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KU bliver 
i København
Den berygtede millionhusleje for Københavns
Universitet bliver en realitet. Men en række
særordninger skal redde Københavns Universitet
fra at skulle flytte til Lolland.
LÆS SIDE 4

TAP’erne bliver 
taberne
Når sparekniven skal svinges på Sundhedsviden-
skab, vil det igen kun koste det teknisk-admini-
strative personale(TAP) jobbet. Det skaber
mindst ballade, men TAP’erne er godt sure over
at være blevet buffer i hårde tider
LÆS SIDE 6

Hvis studierne 
gør ondt
En ny lov om undervisningsmiljø ændrer ikke en
tøddel ved at de studerende står uden rettighe-
der hvis de bliver syge eller kommer til skade un-
der deres studier, mener Danske Studerendes
Fællesråd.
LÆS SIDE 7

Myter og realiteter
bag udviklings-
bistand
Udviklingsbistand er ingen mirakelkur der kan
løse alverdens problemer. Ny forskning fra
Københavns Universitet gør op med myter og
forenklede meninger og giver svar på hvad vi har
lært siden professor Mogens Boserup i 1967
spurgte: “Hjælper vi?”.
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11
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Gå til ATTAC
Der har alt for længe manglet et politisk modspil til nyliberalisme 

og finansspekulation på globalt plan, mener Stine Jessen fra 

Københavns Universitet og Mikael Lassen fra RUC. De opfordrer 

deres medstuderende til at lave studiegrupper om globalisering og 

bakke aktivt op om den danske afdeling af den internationale 

græsrodsbevægelse ATTAC.  Læs side 5

Visioner tager form
I sidste uge blev vinderforslaget i arkitektkonkurrencen for det 
bioteknologiske center på Tagensvej-området offentliggjort. 
Rektor Kjeld Møllgård opridser visionerne bag centret.
LÆS KUMMENTAR SIDE 2
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Af rektor 

Kjeld Møllgård 

Store visioner 
bag det ny biocenter

Isidste uge blev vinderforslaget i arkitekt-
konkurrencen for det bioteknologiske cen-
ter på Tagensvej-området offentliggjort.

Dermed gives visionerne om at skabe helt nye
rammer for den bioteknologiske forskning
konkret form og liv. Realisering af visioner -
det er jo det det hele drejer sig om - i både arki-
tektur og i forskning. Selve den bioteknologi-
ske forskning er i sin kerne en lang opbygning,
afprøvning og realisering af visioner. Visioner
om at vide mere, visioner om at kunne mere,
visioner om at gøre mere. Og ikke mindst også
nu med de teknologiske muligheder vi har, vi-
sioner om at udvikle vores kritiske sans til at
kunne vurdere hvad der skal gøres og hvad ik-
ke.

Dét har hele tiden været visionerne bag et
center for bioteknologisk forskning her i

Hovedstadsområdet - fra de første planer om
et kræftforskningscenter i samarbejde mellem
Københavns Universitet, Rigshospitalet og
Kræftens Bekæmpelse blev udformet tilbage i
1980’erne, til tiden op igennem 1990’erne hvor

vi her på universitetet koordinerede kræfterne
i en bioteknologisk satsning på tværs af fakul-
teterne, og sammen med H:S udformede de
første skitser til et nybyggeri på Tagensvej-om-
rådet, et byggeri der også kunne omfatte tids-
svarende faciliteter til et nyt Molekylærbiolo-
gisk Institut. Vores  strategiplan blev godkendt
i efteråret 1996 i konsistorium her på universi-
tetet. Umiddelbart efter udarbejdede vi en  po-
pulærvidenskabelig præsentation som blev ud-
sendt til alle universitetets ansatte og  stude-
rende, og også bredt uden for universitetet. 

Visionen var at der måtte sættes forenet ind
på tværs af eksisterende faggrænser for at

få en forening af ressourcerne og få skabt den
synergi mellem forskerne som nye synsvinkler
kan udvirke. Repræsentanter for arbejdsmar-
ked og erhvervsliv blev fra starten inddraget i
projektet som også rummede planer for en stor
bioteknologisk forskerpark. Det er stadig visio-
nerne nu hvor vi har set planerne for det ny-
byggeri der skal realiseres - et byggeri der skal
huse såvel et nyt Molekylærbiologisk Institut
på Københavns Universitet som en fælles forsk-
ningsenhed - BRIC - hvor fællesskabet nu ikke
længere er begrænset til fakulteter her på uni-
versitetet, men omfatter flere højere lærean-
stalter og private virksomheder samt de stærke
eksperimentelle forskningsenheder - Bartho-
lin-instituttet og Finsenlaboratoriet som H:S
har valgt at placere i nybyggeriet. Visionerne
for Tagensvej-området går videre og omfatter
med Erhvervsministeriets hjælp også en for-
skerpark der vil give endnu mere kraft til den
samordning og satsning vi her sætter i gang.
Så får vi et tværfagligt, tværinstitutionelt,
tværministerielt og tværoffentligt-privatsektor
arbejde i gang som kan lægge de rette rammer
for visionerne. 

Mange mennesker har været involveret i
planerne der her er skitseret, mange

kræfter er lagt i arbejdet, også mange flere end
dem man igennem årene har honoreret over
lønsedlerne. Det vakte glæde da daværende
undervisningsminister Ole Vig Jensen her på
universitetet ved vores rektormiddag i foråret
1997 kvitterede for det store arbejde der var
lagt i planer og visioner med at meddele os at
der nu var reserveret en bevilling på 450 milli-
oner kroner til det bioteknologiske center vi
havde arbejdet for. Da oplevede vi et gennem-
brud, da oplevede vi den accept af visionerne
der skulle til for at vi kunne komme videre.
Dejligt når også den officielle del af det politi-
ske og administrative system tror på sådanne
visioner og tør lægge investeringer bag. Der er
imidlertid heller ingen tvivl for mig om at de
visioner vi nu skal til at realisere, også vil være
gode investeringer. Det center der nu realise-
res vil yderligere styrke denne position. ■

Skal man tro ungdomsbladet Chili, har ungdomskulturen nu fun-

det sig en kultfigur der kan udfylde det tomme rum efter James

Dean og Che Guevara. Ikonet hedder Jakob Lange, og er kontor-

chef ved Studieadministrationen, Københavns Universitet.

Chili nr. 2, februar 2001

Ud af elfenbenstårnet
”Universitetet uddanner efter en romantisk opfattelse af den intellektuelle som én der 
sidder på sit loftskammer og tænker store tanker for sin egen skyld. Men samfundet har
ændret sig, og de intellektuelle udgør i dag ikke længere en lille, afgrænset loge. Vi er rig-
tig, rigtig mange som læser på universiteterne i dag, og vi kan ikke alle gøre os gældende
på vores respektive loftskamre. Vi skal ud og gøre os gældende i samfundet.”

Nyuddannet cand. mag. i Litteraturhistorie og Moderne Kultur fra Aarhus og Københavns
Universitet Camilla Stockmann i artikel fra den 7. februar 2001

De andre aber
“Når man går til hinandens fester, er det jo lidt lige som at komme i Zoologisk Have og se
på mærkelige dyr. Til gengæld er der nok nogle der gør det for at finde studerende af det
modsatte køn. De er jo meget ulige fordelt på humaniora og naturvidenskab.”

Fysikstuderende Thomas Friis Antonsen fra Københavns Universitet i specialtillæg om 
uddannelse, 6. februar 2001

Boligmangel bremser studenterudveksling
Boligmangel i København går nu ud over de studerendes muligheder for at komme til 
udlandet for at studere. De danske uddannelsesteder kan ikke skaffe boliger til alle de
udenlandske studerende der kommer til byen, og derfor får flere dansker studerende ik-
ke plads på de udenlandske læreanstalter. 

Artikel i  JP-København, 12. februar.

Gen-opdagelse
“Det er klart at jo færre gener vi har, jo større en rolle 

vil miljøet spille.”

Jesper Hoffmeyer, lektor på Molekylærbiologisk Institut,

Københavns Universitet, Information den 12. februar.

“Bioteknologi er en af de 

hurtigst voksende produktions-

grene i den vestlige verden, og

her i regionen står vi stærkt også

målt med internationale 

målestokke”. 
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StudieKonto er Forstædernes Banks tilbud til alle studerende. Vores
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VINDERPROJEKT – Plan-

cher af alle arkitekternes

projekter og en 3-d model

for vinderprojektet kan ses

på Molekylærbiologisk Insti-

tut, indgang fra Sølvgade

83A (forhallen til den gamle

Polyteknisk Læreanstalt).

Kan beses dagligt mellem kl.

9 og 14 til og med uge 8. 

Nyt biocenter på vej 

ARKITEKTKONKURRENCE – Funktionalitet, fleksibilitet og dy-
namik. Det er kernen i vinderprojektet for det nye bioteknologi-
ske forskningscenter på Tagensvej. Såvel arkitekturen som labo-
ratoriekonceptet skal skabe de bedste rammer for et forskermiljø
på tværs af faggrænser - rammer der både har en funktion for
brugerne og som inspirerer dem til dynamisk samarbejde. 

Det er Undervisningsministeriets Byggedirektorat der står bag
konkurrencen om det nye biocenter i Universitetsparken i Køben-
havn. Brugerne af centret bliver Københavns Universitets Mole-
kylærbiologiske Institut (MBI), Biotech Research & Innovation
Centre (BRIC) og Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S). Vinder-
projektet er lavet af KHR AS Arkitekter, Novo Nordisk Enginee-
ring A/S og Carl BRO A/S. Sammen har de udviklet det bedste
forslag til 1. etape af biocentret samt en helhedsplan for området
og de senere udbygninger. 

Den samlede anlægssum er 479 millioner, og brugerne skal
ifølge planen kunne flytte ind i 2004.

Se Kummentar side 2. Læs mere om BRIC på www.bric.dk.

SAMARBEJDSAFTALE – 30. januar 2001 under-
skrev rektor Kjeld Møllgård en samarbejdsaftale
mellem Asien-instituttet, Københavns Universi-
tet, Sinologisches Seminar, Tübingen Universität
og Peking Universitet, FRK, om etableringen af
“European Centre of Chinese Studies at Peking
University”. 

Det Humanistiske Fakultet har ydet et tilskud
på ca. 300.000 kroner årligt i en fem-års prøve-
periode til at medfinansiere driften af centret,
som fra september 2001 hvert efterår vil modta-
ge studerende fra Asien-instituttet i et semester. I
forårssemesteret sender Tübingen Universitet de-
res studerende til centret. 

Med oprettelsen af centret er et længe næret
ønske på Asien-instituttet om et obligatorisk stu-
dieophold i Kina blevet realiseret. Alle studeren-
de i tredje semester skal herefter opholde sig ved
centret og modtage undervisning i 20 ugentlige
timer i kinesisk sprog med undervisning af ud-

KINESERIER – Underskrivelsen

af samarbejdsaftalen med Peking

Universitet overværedes af insti-

tutleder, docent dr. Leif Littrup 

og adjunkt, ph.d. Mette Thunø,

Asien-instituttet. 

Kina åbent for KU-studerende
valgte lærerkræfter og undervisningsmateriale,
suppleret med ekskursioner rundt i Peking og
omegn. 

Opholdet på Kinas bedste universitet vil for-
håbentlig give de danske studerende muligheden
for selv at gøre sig bekendte med universitetets
forskning, liv og universitetsbibliotek da under-
visningen vil finde sted midt på campus i nyreno-
verede traditionelle kinesiske bygninger. 

Eksaminer vil blive afholdt på stedet med til-
stedeværelse af Asien-instituttets egne lærere.  

De studerende står selv for rejsen til Peking og
opholdsudgifterne, men Det Filosofiske Institut,
som er samarbejdsinstitutionen på Peking Uni-
versitet, har allerede reserveret de studerendes
boliger i nærheden af campusområdet, men ude
blandt den ‘rigtige’ kinesiske befolkning.  

