entre, opholds-
stue med brændeovn, åbent køkken, soveværelse
og køjeværelse. Badeværelse med brusekabine.
Beregnet til 4 personer.

Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til 

Liseleje. Ligger indenfor HT-området.

Afstand til strand: Direkte adgang til strand fra

grunden.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.575,-

Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.365,-

Lundeborg
Huset ligger på vejen mellem Nyborg og Sven-
borg helt ned til vandet med udsigt til Langeland.
Huset har et lille køkken, stor stue med trappe til
1. sal, med 1 dobbelt og 2 enkeltværelser + et
værelse med køjeseng. Desuden badeværelse
med brusebad. Der er en lukket have og udestue.

Afstand strand: Direkte adgang fra grunden.

Ugepris i højsæsonen:  kr  1.890,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.470,-

Blåvand
Kringsvej 3, Blåvand. Helårsisoleret sommerhus
tæt ved Vesterhavet. Huset er beregnet til 6 per-
soner. Stue med åbent køkken, 3 soveværelser,
badeværelse og sauna. Der er barnestol + barne-
seng i huset. 

Afstand strand: Ca. 300 meter.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-

Ærø
Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret hel-
årshus i den gamle bydel, opført ca. år 1900. Hu-
set er beregnet til 5 personer. Stor stue, 2 sove-
værelser med skrå vægge på 1. sal, køkken med
spisekrog. Moderne badeværelse med bruseni-
che. Fjernvarme. Ugeneret gårdhave. 

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Læsø
Skuret, Øster Havn. Sommerhus beliggende på
naturgrund med fyr og lyng i et af de smukkeste
områder på Læsø. Huset er beregnet til 8 perso-
ner. Stue med køkken, 1 soveværelse og 3 køje-
rum. Intet tv og ingen antenne.

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

til campingplads. 

Afstand strand: Ca. 15 minutters gang.

Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.260,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr.  1.155,-

Silkeborg
"Toppen" ved Laven station ligger usædvanligt
smukt på stor naturgrund med udsigt over Julsø.
Huset er beregnet til 6 personer med en stor stue
og køkken, 2 soveværelser og køjerum.

Afstand strand: Søbad  findes i Knudsø og Sejs.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-
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Lodtrækning om feriehus til 
sommer- og efterårsferien 2001
Hvis du har været ansat ved Københavns Universitet i mindst ét år kan du

deltage i lodtrækningen om retten til én uges ferie i ét af fondens huse i

perioden fra den 12. maj (uge 20) til og med efterårsferien i uge 42.

NB! 

Husene er reserveret 

til fadderbesøg i 

følgende uger:

Hus                             Uge

Hald Strand 29

Hornbæk, Saunte 27

Liseleje 29

Nålevænget 42

Stendiget 31

Marielyst 26

Lundeborg, Fyn 33 

Silkeborg 26

Blåvand 27

Sandkås, Bornholm 28

Landeryd, Sverige 27

Väset, Sverige 25

Jeg har som bestyrelsesmedlem af Feriefonden

sammen med fadderne på feriehusene opsynet

med husenes tilstand, hvilket medfører at jeg to

gange om året tager rundt til samtlige sommer-

huse for at undersøge husenes ud-  og indven-

dige tilstand.

Det er en gang imellem en blandet fornøjelse

at se hvordan husene bliver behandlet, især den

manglende rengøring efter brugen af husene.

Flere brugere har således måtte starte med at

rengøre hele huset før det kunne tages i brug. 

Et andet problem er at forskelligt inventar for-

svinder fra husene, det kan være almindelige

smøreknive, slagte/kødknive, gafler og termo-

kander, sengetæpper og en del andre ting. 

Jeg skal derfor indtrængende bede om at bru-

gerne af vores alle sammens sommerhuse vil la-

de tingene blive hvor de hører til. Hvis der er

ting der går i stykker under opholdet skal dette

meddeles til feriefondens administration så vi

har en mulighed for at få tingene erstattet. Ud-

læg til f.eks. lapning af punkterede cykler,

manglende el-pærer og lignende vil blive refun-

deret hvis man har en regning. 

Brugerne opfordres til bare én gang i den peri-

ode man har huset at slå græsset. Benzinen til

plæneklipperen vil blive refunderet såfremt det

har været nødvendigt at indkøbe det. Derud-

over har det altid været kutyme at der var lidt

kaffe/te til de nye der ankommer til huset.

Det er vigtigt at understrege at kun med de en-

kelte brugers aktive medvirken på stedet kan

Feriefonden fortsat være en succes. Husene bli-

ver tilset og vedligeholdt ved sæsonstart og -

slut, men undervejs er det op til lejerne at med-

virke til næste lejers gode ferieoplevelser - og

til at husene også fremover kan udlejes til rime-

lige priser.

Med venlig hilsen

Steen Jørgensen (Bestyrelsesmedlem).

Husbeskrivelser

Opsang fra bestyrelsen
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Sejrøbugten
"Stendiget", Tengslemark Lyng, Helårsisoleret
sommerhus med overdækket terrasse. Huset er
beliggende  på beplantet grund nær dejlig strand
og beregnet til 6 personer. Stue med køkken, 2
soveværelser og 1 køjerum. Toilet med brusebad.
Brændeovn forefindes.

Handel: Nærmeste købmand ligger i 

Lumsås (ca. 3 km.) 

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.155,-

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

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.680,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Bornholm
Huset ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge og
nær ved lille sandstrand i et smukt område med
klipper. Huset er i 2 etager, køkken, spisestue, 
soveværelse og køjerum i stueetagen, på 1. sal 
soveværelse og stor stue med brændeovn og hav-
udsigt. Der er stort badeværelse med brus og va-
skemaskine. I alt er der plads til 7 personer +
barneseng. Der er to terrasser og have.

Afstand strand: Ca. 1 km.

Transport: Busforbindelse fra Rønne med stop ca.

1/2 km fra huset.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.890,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.575,-

"Bondehuset" Ligger i den lille havneby Vang på
vestkysten tæt på Hammershus ruiner. Omegnen
er smuk med klipper og skov, men uden bademu-
ligheder. Huset er beregnet til 7 personer. Stue
med køkken og 4 soveværelser, barneseng og stol
forefindes. Stort brusebadeværelse. Huset har
oliefyr og brændeovn.

Handel:  4 km. til købmand i Olsker, 7 km. til 

Sandvig/Allinge.

Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle, 

stoppested tæt ved huset.

Afstand strand: Allinge/Sandvig ca. 8 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.680,-

Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.470,-

Skagen
Hulsig, Skagen. Huset ligger 12 km. syd for Ska-
gen er et moderne og velholdt bjælkehus på 75
kvm med 6 sengepladser, hvoraf 2 er i køjeværel-
se. Der er brændeovn og elvarme. 

Afstand strand: Ca. 1 km.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.995,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.680,-

Marielyst
Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet
sommerhus tæt ved flot badestrand. Der er plads
til 5 personer. Stue med køkken, 3 soveværelser,
brusebadeværelse. Der er elvarme (men ingen
pejs eller brændeovn).

Afstand strand: ca. 5 minutters gang.

Marielyst by: ca. 15 min. gang.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.260,-

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

Handel: Nærmeste indkøbssted er Kulltorp (2 km.)

Transport: Huset kan nemmest nås med bil, men

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

Afstand til badesø: Eskilstorpasøen 2,5 km. 

Ugepris i højsæsonen:  kr.  1.260,-

Ugepris i lavsæsonen:   kr. 1.155,-

"Annelund", Landeryd, Hyltebruk kommune.
Smukt beliggende, velindrettet helårshus i de
store stille skove ved Landeryd. Hus + gæstehus
er beregnet til 7 personer. På stor grund er opført
4 huse: Hovedhus, stor garage, brændehus og
værksted samt gæstehus. 2 etagers hovedhus
med 5 sovepladser, stue med porcelænskakkel-
ovn, rummelig forstue, stort køkken med spise-
krog, soveværelse  samt toilet med brusebad. På
1. sal  soveværelse samt kammer. Gæstehus med
plads til 2 personer med elvarme og pejs. I nær-
liggende større skovsø er en robåd til fri afbenyt-
telse.

Handel: Lokalt 2 km., større og specielle indkøb 

10 km.

Transport:  Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsingborg

(togforbindelse forefindes).

Afstand strand: Der er ingen strand i nærheden.

Ugepris i højsæsonen:  kr. 1.470,-

Ugepris i lavsæsonen:  kr. 1.365,-

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt og indsend det senest fredag den 16. februar 2001.

Skriv fuldt CPR-nummer, idet det er vores eneste indgang til EDB-systemet. 

Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan

ikke behandles!

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger

sammen, skal gøre opmærksom på det i rubrikken  "Jeg søger sammen med"

Ansøgningsskema til sommer- og efterårsferie 

Husnumre:

1. Skuret, Læsø 

2. Toppen, silkeborg (Husdyr ikke tilladt)

3. Hulsig, Skagen                                 

4. Blåvand                                        

5. Marstal, Ærø                                 

6. Stendiget, Sejerøbugten                 

7. Nålevænget, Sejerøbugten              

8. Hald Strand, Hundested                  

9. Liseleje (Husdyr ikke tilladt)

10. Saunte, Hornbæk

11. Marielyst, Falster

12. Vang, Bornholm

13. Sandkås, Bornholm

14. Lundeborg, fyn

15. Landeryd

16. Väset, Sverige

17. Tibirke, Tisvildeleje 

CPR-nummer:

Navn:

Privatadresse:

Postnummer:

Lokalnummer: Evt. privat tlf:

Man kan kun få tildelt 1 uge, skriv enten den samlede periode (f.eks. uge 28 - 30)

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

Periode: 

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

1. 2. 3. 4. 5.

Jeg søger sammen med (samme periode/huse). Samsøgendes CPR-numre 

(kun hvis vedkommende er ansat ved KU)

1. 

2.

Hornbæk

Silkeborghuset

Hulsig, Skagen



Af Lars Bille

Imere end 100 år har nationalstaten dannet
rammen om den demokratiske styreform i
Danmark. Nu er nationalstaten imidlertid ud-

sat for en række vigtige forandringsprocesser.
Den udfordres både fra oven af den europæiske
integrationsproces og globaliseringen og fra ne-
den af decentralisering og lokalisering.

Hvilken betydning har denne udvikling for den
traditionelle demokratiske styreform – og hvilke
forandringer kan egentlig registreres på transna-
tionalt, nationalt og lokalt niveau? 

Disse spørgsmål har i de senere år været gen-
stand for en lang række undersøgelser i forbin-
delse med gennemførelsen af det store forsk-
ningsprojekt om ‘Demokrati og institutionel ud-
vikling’, siden mere mundret omdøbt til slet og
ret DemokratiProjektet. 

Nu foreligger resultatet af forskningsarbejdet,
og hvad der er kommet ud af det, kan man læse
om i en række nyudgivelser fra Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag.

Forandringens motor 
har mange cylindre 
Sigtet i Forandringer i teori og praksis. Skiftende
billeder fra den offentlige sektor – en antologi redi-
geret af Marianne Antonsen og Torben Beck Jør-
gensen – er dobbelt. Det første er at give et syste-
matisk overblik over den mangfoldighed af teori-

er der findes indenfor faglitteraturen om hvem
og hvad der igangsætter og gennemfører foran-
dringer i den offentlige sektor. Det andet er at af-
dække hvilke forandringsimpulser der faktisk har
gjort sig gældende i den offentlige sektor. Er der
særlige forandringsmotorer som har drevet pro-
cesserne?

Blandt de konklusioner der drages udfra et
tids- og emnemæssigt bredt udvalg af casestudi-
er, skal nævnes to: 

Den ene er at der i dag ikke findes én teori om
forandring som dækkende og fyldestgørende kan
forklare de indtrufne forandringer i den offentli-
ge sektor. Den bedste forskningsstrategi er – end-
nu da – at kombinere en flerhed af teorier. Det
begrebsafklarende og teoriudviklende arbejde
må derfor nødvendigvis videreføres. Bogen har
givet et særdeles godt grundlag for dette arbejde. 