Vil du lave radio?
Universitetsradioen holder introdag torsdag den 22. februar kl. 17.00 

i Krystalgade 14. Den søger både studieværter, nyhedsværter og 

teknikere. Universitetsradioen sender hverdage kl. 8.30 - 11.30 og 

kl. 22.30 - 02.00 på 95,5 MHz/95,2 Hybrid. 

Af Lise K. Lauridsen

Den omstridte SEA-mo-
del som handler om
hvordan universiteter-

ne i fremtiden skal betale hus-
leje, er nu  til høring på univer-
siteterne. KU’s ledelse var i ef-
teråret fortørnede over at hus-
lejemodellen ville komme til at
koste mellem 150-200 millio-
ner kroner ekstra om året for
KU. Eller det samme som det
koster at drive hele Det Sam-
fundsidenskabelige Fakultet. 

Undervisningsministeriet har
efter ressortsammenlægningen
overtaget universiteternes hus-
lejesag. Trods flytningen fra
Forskningsministeriet ser mo-
dellen nogenlunde ud som i ef-
teråret. Ledelsens regnestykke
er dog aldrig blevet be- eller af-
kræftet officielt af ministeriet
om end det har erkendt at mo-
dellen vil få nogle ‘uhensigts-
mæssige konsekvenser for KU’. 

Derfor er der også blevet la-
vet en særordning for KU som
betyder at universitetet får

kompensation for merudgifter-
ne til det nye KUA og det nye
bioteknologiske center på Ta-
gensvej. Særordningen indehol-
der også en underskudsgaranti
som dog først udløses når KU
selv har finansieret de første 25
millioner kroner.

Stadig upopulær
Modellen er derfor stadig upo-
pulær på KU. Blandt andet fordi
den høje husleje i København
kommer universiteter på billi-
gere adresser rundt om i landet
til gode. 

– At ministeriet har bøjet sig
for særordninger er det bedste
argument for at modellen er
dårlig. Det er da skandaløst at
der først nu er dokumentation
for hvad SEA-ordningen egent-
lig vil komme til at betyde, før
har prisen jo ikke været kendt.
Jeg kan dog stadig ikke forstå
at den er politisk spiselig, siger
Mogens Spang-Thomsen, VIP-
medlem i Konsistorium.

Ledelsen har også bebudet at
høringsvaret fra universitetet

trods særordningerne vil inde-
holde KU’s kritik af modellen i
sig selv. Blandt de politiske par-
tier uden for regeringen stiller
flere sig efterhånden også tviv-
lende over for embedsmæn-
denes huslejemodel der dog
kun kort er blevet præsenteret
for politikerne i forskningsud-
valget sidste sommer.

Medlem af Uddannelses- og
Forskningsudvalget Hanne 
Severinsen (V) så langt hellere
at uddannelsesinstitutionerne
fandt ud af at blive selvejende.

– Hvis der allerede er særord-
ninger i forslaget til en husleje-
model, så kunne det tyde på at
der er noget galt. De modeller
der har været fremme har vir-
ket meget centralistiske. Jeg
kunne godt ønske mig at vi i
stedet fik indført selveje på uni-
versiteterne. Det ville betyde at
universiteterne kunne få mere
indflydelse og et mere reelt an-
svar for deres virksomhed, siger
hun.

Huslejemodellen forventes
nu at træde i kraft den 1. juli i

KU bliver i København
Den berygtede millionhusleje for Københavns Universitet bliver en 

realitet. Men en række særordninger skal redde Københavns Universitet 

fra at skulle flytte til Lolland
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–EN NY FILOSOFISK FUNDERET ATOMTEORI MED ET
PSYKISK-SOMATISK GRUNDLAG OG IKKE ET RENT
SOMATISK (‘MATERIELT’) SOM DE HIDTIDIGE – EN
TEORI SOM VIRKER BEDRE END KVANTEMEKANIK-
KEN I PRAKTISK ANVENDELSE – ET PRAKTISK AN-
VENDELIGT ESTIMATION-SYSTEM TIL COMPUTER-
REGNEARK MEDFØLGER!
FÅS HOS BOGHANDLEREN FRA 30. JANUAR 2001. KR.: 210,-

EN EXCEPTIONEL NY ATOMTEORI!
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Kirsten Haagensen og 
Richard Bisgaard

De globale markedskræf-
ter skal reguleres. Go-
derne skal fordeles, de

fattige skal hjælpes, og miljøet
skal forbedres.

Sådan lyder nogle af paroler-
ne fra den internationale græs-
rodsbevægelse ATTAC der ser
ud til at have genoplivet Robin
Hood og forklædt ham som mo-
derne græsrodsaktivist.

Græsrodsbevægelsen ATTAC
begyndte i Frankrig og har si-
den grundlæggelsen i 1998
bredt sig til flere europæiske
lande. Efter nytår stiftede be-
vægelsen afdelinger i Sverige,
og snart ventes ATTAC også at
finde fodfæste i Danmark.

Den 24. februar inviterer
Luftskibet, Forum for System-
debat, under dagbladet Infor-
mation således til stormøde for
alle ATTAC-interesserede, og
håbet er at bevægelsen herefter
vil brede sig som ringe i vandet
til blandt andet Københavns
Universitet og andre højere ud-
dannelsesinstitutioner.

– For eksempel kunne man
forestille sig at der blev oprettet
studiegrupper på de enkelte fag
om globaliseringens konse-
kvenser som kunne komme

med input til bevægelsen og
omvendt, lyder budskabet fra
to af de studenteraktivister som
er involveret i forberedelser til
mødet, Mikael Lassen og Stine
Jessen der studerer henholdsvis
Internationale Udviklingsstudi-
er på RUC og geografi på
Københavns Universitet.

Tobin-skat
Formålet med ATTAC er at dan-
ne en folkelig modbevægelse på
internationalt plan mod de ne-
gative konsekvenser af den
økonomiske globalisering. Et af
hovedkravene i den forbindelse
er indførelse af en global skat
på international valutahandel –
den såkaldte Tobin-skat op-
kaldt efter økonomiprofessor
og nobelpristager James Tobin.

Tobin-skatten skal hindre
kortsigtede spekulative valuta-
overførsler i at destabilisere
landenes økonomier og i stedet
fremme langsigtede og produk-
tive investeringer.

– Indførelsen af en Tobinskat
vil tjene et dobbelt formål,
nemlig at regulere valutahand-
len og gennem indtægterne af-
hjælpe fattigdom og forbedre
miljøet, siger Mikael Lassen der
ligesom Stine Jessen arbejder
frivilligt i medlemsgruppen
“Økonomisk Globalisering” un-

der Mellemfolkeligt Samvirke.
Gruppen har beskæftiget sig
med globalisering og Tobinskat
gennem tre år, og medlemmer-
ne prøver nu at medvirke til
stiftelsen af ATTAC i Danmark.

– Globalisering rammer alle,
og derfor er det nødvendigt at
samarbejde på tværs af
grænserne, siger Mikael Las-
sen. 

ATTAC i Danmark skal som
den øvrige del af bevægelsen
sætte fokus på den øgede glo-
balisering og dens konsekven-
ser. 

– Der bliver ikke længere stil-
let spørgsmålstegn ved hvorfor
børn sulter i Afrika, men det er
der behov for, siger Stine Jes-
sen.

Bevægelsens fire hovedkrav
handler da også om at give et
modspil til den sociale polarise-
ring der følger i kølvandet på
den økonomiske globalisering.

Ud over indførelsen af To-
binskatten stiller ATTAC som
krav at ulandenes gæld fjernes,
at muligheden for skattely skal

afskaffes, og at pensionskasser-
ne investerer i virksomheder
der møder visse etiske standar-
der.

Ingen tomater
ATTAC er en netværksbaseret
bevægelse der tiltrækker mange
forskellige grupperinger hvilket
giver mange forskellige måder
at arbejde på. Stine Jessen og
Mikael Lassen satser på fredeli-
ge metoder. De vil blande sig i
den offentlige debat og blandt
andet lave kampagner, samle
underskrifter og arrangere de-
monstrationer for på den måde
at lægge pres på politikerne.

Andre tager mere voldelige
metoder i brug. Det skete
blandt andet da USA i 1999 var
vært ved WTO-topmødet i Seat-
tle, og det skete ved Verdens-
bankens og Den Internationale
Valutafonds halvårlige møde i
Prag sidste år.

Mikael Lassen understreger
imidlertid at ATTAC ikke er en
voldelig bevægelse, og at det er
slet ikke i ATTAC’s ånd at kaste

med tomater og deltage i gade-
kampe.

– Hvis man har lyst til at være
med i ATTAC, behøver man
altså ikke at være den store de-
monstrant. Man kan også bare
være med på sidelinjen, siger
Stine Jessen.

I det kommende forår venter
flere kampagner og demonstra-
tioner på at blive afviklet. Mika-
el Lassen fortæller at ATTAC i
forbindelse med G8-topmødet i
Genoa i Italien til sommer er
ved at forberede en række kam-
pagner. En anden plan er at
danne en kæde af mennesker
der holder hinanden i hænder-
ne hele vejen rundt om Luxem-
bourg i slutningen af april.

Dagbladet Informations
hjemmeside vidner om store
uenigheder i forbindelse med
en grundlæggelse af ATTAC i
Danmark. Men ifølge de to akti-
vister fra Mellemfolkeligt Sam-
virke er uenighed både om ar-
bejdsmetoder og overordnede
politiske spørgsmål som EU’s
og WTO’s eksistensberettigelse

en konsekvens af frirummet i
en netværksbaseret bevægelse
som ATTAC.

– Det vigtigste er enigheden
om at gå til kamp mod den soci-
ale polarisering der følger i køl-
vandet på den økonomiske glo-
balisering, mener Stine Jessen.

ATTAC’s måde at arbejde på
samler folk fra mange lande i et
større internationalt samarbej-
de, og uenigheden kan derfor
være svær at undgå.

– Uenighed betyder heller ik-
ke nødvendigvis noget negativt.
ATTAC skal samles ud fra de fi-
re hovedkrav som man er enige
om, siger Mikael Lassen. ■

Videnskabeligt ATTAC
"Vi skal ikke angribe det forkerte problem. Globalisering er en kendsgerning. Men hvad der

ikke er uundgåeligt - og som derfor kan forandres - er den ultra-liberalisme som blev etable-

ret af duoen Thatcher-Reagan i 1980'erne."

René Passat, formand for ATTAC's videnskabelige komité og professor ved Paris Universitet.

Information 10-11. februar. Læs mere om komiteen på http://www.attac.org/  

Græsrødder 
i alle lande, 
forener eder
Den internationale græsrodsbevægelse ATTAC 

er ved at få fodfæste i Danmark. To interesserede 

aktivister opfordrer andre studerende til 

at melde sig under fanerne 

Det står ATTAC for
*ATTAC står for “l´Association pour la taxation des transactions fi-
nancières pour l’ aidre aux citoyens” hvilket på dansk oversættes til
“Bevægelsen for beskatning af finansielle transaktioner til gavn for
borgerne.”

*ATTAC har 30.000 medlemmer i Frankrig og 100.000 medlem-
mer på verdensplan.

*ATTACs fire hovedkrav er:
– Indførelse af en Tobinskat
– Afskrivning af ulandenes gæld
– Afskaffelse af skattely
– Pensionskasser skal investere etisk

Luftskibet/Information afholder stormøde om dannelsen af en dansk
afdeling af ATTAC den 24. februar 2001. Se mere på www.ms.dk og
www.debat.information.
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STUDENTERSTØTTE – Det er på

tide at der bliver skabt en politisk

modvægt til nyliberalismen og

børsernes finansspekulation, me-

ner Stine Jessen og Mikael Lassen

der opfordrer deres medstuderen-

de til at gå med i dannelsen af

ATTAC i Danmark.

G L O K A LT ▼



Af Lise K. Lauridsen

Stemningen er trykket på
Panum. Endnu er det
uvist hvem de ansatte

skal vinke farvel til, men spares
skal der. Regnskabet går ikke
op, og det betyder indtil videre
at mindst ti ansatte skal fyres –
og de er alle TAP’ere. 

Over de seneste to år er der
blevet skåret 40 stillinger væk
på sundhedsvidenskab, og her
var de uheldige også alle TAP’-
ere. Det gør HK tillidsrepræsen-
tant på Københavns Universitet
Ingrid Kryhlmand godt sur.

– Det er en ufin måde at spa-
re medarbejdere på udelukken-
de at skære i TAP’erne. Det vi-
denskabelige personales forsk-
ning og undervisning er selvføl-
gelig fakultetets primære ar-
bejdsområde, men når de kun
fyrer det teknisk-administrative
personale, så bliver der altså

også mindre tid til forskning og
undervisning, for nu skal for-
skerne og underviserne til at
udføre vores arbejdsopgaver, si-
ger hun.  

I stedet burde ledelsen på 
Panum bruge Det Naturviden-
skabelige Fakultet som eksem-
pel. Her er der både blevet fyret
TAP’ere og VIP’ere i forbindelse
med nedskæringerne de sene-
ste par år, pointerer Ingrid
Kryhlmand.

Hun kalder det ‘ren ansvars-
forflygtigelse’ at man fyrer med
den ene hånd og ansætter med
den anden: 

– De seneste to år har vi råbt
op om at der burde være ansæt-
telsesstop. Det kan ikke andet
end give et dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø at vi skal smile og
ønske nye kolleger velkommen
mens vi samtidig selv er på vej
ud. Så er det jo underforstået at
dem vi har, ikke er gode nok, si-
ger fællestillidsrepræsentanten.

Undervisning og 
forskning vigtigst 
Dekan Hans Hultborn forklarer
TAP-fyringerne med at sund-
hedsvidenskab er det fakultet
der har den største nedgang i

undervisningens forsknings-
dækning.

– Min begrundelse er at det
vi overlever på er undervisning
og forskning. Det gør ondt når
man skal spare, og det kan vir-
ke forkert at vi fyrer folk samti-
dig med at vi bygger op på an-
dre områder, men vi kan ikke
leve med et ansættelsesstop, si-
ger han.

Den primære årsag til fakul-
tetets underskud er manglende
forskningskroner og dermed
manglende faste VIP- og TAP-
stillinger til den nye uddannel-
se i folkesundhedsvidenskab.
Desuden har både læge- og
tandlægestudiet haft et meget
stort meroptag. 

Selv om fakultetet modtager
12 millioner kroner ekstra på
grund af flerårsaftalen for de
videregående uddannelser, er
pengene bundet op på nye ini-
tiativer omkring fx mere IT og
pædagogik i undervisningen.
At overføre de fyringsramte
TAP’ere til nye opgaver er der-
for ikke muligt, forklarer Hans
Hultborn. 

Men universitetet har et pro-
blem hvis TAP’erne bare skal
bruges som buffer når budget-

terne ikke hænger sammen,
mener Ingrid Kryhlmand, og
det gør Sundhedsvidenskab til
en arbejdsplads med et rigtigt
dårligt psykisk arbejdsmiljø for
TAP’ere. 

– Du resignerer jo når du ved
at der ikke er brug for dig, siger
hun.

Magtforvridning
Set fra Ingrid Kryhlmands syns-
vinkel handler fyringer ikke
kun om økonomi, men i høj
grad også om magtfordrejning.
Alle ledere er VIP’ere og tager
sig derfor først af sine egne i
stedet for at se på hvilke over-
flødige områder der eventuelt
kunne spares væk på resten af
fakultetet. 

Sådan har det været siden
den ny Universitetslov blev ind-
ført for otte år siden, mener
TAP’ernes fællestillidsrepræ-
sentant. Før den tid var det og-
så muligt for TAP’ere at blive
valgt til for eksempel institutbe-
styrere. 

For eksempel er personalepo-
litik og altså også fyringer sam-
arbejdsudvalgets, tillidsrepræ-
sentanternes og ledernes anlig-
gende. Ikke desto mindre fore-
går den reelle behandling af
sådanne sager i institutbestyrel-
serne. Og der hører de ikke
hjemme, mener Ingrid Kryhl-
mand. Her har VIP’erne nemlig
majoriteten af stemmerne.

– Det er klart at VIP’erne vil
skære hvor det gør mindst
ondt, men når de udelukkende
sparer TAP’ere væk, må det og-
så være et udtryk for at du skæ-
rer det sted hvor det desværre
skaber mindst protest, siger
Ingrid Kryhlmand.

Hans Hultborn mener dog ik-
ke at det er noget odiøst i at in-
stitutbestyrelserne selv finder
ud af hvor der kan skæres læn-
gere ind til benet. 

– Hvis fakultetet ikke kan le-
vere varen – altså kandidater
og forskningsresultater – bliver
vi endnu hårdere ramt økono-
misk, siger dekanen på sund-
hedsvidenskab. ■
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TAP’erne bliver taberne
Når sparekniven skal svinges på Sundhedsvidenskab vil det igen kun koste 

det teknisk-administrative personale(TAP) jobbet. Det skaber mindst ballade,

men TAP’erne er godt sure over at være blevet buffer i hårde tider

KUA genopstår

ARKITEKTKONKURRENCE – På trods af trusler om at træk-
ke sig ud af Ørestaden skrider det nye KUA-byggeri dog
langsomt men sikkert fremad. 

Vinderen af arkitektkonkurrencen om andet afsnit af det
nye KUA er netop fundet. Det blev Arkitektgruppen Aarhus
og de rådgivende ingeniørfirmaer E. K. Jørgensen A/S og
Balslev A/S der løb af med sejren. 

Vinderne satser på genbrug af det eksisterende KUA. Det
betyder at alle trappekerner, søjler, dragere og kældre skal
bruges som grundstruktur for det nye KUA. 
Læs om og se på planerne for det nye KUA på

www.humanist.ku.dk

Så er der penge
FINANSBEVILLINGER – En længe ventet økonomisk ind-
sprøjtning er nu på vej til de nedskæringstrængte fakulteter
på KU. Godt 50 millioner kroner bliver det til i år som følge
af finanslovsaftalen. 

Pengene bliver tildelt udfra de ambitioner KU selv har
skrevet ned i udviklingskontrakten og udfra satsningsområ-
derne i flerårsaftalerne for forskning og uddannelse. Derfor
er det op til KU selv at skrive en ansøgning til ministeriet om
hvad de 50 millioner kroner skal bruges til.  

Ansøgningen er ved at være klar, og KU satser på at millio-
nerne skal gå til basisforskning  (13 mio. kr.), udviklings-
midler til tværgående forskningsatsninger (to mio. kr.) og en
fælles IT-portal for KU (fem mio. kr.). De penge der går di-
rekte til fakulteterne (33.7 mio. kr.) skal bruges til sikring af
forskningskvalitet og forskningsbaseret undervisning, samt
pædagogiske aktiviteter, herunder IT i undervisningen. 

F Y R I NG S RU N D E ▼NOT E R ▼

Strammere adgangskrav for svenskere
Til efteråret kan det blive sværere for svenskere at få en studieplads på de danske universiteter. De

danske universiteter mener at svenskernes gymnasiekarakterer vurderes for højt. Derfor skal omreg-

ningsmodellerne mellem de to lande gennemgås i løbet af foråret. Godt 20 procent af de nyoptagne

på lægestudiet i København er svenskere mens lægeuddannelsen i Lund kun har ganske få studeren-

de på grund af de høje adgangskrav.

Fra tema i Øresundsnyt, tillæg til Berlingske Tidende og Sydsvenska Dagbladet den 13. februar 2001 
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Af Lise K. Lauridsen

Hvis studielivet får ryg-
gen til at knage eller
åndedrættet til at pibe,

er der ikke meget at gøre. Hel-
ler ikke hvis kemien i laborato-
riet sprænger i luften, kan den
studerende gøre andet end at
være indigneret. Studerende
har nemlig ingen formel klage-
adgang  hvis de skulle blive sy-
ge eller komme til skade på
grund af undervisningen. 

I øjeblikket eksisterer der
nemlig ikke nogen lov om stu-
derendes arbejdsmiljø, men i
løbet af en måneds tid skulle lo-
ven om undervisningsmiljø for
alle landets studerende og sko-
leelever være på plads. Og en
lov på området er et fremskridt.
Det ser dog stadig ikke ud til at
der er råd til at give de stude-
rende ret til at klage eller få er-
statning på grund af arbejds-
skader eller arbejdsbetingede
lidelser.

Levevilkårsordfører for Dan-
ske Studerendes Fællesråd
(DSF) Jakob Kristensen ser lo-
ven som et tyndbenet forsøg på
at rette op på de seneste 25 års
laden-stå-til på uddannelsesin-
stitutionerne.

– Alle har sovet i timen når
det gælder undervisningsmiljø
og  ordentlig vedligeholdelse af
uddannelsesinstitutioner. Hvad
hjælper det at få en god uddan-
nelse hvis man samtidig får
grundlagt anlæg for allergi på
grund af dårligt indeklima eller
får rygskader på grund af dårli-
ge stole og borde? Den ny lov
laver ikke om på det faktum at
vi ikke har nogle rettigheder
når det drejer sig om arbejds-
skader, siger Jakob Kristensen.

Undervisningsminister Mar-

grethe Vestager mener dog ikke
at de studerendes forhold til
universitetet kan sammenlignes
med de ansattes: 

– Arbejdstagerne har et andet
forhold til arbejdspladsen fordi
de bliver angrebet på penge-
pungen hvis de bliver syge eller
kommer til skade. Sådan kan
de studerende ikke betragtes.
Forholdet mellem de studeren-
de og universitetet er frivilligt.
Jeg mener det er betænkeligt at
reducere de studerende til pseu-
dolønmodtagere eller forbruge-
re. Universitetet er jo afhængig
af de studerende. De er univer-
sitetets arbejde og ansvar, siger
hun.

Tilbageskridt
Den argumentation køber de
studerende ikke. For dem er lo-
ven snarere et tilbageskridt.
Som det ser ud nu, har de stu-
derende stemmeret i arbejds-
miljørådene, men med den nye
lov vil de studerende kun have
mulighed for at være observa-
tører til de beslutninger der bli-
ver taget på arbejdsmiljøområ-
det.

Margrethe Vestager mener at
det er en misforståelse. De stu-
derendes repræsentation i de
forskellige valgte forsamlinger
på universiteterne består. Og
den sikrer de studerende ind-
flydelse på at arbejdsmiljøet
rent faktisk også bliver forbed-
ret når man har fået undersøgt
hvor problemerne er.

– Undervisningsmiljøvurde-
ringerne vil afmystificere en
diskussion som ofte er præget
af uvidenhed på området. Og
det vil helt automatisk forpligte
universiteterne til at gøre noget

ved problemerne, siger under-
visningsministeren. 

Margrethe Vestager vil dog
ikke udelukke at de studerende
ligesom i Sverige kan komme
ind under arbejdsmiljøloven
når undervisningsmiljøets kva-
litet er blevet ordentligt doku-
menteret.

Penge, penge
Margrethe Vestager mener dog
ikke det er et spørgsmål om
økonomi at de studerende ikke
får nogle muligheder for at kla-
ge til en uvildig instans. Den
nye lov om undervisningsmiljø
skal først være med til at af-
dække hvor store problemerne
er på de enkelte institutioner.
Et nyt Center for Undervis-
ningsmiljø skal igangsætte un-
dersøgelser og formidle erfarin-
ger om hvordan man kan vur-
dere undervisningsmiljøet. 