Den anden konklusion er at der ikke på basis af
de analyserede cases tegner sig et klart billede af
en udvikling i retning af en autonomisering af of-
fentlige organisationers drift eller af en mere
overordnet politiske styring af forandringerne.
Ønsket om at få offentlige organisationers drift
på armslængde og dermed give politikerne bedre
mulighed for at koncentrere sig om den overord-
nede politiske styring, har haft begrænset succes.
Forandringerne iværksættes og gennemføres
langt fra kun via politisk planlagte og vedtagne
reformer således som forestillingen om den par-
lamentariske styringskæde foreskriver. De iværk-

sættes og gennemføres i høj grad også via lokale
og selvgroede initiativer og impulser. 

Privatiseringens konsekvenser 
er fortsat uvisse
En af konklusionerne i Carsten Greves Statens
virksomheder – aktieselskabsdannelse og privatise-
ring i 1990’erne er at det i dag er ‘på mode’ blandt
statens virksomheder at lade sig omdanne til ak-
tieselskaber. 

Mens privatisering var hedt debatteret i begyn-
delsen af 90’erne er privatisering nu blevet ukon-
troversielt. Ikke mindst indtægterne fra privatise-
ring har gjort at regeringen og Folketingets fler-
tal har en overvejende pragmatisk og ikke-ideo-
logisk indstilling til aktieselskabsdannelse og pri-
vatisering.

En anden konklusion er at evalueringen af sta-
tens virksomheders aktiviteter viser et overra-
skende positivt billede. De fleste af de mål som
blev opstillet i begyndelsen af 90’erne er indfriet. 

Hvad angår mål for den demokratiske kontrol
forholder det sig imidlertid anderledes. Her er
der interessant nok aldrig blevet opsat klare mål.
Det vil sige at de fulde demokratiske konsekven-
ser af aktieselskabsdannelserne og privatiserin-
gen endnu henstår i det uvisse.

Demokrati fra neden
Fælles for fire af bøgerne fra DemokratiProjektet
er at de analyserer politik og demokrati nedefra,

som det leves og opleves i hverdagen af den en-
kelte – og ikke, som det oftest har været tilfældet,
oppefra og ned. 

Centralt står det relativt nye begreb ‘netværks-
styring’ – governance – som en alternativ sty-
ringsmekanisme i forhold til både den hierarki-
ske statsstyring og den anarkiske markedssty-
ring.

Denne tilgang har haft sine problemer fordi
teorier og begreber om ‘demokrati fra neden’ er
svagt udviklede i faglitteraturen. Teoriudvikling
og begrebsafklaring har af den grund været en
vigtig og selvstændig ambition. Bøgerne indehol-
der derfor vigtige bidrag til den fortsatte teoriud-
vikling og begrebsafklaring samt nyttige overve-
jelser over de problemer der rejser sig når anven-
delsen af teorier og begreber skal omsættes til
veldokumenterede empiriske analyser af lokale
beslutningsprocesser, politisk deltagelse og de-
mokratisk identitetsdannelse.

Nørrebro endevendt
Omdrejningspunktet i Bolette M. Christensens
Fortællinger fra Indre Nørrebro. Solidaritet og
handlekraft i det lokale er de tre store fortællinger
fra de sidste 30 års historie på Indre Nørrebro:
Nørrebro Beboeraktion i 70’erne, BZ i 80’erne og
90’ernes flydende, netværksbaserede projektkul-
tur. Bogen er den første gennemdokumenterede,
sammenhængende og i øvrigt spændende frem-
stilling af denne bydels turbulente historie. 
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StatskundskabVidenskabet

Det danske 
demokratis udfordring

Nationalstaten og folkestyret udfordres 

fra to sider – fra oven af den europæiske 

integration og internationaliseringen og fra

neden af decentralisering og lokalisering.

Det har haft betydelige effekter på den 

måde det danske repræsentative demokrati

fungerer på, viser en række bøger fra 

forskerne bag et stort og ambitiøst projekt

om “demokrati & institutionel udvikling”,

bedre kendt som DemokratiProjektet
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En af konklusionerne er at selvorganiseret kol-
lektiv handlen kan resultere i social forandring
når den træder i forbindelse med det offentlige
institutionelle system, medieverdenen og de pro-
fessionelle. Det byder dog også på risici. 

En af dem er institutionel inddefinering eller
endog egentlig opslugning i det offentlige sy-
stem. En anden er uddefinering af såvel den poli-
tiske som den mediebårne offentlighed hvorved
den kollektive aktør isoleres samfundsmæssigt,
og dermed har ringe udsigter til at forandring
lykkes. Den selvorganiserede kollektivitet må
derfor være i stand til at bevæge sig i spændings-
feltet mellem disse ekstremer. 

Det er en vigtig pointe i bogen at mens det
statslige, konstitutionelle demokrati må bygge på
nedskrevne regler og procedurer, på retssikker-
hed og på gennemsigtighed må  samfundsmæssig
demokratisering nødvendigvis baseres på selv-
stændig handlen fra neden i form af kollektiv og
ikke kun individuel politisk myndiggørelse.

Lokale netværk
I Skanderborg på landkortet: et studie af lokale sty-
ringsnetværk og politisk handlekraft analyserer
Eva Sørensen og Jacob Torfing betydningen af to
styringsnetværk etableret i forbindelse med hen-
holdsvis kampen for et nyt kulturhus og den lo-
kale håndboldklubs ambitioner om yderligere
professionalisering, børsintroduktion og bygning
af et nyt idrætscenter.

I Demokrati fra neden – case studier fra en dansk
kommune – en antologi redigeret af Henrik Bang,
Allan Dreyer Hansen og Jens Hoff – er det over-
ordnede spørgsmål hvordan og i hvilket omfang
den lokale politik skabes, besluttes og implemen-
teres gennem forskellige typer af netværk, og i
hvilket omfang de formelle politiske institutioner
indgår i sådanne netværk.

Det vises i disse to bøger at politikken på væ-
sentlige områder formuleres og gennemsættes af
netværk der krydser grænserne mellem det of-
fentlige, private og frivillige ved at inddrage in-
teresser og aktører fra alle tre sfærer. 

Det i demokratisk forstand positive ved disse
politiknetværk er at de inddrager flere særinter-
esser og aktører i de lokalpolitiske beslutnings-
processer og skaber en lang række nye koblinger
mellem politikere, forvaltere og borgere på den
ene side og institutioner, brugere og erhvervsliv
på den anden. Netværk bringer politikken ‘tætte-
re på hverdagslivet’ og kompenserer på denne
måde for de repræsentative institutioners proble-
mer med at få borgerne i tale. 

Politiknetværkene bidrager til at mægtig- og
myndiggøre de involverede, men virker samtidig
ekskluderende for dem der ikke lever op til betin-
gelserne for deltagelse. Netværk producerer ikke
bare frihed og medbestemmelse, men også ulig-
hed og marginalisering. Flere end tidligere får
mulighed for aktivt at medvirke i det politiske liv,
men prisen er en yderligere undergravning af de
repræsentative demokratiske procedurer og ka-
naler.

Den demokratiske udfordring er derfor at selv-
om det politiske arbejde i netværkene i sig selv
foregår demokratisk så bliver spørgsmålene om
hvem der får adgang til netværkene, hvordan der

sikres offentlighed og gennemsigtighed i beslut-
ningerne, og hvem der kan gøres ansvarlig for de
politiske beslutninger særdeles centrale. 

Udfordringerne for ‘den store’ repræsentative
interessepolitik bliver hvorledes denne bliver me-
re lydhør, nærværende og faciliterende i forhold
til ‘almindelige mennesker’ og disses muligheder
for alene eller sammen med andre at ‘gøre en for-
skel’ i politikken. For ‘den lille’ hverdagspolitik
bliver udfordringen fremover hvorledes denne
beholder sit præg af nærvær samtidig med at den
i højere grad lever op til ‘den store’ politiks for-
trin nemlig evnen til at beskytte og ligebehandle
os som borgere.

Stor interesse for politik 
I Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt
fremlægger Jørgen Goul Andersen, Lars Torpe og
Johannes Andersen resultaterne af en stor inter-
viewundersøgelse. Den afliver en række myter
om det danske demokratis tilstand.

Blandt andet er påstanden om apati eller frem-
medgørelse i alt væsentligt forkert. Den politiske
interesse er fortsat enestående stor sammenlig-
net med andre lande, og deltagelsen er på mange
områder snarere stigende end faldende. 

Den viser også at borgerne føler at de kan ‘gøre
en forskel’ i politik. Dog vokser problemerne når
vi bevæger os fra det nære over det kommunale
til det nationale og europæiske plan. Jo længere
væk vi kommer, jo mindre føler borgerne at de
bliver lyttet til. 

Til gengæld har folk ikke sværere ved at følge
med i og tage stilling til den nationale politik end
de har til den kommunale. Påstanden om at poli-
tiske spørgsmål bliver mere overskuelige for bor-
gerne ved at blive lagt ud til kommunerne, hol-
der ikke. 

Det gør påstanden om at der er sket en øget
polarisering i forbindelse med globaliseringen og
det vidensintensive samfund heller ikke. Under-
søgelsen viser at de ressourcesvage føler betyde-
lig større afmagt i politik end de ressourcestærke,
men om forskellen på det punkt er blevet større,
er sværere at sige med sikkerhed. Det kan dog
slås fast at forskellene i den politiske deltagelse
mellem arbejdsmarkedets A- og B-hold ikke er
vokset de sidste 20 år.

Undersøgelsen viser desuden at der kan være
stigende problemer i befolkningens politiske og
religiøse tolerance, ligesom den viser at de unge
mellem 18 og 30 år afviger markant fra resten af
befolkningen ved at være meget lidt aktive lokalt,
at have meget lav tiltro til deres muligheder for
at påvirke lokalt samt ved at være meget mindre
aktive i foreningslivet. Tilsammen tegner det
konturerne af en lavere, mindre stedbunden og
mere individualiseret deltagelse i fremtiden. 

Samlet peger undersøgelsen dog på at det alt i
alt står godt til med det danske demokrati, men
at der kan være meget at vinde ved stedse at søge
at forbedre dialogen mellem den almindelige
borger og den politiske elite.

Bureaukrati og demokrati 
i en aktuel optik
Temaet i Regering og embedsmænd: Om magt og
demokrati i staten (red. Tim Knudsen, Systime

2000) er forholdet mellem demokrati og bureau-
krati i den danske stat. Denne klassiske problem-
stilling må i dag ses i et nyt lys som følge af en
række ændringer i det danske system. 

Blandt disse ændringer er en ny måde at lede
regeringsarbejdet på og en ændret rekruttering
af ministre som blandt andet har betydet at be-
grebet fagministre ikke længere spiller nogen rol-
le for dansk ministerrekruttering. Der er opstået
en inderkreds i regeringen som udgør dens ledel-
se bestående af statsministeren, finansministeren
og eventuelle ledere af statsministerpartiets koa-
litionspartier. 

Ministermødets betydning som ledelses- og 
koordinationsforum er mindsket, i stedet bruges
de centrale regeringsudvalg især koordinations-
udvalget og økonomiudvalget. Endvidere frem-
hæver bogen at statsministeren nu indtager en
mere aktiv rolle især på den internationale scene,
men at den danske statsminister ikke har fået en
meget dramatisk styrkelse af sin servicering
hverken gennem en markant vækst i Statsmini-
steriet eller i form af en meget stor kreds af poli-
tisk rekrutterede hjælpere og rådgivere.

Endvidere er ministersekretariaterne vokset,
og der ydes nu ministrene en mere aktiv og om-
fattende service i forbindelse med blandt andet
politisk-taktisk rådgivning og håndteringen af
medierne. Personalemæssige og organisatoriske
omstillinger er gennemført med henblik på at
styrke den politisk administrative udvikling i mi-
nisterierne. Embedsmændenes medvirken i of-
fentlig information har fået kampagnekarakter. 

Forandringerne har været gennemført uden
større debatter om deres demokratiske implikati-
oner. Samlet tegner bogen det billede at det på
flere punkter er blevet vanskeligere at genkende
idealet om den parlamentariske styringskæde i
den danske virkelighed.

Fra Slotsholmen til Bruxelles
Ove K. Pedersen, Anders Esmark, Christian Fran-
kel, Erik Højbjerg og Dorthe Pedersens bog med
titlen Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. EU og
den centrale forvaltning i Danmark, er under ud-
givelse. Den analyserer de institutionelle foran-
dringer der er sket i forholdet mellem danske og

VIDENSKABET er stedet hvor forskere og studerende har mulighed for at udstille det 

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitets-

avisen med almindelig post eller e-post.  

Påstanden om apati eller fremmedgørelse er i alt væsentligt

forkert. Den politiske interesse er fortsat enestående stor

sammenlignet med andre lande, og deltagelsen er på mange

områder snarere stigende end faldende.

Demokratiprojektet

DemokratiProjektet er groet ud af arbejdet ved Institut for Statskundskab på
Københavns Universitet inden for koncentrationsområdet ‘Magt og Demokrati’.
Arbejdet blev for alvor intensiveret da Statens Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd i 1994 besluttede at et af dets prioritetsområder skulle være ‘Demokrati
og institutionel udvikling’. Et samarbejde blev indledt med Institut for Økonomi,
Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet; Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi, RUC samt med COS, Handelshøjskolen i København for at løf-
te opgaven. I 1996 fik projektet en bevilling på 7,5 millioner kroner fordelt over fi-
re år. Siden har 45 forskere i større eller mindre omfang og i længere eller kortere
tid lagt deres forskningsindsats i DemokratiProjektet. 

europæiske institutioner som følge af Den Euro-
pæiske Fællesakt.

Det vises at transnationaliseringen har inde-
båret at der er blevet lagt begrænsninger på de
nationale myndigheders autoritet, men også at
myndighederne er blevet tildelt nye kompeten-
cer, og at deres autoritet er blevet øget. 

Bogen tilbageviser at afgivelse af suverænitet
til EF/EU har medført en udhuling af de nationa-
le politiske institutioner. Det samme gælder
påstanden om at den centrale forvaltning har mi-
stet opgaver, og at de nordiske og internationale
kontakter er blevet nedtonet. 

Næsten 30 års europæisering har ført til en vi-
talisering af de politiske institutioner – især af re-
geringen og forvaltningen. Den offentlige for-
valtning er blevet åbnet for en mangeartet inter-
essevaretagelse. Det kan derfor påstås at den fak-
tisk er blevet mere demokratisk.

Europæiseringen har ikke ført til en udhulning
af opgaver og funktioner, men tværtimod til at
nye opgaver er opstået, nye funktioner blevet ud-
viklet og nye processer taget i brug. Det har ud-
fordret magtdelingen mellem den lovgivende og
udøvende forvaltning. Men det er påfaldende
hvordan det danske koordinationssystem og de
mange års erfaring med europæisk integration
har underlagt hverdagsintegrationen en demo-
kratisk kontrol og styring. 

Ved en nordisk sammenligning ses at den dan-
ske forvaltning i demokratisk forstand er den
bedst kontrollerede og mest styrede. Bogen
punkterer således mange myter i den danske EU
debat.

Et lyst demokrati
Afslutningsvis vil jeg hævde at et samfund, der 
er godt oplyst om sig selv, er et bedre samfund at
leve i end et samfund der er dårligt oplyst om sig
selv. På den baggrund er det min overbevisning
at DemokratiProjektet har ydet et vægtigt, væ-
sentligt og veldokumenteret bidrag til den dan-
ske demokratidebat. ■

Lars Bille er lektor på Institut for Statskundskab og
projektleder for DemokratiProjektet.
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Jeppe Strandsbjerg

Den første morgen un-
drede jeg mig. Jeg stod
på toppen af Penglais

Hill og vurderede Aberystwyth,
byen i bunden af dalen hvor
floderne Ystwyth og Rheidol
løber ud i Cardigan Bay midt på
den walisiske vestkyst. 

Jeg vidste godt at jeg ikke vil-
le havne i en metropol da jeg
planlagde et års studieophold
på University of Aberystwyth,
men jeg havde – uvist af hvil-
ken årsag – overbevist mig selv
om at byen husede 50.000
mennesker. Nu viste det sig at
der kun bor 11.000. 

Jeg havde altså forladt min
lille hyggelige lejlighed på Chri-
stianshavn til fordel for en pro-
saisk betoncelle under skarp
overvågning af formynderiske
opsynsmænd i en lille walisisk
flække. Hvorfor?

Først og fremmest på grund
af det akademisk attraktive mil-
jø ved verdens ældste institut
for International Politik som
har udviklet sig til et af de stær-
keste i verden. Man kan dog
undre sig over universitetets
provinsielle beliggenhed – der

er to og en halv times kørsel til
den nærmeste motorvej, indtil
for ganske nylig havde byen én
biograf, men ingen mode- eller
specialbutikker. 

På trods af sin ringe størrelse
er Aberystwyth ikke desto min-
dre hovedstad for det vestlige
Wales og i stand til at tiltrække
studerende og professionelle
akademikere fra hele verden.
Byen forener derfor en spøjs
blanding af akademisk univer-
salisme og provinsiel partikula-
risme.

Ud over akademikere tiltræk-
ker Aberystwyth en række folk
med interesse for økologisk
landbrug og produktion, og by-
en er tillige center for forskning
i walisisk sprog og kultur som
vækker stigende interesse i takt
med et øget walisisk selvstyre
og en stigende nationalisme. 

Byens mest tillokkende ka-
raktertræk er dog den omgiven-
de natur. På dage hvor solen
spejler sig i et hav af flydende
sølv, kan man som fuldblods
postmodernist sidde med den
bærbare i skødet og nyde udsig-
ten fra toppen af Constitution
Hill. Og selv om det regner ho-
vedparten af året, er det allige-

vel en meget frugtbar oplevelse
at være her.

Stramme tøjler
Men hvorfor studere i udlandet
når det akademiske niveau i
Danmark er lige så højt? På
trods af den walisiske profil på
universitetet i Aberystwyths er
strukturen og studieformen bri-
tisk. 

Studiestartalderen er gene-
relt lavere end i Danmark og
selvom der er mange der prøver
kræfter med arbejdsmarkedet
umiddelbart efter den treårige
bacheloruddannelse, er selv
masterstuderende ganske unge.
Hertil kommer at den britiske
mastergrad kun tager et år i
modsætning til den to-årige
danske kandidatgrad. 

Ved min ankomst var jeg der-
for jævnaldrende med de
næsten færdige ph.d.-studeren-
de selvom jeg ifølge alle studie-
statistikker har haft et meget
gennemsnitligt studieforløb for
en dansk kandidatstuderende. 

Det betyder alt andet lige at
de walisiske studerende ikke
har samme modenhed som de
danske. I Danmark er studie-
startere oftest flyttet hjemme-

fra. I Wales og det øvrige Stor-
britannien bliver universitetets
kollegier drevet i en docerende
ånd som ikke efterlader meget
ansvar hos den unge studeren-
de. 

Forældrene forventer at de
trygt kan efterlade deres yngel i
universitetets varetægt, og
mange forventer ligeledes at
universitetet tager ansvaret
hvis noget går galt. 

Man kan heller ikke påstå at
studiestrukturen fremmer de
studerendes selvstændighed. I
Danmark er studiestrukturen
generelt fleksibel og giver plads
til personlig tilrettelæggelse af
studiebyrden. Den fordrer til
nogles frustration et vist mål af
selvstændigt initiativ. 

Et studium i Storbritannien,
derimod er i langt højere grad
planlagt på forhånd, og det lev-
ner ikke plads til den samme
fleksibilitet. 

Strukturen er baseret på at
man helliger sig studierne på
fuld tid. Det resulterer i et mere
dynamisk studiemiljø end i
Danmark, og da de studerende
ikke bliver distraheret af er-
hvervsarbejde og lignende, er
de væsentlig bedre forberedt til

undervisningen end det er
tilfældet i Danmark. 

Med danske øjne er institut-
tets opmærksomhed på én
overvældende. Der er en meget
bedre kontakt mellem kandi-
datstuderende, ph.d-studeren-
de og VIP’er, og man føler sig
som en integreret del af et aka-
demisk forskningsfællesskab. 

Til gengæld er der en ringere
forståelse for studerendes ret-
tigheder, og undervisernes for-
beredelse er ofte under lavmå-
let. Det hænger sandsynligvis
sammen med den manglende
selvstændighedskultur – under-
visningen er meget mere top-
styret end i Danmark. 

Nyt lys på ens 
uddannelse
Så hvor efterlader det os? Jeg
mener grundlæggende at de
omtalte forskelle ikke skal tjene
som argumenter for at begive
sig til udlandet henholdsvis bli-
ve hjemme. De er snarere resul-
tatet af et års refleksioner over
de to forskellige uddannelses-
kulturer, og det er netop poin-
ten. 

Muligheden for at opleve en
anderledes tilgang til ens eget

studium gør at man kommer til
at se hele sit tidligere uddan-
nelsesforløb i et nyt lys, og der-
for er det generelt en meget
frugtbar oplevelse at studere i
udlandet. Ikke fordi det danske
uddannelsesniveau er lavere –
selv ikke hvis man havner i et af
verdens stærkeste forsknings-
miljøer – men fordi det er sundt
at blive rykket ud af akademisk
vanetænkning og opleve nye
måder at gøre tingene på. 

Dr. Mike Williams, som man-
ge af mine kollegaer på stats-
kundskab med hang til interna-
tional politik vil kende, udtryk-
te efter et besøg i København
sidste år at det ville være fanta-
stisk hvis man kunne tage de
danske kandidatstuderende og
kile dem ind i et britisk master-
program. Men da man ikke kan
få begge dele på en gang, må
man selv ud og opsøge dem. ■

Jeppe Strandsbjerg er 27 år og
studerer statskundskab på
Københavns Universitet.

R E J S E B R E V  ▼

Akademisk 
universalisme 
og provinsiel 
partikularisme
Studerende Jeppe Strandsbjerg har fået et nyt syn 

på sin uddannelse efter at have været på studieophold i Wales 

ved verdens ældste institut for International Politik

ABERYSTWYTH – den lille maleriske by 

i bunden af dalen hvor floder og forskere mødes.

Studier i udlandet
På Det internationale Kontors vejledningsmøde kan du høre om mulighederne for 

at søge ud, ansøgningsprocedurer og få generel information om studieophold i udlandet. 

Vejledningsmøde om studieophold i udlandet 2002-2003: tirsdag den 6. marts 2001, 

kl. 15.00, Studiegården, Anneks B, Studiestræde 6.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Konfereringer

Overlæge Lars Willy Andersen

– er konfereret den medicinske

doktorgrad af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet den 17.

januar.

▼ Tiltrædelser

Advokat, dr.jur. 

Jan Schans Christensen

– er tiltrådt som professor i sel-

skabsret ved Det Juridiske Fakul-

tet den 1. februar. Hans sigte

med professoratet er at styrke

KU som et centrum for selskabs-

retlig forskning og udvikling. I

den forbindelse finder han det

væsentligt at arbejdet med de

fundamentale juridiske grund-

sætninger og hensyn samt vide-

reudviklingen af begrebsapparat

og metode, sker i lyset af den

samfundsmæssige udvikling og

de i praksis forekommende pro-

blemer.  

▼ Afskedsreceptioner

Lektor Benito Scocozza,

Institut for Historie

– holder sin afskedsforelæsning

den 15. februar kl. 13.15 med tit-

len More, Machiavelli, Marx,

Mao og Mosen på KUA i lokale

8.1.13. Institut for Historie er

vært ved en efterfølgende recep-

tion i lok. 10.1.30 kl. 14.00.