Men ifølge Jakob Kristensen
har universitetet hele tiden haft
muligheden for at undersøge
arbejdsmiljøet. Det er også ble-
vet gjort på fx Institut for Stats-
kundskab i 1999-2000. Spørgs-
målet er så om der er penge til
at gøre arbejdsklimaet bedre på
de i for vejen hårdt trængte uni-
versiteter. For flere penge til at
rette op på vedligeholdelsen af
universiteterne ligger ikke i kor-
tene.

– Hvis undervisningsministe-
ren ikke mener at der på nu-
værende tidspunkt findes mate-
riale nok til at dokumentere
problemerne, så kan jeg natur-
ligvis anbefale ministeren at be-
søge nogle af universiteterne
således at hun kan se hvordan
forholdene er, slutter Jakob Kri-
stensen. ■

Hvis 
studierne 
gør ondt
En ny lov om undervisningsmiljø

ændrer ikke en tøddel ved at 

de studerende ikke har nogle

rettigheder hvis de bliver syge

eller kommer til skade under 

deres studier, mener Danske 

Studerendes Fællesråd
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Forsikring af studerende
Universitetet får nu endelig mulighed for at tegne forsikringer for de studerende hvis de bliver syge eller

kommer til skade i forbindelse med undervisningen. Erstatningen bliver dog beregnet udfra den tidligere

indtægt, som i reglen ikke er så stor for studerende. Det Naturvidenskabelige Fakultet som har haft et par al-

vorlige ulykker igennem tiden, har allerede besluttet at forsikre de studerende. 

Kilde: Hovedområdet - Månedsblad for Det Naturvidenskabelige Fakultet, den 9. februar 2001

AV MIT STUDIE – De studerende kan ikke få erstat-

ning hvis de kommer til skade under eller bliver sy-

ge af deres studier. En ny lov om undervisningsmiljø

skal rette op på forholdene, men de studerende kan

ikke se de store ændringer.



Uddannelsesminister 
danner nyt parti

I TA L I E N : Den ansvarlige minister for universi-
teter og forskning i Italien, Ortensio Zecchino, er
fratrådt sin ministerpost. Eksministeren er ved at
danne et nyt politisk parti, Democrazia Europea,
som ved parlamentsvalget i april vil stå i opposi-
tion til den siddende regering. Premierminister
Giuliano Amato har indtil videre selv overtaget
Zecchinos post. Den afgående minister har i sin
embedsperiode været meget aktiv, og har blandt
andet været involveret i den radikale omstruktu-
rering af det italienske eksamenssystem og været
vært for Bologna-konferencen i 1999.
Læs mere på:

http://it.news.yahoo.com/010202/2/shb8.html.

Universiteter fremmer 
kvinders forskning

U SA : Ved en konference kom rektorer og andre
ledende repræsentanter fra ni fremtrædende
forskningsuniversiteter med en samlet udtalelse
om vigtigheden af at fremme kvinders forskning.
Blandt underskriverne var rektorerne ved Cal-
tech, Princeton, Stanford og Yale. Også repræ-
sentanter for Berkeley og Harvard står bag doku-
mentet. Rektorerne besluttede blandt andet at
undersøge lønningerne ved deres egne universi-
teter i en kønsmæssig optik og arbejde på at
lærerstanden fremover spejler kønsfordelingen
blandt de studerende. Mødet blev gennemført
med støtte fra Ford-fonden som tidligere har gi-
vet tilskud til et kønsbaseret ligestillingsprojekt.
Læs mere på:

http://web.mit.edu/newsoffice/nr/2001/gender.html.

Ny IT-uddannelse for 
udenlandske studerende

F I N L A N D : Ifølge finsk presse leder rektor for
den tekniske højskole, Paavo Uronen, et samar-
bejde mellem erhvervslivet og de højere lærean-
stalter der skal skabe et universitet for udenland-
ske IT-studerende i Helsingfors. Målet er at opta-
ge omkring 500 studerende om året på en toårig
uddannelse. Uronen sagde i et radiointerview at
man retter uddannelsen mod udlændinge fordi
der ikke findes et tilstrækkeligt rekrutterings-
grundlag blandt finnerne. Ifølge Uronen er der
især i de tidligere øststater mange flere begavede
unge end der er studiepladser. Adgangskravet
bliver en passende grundeksamen, og muligvis
skal de studerende også betale en studieafgift.
Sådanne afgifter ved universiteterne eksisterer
ikke i øjeblikket, og det er derfor muligt at man i

stedet indsamler sponsorstøtte fra den finske in-
dustri. Uronen afslørede at meget af planlægnin-
gen har fundet sted, og at arbejdsgruppen skal
have sit forslag klar i løbet af et par måneder.
Forslaget har givet både negative og positive re-
aktioner. Studerende undrer sig over hvordan
man vil løse boligproblemerne for de tusind nye
udenlandske studerende. Mange tvivler også på
at de udlændinge som bliver uddannet, vælger at
blive i Finland.

Universitetslærere raser mod
skyhøje rektorlønninger

STO R B R I TA N N I E N : Mens lærererne ved de
britiske universiteter i gennemsnit fik tre pro-
cents lønforhøjelse sidste år, steg lønnen for rek-
torer i gennemsnit med 6,3 procent. Oplysnin-
gerne kommer fra Times Higher Education Sup-
plement og har fået lærerernes faglige organisa-
tioner til at rase mod “at rektorerne skamløst
prøver at belønne sig selv for lærernes hårde ar-
bejde og store anstrengelser.” Udtalelserne kom-
mer fra David Triesman som er generalsekretær i
Association of University Teachers, AUT. Han
vender sig mod hvad han kalder rektorernes fat
cat mentality og peger blandt andet på at flere
universitetsledere har fået en gageforhøjelse der
er større end en hel årsløn for en nyansat akade-
misk lærer. Den største lønforhøjelse er gået til
rektor for Imperial College, Lord Oxburgh. Hans
årsløn blev i perioden forhøjet med 27 procent til
£136.000, cirka 1,6 millioner kroner.
Læs mere på: www.aut.org.uk/news/index.html.

Studenterprotester imod 
obligatorisk computerkøb

STO R B R I TA N N I E N : De studerende ved War-
wick University protesterer imod nye planer om
at alle studerende i fremtiden skal have deres
egen bærbare computer. Universitetets ledelse
har i forbindelse med en ny IT-strategi foreslået
at alle nye studerende skal købe en lab-top. Til
gengæld vil man give de studerende fri og ube-
grænset internetadgang. Universitetet lover også
at de studerende der har økonomiske problemer,
vil få tilskud til indkøbet. Både Warwicks studen-
terforeninger og The National Union of Students
betragter dog forslaget som en ekstra studieafgift
ind ad bagdøren. Som led i en anden britisk stu-
denterprotest har over hundrede studerende ok-
kuperet the Bodleian Library i Oxford. Protesten
gælder at syv studerende udelukkes fra eksamen
fordi de ikke har betalt den obligatoriske årsaf-
gift på £1.050, cirka 12.300 kroner.
Læs mere på: http://news.bbc.co.uk/hi/english/educa-

tion/newsid_1156000/1156892.stm. 

Universiteter får amerikansk
støtte

RU S L A N D : De to amerikanske fonde Carnegie
Corporation of New York og MacArthur Founda-
tion er gået sammen om at yde støtte til “Center
of Advanced Study and Education” ved tre russi-
ske universiteter. Universiteterne er udvalgt gen-
nem hård konkurrence, og i første omgang valgte
man at støtte de statslige universiteter i Tomsk og
Voronjesj samt det statslige Ural-universitet. De
nye centre skal først og fremmest arbejde inden
for de humanistiske og samfundsvidenskabelige
områder for at bidrage til opbygningen af et de-
mokratisk civilt samfund i Rusland. Integration,
tolerance og kultur er nogle af nøgleordene for
de nye centre.
Læs mere på: 

www.carnegie.org/sub/news/cases.html.

Fordobling af forskningsmidler

AU ST R A L I E N : Den australske premiermini-
ster John Howard har fremlagt en plan for en
kraftig bevillingsforøgelse til landets forskning.
Inden for de næste fem år skal The Australian
Research Council have yderligere 736 millioner
dollar. Det er næsten en fordobling af rådets be-
villing, og pengene skal først og fremmest anven-
des til at støtte grundforskningen. Betydelige 
beløb skal også styrke forskningens infrastruktur,
mens mindre foretagenders FoU-satsninger skal
støttes gennem skattefordele. Endelig vil regerin-
gen satse på IT og bioteknologi. Den samlede
plan bærer titlen “Backing Australias Ability”. De
akademiske læreres organisation i Australien hil-
ser planen velkommen, men betegner den dog
som et udspil i forbindelsen med den forestående
valgkampagne.
Læse mere på:

www.pm.gov.au/news/speeches/2001/speech665.htm.

Bred diskussion om 
Bolognaerklæringen

E U : Bolognaprocessen er forårets største diskus-
sionsemne ved de højere uddannelser i Europa. I
mange lande reflekterer universiteter og regerin-
ger over hvad bevægelsen mod europæisk kon-
vergens på eksamensområdet konkret betyder. I
slutningen af marts afholdes en større Bologna-
konference i Salamanca med repræsentanter fra
Europas Universiteter, og 18.-19. maj holdes et
stort opfølgende møde i Prag.
Læs mere på: www.unige.ch/cre/activities/

Bologna%20Forum/Bologna_welcome.htm.
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Denne bog er  primært skrevet for at give
de studerende på de økonomisk/ juridiske
uddannelser en ajourført redegørelse for
reglerne i panteret. Bogen fører læseren
gennem panterettens områder – selve pante-
retten, dens formkrav og omfang, panteret-
ten og det personlige gældsansvar, reglerne
om sikringsakter og deres funktioner og be-
tydning mellem panthaver og pantsætter samt reglerne om overdra-
gelse af panteretten og panterettens ophør.
I kapitlerne om panteret i fast ejendom og i løsøre gennemgås ting-
lysningslovens centrale bestemmelser og de klassiske problemstillin-
ger i forholdet mellem flere rettighedshavere.

Pris: kr. 356,- + moms • Sider: 328 • Best.nr.: 902144

Panteret i fast 
ejendom og løsøre
af Bent Iversen

På samme måde som i Lærebog i obligationsret
I er vægten først og fremmest lagt på de grund-
læggende obligationsretlige regler, hensyn og
argumentationsmønstre og  på at skabe overblik
og sammenhæng. Bogen omhandler:
• personskifte i skyldforhold (debitor- og kredi-
torskifte)

• fordringers ophør (særligt om modregning og
forældelse)

• hæftelsesformer (herunder hovedpunkter af 
kautionslæren og hæftelsen i forskellige sel-
skabsforhold).

Pris: 300,- + moms • Sider: 263 • Best.nr.: 902136

Bestil bøgerne allerede i dag, 
kontakt os på tlf. 33 74 07 00, 
fax 33 12 16 36 eller bestil via 
vores online katalog på 
www.thomson.dk.

Lærebog i obligationsret II
af Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen

Forlaget Thomson
Nytorv 5 • 1450 København K

Tlf. 33 74 07 00 • Fax 33 12 16 36
Mail: thomson@thi.dk

Web: www.thi.dk

Forlaget Thomson er den førende udbyder af professionel information til jurister, revi-
sor og beslutningstagere i erhvervslivet. I tæt samarbejde med de bedste fagspeciallister
udgiver vi bl.a. Karnovs Lovsamling, Ugeskrift for Retsvæsen, Revision & Regnskabs-

væsen og FAKTA.

Få øget din 
personlige effektivitet 

og skærpet 
din hukommmelse.

Lær forskellige 
læse- og studieteknikker.

Særlige kurser 
kun for studerende.