▼ Pristildelinger

Fysiker Dorthe Dahl-Jensen, 

Niels Bohr Instituttet for 

Astronomi, Fysik og Geofysik

– modtog den 23. januar Villum

Kann Rasmussens årslegat til tek-

nisk forskning 2001. Legatet er

på 1.500.000 kr. og tildeles her-

med for første gang en forsker

fra KU. Dorthe Dahl-Jensen tilde-

les legatet som en anerkendelse

og en inspiration til fortsættelse

af hendes forskning inden for

teoretisk og eksperimentel gla-

ciologi. En stor del af hendes ar-

bejde foregår på den grønland-

ske indlandsis hvor hun deltager

i de dybe iskerneboringer. Hen-

des analyser har ført til markante

bidrag til forståelsen af isens

flydning og temperaturer. Et

fremtidigt projekt er udviklingen

af et isbor der kan sendes til

Mars og foretage direkte under-

søgelser af Mars’ iskapper.

Prismodtageren er medlem af

bestyrelsen for Dansk Rumforsk-

ningsinstitut, medlem af Kom-

missionen for Videnskabelige Un-

dersøgelser i Grønland samt

medlem af bestyrelsen for Dansk

Polarcenter.

Dorthe Dahl-Jensen kan træffes

på telefon 3532 0556.

Boliger

▼ Boliger søges

Område: København

Periode: Fra ca. 25/3-01 og et år

frem.

Størrelse: Lejl., 3 vær. 

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Beboer: Gæsteforsker m. ægte-

fælle.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784

(man-tor 9-15), e-mail:

arp@stat.ku.dk.

Område: København/

Vesterbro

Periode: Fra 1/3-01 og ca. 1 år

frem.

Størrelse: Lejl., min. 3 vær.

Udstyr: Gerne adgang til grøn

gård.

Beboer: Familie m. 3 børn.

Husleje: Ca. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Sune Toft, tlf. 3532

5988, e-mail: toft@astro.ku.dk.

el.  Susanne, e-mail:

roar.susanne@privat.utfors.se.

Area: Copenhagen

Period: From February to August

2001.

Size: Flat or room, 12-15 sqm.

Tenant: Spanish M guest student

and roommate.

Rent: Kr. 1.800-2.500 per room

per month.

Contact: Javier Lemus, tel. 2614

1790, e-mail: 

xuilemus@yahoo.com.

Område: København/

Frederiksberg

Periode: Snarest og for 3-12 md.

Beboer: Tysk M ph.d.-stud.

Kontakt: Tlf. 2820 2342, e-mail:

joerg.beckmann@sociology.ku.

dk.

Area: Copenhagen/Frederiksberg

Period: From 1/4 to 30/9-01 or

the like.

Size: Flat or 2-3 rooms.

Equipment: Furnished, kitchen,

bath, phone.

Tenant: Guest professor with

husband and child.

Rent: Max. kr. 6.000 per month.

Contact: Ines Beilke-Voigt, tel.

3259 0341, e-mail:

IBVOIGT@JULIO.DE.

Område: Storkøbenhavn

Periode: Senest pr. 1/4-01 for 

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, del-

vist møbleret.

Beboer: Ukrainsk M gæstefor-

sker, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.000-3.500 alt inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Brønshøj

Periode: Snarest og for ca. 1 år.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Adg. til bad, toilet, køk-

ken og vaskemaskine.

Beboer: K studerende.

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

vand og varme.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Louise Nordskov, tlf.

3889 0399, e-mail: lno@kl.dk.

Område: Herlev

Periode: Fra 15/2 til 15/5-01.

Størrelse: 3 vær. lejl., 72 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. alt inkl.

(ekskl. tlf.)

Kontakt: Ausra, tlf. 4491 4334, 

e-mail: ausra99@hotmail.com.

Area: City/Nyboder

Period: From 1/3-01.

Size: Room, 20 sqm.

Equipment: Furnished, access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student or the like,

non-smoker.

Rent: Kr. 2.400 per month. 

Deposit: Kr. 2.400.

Contact: E-mail: tfm@adr.dk.

Område: Nørrebro

Periode: Fra 1/3 til 1/6-01.

Størrelse: 3 vær. lejl., 67 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. alt inkl.

ekskl. telefon.

Kontakt: Birgit, tlf. 3582 1436

(aften), e-mail: 

bia@post12.tele.dk.

Område: Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/3-01 til 1/3-03.

Størrelse: Lejl. 67 kvm. 2-3-vær.

Udstyr: Køkken, bad og vaske-

maskine.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. ekskl.

varme og el.

Kontakt: Mikkel og Marianne,

tlf. 3534 1464.

Område: Herlev

Periode: Fra 1/2-01.

Størrelse: Værelse, 15 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Beboer: Husdyr ikke tilladt.

Husleje: Kr. 1.800 pr. md.

Depositum: Kr. 1.500.

Kontakt: Tlf. 4484 0520.

Område: Nørrebro

Periode: Fra 1/3 til 1/7-01.

Størrelse: 2 vær. lejl., 50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad, vaskekælder.

Husleje: Ca. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3583 6066 (efter kl.

16.30).

Område: Amager

Periode: Fra 1/4 til 1/7-01.

Størrelse: Værelse, ca. 14 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken, bad og vaskemaskine.

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

Husleje: Kr. 1.700 pr. md. alt inkl.,

ekskl. tlf.

Kontakt: Maja el. Helene, 

tlf. 3257 4788.

Område: Frederiksberg/City    

Periode: Snarest.    

Størrelse: Værelse, ca. 22 kvm. 

Udstyr: Adgang til køkken/bad

og vaskemaskine.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.800 pr. md.

Depositum Kr. 5.600.

Kontakt: Anne Gro, 

tlf. 3331 1594.

Stillinger 

▼ Samfundsvidenskab

Professorat i 
socialt arbejde 
Sted: Sociologisk Institut samt

AKF, Amternes og Kommuner-

nes Forskningsinstitut.

Indhold: Etablering af et konsor-

tium til fremme af netværks-

opbygning og forskning i so-

cialt arbejde. Igangsætning,

gennemførelse og formidling

af forskning i praktisk socialt

arbejde; vejledning af forsker-

studerende; faglig ledelse af

større forskningsprojekter; op-

bygning af forskernetværk; 

udbygning af internationalt

forskningssamarbejde. 

Kvalifikationer: Original viden-

skabelig produktion på inter-

nationalt niveau. Erfaring med

forskningsledelse.

Omfang: 4 år.

Ansøgning: Mrk. j.nr.

201-211-14/01-2511.

Ansøgningsfrist: 30/4-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

Professorat i alment 
socialt arbejde
Sted: Sociologisk Institut i sam-

arb. med Socialforskningsinsti-

tuttet inden for forskerskolen

Integration, produktion og

velfærd. 

Indhold: Formålet er at styrke

ph.d.-uddannelsen og anden

forskning inden for det social-

og arbejdsmarkedspolitiske

område. Alment socialt arbej-

de inden for områderne: teo-

rier om og begrebsliggørelse

af socialt arbejde; metoder i

socialt arbejde; evaluering af

socialt arbejdes effekter; sam-

menhængen mellem den sam-

fundsmæssige udvikling, socia-

le problemer og socialt arbej-

de; forholdet mellem socialt

arbejde og marginalgruppers

levevilkår.

Kvalifikationer: Original viden-

skabelig produktion på inter-

nationalt niveau samt erfaring

med forskningssamarbejde 

i internationale netværk. Bred

forsknings- og undervisnings-

erfaring.

Ansøgning: Mrk. j.nr. 

201-211-15/01-2511.

Ansøgningsfrist: 30/4-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

▼ Sundhedsvidenskab 

Professorat 
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi. 

Indhold: Eksperimentel virologi.

Forskning, etablering og ledel-

se af et forskerteam samt un-

dervisning inden for det virolo-

giske område.

Til besættelse: 1/6-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, 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.

Klinisk professorat
Sted: Københavns Universitetsho-

spital, Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet, Institut for Kli-

niske Neurofag og overlæge-

stilling enten i H:S og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Rigshospitalet, Neurocen-

tret, Psykiatrisk Klinik eller i

KAS og ved Amager Hospital

med tjeneste ved Amtssygehu-

set i Gentofte, Psykiatrisk Af-

deling A. 

Indhold: Lundbeckfondprofesso-

rat i psykiatri med henblik på

forskning vedr. affektive til-

stande. Udvikling og varetagel-

se af en klinisk ekspertfunktion

med ansvar for udvikling in-

denfor relevant område som

diagnostik, behandling, ud-

forskning af sygdomsmekanis-

mer, komorbiditet og udvikling

af forskningen vedr. affektive

sindslidelser, prægraduat un-

dervisning, forskeruddannelse,

bedømmelsesarbejde m.v. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 5 år.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

ning at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen. Der

skal derfor både sendes en

ansøgning til Fakultetet (pro-

fessordelen) og en ansøgning

til Rigshospitalet og/el. til

Amtssygehuset i Gentofte

(overlægedelen). 

Ansøgningsfrist: 15/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Overlægeopslagene findes på

hhv. www.Rigshospitalet.dk og

www.kbhamt.dk el. ved henv.

til hhv. Personaleafdelingen,

Rigshospitalet, tlf. 3545 6482

og Personaleafdelingen, 

Amtssygehuset i Gentofte, tlf.

3977 3029.

Forskningsassistent
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Biostatistisk Afdeling. En af

stillingerne besættes i samar-

bejde med Klinisk Forsknings-

enhed, Hvidovre Hospital, med

deltidsarbejdsplads der.

Indhold: Projektlønnet forsk-

ningsassistent i Biostatistik.

Medicinsk-statistiske samar-

bejdsprojekter i epidemiologi

og analyse af overlevelsesdata. 

Kvalifikationer: Statistiker, fx

cand.scient. el. evt. cand.polyt.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: En el. to etårige stillin-

ger med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgning sendes til: Prof. Niels

Keiding, Biostatistisk Afdeling,

Københavns Universitet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 9/2-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645 el. Niels Keiding,

tlf. 3532 7903.

▼ Naturvidenskab

Associate Professor 
(alternatively Assistant
Professor) 
Place of employment: Geological

Institute.

Contents: Hydrogeology. Respon-

sibility for hydrogeology cour-

ses at any level, including field

courses and supervision of Ma-

sters and PhD. students. Possi-

bility of taking part in teaching

other geological modules or

support subjects.

Qualifications: A high level of

research activity within the 

field of hydrogeology and a

solid background in physical

flow and contaminant trans-

port with experience in model-

ling and field work; laboratory

experience is an asset and a

good background in glacial 

deposits is expected.

Deadline for applications: 

30/3-01, at noon.  

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.

Indspil til SNF’s
strategiske
planlægning

Statens Naturvidenskabe-

lige Forskningsråd indby-

der alle interesserede til at

bidrage med indspil til rå-

dets fremtidige strategiske

planlægning idet den nu-

værende plan udløber i år

2002.

Se www.forsk.dk/snf – nyt

fra rådet. Der er frist den

19. februar 2001.
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Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel/ – press

ledige stillinger.

Postdoctoral position
Place of employment: The Experi-

mental Particle Physics group

at the Niels Bohr Institute.

Contents: Participation in the

ATLAS activities; contribution

to the physics analysis and the

group’s involvement in the

GRID project. The position also

demands participation in the

university teaching program. 

Beginning of employment: 

1/6-01.

Period of employment: 2 years

with a possibility of extension,

however, not exceeding five

years.

Deadline for applications: 

6/4-01, at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: See

www.nbi.dk/HEP/.  

TAP-Stillinger

Fuldmægtig
Sted: Studieadministrationen,

Kompetencesekretariatet.

Indhold: Initiering, koordinering

og organisering af efter- og vi-

dereuddannelsesaktiviteter.

Kvalifikationer: Kandidatuddan-

nelse på universitetsniveau.

Til besættelse: 1/3-01.

Ansøgningsfrist: 12/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Special-

konsulent Dorthy Rasmussen,

tlf. 3532 2935.

Områdeleder/
fuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Fagligt ansvar for admi-

nistration af studiets kandidat-

uddannelse, bl.a. sekretærbi-

stand til kursusudvalg, sagsbe-

handling vedr. specialer, admi-

nistration af kursusudbud og –

eksamen, afholdelse af infor-

mationsmøder, udarbejdelse af

retningslinier for kandidatud-

dannelsen, etc.

Kvalifikationer: Jurist el. anden

relevant akademisk uddannel-

se, administrativ erfaring, gode

formuleringsevner.

Ansøgningsfrist: 16/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Fuldmægtig
Genopslag

Sted: Budget- og Planlægnings-

afdelingen.

Indhold: Budgettering og bud-

getopfølgning, udvikling af

økonomistyringsmodeller, ud-

arbejdelse af virksomhedsregn-

skab, sekretariatsbistand for

diverse udvalg, analyser og ud-

redningsopgaver til brug for

universitetets ledelse.

Kvalifikationer: Relevant sam-

fundsvidenskabelig uddannel-

se.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: Mrk. Budget. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Personalekontoret, Nørre-

gade 10, Postboks 2177, 1017

Kbh. K. 

Ansøgningfrist: 12/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger – 

Interesse for økonomistyring

og IT.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef Lars Øbing, tlf. 3532 2752.

Fuldmægtig
Genopslag

Sted: Driftstøtteorganisationen

(DSO) i Budget- og Planlæg-

ningsafdelingen.

Indhold: Udvikle, teste, drive,

vedligeholde og dokumentere

faglige krav til KU’s forskellige

økonomistyringssystemer. Un-

dervisning og brugersupport.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse.

Til besættelse: Snarest

Ansøgning: Mrk. DSO. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Personalekontoret, Nørre-

gade 10, P.O.B. 2177, 1017

Kbh. K. 

Ansøgningfrist: 12/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger – 

Interesse for økonomistyring

og IT.

Yderligere oplysninger: System-

administrator Kirsten-Marie

Høyrup, tlf. 3532 2756.

Studentermedhjælpere 
til web og statistik
Sted: Studieadministrativt Udvik-

lingskontor, Studieadministra-

tionen.

Indhold web: Vedligeholdelse og

omlægning til nyt design, gen-

nemførelse af brugervenlig-

hedstest. 

Indhold statistik: Udarbejdelse af

statistikker om studerende ved

KU (forløb, frafald mv.) og del-

tagelse i KUs frafaldsundersø-

gelse.

Kvalifikationer: Afsluttet første

studieår, erfaring med Front-

Page, Access, Excel og flair for

tal.

Omfang: 15 timer/uge pr. person.

Ansøgningsfrist: 12/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ – stu-

dentermedhjælp el. kontakt

chefkonsulent Claus Dam-

gaard, tlf. 3532 2813, e-mail:

cld@adm.ku.dk.

Betjent
Sted: Panum Instituttet, Post- og

transportafdelingen.  

Kvalifikationer: Kørekort.

Ansøgningsfrist: 9/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant
Sted: Retsmedicinsk Institut, 

Retskemisk Afdeling.

Indhold: Analyse af prøver for

indhold af aktuelle stoffer,

vedligeholdelse af apparatur

og optimering af anvendte

metoder.

Ansøgningsfrist: 9/2-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Geologisk Institut

Indhold: Ansvar for EDB-journali-

sering (SCANJOUR); fraværs-,

ferie- og sygeregistrering via

EDB; regnskabsopgaver i f.m.

indkodning af data til ØSS; in-

stituttets reception; renskriv-

ning på dansk og engelsk. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, godt kendskab til engelsk

(korrespondentniveau) og

dansk retskrivning samt IT

(WordPerfect, Microsoft Office

og gerne SCANJOUR/ØSS).

Ansøgningsfrist: 12/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfuldmægtig/
engelsk korrespondent
Sted: Ledelsessekretariatet,

Københavns Universitet. 

Indhold: Service- og udviklings-

opgaver for KUs centrale forsk-

ningsmæssige satsningsområ-

der, det nye bioteknologiske

forskningscenter (BRIC) og

Øresundsuniversitetet. 

Kvalifikationer: HK’er, gerne en-

gelsk korrespondent, kendskab

til universitetssektoren. 

Ansøgningsfrist: 9/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Bioanalytikere/
laboranter/teknikere
Sted: Farmakologisk Institut, 

Laboratoriet for Molekylær

Farmakologi.

Kvalifikationer: Kendskab til

dyrkning af mammale celler,

molekylærbiologiske teknikker

og isotoparbejde.

Omfang: 30-37 timer/uge efter

ønske.

Ansøgningsfrist: 16/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Afdelingssekretær 
– vikar
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Studie- og eksamensad-

ministration, sekretær for VIP,

forskningssekretær (transskrip-

tioner, korrespondance på

dansk og engelsk, administra-

tion), udvalgssekretær, lettere

sagsbehandling og regnskabs-

kontrol.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til edb, især MS Office og

Word/Excel, gode formule-

ringsevner på både dansk og

engelsk. 

Til besættelse: Snarest, senest pr.

1/4-01.

Ansøgningsfrist: 12/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt administrator Enno

Hofeldt, Institut for Idræt, tlf.

3532 0827, e-mail:

ehofeldt@ifi.ku.dk. 

Studentermedhjælp
Sted: Afdeling for Generel 

Mikrobiologi.

Indhold: Udførelse af mikrobio-

logiske analyser v.h.a. flow-

cytometri og fluorescens-

mikroskopi.

Kvalifikationer: Erfaring i brug af

udstyret er en forudsætning.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 16 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Søren J.

Sørensen, Afdeling for Generel

Mikrobiologi, Sølvgade 83 H,

1307 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 9/2-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Søren J.

Sørensen, tlf. 3532 2053.

Kontorfuldmægtig 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin og Psykosocial Sund-

hed. 

Indhold: Undervisnings-, forsk-

nings- og afdelingsadministra-

tion.

Kvalifikationer: Gode dansk- og

engelskkundskaber, rutine i

Word Perfect 8 og Officepak-

ken. Erfaring inden for under-

visningsadministration er en

fordel.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 18,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 12/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt kontorfuldmægtig 

Birgit Pallesen, tlf. 3532 7956. 

Øvrige stillinger

Det Danske Institut 
i Damaskus
Direktør

Indhold: Daglig drift: biståelse af

instituttets stipendiater, fore-

læsnings- og projekttilrette-

læggelse inden for relevante

fagområder, publikationsvirk-

somhed samt selvstændig

forskningsvirksomhed.

Kvalifikationer: Faglig baggrund

inden for et af instituttets ar-

bejdsområder vedr. den arabi-

ske og islamiske verden samt

kendskab til moderne arabisk

talesprog.

Til besættelse: 1/10-01.

Omfang: Tre år med mulig for

forlængelse.

Ansøgning: Bilagt CV, relevant

dokumentation for tidligere

ansættelser, redegørelse for le-

delsesmæssig og administrativ

erfaring samt for relevant vi-

denskabelig produktion.

Videnskabelig medarbejder

Indhold: Selvstændig videnskabe-

lig forskning og opgaver i f.m.

instituttets daglige drift.

Kvalifikationer: Faglig baggrund

inden for instituttets arbejds-

områder samt kendskab til mo-

derne arabisk talesprog.

Ansøgning: Indehl. redegørelse

for påtænkt forskning, bilagt

CV og relevant dokumentation

for ansættelse, publikationer

og erfaring med relevans for

de arabiske og islamiske lande.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Et år med mulighed for

forlængelse.

For begge ansøgninger gælder:

Sendes til: Kirsten Hastrup, Insti-

tut for Antropologi, Køben-

havns Universitet, Frederiks-

holms Kanal 4, 1220 Kbh. K

(stiles til bestyrelsen).

Ansøgningsfrist: 26/2-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Bestyrel-

sens formand, professor Kir-

sten Hastrup, tlf. 3532 3464.

Ekspeditionsdeltager
til Nordøstsibirien
Indhold: Ekspedition til Nordøst-

sibirien, sommeren 2001, søger

en fjerde deltager. Ansøgeren

må være indstillet på at samar-

bejde om et antropologisk pro-

jekt og være parat til 2-3

måneder under forholdsvise

primitive vilkår. Alle udgifter

vil blive betalt.

Kvalifikationer: Russisk- og

danskkundskaber på højt ni-

veau. 

Kontakt: Ekspeditionsleder Bent

Nielsen, tlf. 3961 0631, e-mail:

eskibent@get2net.dk hurtigst

muligt.

Postdoctoral Research
Fellow
Place of employment: Depart-

ment of Clinical Biochemistry,

Glostrup Hospital, University 

of Copenhagen and Danish

Research Center for Growth

and Regeneration.

Contents: Protein kinase cascades

in signal transduction of

growth factors and hormones

with focus on the genetics, 

biochemical regulation and

cellular functions of RSK pro-

tein kinases.

Qualifications: Cand.scient. or

cand.med. and PhD. with

research experience in mole-

cular and cellular biology and

familiarity with fundamental

experimental techniques in the

field. 

Application: Submit along with

CV; a statement of research 

interests and two references.

To be send to: Professor, dr. med.

Steen Gammeltoft, Depart-

ment of Clinical Biochemistry,

Glostrup Hospital, DK 2600

Glostrup, Denmark.

Deadline for applications: 

Screening of candidates will

begin on March 1, 2001.

Additional information:

www.dcb-glostrup.dk, Group

leader Morten Frödin, tel. 

+45 4323 2468, e-mail:

mf@dcb-glostrup.dk or Head

of dept. Steen Gammeltoft, 

tel. +45 4323 2455, e-mail:

sg@dcb-glostrup.dk. 

Stipendier 

Gigtforeningens 
introduktionsstipendier
Støtte: To introduktionsstipen-

dier, løn og øvrige ansættelses-

vilkår som for statsansatte yn-

gre læger.

Til besættelse: Pr. 1/7-01 el. sna-

rest derefter.

Omfang: Stipendierne bevilges

for op til 6 md.

Ansøgning: Skema fås hos Mari-

anne Pagels, tlf. 3977 8000.

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 25/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger:

www.gigtforeningen.dk.

Det Danske Institut 
i Damaskus’ 
rejsestipendier
Målgruppe: Forskere, kunstnere,

speciale- og ph.d.-studerende

der arbejder med emner inden

for området de arabiske og

islamiske landes kultur, kunst

og videnskab.

Støtte: Til rejser. Kr. 20-30.000 for

forskere, kr. 15-25.000 for spe-

cialestuderende og kr. 40.000

for ph.d.-studerende.

Ansøgning: Bilagt projektbeskri-

velse, CV og budget. Studeren-

de bedes vedlægge en vejle-

derudtalelse.

Sendes til: Bestyrelsesformand

Kirsten Hastrup, Institut for

Antropologi, Københavns Uni-

versitet, Frederiksholms Kanal

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

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

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til rådig-

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen om – så vil vej-

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

om SU igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

4, 1220 Kbh. K. (Stiles til besty-

relsen).

Ansøgningsfrist: 26/2-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Kirsten

Hastrup, tlf. 3532 3464.

Rejsestipendium for 
studerende til Lunds 
Universitet 2001
Målgruppe: Primært studerende

der skal følge kurser under de

aftaler som studienævnene har

indgået med Lunds Universitet.

Støtte: Kr. 2.000 til 50% dækning

af abonnementskort med HT

og Skånetrafikken via Øre-

sundsbroen i fire måneder.

Ansøgning: Skema findes på

www.samf.ku.dk/stud/ el. fås

hos SAMF Informationen, 

St. Kannikestræde 13, 1169

Kbh. K.

Sendes til: Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet, se oven-

stående adresse.

Ansøgningsfrist: 12/2 og 15/8-01.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningerne og eksamens-

kontoret, tlf. 3532 3546, e-

mail: eksamen@samf.ku.dk. 

RUF-Rejsestipendier til
specialestuderende
Målgruppe: Specialestuderende

inden for områderne u-lands-

relateret jordbrug og sundhed

samt andre områder af rele-

vans for dansk u-landsbistand

og -forskning. 