Læs mere på
www.uddannelseshuset.dk

Kongevejen 115
2840  Holte

Telefon 45 42 32 44
hot@uddannelseshuset.dk

Lær Hurtig 
og Effektiv
Læsning

Protest mod 
kvindediskrimination

I R A N : Det iranske parlament har stemt for en lovændring
som indebærer at myndige kvinder ikke længere skal have
tilladelse fra deres mand eller far til at studere i udlandet.
Alligevel har det religiøst dominerede præsteråd blokeret for
en egentlig lovændring. Rådet har tillige modsat sig at piger
får lige vilkår for studiestøtte som deres mandlige studie-
kammerater. Organisationen Human Rights Watch og den
særskilte komité for akademisk frihed har i en skrivelse til
rådet protesteret mod beslutningen og fremhævet at den
krænker en række internationale konventioner for menne-
skerettigheder – også dem Iran har underskrevet.
Læs mere på: www.hrw.org/press/2001/01/iranstudltr.htm.
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UDEGÅENDE HUSMØDRE – Iranske kvinder skal fortsat spørge far eller 

husbond om lov til at studere i udlandet hvis det står til præsternes råd.
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Finn Tarp og 
Peter Hjertholm

Professor Mogens Boser-
up, en af pionererne i
dansk udviklingsforsk-

ning, var i midten af tresserne
chef for Sekretariatet for Tek-
nisk Samarbejde med Udvik-
lingslandene – Danidas for-
løber. Som afskedsgave til sine
medarbejdere (og den danske
offentlighed) udgav han i 1967
en Gyldendal Uglebog med tit-
len: “Hjælper vi?”. 

Siden da er der kommet en
sand strøm af bøger og viden-
skabelige artikler om den inter-
nationale udviklingsbistand.
Interessant nok er det mest de
kritiske bidrag der kommer til
orde i dagspressen. En malende
overskrift i tidsskriftet The Eco-
nomist (10.12.94) – “Aid Down
the Rathole” – er et eksempel.
Tilsvarende har den offentlige
debat i Danmark været præget
af bistands-skeptikerne. Bi-
stand forbindes ofte med fia-
sko.

Bistandstrætheden har også
bredt sig til den politiske scene.
I mange år var der stort set
enighed om principperne bag
den danske bistandspolitik.
Sådan er det ikke længere. Ven-
stre har fx lagt op til ændringer
i dansk udviklingspolitik. Inspi-
ration hentes blandt andet fra
Verdensbankens forskningsaf-
deling – mere konkret et studie
af Craig Burnside og David Dol-
lar. Deres arbejde er blevet om-
talt flere gange i The Economist
– senest den 26. juni 1999. Her
konkluderes at bistandsroman-
tikken må lægges bort. Bistand
skal alene gives til lande med
en såkaldt sund økonomisk po-
litik.

Bistand virker
Er det nu rimeligt? Eller er det
faktisk noget helt andet der kan
uddrages af bistandserfaringer-
ne og de sidste fire-fem årtiers
udviklingsforskning? Og hvil-
ken rolle skal udviklingsbistan-
den fremover spille i de fattige
landes udviklingsproces? 

Sammen med 27 danske og
internationale udviklingsfor-
skere og bistandspraktikere for-
søger vi at give nuancerede svar
på disse spørgsmål i en ny bog.
(Se note 1) Den har det sidste
halve år været genstand for mø-
der i Paris, London, Was-
hington og senest det store ar-
rangementet i Københavns Uni-
versitets festsal (jvf. Universi-
tetsavisens omtale i nummer
20, 2000). 

Vores hovedbudskab er at bi-
stand virker. Det kan i denne
sammenhæng især være nyttigt
at holde sig for øje at fordi no-
get er gået galt i et land hvor bi-
standen er høj, så er det ikke
umiddelbart holdbart at kon-

kludere at så er det nok bistan-
dens skyld. Når der tages højde
for det der med et fagudtryk
betegnes bistandens endogeni-
tet – altså at bistanden går til
lande med problemer – ja, så
dukker en generelt positiv virk-
ning af bistanden frem. Dette er
tilfældet selvom der samtidig er
plads til mange forbedringer.

Det erklærede mål med vores
bog er endvidere at vise hvor-
dan uafhængig, fagligt baseret
samfundsrelevant forskning
kan bidrage til at skabe et solidt
grundlag for fremtidens bi-
stand. Det er sådan forskning,
og ikke den forskning der dri-
ves af institutionelle interesser
eller forudfattede dagsordener,
vi har brug for i Danmark og in-
ternationalt.

Ingen kogebog
Vores bidrag er ingen kogebog i
smarte budskaber. Vi doku-
menterer derimod at udvikling
er en kompleks proces, at for-
enklede teorier ikke har klaret
sig særlig godt, og at simple po-
litik-anbefalinger ofte har vist
sig helt utilstrækkelige i den
praktiske bistandsvirkelighed.
Hensigten med projektet har på
denne baggrund aldrig været at
give én bestemt vinkel på vores
problemstilling. De 29 bidrags-
ydere, hvoraf flere hører til den
absolutte faglige elite, er da
heller ikke enige om et fælles
sæt politik-anbefalinger. 

Vi kommer ikke med lange 
lister af specifikke anbefalinger,
og læseren vil hurtigt finde for-
skelle i fortolkning og vægtning
fra kapitel til kapitel. Men i for-
fattergruppen har vi været eni-
ge om at der eksisterer et gyl-
digt økonomisk rationale for
udviklingsbistanden. Det er
dette rationale vi har forsøgt at
underbygge og konkretisere på
en åben og konstruktiv måde.
Samtidig har vi forsøgt at kigge
ud i fremtiden og at engagere
en bredere kreds end de der
normalt læser vores akademi-
ske papirer.

Det er oplagt at forsøget på
at få et videnskabeligt holdbart
billede til at træde frem, med
de forbehold en sådan tilgang
nu engang indebærer, kan bety-
de at vores bidrag vil blive op-
fattet af nogle som en lidt tung
mursten der er svær at trække
overskrifter ud af. Vi håber læ-
seren vil være enige med pro-
fessor Gerry Helleiner fra Uni-
versity of Toronto. I en anmel-
delse karakteriser han bogen
som en grundlæggende refe-
rence og lærebog. Og for den
der ser sig lidt for, kan over-
skrifterne såmænd også findes. 

Bistandens rationale 
og fokus
I årenes løb er der blevet arti-
kuleret mange forskellige be-

grundelser for bistand. Vi foku-
serer på økonomisk og social
udvikling, og peger dermed på
behovet for en underliggende
teori om udviklingsprocessen,
og hvordan bistand kan hjælpe.
Her har det for vores projekt
været en stor styrke at to så er-
farne udviklingsøkonomer som
Erik Thorbecke og Irma Adel-
man sagde ja til at være med.
Det har hjulpet med til at skabe
perspektiv og historisk dybde.

I Thorbeckes indledende ka-
pitel bibringes læseren et klart
indtryk af hvordan bistand har
skiftet fokus fra ressource-mo-
bilisering til en langt mere mul-
ti-dimensional rolle. Der offent-
liggøres desuden en række nye
‘landkort’ for de seneste fem år-
tier. De viser sammenhængene
mellem mål for udviklingen,
udviklingsteorierne, strategier
og politikker, og bistandens po-
tentielle rolle. Som sådan dan-
ner de afsæt for mange af de ef-
terfølgende kapitler.

Fokus i udviklingsbistanden
har historisk ligget i stat-til-stat
relationerne. Irma Adelman pe-
ger derfor i kapitel 2 på at der
på intet andet område inden for
den økonomiske videnskab har
været så store paradigmemæs-
sige forandringer siden 2. Ver-
denskrig som inden for udvik-
lingsøkonomien. Adelman
identificerer de vigtigste faser,
og undersøger statens rolle i in-
dustrialiseringsprocessen. Der
kommer klare budskaber ud af
hendes analyse, og de under-
bygges med et væld af velargu-
menterede eksempler. De er ik-
ke før set på så sammenhæn-
gende vis.

I kapitel 3 følger Howard
White og Peter Hjertholm op
med et overblik over de foran-
derlige økonomiske og politiske
omgivelser inden for hvilke bi-
standsprocessen har udspillet
sig siden 2. verdenskrig, og i
bogen gives også et kvantitativt
overblik over bistandsstrømme-
nes udvikling, deres karakter
og forandring.

Bistandens effektivitet
I årenes løb er der blevet gen-
nemført mange såkaldte
tværsnitsstudier af bistandens
effektivitet, og denne type
forskning har spillet en indfly-
delsesrig rolle i bistandsdebat-
ten. Den konventionelle opfat-
telse har været at bistand ikke
er i stand til at skabe vækst på
det makroøkonomiske niveau. 

Der er i bistandslitteraturen
mange eksempler på succesful-
de aktiviteter på mikroniveau-
et. Mange projekter har – isole-
ret set – givet særdeles respekt-
able afkast. Men en række stu-
dier har konkluderet: der kan
ikke findes nogen samlet effekt
af bistanden. Denne problem-
stilling har gået under beteg-

nelsen ‘mikro-makro’ paradok-
set, og der er ingen tvivl om at
argumentet har været brugt til
at stille bistanden i et ikke
særligt flatterende lys. 

En af grundene til at det tidli-
gere nævnte studie af Burnside
og Dollar fra Verdensbanken er
blevet modtaget med en vis
sympati i bistandsverdenen, er
da også at de tilsyneladende
løser paradokset på en meget
enkel måde. De konkluderer
nemlig at bistand virker, men
kun når den økonomiske politik
er rigtig. Den måde ‘rigtig’ ma-
kroøkonomisk politik defineres
på, afspejler nøje at specielt
Dollar hører til den hårde kerne
i Verdensbanken.

Sagen er imidlertid at der
slet ikke – som hidtil antaget –
er belæg i litteraturen for eksi-
stensen af et mikro-makro pa-
radoks. I kap. 4 i vores bog
spørger Henrik Hansen og Finn
Tarp: Hvordan påvirker bistand
opsparingen? Hvordan påvirker

bistand investeringerne? Og
hvordan påvirker bistand den
økonomiske vækst? Blandt de
ikke mindre end 131 studier fra
de sidste 30 år som blev fundet
frem for at belyse disse spørgs-
mål, er der kun ét der siger at
den samlede opsparing går ned
som følge af bistand!

Forholdet mellem bistand og
investeringer er endvidere en-
tydigt positiv, og der er endog
meget overbevisende doku-
mentation for en positiv effekt
på væksten. Det vil sige, et kon-
sistent mønster tegner sig: bi-
stand er godt for opsparingen,
får investeringerne til at gå op
og påvirker væksten i positiv
retning. Der er ganske enkelt
ikke noget paradoks at forklare!

Det påvises desuden i bogen
at Burnsides og Dollars studie
er meget følsomt over for data–
og model-specifikation. Ja, når
man gennemfører analysen
som den bør gennemføres iføl-
ge almindeligt accepterede
økonometriske principper, fal-
der det centrale resultat til jor-
den med et brag. I stedet toner
en klar, positiv og robust sam-
menhæng mellem bistand og

vækst frem som er på linie med
andre uafhængige forskeres ar-
bejde og konklusioner.

Det er iøjnefaldende og me-
get betænkeligt at det omtalte
Verdensbank-arbejde ikke er ro-
bust. Det bruges som funda-
ment for rådgivning af regerin-
ger om deres økonomiske poli-
tik. Grænserne mellem viden-
skab og politik (eller forskning
og lobby-arbejde) er imidlertid
ikke blevet overholdt. Dette un-
derstreger derfor klart behovet
for støtte til udviklingsforsk-
ning der er uafhængig af insti-
tutionelle interesser.(Se note 2)

Mange andre temaer
Vi har ovenfor koncentreret os
om de første fire kapitler i den
nye bog. Der er 15 kapitler me-
re! De belyser blandt andet de
forskellige måder hvorpå bi-
stand til fattige lande designes
og leveres. Skiftet fra projekt–
til programbistand diskuteres
indgående, og der advares mod

ureflekteret brug af programbi-
stands-konceptet. Der er i prak-
sis ofte tale om en samling tra-
ditionelle projekter snarere end
egentlige programmer. 