Støtte: Rejsestipendier a max kr.

20.000 til billet (den billigste),

vaccinationer, visum, forsk-

ningstilladelse, rejseforsikring

m.m.(dokumenterede udgifter)

og max. kr. 3.500 pr. md. til op-

hold. 

Kvalifikationer: Godkendt specia-

leprojekt (inklusive OSVAL II

for medicinstuderende). Pro-

jektet skal være tilknyttet

danskstøttede bistandsaktivite-

ter (inkl. RUF og ENRECA) og

projektansøgningen godkendt

og underskrevet af specialevej-

lederen.   

Projektansøgning: Indehl. kort

beskrivelse af projektets ho-

vedproblemstilling, mål og me-

toder (maks. 2 s.); skriftlig god-

kendelse fra de projektansvar-

lige i samarbejdslandet; kopi af

relevante eksamenspapirer;

budget inkl. specifikation af

den ansøgte sum; oplysninger

om finansiering fra anden side. 

Ansøgning: Skema fås hos de re-

spektive uddannelsesinstitutio-

ner el. hos koordinatorerne. 

Ansøgningsfrist: 1/3-01. Svar ca. 

3 uger senere.

Yderligere oplysninger: Netværk

for Jordbrugsrelateret Ulands-

forskning, koordinator Anne

Sørensen, KVL, Bülowsvej 17,

1870 Frb. C, www.juf.kvl.dk el.

ENRECA sundhedsforsknings-

netværket, koordinator Lene

Blegvad, afd. f. International

Sundhed, Pavillonen 42, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N,

www.pubhealth.ku.dk/enreca-

health. For andre relevante

områder Projektadministratio-

nen RUF, c/o Center for Udvik-

lingsforskning, Gl. Kongevej 5,

1610 Kbh. V, koordinator 

Marie Louise Tvede.

Legater

Fullbright-legater 
2001-2002
Målgruppe: Studerende, Ph.d.-

stud., undervisere og forskere. 

Støtte: Tilskudslegater til studie-

og forskningsophold i USA. For

studerende og ph.d.-stud. kr.

80.000 og sygeforsikring for

$50.000. For lærere og forskere

kr. 60.000 og sygeforsikring for

$50.000.

Periode: Det akademiske år 2001-

2002.

Ansøgning: Skema fås ved ind-

sendelse af kort beskrivelse af

studiemæssig baggrund, for-

mål med opholdet og en fran-

keret A4 svarkuvert (250 g.)

Sendes til: Fullbright Kommissio-

nen, Danmark-Amerika Fon-

det, Fiolstræde 24, 3. 1171

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/3-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger:

www.daf-fulb.dk, tlf. 3312

8223. 

Danmark-Amerika 
Fondet 2001-2002
Målgruppe: Ansøgere med af-

sluttet akademisk el. faglig

udannelse.

Støtte: Studielegater og rejsele-

gater til studieophold i USA.

Ansøgning: Skema og yderligere

oplysninger fås ved indsendel-

se af frankeret A4 kuvert (250

g.) samt en kort beskrivelse af

hidtidig uddannelse og formål

med studieopholdet.

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet, Fiolstræde 24,3. 1171

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 14/3-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.daf-fulb.dk, tlf. 

3312 8223.  

Danmark-Amerika Fon-
dets amerikanske legater
Målgruppe: Danske studerende

og kandidater der søger vide-

regående universitetsuddan-

nelse i USA.

Støtte: The American-Scandina-

vian Foundation, New York

(ASF) og Thanks to Scandina-

via, Inc., New York (TTS) til Gra-

duate og Postgraduate studier

i USA 2001-2002.

Ansøgning: Skema fås ved ind-

sendelse af kort beskrivelse af

hidtidig studiebaggrund, for-

mål med opholdet og en fran-

keret A4 svarkuvert (250 g.)

Sendes til: Danmark-Amerika

Fondet, Fiolstræde 24,3. 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/3-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.daf-fulb.dk, 

tlf. 3312 8223.   

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 ansøgeren

modtager SU.

Støtte: 90 legatportioner a kr.

10.000 fortrinsvis til studierej-

ser. I særlige tilfælde kan der

ydes støtte til dækning af nød-

vendige leveomkostninger.

Ansøgning: Brug ansøgningsske-

ma for Københavns Universi-

tets legater der fås hos SU-kon-

toret. Angiv legatets navn. 

Bilæg årsopgørelse. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/2-01.

Forskningsstøtte

Axel H’s rejselegat
Målgruppe: Juridiske kandidater

og doktorer.

Støtte: Til videnskabelige studie-

ophold i udlandet med sigte

på forskning og videreuddan-

nelse.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om uddannelse, beskæftigelse

og videnskabelige kvalifikatio-

ner, bevis for den juridiske ba-

cheloruddannelse og/el. kandi-

datuddannelse. En fyldig rede-

gørelse for det faglige formål

med studierejsen, praktiske op-

lysninger i f.m. selve rejsen

samt om der er søgt/opnået til-

skud andetsteds.

Sendes til: Axel H’s Rejselegat,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, Aarhus Universitet,

Bartholins Allè, bygning 350,

8000  Århus C.

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Yderligere oplysninger: Legatets

formand, lektor Tom Latrup-

Pedersen, tlf. 8942 1468.

Uddeling: Meddelelse ultimo

maj.

Julie von Müllens 
Fond af 1964
Målgruppe: Danske forskere der

beskæftiger sig med konkrete

forskningsopgaver hvis løsning

forudsætter et længere ophold

i udlandet.

Støtte: Kr. 350.000 til uddeling til

en el. flere forskere.

Ansøgning: Bilagt udførlige op-

lysninger om uddannelse,

forskningsprojekt, rejsens for-

mål, overslag over udgifter og

angivelse af det ansøgte beløb.

Sendes til: Det Kgl. Danske 

Videnskabernes Selskab, H.C.

Andersen Boulevard 35, 

153 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/3-01.

Uddeling: I forsommeren 2001.

Einar Hansen 
forskningsfond
Syfte: Att främja vetenskapligt

samarbete och institutionskon-

takter mellan de humanistiska

disciplinerna vis Köpenhamns

och Lunds universitet genom

symposier, exkursioner och

gästbesök.

Ansöken: Blankett kan rekvireras

på http://webbstip.eken.lu.se

eller via tlf. 046 2271 44/48.

Ställs till: Prof. Sten Åke Nilsson,

Institutionen för konst- och

musikvetenskab, Box 117, 

221 00 Lund, Sverige.

Ansökningstid: 1/3-01.

Tilskud til forsknings-
ophold i Portugal
Målgruppe: Danske forskere der

ønsker at indgå aktivt i et el.

flere portugisiske forskerud-

dannelsesmiljøer og bidrage til

at udbygge kvaliteten af for-

skeruddannelsen. Ansøgere

skal selv sørge for kontakt til

en portugisisk værtsinstitution.

Støtte: Til ophold i 2. halvår af

2001.

Ansøgning: Skema findes på

www.rks.dk. Bilæg CV, publika-

tionsliste, evt. referencer samt

invitation og send i 2 eks. på

engelsk.

Sendes til: Rektorkollegiets 

Sekretariat, Vester Voldgade

121 A, 4., 1552 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/3-01.

Yderligere oplysninger: Helen

Rasmussen, tlf. 3392 5405, 

e-mail: hr@rks.dk.

Statens Samfundviden-
skabelige Forskningsråd
Støtte: SSF’s ordinære midler til

forskningsaktiviteter med for-

ventet start i 2001: forsknings-

projekter; postdoc.-stipendier;

udvekslingsstipendier; forsker-

netværk; udenlandske gæste-

forskere; 2 1/2-årige kandidat-

stipendier; studieophold i ud-

landet af over 1 måneds varig-

hed; international publicering;

driftsstøtte til danske tidsskrif-

ter.

Ansøgning: Benyt vort skema. 

Bilæg projektbeskrivelse

(maks. 10 s.); detaljeret budget

med institutionens underskrift

og stempel. Send 1 original og

15 kopier.

Sendes til:

Forskningsstyrelsen/SSF, 

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se det

fulde opslag på www.forsk.dk,

el. kontakt tlf. 3544 6200, 

e-mail: forsk@forsk.dk.

Uddeling: Maj 2001.

Samarbejde med
ehvervsliv (LOK)
Statens Samfundsvidenskabelige

Forskningsråd

Støtte: Til medfinansiering af

forskningssamarbejde ml. virk-

somheder og højere lærean-

stalter med forventet start i

2001. 

Ansøgning: Se vejledning på

www.forsk.dk el. kontakt tlf.

3544 6200.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Vibeke Schrøder, tlf.

3544 6200, e-mail: vs@forsk.dk.

Forskningens 
konkurrenceevne
Statens Samfundsvidenskabelige

Forskningsråd

Støtte: Finanslovsprogrammet:

Forskningens Konkurrence-

evne. Til forskningsaktiviteter

med start 2002 el. snarest her-

efter.

Ansøgning: Se vejleding på

www.forsk.dk el. kontakt tlf.

3544 6200.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.forsk.dk.

Prisopgaver

Teknologi for Mennesker
Sonofon udskriver international

konkurrence i 29 lande om

mennesket og den ny tekno-

logi.

Målgruppe: Åben for alle.

Præmier: Hhv. $15.000, $10.000

og $5.000.

Indsendelsesfrist: 22/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.sonofon.dk/people.

Yderligere oplysninger: Informa-

tionschef Karin Skjødt Larsen,

tlf. 7212 6036, e-mail:

ksl@sonofon.dk.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Introduktion til Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider, især

REX-databasen og bibliotekets

klassifikationssystemer

Tid: 5/2-01, kl. 10.15-13.15

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tid: 14/2-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: Fiolstræde 1.

Introduktion til tidsskriftsøgning

og artikelsøgning

Tid: 8/2-01, kl. kl. 14.00-17.00

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tid: 16/2-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

Yderligere oplysninger: Se

www.kb.dk.

The European Union: 
Internal and External 
relations
Subject: The course consists of 14

guest lectures and a series of

workshops. Check the current

issue of Universitetsavisens

“Særlige forelæsninger” for

specific details concerning each

lecture. 

Time: Workshops on Tuesdays at

10.15-12.00 (first time Tuesday

6/2-01). Guest lectures on 

Wednesdays at 10.15-12.00 

(first time Wednesday 7/2-01).

Place: Rosenborggade 15, aud. 2.

Organiser: Jean Monnet Profes-

sor Bertel Heurlin, Institute of

Political Science.

Additional Information: 

Instructor Sanne Hindsbo, 

tel. 3393 1293, e-mail: 

hindsbo@hotmail.com.

Møder

Nicetraktaten – et led 
i udvidelsesprocessen
Møde

Oplægsholdere: Kommitteret

Sten Frimodt Nielsen; lektor

Jens Harting Danielsen og

prof. Henning Koch.

Tid: 6/2-01, kl. 17.00-19.00.

Sted: Universitetets Hovedbyg-

ning, Frue Plads, lok. Ho.6.

Arrangør: Dansk Selskab for 

International Strafferet og 

EU-ret og Dansk Forening for

forfatningsret.

Yderligere oplysninger: E-mail:

Thomas.Elholm@jur.ku.dk.

The Øresund Summer University
Introduktion af Sommeruniversitetet

Øresundsuniversitetet afholder i år et Sommeruniversitet fra

den 16. juni til den 24. august og inviterer studerende ved 

lange videregående uddannelser i regionen til at deltage i de

kurser der tilbydes. Sommeruniversitetet vil med deltagelse af

over 100 internationale studerende og lige så mange fra Øre-

sundsregionen have en stærk, international profil. Der udbydes

kurser inden for de fem hovedområder: IT, miljø, bioteknologi,

levnedsmiddel og skandinaviske studier. Undervisningen fore-

går på engelsk, og alle kurser er på et højt akademisk niveau

hvorfor det kræves at studerende har bestået mindst tre års

studier på universitetsniveau for at blive optaget. Sigtet er dels

at tilbyde studerende en unik chance for at specialisere sig in-

den for et givent område, dels at bygge bro mellem det akade-

miske miljø og erhvervslivet i regionen. Ansøgningsfristen er 

2. april.