Der gives i bogen også anbe-
falinger på hvordan det tekni-
ske samarbejde med ulandene
kan forbedres. Og generaldi-
rektør Per Pinstrup-Andersen,
en af Danmarks bedst placere-
de udviklingsøkonomer på den
internationale scene, argumen-
terer sammen med Bjørg Col-
ding for at megen fødevarebi-
stand bør lægges radikalt om.

Det fremhæves endvidere at
fattigdomsproblemet er kom-
plekst og har dybe rødder i det
lokale sociale miljø. Her kom-
mer udenlandske donorer ofte
til kort. Alligevel er der meget
som kan gøres, inklusive ind-
satser inden for sundhed, ud-
dannelse, ernæring og sociale
sikkerhedsnet. Så også på det
direkte fattigdoms-reducerende
plan virker bistand.

Kønsdimensionen inden for
udviklingsøkonomien relaterer
sig til et overordnet mål for ud-
viklingsprocessen, at fremme
lighed mellem kønnene. Samti-

dig er det en analytisk kategori
som er vigtig for at indse hvor-
dan husholdninger opererer og
fordeler ressourcer. Begge dele
er centralt for forståelsen af
hvordan bistand bør designes,
og indgår derfor i vores bog. 

Tilsvarende peges der på be-
grebsforvirring på det mil-
jømæssige område. Det konklu-
deres at globale eksternaliteter
kræver en global indsats med
miljøbetingede transfereringer,
men at det ofte overses at vi her
i virkeligheden bevæger os
uden for bistandsområdet.

Endelig er bistanden forbun-
det med de igangværende for-
søg på at reformere den offent-
lige sektor i ulandene, at frem-
me privat sektor initiativ og at
sikre bedre makroøkonomisk
balance og effektiv ressourceal-
lokering. Støtten til reformerne
af den offentlige sektor karak-
teriseres i bogen som utilstræk-
kelig og fejlslagen. Derimod an-
slås en mere optimistisk tone i

diskussionen af støtten til den
private sektor og bistand set i
en makroøkonomisk ressource-
sammenhæng.

Nye udfordringer og
fremtidsperspektiverne
Verden har også efter den kolde
krigs afslutning været præget af
store forandringer. Det kommer
især til udtryk i bogens sidste
del som omhandler en række af
de mere globale og systemiske
udfordringer bistanden står
overfor.

Meget tyder på at den igang-
værende proces mod et mere li-
beraliseret internationalt han-
delsregime vil fortsætte. Det
rejser spørgsmål som hvordan
bistand kan være med til at fi-
nansiere midlertidige tilpas-
ningsomkostninger, at kompen-
sere taberne i liberaliserings-
processen, og at etablere regio-
nalt samarbejde der kan påvir-
ke hvorledes gevinster og tab
fordeles.

Det kan naturligvis diskute-
res i hvilken udstrækning vi her
taler om bistand i mere traditi-
onel forstand, eller bistand som
den ydes gennem EUs struktur-
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Udviklingsbistand er ingen mirakelkur der kan løse alverdens 

problemer. De centrale spørgsmål er om bistand nytter, og om den

kan gøres bedre. Ny forskning fra Københavns Universitet gør op

med myter og forenklede meninger og giver svar på hvad vi har

lært siden professor Mogens Boserup i 1967 spurgte: “Hjælper vi?”
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fonde. Det er imidlertid oplagt
at der her ligger problemstillin-
ger som det internationale bi-
standssystem ikke kommer
udenom at skulle tage stilling
til.

En anden overordnet pro-
blemstilling der presser sig på i
disse år, er behovet for at sam-
mentænke katastrofeindsatser-
ne med den mere langsigtede
udviklingsbistand. Den engel-
ske forsker Tony Addison disku-
terer i bogen især behovet for at
bruge bistand til at forebygge
og forhindre konflikter i at bry-
de ud. Der gives desuden en
række generelle ideer til hvor-
dan dette kan gøres. Det er på
denne baggrund oplagt at vi
har bevæget os langt bort fra
det fokus på kapitalakkumule-
ring der lå til grund for meget
af den tidlige bistandsdebat.
Men det gennemgående tema
er fortsat at bistand nytter.

Professor Ravi Kanbur var i
flere år ankermand på arbejdet
med Verdensbankens udvik-
lingsrapport 2000-2001. Han
forlod imidlertid dette projekt
inden færdiggørelsen, blandt
andet i lyset af krav om at følge

en udviklingspolitisk linie han
var uenig i. I hans kapitel i vo-
res bog har han bidraget med
en række system-kritiske over-
vejelser om sammenhængene
mellem bistand, gæld og kondi-
tionalitet i den afrikanske sam-
menhæng. Der argumenteres
især for at donorerne i fremti-
den bør spille en langt mere til-
bagetrukket rolle, at de skal
blande sig mindre, og endelig
være mere optagne af at skabe
sammenhæng i defineringen og
implementeringen af bistands-
aftalerne. Signalet til Verdens-
banken – men også andre do-
norer – er ikke til at tage fejl af.
Konditionalitet som hidtil prak-
tiseret har ikke virket efter hen-
sigten.

Det afsluttende kapitel analy-
serer den politisk-økonomiske
baggrund for bistandstræthe-
den, og det overvejes om der
eksisterer et rationale for bi-
standen i de kommende år. Det
argumenteres at i al fald tre
mål kan appellere til forskellige
grupper og koalitioner. Disse
mål drejer sig for det første om
en styrkelse af statens kapaci-
tet. Her er således en rød tråd

direkte tilbage til det tidligere
kapitel af Irma Adelman. Hertil
kommer det oplagte behov for
at styrke markedernes funktion
i mange ulande, og endelig at
der stadig vil være behov for so-
ciale sikkerhedsnet.

Afsluttende 
bemærkninger
I bistandsdebatten har vi ofte
mødt en lidt undskyldende
holdning blandt de der har den
opfattelse at bistand nytter. Mi-
kro-makro paradokset stikker
dybt! Vores arbejde sammen
med 27 kollegaer dokumente-
rer imidlertid at svaret på Bo-
serups spørgsmål er et klart ja!
De sidste 50 års bistand har
spillet en central rolle i mange
succesfulde udviklingsforløb,
og bistanden har så afgjort vir-
ket i selv de fattigste og mest
udsatte lande. Det er samtidig
klart at der er plads til forbed-
ringer, og at bistanden ikke al-
tid har virket efter hensigten.

Men når der tages udgangs-
punkt i at en del bistand fejler,
er det vigtigt at huske at bi-
stand designes og gives i en
usikker verden hvor der stadig

er meget vi ikke ved. Vi skal
med andre ord forvente at ikke
alt går godt – helt på samme
måde som at ingen vel ville fin-
de på at rejse tvivl ved eksi-
stensberettigelsen af en over-
skudsskabende privat virksom-
hed blot fordi den har haft visse
tabsgivende aktiviteter. 

Selvfølgelig skal vi være villi-
ge til at lære af det der i bag-
klogskabens skarpe neonlys vi-
ser sig at være mindre effektivt
end det kunne have været hvis
andre valg var blevet foretaget.
Vi håber at vores bog kan fun-
gere som en del af det grundlag
der er nødvendigt for sådanne
overvejelser og fremtidige di-
skussioner. 

Det ville være helt i Boserups

ånd. Han var opmærksom på
værdien af fri og uafhængig ud-
viklingsforskning. Ikke den
hurtige ‘hit og run’-agtige forsk-
ning, eller den type der er mest
optaget af at komme i medier-
ne, men den solide, fagligt ba-
serede samfundsrelevante
forskning. ■

Noter:

1) Finn Tarp (født i 1951) er lektor

ved Økonomisk Institut ved

Københavns Universitet og koor-

dinator af forskergruppen “Devel-

opment Economics Research

Group”. Han har redigeret bogen

“Foreign Aid and Development:

Lessons Learnt and Directions for

the Future” (udgivet på forlaget

Routledge i august 2000) i samar-

bejde med Peter Hjertholm (født i

1960). Han har i en årrække for-

sket i internationale udviklings-

problemer, specielt Afrikas gæld

der var emnet for hans ph.d. af-

handling ved Økonomisk Institut.

Peter Hjertholm er nu forsknings-

bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek. 

2) Professor Dani Rodrik fra

Harvard University har i øvrigt for

ganske nyligt rejst tilsvarende kri-

tik af et andet af David Dollars ar-

bejder. Det drejer sig om den po-

stulerede positive sammenhæng

mellem handel og økonomisk

vækst (se internet-siden http://ks-

ghome.harvard.edu/~.drodrik.

academic.ksg/Rodrik%20on%20D

ollar-Kraay.PDF).
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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.  

Vores arbejde sammen med 27 kollegaer dokumenterer imidlertid at
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Med Venstre som for-
slagsstiller opfordre-
de Folketinget i for-

året 2000 Undervisningsmini-
ster Margrethe Vestager til at
indføre et filosofikum-lignende
fag på de lange videregående
uddannelser. Undervisningsmi-
nisteren har fulgt opfordringen
og har i tæt samarbejde med
Rektorkollegiet udarbejdet et
konkret forslag til implemente-
ring. Fra Venstres side glæder vi
os over at det fremlagte forslag
er helt i tråd med vores oprin-
delige intentioner om filosofi-
kum, selvom faget omdøbes til
videnskabsteori.

Det er nødvendigt for den
studerende at kunne kvalificere
sin faglige specialisering ved at
se den i et større perspektiv og
derudover at kunne se og vur-
dere det pågældende studium i
en bredere samfundsmæssig og
videnskabelig kontekst. 

Vi forventer at filosofikum vil
tilføre disse kompetencer og
derudover styrke tværfaglighe-
den da det vil give grundlaget
for videnskabeligt arbejde.
Tværfaglighed forudsætter fag-
lighed, og faget skal derfor for-
holde sig til filosofiske og vi-
denskabsteoretiske spørgsmål
ud fra en allerede etableret fag-
lig indsigt. Faget placeres såle-
des ikke i begyndelsen af studi-
et, men i slutningen af studiets
1. del.

Filosofikum vil opfylde de
krav om videnskabelig stilling-
tagen der er nødvendige på de
lange videregående uddannel-
ser. Vi er i Venstre derfor glade
for at Undervisningsministeren
og universiteternes rektorer har
meldt positivt tilbage på ideen
med at sikre et filosofikum på
alle lange videregående uddan-
nelser og ikke kun på få udvalg-
te studieretninger. 

Så skete det endelig. Det
Naturvidenskabelige Fa-
kultets bygning på Jagt-

vej 155 D skal rømmes og af-
hændes. Dette sker både på
grund af den nye ‘lejelov’ og det
faktum at bygningen længe har
været nedrivningsmoden. Det
var derfor ikke uventet da vi i
foreningen NOA (Naturhistori-
ske OnsdagsAftener) fik at vide
at vi mistede vores lokaler i
bygningen. 

Da jeg som bagmand for for-
eningen i foråret 2000 første
gang fik at vide at bygningen
skulle rømmes, kontaktede jeg
dekan Henrik Jeppesen for at
snakke om genhusning af fore-
ningen. Dekanen forklarede at
han gerne ville genhuse os,
men han kunne på stående fod
ikke overskue hvor det skulle
være. Han bad os derfor selv at
spørge os for på de forskellige
institutter om de havde et loka-
le de ikke brugte som NOA kun-
ne få. 

Væk med alt overflødigt
Dette var dog lettere sagt end
gjort, og da vi midt i december
2000 fik at vide vi skulle være
ude med udgangen af februar
2001, havde vi stadigt ikke no-
get alternativ. Vi tænkte derfor
på at indrette et hjørne af kæl-
deren under Jagtvej 155 B (na-
bobygningen) til nyt NOA-loka-
le. 