Yderligere oplysninger: Se www.summeruniversity.org eller 

rekvirer brochure på tlf. 3532 2836 eller e-mail:

summeruni@adm.ku.dk.
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Sted: KVINFOs bibliotek, Chr.

Brygge 3. 

Tilmelding: Hold nr. 23, kun ved

henvendelse til Folkeuniversi-

tetet, Købmagergade 52, tlf.

3314 4827.

Pris: Kr. 250.

Arrangør: Folkeuniversitetet i

samarbejde med KVINFO. 

Yderligere oplysninger: KVINFO,

www.kvinfo.dk, tlf. 3313 5088.  

Menneskerettigheder og
modstandskamp i det
nye årtusinde 
Seminar

Målgruppe: Danske studerende

inviteres til at deltage i et

unikt sommerprogram som og-

så giver mulighed for praktik-

ophold i den amerikanske kon-

gres i efteråret.

Tid: Fra 2/6 til 4/7-01.

Sted: København og Amsterdam.

Ansøgningsfrist: 1/3-01. 

Arrangør: Humanity in Action.

Yderligere oplysninger: Se

www.humanityinaction.org. 

Modernismen og det 
modernes metafysik
Liselund-Seminar 2001

Indhold: Anne Borup: Den dan-

ske modernismekonstruktion –

ud af modernismen – ind i lit-

teraturen. Carsten Pallesen:

Metafysik og modernitet i lyset

af Nietzsche. Mikael Wivel:

Guds død? Kristusskikkelsens

skæbne i modernitetens billed-

verden. Carsten Pallesen: He-

teronomi og autonomi - Om

forholdet mellem det 1. og det

6. Bud ud fra Paul Ricoeur. An-

ne Borup: Fra rejse til hjem -

om Klaus Høecks forfatterskab.

Peter Hedegaard: Et tilbage-

blik på Derridas metafysikkritik

og videre derfra – en teologisk

rejse. Pia Böwadt: Løgstrups

svar på modernitetens filosofi.

Anne Borup: En løgner er en

løgner er en løgner – en gen-

læsning af Martin A Hansens

Løgneren.

Tid: 26-28/3-01.

Yderligere oplysninger: Laura

Lundager Jensen, tlf. 3644

8012, e-mail: Lauralunda-

ger@wanadoo.dk el. Liselund

Kursuscenter tlf. 5852 3120, 

e-mail: Info@Liselund.dk.

Global Networks – The 
Internet as a Medium of
Cultural Globalization
Konference

Oplægsholdere: Lars Qvortrup,

Stine Gotved, Jenny Sundén,

Gitte Stald og Klaus Bruhn

Jensen.

Tid: 30/3-01, kl. 9.00-16.30.

Sted: KUA, lok. 15.1.30a.

Arrangør: Institut for Film og me-

dievidenskab, www.ifm.ku.dk. 

Samvær og sport

Fællessang i Vartov
Indhold: Adm. Direktør Hans

Skov Christensen vælger sange.

Tid: 8/2-01, kl. 16.30.

Menneskerettigheder 
og næstekærlighed
Debataften

Oplægsholdere: Sognepræst

Søren Krarup og professor Uffe

Østergaard.

Tid: 15/2-01, kl. 19.30.

Sted: Købmagergade 44 o.g.

Entre: Ikke-medlemmer kr. 20.

Arrangør: Teologisk forening, tlf.

3532 2626.

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/fak/nyheder/

Kalender/ar1p.htm.

Møde i Dansk 
Naturhistorisk Forening
Emne: En kvantitativ analyse af

dansk naturforvaltning med

fokus på biologisk mangfoldig-

hed ved stud.scient. Mette P.

Lund og lektor, ph.d. Carsten

Rahbek, Zoologisk Museum.

Tid: 15/2-01, kl. 19.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, tlf. 3532 1000.

Yderligere oplysninger: Se

www.aki.ku.dk/dnf.

Humanbiologi-uddannel-
sen holder åbent hus
Arrangementet giver mulighed

for at tale med studielederen

og studerende på humanbiolo-

giuddannelsen.

Tid: 1/3-01, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Hannover Audito-

riet.

Seminarer og 
workshops

De nye syndromer – 
psyke eller soma
Mini-Symposium

Indhold: De nye syndromer –

hvorfor mest kvinder? ved lek-

tor Birgit Petersson. Stress og

udstødelse ved speciallæge

Henrik Isager.

Tid: 19/2-01, kl. 14.15-16.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum B,

aud. TB. 

Arrangør: Medicinsk Kvinde- &

Kønsforskning.

Yderligere oplysninger: Lektor

Birgit Petersson, tlf. 3532 7970.

Dansk Kvindebiografisk
Leksikon
– Kvinders deltagelse i
udformningen af dansk
national identitet
Foredragsrække

Emne: Redaktionen af Dansk

Kvindebiografisk Leksikon er

afsluttet og i den anledning af-

holdes en forelæsningsrække

om kvinders deltagelse i ud-

formningen af dansk national

identitet.

Foredragsholdere: Jytte Larsen,

redaktør; Anna Rebecca Kle-

dal, ph.d-studerende; Tinne

Vammen, forskningslektor;

Anette Warring, lektor.

Tid: 5 tirsdage fra 6/3 til 3/4-01,

kl. 19.15-21.00.

Kroppen i stumfilmen
Foredragsmøde

Foredragsholder: Lektor, ph.d.

Casper Thybjerg.

Indhold: Foredraget vil behandle

forskellige skuespilformer og

blive ledsaget af filmeksem-

pler.

Tid: 8/2-01, kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.stud.hum.ku.dk/Studen-

terkredsen.

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25.

Studienævn for Tysk og
Nederlandsk
Orienteringsmøde

Emne: Studier i udlandet og ud-

landsstipendier ved lektor

Bjørn Ekmann og lektor Detlef

Siegfried.

Tid: 9/2-01, kl. 11.00-13.00.

Sted: KUA, lok. 16.1.8.

Arrangør: Studienævn for Tysk

og Nederlandsk, tlf. 3532 8811.

Børns sprogtilegnelse
Projektfremlæggelse

Indhold: Odense-Projektet i

Sprogtilegnelse fremlægger

projektets foreløbige resulta-

ter. 

Oplægsholdere: Hans Basbøll og

Dorthe Bleses; Pia Thomsen;

Hans Jørgen Ladegaard; Anne

Jensen; Teresa Cadierno og

Sharon Millar; Chris Sinha.

Tid: 9/2-01, kl. 12.15-16.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.11.

Kursus

Indhold: I april 2001 er børne-

sprogsforskeren Melissa 

Bowerman, The Max Planck 

Institute for Psycholinguistics,

Nijmegen gæstelærer ved 

IAAS. Som optakt til hendes

besøg udbyder Elisabeth Eng-

berg-Pedersen et introduceren-

de kursus i sprogtilegnelse.

Grundlæggende forudsætnin-

ger i grammatik er en forud-

sætning.

Tid: Mandage m. start 5/2-01, kl.

11-13/14.

Sted: KUA, lok. 6.1.11. 

Yderligere oplysninger: Elisabeth

Engberg-Pedersen, IAAS, tlf.

3532 8664, e-mail:

eep@cphling.dk.

Hverdagens teologi
Temagudstjeneste og foredrag

Indhold: Efter indledende tema-

gudstjeneste v. studenterpræst

Hans Anker Jørgensen fortæl-

ler antropolog Cecilie Rubow

om resultaterne af sine under-

søgelser af hverdagens teologi

i det folkekirkelige felt: Hvad

er menneskets begrænsning

og rækkevidde? Hvad er reli-

gion, hvad er kristendom, og

hvad vil det sige at deltage i de

kirkelige ritualer? Er bibelen

mytisk eller historisk eller beg-

ge dele?

Tid: 13/2-01, kl. 19.30.

Sted: Halfdansgade 6, Hans 

Tausens Kirke. 

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager, tlf. 3532 8017.

Sted: Farvergade 27, opg. H.,

1.sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

Vartov, tlf. 3313 7670, e-mail.

vartov@vartov.dk.

Bogauktion i Dansk 
Naturhistorisk Forening
Mere end 150 naturhistoriske

værker kommer under hamme-

ren ved auktionarius Torben

Wolff. 

Tid: 8/2-01, kl. 19.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, tlf. 3532 1000.

Yderligere oplysninger: Se listen

over de udbudte bøger på

www.aki.ku.dk/dnf/DNF_de-

tails/bogauk.html.

International 
gudstjeneste
Tid: 18/2-01, kl. 20.00.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studenterpræsten på

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest, tlf.

3532 7094.

Disputats-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge Tina G. Nielsen

Titel: Peripheral vein bypass

stenosis: Pathophysiology and

Haemodynamics.

Tid: 28/2-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Frederik V’s

Vej 11, Teilum Bygningen, 

Auditorium B.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. David Bergqvist og

prof., dr.med. William Paaske.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. Niels

Bækgaard, Amtssygehuset i

Gentofte, tlf. 3977 7508 før

forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Thoraxkirurgisk

afd. RT 2152, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Læge Søren Urhammer

Titel: Studies of the molecular

genetics of impaired insulin 

secretion and obesity: Two 

intermediary phenotypes 

predisposing to type 2 diabetes

mellitus.

Tid: 2/3-01, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3 b, Haderup Audito-

riet.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Henning

Beck-Nielsen og overlæge,

dr.med. Sten Madsbad.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Niels Tommerup,

Institut for Medicinsk Biokemi

og Genetik, Afdeling for Medi-

cinsk Genetik, Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.

N, tlf. 3532 7826 før forsvars-

handlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Åbrinken 195,

2830 Virum. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Mag.art. Pernille Ulla Knudsen

Titel: Lovkyndighed og veder-

hæftighed – Sjællandske by-

fogeder 1682-1801 – Professio-

nalisering og kumulering.

Tid: 9/2-01, kl. 14.00.

Sted: Bipetorvet, Alexandersalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Juridisk Laboratorium, Studie-

stræde 34 og på Det Juridiske

Fakultets dekansekretariat, St.

Kannikestræde 11, 1.

▼ Samfundsvidenskab

Cand.polit. 

Martin Kjeldsen-Kragh

Titel: Vintage Capital and 

Replacement Echoes.

Tid: 9/2-01, kl. 15.00.

Sted: Studiestræde 6, 2., 

St. Øvelsessal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Økonomisk Institut, tlf. 

3532 3011.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.med. Peter Nymann

Titel: Obstruktiv søvnapnø syn-

drom hos 30-69 årige deltage-

re i den tredje Østerbrounder-

søgelse. Prævalens og prædik-

tive faktorer.

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

Sted: Teilumbygningen, Frederik

V’s Vej 11, aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Rødehøj 39,

2770 Kastrup.

Cand.med. Morten Gervil

Titel: A genetid-epidemiological

investigation og migraine

without aura. A population-

based twin study.

Tid: 6/2-01, kl. 14.00.

Sted: Glostrup Hospital, aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Brobyvej 60,

4180 Sorø.

Læge Kirsten Skamstrup Hansen

Titel: Type I allergy to apple in

birch pollen allergic individu-

als.

Tid: 7/2-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, aud. II.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Dybbølsgade

35, 2.tv., 1721 Kbh. V, e-mail:

ksh@dadlnet.dk.

Cand.med. Ulla Høst

Titel: Cardiac function in chronic

uremia with special reference

to parametres of left ventricu-

lar filling.

Tid: 9/2-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Mosekrogen 45,

2860 Søborg, e-mail: 

ullahost@dadlnet.dk.

▼ Humaniora

Cand.mag. Klaus Petersen 

Titel: Velfærdsstat, principiel po-

litik og politisk pragmatisme.

Studier i Socialdemokratiet og

velfærdsstaten i efterkrigsti-

dens Danmark med særligt

henblik på 1960’erne og

1970’erne.

Tid: 22/2-01, 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 Historie, KUA. 

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Jens Therkelsen

Titel: Diagenetisk udvikling og

reservoiregenskaber i fluviale

og marine sandsten fra Øst-

grønlands Trias og Jura.

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

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, aud. A. 

Mikkel P. Tamstorf

Titel: Satellitbaseret vegetations-

kortlægning i Vestgrønland.

Tid: 9/2-01, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10,1., aud. 1.
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Skønhed og tro. Forholdet mellem kunst og kristendom 
belyst ud fra aktuelle litterære eksempler
Forskningsbibliotekar, mag.art Erik Skyum-Nielsen

Tid: 5/2 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44 o.g., Kældercaféen

Arr.: Selskabet for kunst og kristendom, tlf. 3532 3623

Entré: Ikke-medlemmer kr. 40, stud. dog kr. 20

European Integration and Globalisation in the 21st Century
Jean Monnet Professor and Research Director Bertel Heurlin, Danish Institute of International Affairs

Tid: 6/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tlf. 3393 1293

Money and Votes: The December 2000 Presidential Election 
in Ghana
Professor Paul Nugent, Centre of African Studies, University of Edinburgh

Tid: 6/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm, tlf. 3532 2585

Naturen er menneskelig
Lektor Jesper Hoffmeyer

Tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15,

aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999

Vor kultur baserer sig på en stærk voluntarisme – menne-

skenes vilje betyder noget for tingenes gang. Når det gæl-

der den ikke-menneskelige natur, hersker en lige så ud-

præget determinisme. Accepterer man teorien om evolu-

tion – og den opfattelse at mennesket er frembragt af og i

naturen – kommer naturens totale ufrihed og menneskets

frihed på kollisionskurs. Foredraget præsenterer en bio-

semiotisk opfattelse af mennesket inspireret af den ameri-

kanske filosof Charles S. Pierce som hævdede at naturlo-

vene på den ene side ikke er absolutte – fordi de selv er produktet af en evolution – og på den 

anden side at menneskets kognitive processer er af samme art som alle andre processer i naturen.

Tiltrædelsesforelæsning: Molekylær Evolution 
– diversitet og komplexitet
Professor Peter Arctander

Tid: 9/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Universitetsparken 15, Jagtvejsfløjen, aud. B.

Arr.: Zoologisk Institut, afd. for Evolutionsbiologi, tlf. 3532 1311

Delusions of Ancestry: Psychology’s Problematic Relation
with its Past
Allan Costall, University of

Porthsmouth 

Tid: 9/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Det Humanistiske

Fakultets Forsknings 

Fredage, www.hum.ku.

dk/fff, tlf. 3532 9153 

(fre. 11-12) 

En nation er et samfund for-

enet i selvbedrag om sin her-

komst og af et fælles had til sine naboer, siger Dean Inge. Sådan vildleder også psykologien sig

selv om sin herkomst og distancerer sig fra nært beslægtede discipliner som filosofi, sociologi og

antropologi. Ved hjælp af en række case stories vil forelæseren undersøge psykologiens proble-

matiske forhold til sin forvanskede fortid og dennes indflydelse på fagfeltets nuværende iden-

titet. Alan Costall er daglig leder af et forskningscenter for økologisk psykologi ved universitetet

i Portsmouth og i foråret gæsteprofessor ved Institut for Psykologi.
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Vikinger og Hvider i Vestsjælland
Museumsinspektør Lisbeth Pedersen, Kalundborg og Omegns Museum

Tid: 9/2 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 10.3.12

Arr.: Institut for Navneforskning, tlf. 3532 8561

On the Ceremonial Nature of Social Practice: 
Insights from Anthropology
Prof. Wendy James, Oxford University 

Tid: 12/2 kl. 14.15-16.00 

Sted: Frederiksholms Kanal 4, auditoriet, lok. 206

Arr.: Institut for Antropologi, tlf. 3532 3464 

Nuer Prophets on the Internet
Dr. Douglas Johnson, St. Antony’s College, Oxford

Tid: 12/2 kl. 15.15-17.00

Sted: Artillerivej 86, lok. 2.34

Arr.: Institut for Religionshistorie, tlf. 3532 8957

The Trial of the Vigliant: A Turning Point in 
Sudanese Human Rights
Dr. Douglas Johnson, St. Anthony’s College, Oxford University

Tid: 13/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas/seminar.htm, tlf. 3532 2585

The Revival of a Nomadic Lifestyle: 
A Survival Strategy for Dzam Thang’s Pastoralists
Dr. Angela Manderscheid, University of Oulu

Tid: 13/2 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3.,lok. 305

Arr.: NIAS, Erik Skaaning, e-mail: erik@nias.ku.dk

Griechisches Münzwesen im nördlichen Schwarzmeerraum
Dr. Vladimir F. Stolba, Danish Institute for Advanced Studies in the Humanities 

Tid: 13/2 kl. 19.30

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

Arr.: Klassisk Arkæologisk Forening, tlf. 3257 8160

The Development of the European Defence Identity
Research Fellow Kristoffer Vivike, Danish Institute of International Affairs

Tid: 14/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tlf. 3393 1293

Afskedsforelæsning: More, Machiavelli, Marx, Mao og Mosen
Lektor Benito Scocozza, Institut for Historie

Tid: 15/2 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Så langt tilbage skriftlige kilder rækker, har mennesker – først og fremmest de kuede og under-

trykte – drømt om det ideelle samfund. Men først fra Thomas Mores humanistiske mesterværk

“Utopia” fra 1516 har genren fået navn. More, Machiavelli, Marx, Mao og Veronica Sveskemos

danner punkter i en lang utopisk tradition.

En fortolkning af Rilkes 9. Elegie i lyset af jødisk gnosis
Cand.mag Gisli Magnusson

Tid: 16/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8811

The genesis of mixed languages
Professor Peter Bakker 

Tid: 16/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Det Humanistiske Fakultets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff, tlf. 3532 9153 (fre. 11-12)
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Kirsten Haagensen

Kantinen på August
Krogh Instituttet er pla-
ceret i udkanten af Uni-

versitetsparken med udsigt til
træer og grønne plæner. Stedet
er nemt at finde og har venlig
cykelparkering.

Køkkenet er for nylig overta-
get af unge mennesker med ar-
bejdsmæssige aner i Kong
Hans’ Kælder og en lyst til at
udvikle det moderne køkken.

Vi mærkede straks en pioner-
ånd og vilje til også at arbejde
med interiør og omgivelser. Af-
rydningsvognene er behændigt
camoufleret, og den gamle kan-
tine er i det hele taget under
forvandling. Desværre ser de
orange plastikstole ud til at hol-
de lidt for længe hvis man da
ikke bare vælger at betragte
dem som ungdommeligt kitsch.

Flade klemmer og sure mad-
kasser er der ikke mange af, for

Krogh’s Køkken er populært.
Priserne er ganske overkomme-
lige, og man får noget for pen-
gene. Morgenbuffet og slik lig-
ger i den billige ende, mens
Krogh’s specialitet bestående af
kød eller fisk med sauce og ud-
søgt tilbehør har en fast pris af
25 kroner. Menukortet byder –
jeg nævner i flæng – på dagens
varme ret, hjemmelavet sand-
wich, salattallerken, suppe, ris-
ret og pålæg a la carte.

Vilde kartofler
Vi placerede os ved lokalets sto-
re lyse vinduer for at nyde ud-
sigten, og min ledsager beslut-

tede sig hurtigt for dagens lu-
ne: krydrede fiskefrikadeller
med vilde kartofler og persille-
sauce a la Krogh.

Kartoflerne blev serveret
med løg, men var desværre
vendt i en lidt for stærk eddi-
kedressing. Fiskefrikadellerne

var deri-
mod vel-
smagende,
og saucen
var lige i
øjet.

Jeg selv
endte med
en yderst
delikat
sandwich

bestående af en basilikumbolle
bugnende med frisk mozarella,
tomat og basilikum til den nette
pris af 18 kroner. Brødet var ty-
deligvis hjemmelavet og dejlig
friskt, mens osten var dekora-
tivt arrangeret på en symfoni af
salatsorter.

Som ekstra tilbehør valgte
jeg et tomatbrød med pesto til
10 kroner. Det var bestemt også
passabelt og blev måltidets
mest gedigne indslag.

Til at skylle ganen valgte vi
henholdsvis en Tuborg Blå Spe-
cial til otte kroner og en stor
æblemost i karton til ti kroner.
Begge dele var af forholdsvis
neutral karakter, men fuldend-
te alligevel den gode smagsop-
levelse.

Stemningen var tiltalende,
og personalet ydede en service
ud over det normale. Vi bemær-
kede blandt andet at vores side-
mand fik bragt sin suppe ned til
bordet.

Krogh’s Køkken var en beha-
gelig og velafstemt oplevelse og
modtager en tunge for den vel-
tilberedte mad, pionerånden og
den gode service. ■

Ingen flade klemmer
Der ligger velkvalificerede kokkehænder og friske varer 

bag de hjemmelavede retter i Krogh’s Køkken hvor buffeten 

byder på delikat og varieret mad

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. 

Krogh’s Køkken
August Krogh Instituttet, 

Universitetsparken 13, 2100 København Ø, Tlf.: 3532 1550

Åbningstider: mandag til fredag 7.45-15.00 

Der tages forbehold for mulige prisreguleringer da kantinen 

lige er genåbnet.

Bassedrengens
Dagbog
Tirsdag
19.08: Er ved at gå død i gråvejr

og matematiske formler. Sol og
strand, luft og vand. Må være
Tom Cruise i fucking lækker
hawaiskjorte. Kan allerede se
viftende palmer, blå laguner og
lange tropenætter. På stranden
spankulerer velproportionere-
de Magnum-is-modeller rundt og smiler mmm..., mmm... 

19.15: Mmmmm.... Den bagende sol skinner mig lige i
fjæset. Slår ud for at skygge, men vågner med et sæt da
IKEA standerlampen rammer gulvet med et brag. For fan-
den, man skulle have gået på guideskole! Eller bare have
meldt sig til Robinson. Sikkert en masse afbud fra folk
der hellere vil være med i Baren eller Big Bang, og hvad
det nu ellers hedder alt sammen.

Onsdag
13.15: Hvor fanden er der en lille sød kontorelev der vil sen-

de mig på studietur til Hawaii, og det NU! Må gøre noget.
Gå på nettet. Finder efter lang tids kamp om stole og ledi-
ge terminaler en ussel gammel PC. Kæmper for at få den
til at virke. Den knitrer og udstøder usunde kliklyde. Går
kold. Prøver igen. Og igen. Og igen... 

14.05: Konklusion: Der er langt fra DIKU til Hawaii. Opgi-
ver dagens store opgave og kaster mig ud på cyklen.

14.06: Med et lille kækt vrinsk ruller Karens jernhest op på
siden af mig. “Hej Basse. Hvordan går det”? Hvad sker
der? Får fremstammet et OK. Kan kun tænke på hvor fan-
tastisk det må være at være Karens røde Centurion City-
bike. Shit, må sige et eller andet om vejret, men Karen
overhaler indenom. “Ihhh, hvor er det koldt, hva?” Ja,
mumler jeg og opdager til min rædsel at mors hjemme-
høvlede Ingmar Stenmark hue troner på hovedet af mig.
Shit, shit, shit. Er fuldstændig forstenet da hun spørger
om jeg vil med på Sankt Hans Torv og have en kop varm
kakao eller et eller andet. Hvad fanden sker der?

14.32: Kvæler en kop frankofil kaffe. Lytter til Karen og gi-
ver hende ret i alt. Må finde en anden taktik. Husk Alt for
Damernes for- og modspil, Basse.

14.48: Stemmen og hjernen er tøet op. Hvad fanden skal
man på Hawaii?
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INTERIØR – Smukt afstemte 

omgivelser når man vælger at 

betragte stolene som kitsch.