Jeg kontaktede i slutningen
af januar derfor Sekretariats-
chef Elisabeth Bruun for at for-
elægge hende vores idé. Hun
afbrød mig dog hurtigt og sag-
de at NatFak ikke ønskede at
genhuse NOA. Dette kunne jeg
naturligvis ikke forstå da jeg jo
havde en klar aftale med deka-
nen om genhusning. 

Jeg kontaktede derfor deka-
nen. Han sagde at der på grund
af den nye lejelov ikke kunne
blive tale om genhusning. Hans
ord var ordret citeret: “Vi skiller
os af med alt overflødigt”. Det
var altså beskeden en måned
før vi skulle være ude. 

Det var tilsyneladende ikke
noget nyt, men man havde
åbenbart ikke ment at det var
nødvendigt at fortælle os at
man havde tænkt at løbe fra
løftet fra sidste forår. Rent fak-
tisk var man ikke engang inter-
esseret i en dialog om en
løsning.

Dette var i sig selv slemt nok.
Da vi senere sad på NOA og
snakkede om hvad vi nu skulle
gøre, var der en der gjorde op-
mærksom på at Caféen (Mat-
fys-kemikernes bar som også
holder til på Jagtvej 155 D) slet
ikke var sagt op endnu. Derfor
kontaktede vi endnu en gang

Sekretariatschefen og spurgte
om vi i det mindste ikke kunne
få udsættelse til bygningen
skulle være helt rømmet. Sam-
tidig sendte jeg en mail til de-
kanen hvori jeg prøvede at for-
klare det urimelige i NatFak’s
behandling af NOA, og at jeg
syntes at det var lige lovligt dra-
stisk at kalde studenterforenin-
ger ‘overflødige’. Svaret var blot
en henvisning til vores tidligere
korrespondence, og at yderlige-
re henvendelser ikke ville ænd-
re på beslutningen.

Skide sur
Efter dette forløb må jeg sige at
jeg rent ud sagt er skide sur.
Dekanen har kaldt vores arbej-
de i en studenterforening for
overflødigt. NatFak er løbet fra
en klar aftale fra foråret om
genhusning, og vil nu ikke en-
gang høre på vores løsningsfor-
slag. Samtidigt skal vi uden no-
gen begrundelse forlade vores
lokaler, før bygningen skal
være helt rømmet. 

Hvis dette er den generelle
holdning til studenterforenin-
ger på NatFak, går de studeren-
de mørke tider i møde. Det
næste er vel at de begynder at
lukke fredagsbarerne! 

Da jeg startede på mit studie
fik jeg blandt andet et brev hvor
jeg blev opfordret til at engage-
re mig i det sociale liv på mit
studie. Åbenbart mener man ik-
ke dette mere. Jeg er klar over
at NatFak mangler penge, men
at genhuse NOA kan umuligt
være det der vælter budgettet.
Lukningen af NOA’s lokale er
blot endnu en grund der, sam-
menholdt med alle de øvrige
forringelser på NatFak, gør at
jeg ikke længere kan anbefale
folk jeg kender at søge ind på
mit fag (biologi) på KU.

De fleste på KU kan vel blive
enige om at den nye lejelov er
en frygtelig dårlig idé, men at
sociale foreninger skulle sættes
på gaden, kan umuligt være
sigtet med den nye lov.

Torsten Rune, bagmand for 
foreningen NOA

Svar
Det er naturligvis altid ærger-
ligt at miste velerhvervede ret-
tigheder. Det er korrekt at NOA
– der er en forening af nu-
værende og tidligere biologistu-
derende – i en årrække veder-
lagsfrit har rådet over et kæl-
derlokale i Jagtvejsbygningen.

NOA har – som Torsten Rune
også vedgår – længe vidst at
NOA ikke kunne bevare sine lo-
kaler på fakultetet. Det er imid-
lertid ikke korrekt at jeg – eller
min sekretariatschef – har lovet
at vi kunne genhuse foreningen
inden for universitetets ram-
mer. Der er jo ikke noget nyt i
at man fra ministeriet side har
puslet med en huslejemodel –
en huslejemodel der bl.a. har
det sigte at institutionerne nøje
overvejer deres arealanvendel-
se. 

Fakultetet har været nødt til
at foretage arealindskrænknin-
ger med afgivelse af lejemål og
har planer om afhændelse af
større arealandele. Samtidig
har fakultetet desperat behov
for oplagringsplads til muse-
umssamlinger, arkiver med vi-
dere. Vi har derfor også måttet
opsige andre foreninger der har
haft til huse på fakultetet, uden
at de kunne siges direkte at
være en universitetsaktivitet.
Disse har – som NOA – måttet
se sig om efter andre lokaler
uden for fakultetet.

Torsten Rune spørger reto-
risk om sociale foreninger er
overflødige på Det Naturviden-
skabelige Fakultet. Dertil må
jeg svare at det kommer an på
karakteren af sådanne forenin-
ger. Fakultetet kan ikke yde
støtte til enhver forening der
har sit udspring på fakultetet,
med gratis klublokaler. Fakulte-
tet støtter derimod fortsat en
lang række aktiviteter af social
karakter for de studerende, det
være sig studentercafeer, fre-
dagsbarer, kantiner, etc. Disse
er frit tilgængelige for alle stu-
derende på fakultetet. 

Så Det naturvidenskabelige
Fakultet vil fortsat være et fa-
kultet med et levende miljø –
både socialt og fagligt. ■

Henrik Jeppesen, dekan.
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Helt i tråd med Venstres 
ambitioner

■  F I L O S O F I K U M

Er sociale foreninger 
overflødige på NatFak?

■  N E D S K Æ R I NG E R

D E BAT ▼

Det er en lang proces – tids-
horisonten aftalt med rektorer-
ne er at senest i 2004 skal alle
lange videregående uddannel-
ser som minimum udbyde faget
som valgfag. Derved vil resulta-
tet blive en betydelig styrkelse
af videnskabeligheden på de
uddannelser der endnu ikke
har filosofikum-lignende fag. ■

Gitte Lillelund Bech, MF (V),
Medlem af Folketings Uddannel-
sesudvalg

Logik for burhøns
"Et universitets eksistensberettigelse er at producere social og kulturel sammenhængskraft i et offentligt og demokratisk rum.

Sat på spidsen kan dette nu engang ikke lade sig gøre hvis det skal drives som en virksomhed. En virksomheds opgave er ikke at

få et samfund til at hænge sammen, men at få overskud."

Jens Peter Thomsen, studerende på Pædagogik og Socialvidenskab på RUC, kronik i Information 13. februar.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  3  . 2 0 01 13

De unges store søgning til de
humanistiske uddannelser ser
vi som et eksempel på at der er
behov for den mere langsom-
melige fordybelse. Et alternativ
eller en modkultur til det mere
overfladiske og flygtige som i
stigende grad præger vores kul-
tur.

Indførelsen af et genfortolket
filosofikum er et fornuftigt
skridt i retning af at stimulere
behovet for fordybelse og per-
spektivering af de enkelte fag
som de studerende læser. Det
vil også medvirke til at skabe
mere kritiske studerende der er
i stand til at se med kritiske
øjne på såvel deres eget som
andre fag. Forhåbentlig vil de
også blive i stand til at være kri-
tiske over for erhvervslivets

ISynspunkt (Universitetsavi-
sen, 1/2001) skriver forsk-
ningschef Bjarne Lundager

Jensen fra Dansk Industri at
blandt andre de humanistiske
uddannelser på Københavns
Universitet bør erhvervsrettes
så de humanistiske kandidaters
kompetencer i højere grad har-
monerer med erhvervslivets be-
hov. Baggrunden herfor er at et
stigende antal kandidater fra
Humaniora finder ansættelse i
erhvervslivet.

Bjarne Lundager Jensens ide
er udtryk for en grundlæggen-
de forkert tankegang. En ud-
dannelse er ikke udelukkende
nyttig hvis den kan anvendes til
noget praktisk i erhvervslivet;
hvis den kan bruges til at skabe
materielle værdier. Humani-

stisk viden repræsenterer andre
værdier og idealer end det
snævert funktionelle, blandt
andet fordybelse og kritik. 

Bjarne Lundager Jensen har
efter vores opfattelse ikke fors-
tået det humanistiske videns-
områdes tradition, egenart og
mangfoldighed. Humaniora er
et af de steder hvor der (stadig-
væk) gives plads til fordybelse i
de mere ‘åndelige’ dimensioner
af tilværelsen og verdenen. En
‘erhvervsrettet strømlining’ af
de humanistiske uddannelser
vil virke ødelæggende på de hu-
manistiske fags egenart og de-
res popularitet.

Endimensional tænkning
I de sidste mange år er samfun-
dets udvikling gået i retning af

DELTAG I DEBATTEN

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

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

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

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

Debatindlæg indsendes på diskette vedlagt print eller på e-post til uni-avis@adm.ku.dk.

Deadline: se kolofonen på side 2.

Det er med en vis undren
at jeg har fulgt den de-
bat om universitetets

fremtid der er blevet ført her i
avisen under rubrikken ‘Syns-
punkt’. De indlæg der har
været, er formuleret af menne-
sker der står i et eksternt for-
hold til universitetet. Det er fint
at omverdenen interesserer sig
for universitetet. Når interessen
imidlertid kommer fra mere el-
ler mindre driftsøkonomisk
hold, fortjener den at få et par
bemærkninger med på vejen.

Ud af bestræbelser på at ef-
fektivisere statsadministratio-
nen opstod den forvaltnings-
strategi der går under navnet
New Public Management
(NPM). Fra at være rettet mod
den ministerielle og kommuna-
le forvaltning har den nu spredt
sig til snart sagt alle offentlige
institutioner, herunder univer-
sitetet. 

Hovedantagelsen i NPM er at
effektivitet og kvalitet i en of-
fentlig institution bedst tilveje-
bringes ved at lade markeds-
kræfterne råde. Forbilledet er
således den private virksomhed
i fri konkurrence om forbruger-
nes gunst.

Universitetet som
reklamebureau?

New Public Management 
på universiteter
Det medfører for universitetets
vedkommende et krav om at
skifte den demokratiske, kolle-
giale styreform ud med en eks-
tern bestyrelse med repræsen-
tanter fra erhvervslivet der så
kan praktisere management –
som foreslået af dr. med. Steen
Gammeltoft (nr. 19, 2000). 

Da der i offentlige institutio-
ner sjældent er tale om egentli-
ge konkurrencesituationer, for-
søger man at skabe dem kun-
stigt. På universitetet bringes
sådanne kunstige konkurrence-
parametre for eksempel i an-
vendelse i det såkaldte ‘bench-
marking’, (som består i at insti-
tutter på samme område måler
sig med hinanden) og i taksa-
metersystemet (der jo nok kan
få institutterne til at konkurrere
lidt om de studerende). Alt
sammen altså for at øge kvalite-
ten. 

Kvalitetsvurderingen inden
for NPM er overvejende eks-
tern, det vil sige at forbrugerne
afgør hvad der er ‘hot’ og hvad
der er ‘not’. Således kan cand.
merc. Birgit Bangskjær fra
Dansk Handel og Service uden

S Y N S P U N K T

Tilhængerne af New Public Management overser den afgørende

forudsætning: Der er ikke noget marked på universitetet

Af Jakob L. Fink, studerende

■  S VA R  T I L  B JA R N E  LU N DAG E R ,  DA N S K  I N D U ST R I

Bevar humanioras egenart 
– og popularitet

at tøve identificere ‘kunder’– og
de har som bekendt altid ret –
på universitetet (nr. 20, 2000). 

Bag synspunkterne ligger for-
modentlig den antagelse at den
bedste garant for kvalitet er
den frie konkurrence hvilket,
efter kommercialiseringen af
for eksempel tv, kan virke vel
optimistisk. Så vidt jeg kan se,
er der i hvert fald én god grund
til at NPM på universitetet er en
uhensigtsmæssig strategi: Der
er ikke noget marked på univer-
sitetet! Det er absurd at betegne
undervisning og forskning som
varer, og studerende og er-
hvervsliv som forbrugere.
Forskningsfrihed gælder såvel
frihed fra politiske og økonomi-
ske interesser, som frihed fra
modestrømninger hos ‘forbru-
gere’. Universitetet hører ikke
hjemme i reklamebranchen, og
videnskaben bliver alligevel
ubrugelig i markedsføring hvis
tilliden til dens uvildighed for-
svinder.

To forslag til forbedringer
Det har ikke været min hensigt
at udstille ovennævnte debat-
tører som led i en sammensvær-
gelse der forsøger at implemen-

tere NPM på universitetet (i
højere grad end det allerede er
tilfældet!). Men det må påpeges
at en række af deres forslag fin-
des i denne forvaltningsstrate-
gi, og at deres synspunkter der-
for fører til den meget principi-
elle debat om i hvor høj grad
universitetet skal kommerciali-
seres.

Der er sandsynligvis ikke
mange der vil være uenige med
Steen Gammeltoft i at forsknin-
gen kunne trænge til bedre vil-
kår, eller med Birgit Bangskjær
i at det store frafald blandt stu-
derende er et problem.

Som mulige tiltag over for
disse problemer foreslår jeg:

1) At udbuddet af erhvervs-
rettede uddannelser som f.eks.
IT-Højskolen der kan kombine-
res med en bachelor fra univer-
sitetet, forøges. Således kan
man dele sol og vind nogenlun-
de lige ved at lade BA´er forla-
de universitetet og tage en er-
hvervsrettet uddannelse som
erhvervslivet selvfølgelig kan
være med til at indholdsbe-
stemme da det står som aftager.
Og eftersom forskning sandsyn-
ligvis vil være mindre væsentlig
på en sådan uddannelse, og det

derfor kan overvejes hvorvidt
der skal skrives speciale, skal
denne uddannelse ikke høre
under universitetet. 

2) At et studium generale/fi-
losikum forløb implementeres i
bachelorgraden for at styrke
bevidstheden om universitetet
som en traditionsbetinget insti-
tution. Det kunne f.eks. ligge
på 3. - 4. semester og bestå af
en indføring i universitetets hi-
storie, det pågældende fags hi-
storie og videnskabsteori, kom-
bineret med oplysninger om de
muligheder en universitetsud-
dannelse rummer, både forsk-
nings- og erhvervsmæssigt.
Dette vil forhåbentlig gøre val-
get mellem en traditionel uni-
versitetsuddannelse eller en BA
med efterfølgende erhvervsret-
tet uddannelse lettere. ■

Jakob L. Fink, BA i Idéhistorie,
p.t. studerende ved Institut for
græsk og latin.

en stigende kommercialisering
og markedsorientering, hvor
det er de materialistiske værdi-
er der har fået lov til at domine-
re stadigt flere områder af sam-
fundet. De åndelige værdier har
som følge heraf fået mere tran-
ge kår.

Hvis vi vil undgå et fuldstæn-
digt endimensionalt samfund,
befolket med endimensionale
mennesker der som Bjarne Lun-
dager ser alt økonomisk og
funktionalistisk, er det vigtigt
at bevare enklaver hvor det
‘menneskelige vilkår’ betragtes
på en anden måde. Det er vig-
tigt at der eksisterer områder
hvor man kan dyrke det som
der ikke er plads til i et stres-
sende forbrugersamfunds hver-
dag.

indflydelse på forskning og un-
dervisning. En indflydelse der
allerede især viser sig på de tek-
niske og naturvidenskabelige
videregående uddannelser
(som jo i parentes bemærket
befinder sig i en alvorlig rekrut-
teringskrise). ■

Civiløkonom Niels Fleckner Han-
sen og ph.d.-stipendiat Tom Bør-
sen Hansen, Filosofisk Debatfo-
rum (www.modkraft.dk/fd).
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▼ Årets underviser 

Det Juridiske Fakultet
Ved translokationen for Juridiske

Kandidater den 23. marts udde-

ler studenterforeningerne ved

Det Juridiske Fakultet prisen:

Årets Underviser. Prisen gives til

den underviser der har udmær-

ket sig ved en særligt dygtig fag-

lig og pædagogisk indsats. Korte

motiverede forslag kan indleve-

res til Juridisk Diskussionsklub,

Studiestræde 34, e-mail: jd@jd-

ku.dk, tlf. 3532 3324, senest den

12. marts kl. 12.30.

▼ Aftrædelser

Erik Nymark Christensen,

Zoologisk Museum

– takkede af den 31. januar efter

næsten 45 års arbejdsindsats

for museets pattedyrsamlinger.

Museets videnskabelige sam-

linger udbygges til stadighed i

store serier af konserverede

dyr, og der er næppe nogen

museumsmand som har skelet-

teret flere sæler, og ingen an-

den der kan have flået, garvet

og skeletteret flere omkomne

oddere end Erik Nymark. Mu-

seet vil savne sin ankermand –

ikke alene for hans arbejde

med alt fra mus til marsvin,

men også for hans hjælpsom-

me og venlige væsen.

▼ Konfereringer

Læge André Wettergren 

– er konfereret den medicinske

doktorgrad af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet den

23. januar.

Cand.scient. og ph.d. 

Frank Sams-Dodd

– er konfereret den medicinske

doktorgrad af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet den

23. januar.

Cand.scient. Henrik Møller

– er konfereret den medicinske

doktorgrad af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet den

30. januar.

Lektor Benny Karpatschof

– er konfereret den filosofiske

doktorgrad af Det Humanisti-

ske Fakultet den 23. januar.

▼ Pristildelinger

Stud.polit. Hans Peter Lorenzen

– modtog Euclear-prisen 2001 –

den belgiske banks pris – den

30. januar i Bruxelles. Prisen er

på ca. 112.000 kroner og er en

præmie for Hans Peter Loren-

zens afhandling The Euro, The

Dollar and the Equilibrium 

Exchange Rate der er hans af-

sluttende speciale ved KU's

økonomistudium. Specialet har

allerede vakt betydelig op-

mærksomhed for sin kompe-

tente analyse af de seneste års

voldsomme bevægelser i

Euro/Dollar-kursforholdet. 

Lorenzens vejleder, dr.polit. 

Niels Thygesen modtog ved

samme lejlighed ca. 1,1 millio-

ner kroner på vegne af KU der

vil blive anvendt til uddeling 

af Euclear-stipendier blandt

KU-studerende. Det er andet

år i træk konkurrencen får en

vinder fra økonomistudiet ved

KU.

Boliger

▼ Boliger søges

Area: Copenhagen

Period: For 1-2 years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Preferably furnished.

Tenant: French F post-doc, non-

smoker.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: E-mail: naphsica@dsri.dk

or tel. 3532 5731/3331 3932.

Område: København/City

Periode: Fra 1/5 til 31/12-01.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken/bad.

Beboer: M gæsteforsker.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md.

Kontakt: E-mail: LEO@sfi.dk.

Area: Copenhagen

Period: Up to three years.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Kitchen and bath-

room.

Tenant: F research fellow, non-

smoker. 

Contact: Erika Adkins, tel. 

3532 7549, e-mail:

eadkins@mfi.ku.dk.

Område: København 

Periode: Snarest og til 31/12-01. 

Størrelse: Værelse el. 1-2 vær. 

lejlighed. 

Udstyr: Køkken og bad. 

Beboer: Tysk gæsteforsker, ikke-

ryger. 

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Lorenz Gold, tlf. 3532

7415/3532 7443, e-mail:

lgold@mfi.ku.dk.

Område: København

Periode: Fra 15/5 til 15/7-01 samt

august måned.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret samt

køkken/bad.

Beboer: Gæsteforskere.

Kontakt: Pernille Klostergaard,

tlf. 3532 0245, e-mail: 

pernille@kiku.dk.

Område: København

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Beboer: Studerende par.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3819 1076.

Område: København

Periode: For ca. 3 år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Umøbleret, køkken og

bad.

Beboer: K adjunkt ved KU.

Husleje: Ca. kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Margaret Mehl, 

tlf. 3532 8826, e-mail:

mehl@hum.ku.dk.

Område: København K/Ø/ 

Hellerup

Periode: Fra 1/4-01 for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Beboer: Gæsteforsker med fami-

lie, ikke-rygere.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Annette B. Brandi, 

tlf. 3532 7300, e-mail: 

brandi@plab.ku.dk.

Område: København

Periode: Pr. 1/4-01, helst for et

par år.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Køkken, bad.

Beboer: Norsk/svensk par, huma-

nister.

Kontakt: Tlf. 3379 0584, e-mail:

peglegged_parrot@fix.no.

Område: København/

Frederiksberg

Periode: Pr. 1/3-01 for min. 4 md.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Køkken og bad, gerne

møbleret.

Beboer: K stud., ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Pia, tlf. 4581 2154, 

e-mail: piadal@cphling.dk.

Område: København

Periode: 1/3 til 30/6-01.

Størrelse: 1 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: 2 M rumænske fysisk-

studerende.

Kontakt: Emilia Kollemorten, 

Det internationale kontor, 

tlf. 3532 3897, e-mail:

eko@adm.ku.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Fuglebakken Station

Periode: Snarest og for en læn-

gere periode.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. i villa.

Udstyr: Møbleret med adgang til

køkken/bad/vaskemaskine og

have.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md. 

Kontakt: Dorte Lykkegaard, 

tlf. 3810 3326.

Område: Herlev Nord/

Hareskov by

Periode: Snarest og til 1/7-01.

Størrelse: Hus, 4 vær.

Udstyr: Møbleret, altan, have.

Beboer: Ikke-rygere.

Husleje: Kr. 6.200 pr. md. samt

varme/el kr. 2.000 pr. md. 

Kontakt : Irene Mogensen, 

tlf. 3532 0616/4444 0916, 

e-mail: iam@gfy.ku.dk.

Område: Rødovre.  

Periode: Snarest og for 1-2 år.

Størrelse: Rækkehus, 90 kvm. i 2

plan.

Udstyr: Op- og vaskemaskine, 

have.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. samt

el/varme ca. kr. 1.200 pr. md.

Kontakt: Klaus N. Simonsen og

Ban F. Simonsen, tlf. 4061 9717.

Område: Østerbro

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse, 22 kvm. i bo-

fællesskab med to K stud.

Udstyr: Fælles stue, spisekøk-

ken,badeværelse/vaskemaskine

og gårdhave.

Beboer: 25-35 år, uden katte-

allergi.

Husleje: Kr. 3.300 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

kollektivet@paradis.dk.

Område: Indre Nørrebro

Periode: Pr. 15/3-01.

Størrelse: Værelse, ca. 12 kvm. 

Udstyr: Køkken, toilet, bad, va-

skekælder, adg. til grøn gård.

Beboer: K, ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.000 pr. md. ekskl.

tlf.

Depositum: Kr. 2.000. 

Kontakt: E-mail: 

linea@worldonline.dk.   

Område: Skovshoved

Periode: Indtil 31/6-01.

Størrelse: 2 vær. lejlighed, ca. 

53 kvm.

Udstyr: Køkken, brus, have, evt.

møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 4.900 pr. md. samt 

kr. 650 til el/varme.

Kontakt: E-mail: pas@karch.dk,

tlf. 2627 8460.

Område: Nørrebro

Periode: Fra 1/3 til 30/6-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

45 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken/bad,

gårdmiljø.

Beboer: Ikke-ryger uden kæledyr.

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. ekskl.

tlf.

Depositum: Kr. 4.000.

Kontakt: E-mail: 

birgitte.sehested@get2net.dk,

tlf. 3583 7651.

Kollegier

Elers’ Kollegium
Periode: I foråret bliver tre

alumnepladser ledige.

Målgruppe: Hhv. en ph.d.-stude-

rende, en teologi- og en filolo-

gistuderende. De alm. stude-

rende skal have bestået min. 

to års normeret studietid.

Eventuelle slægtninge af fun-

dator el. hustru har fortrinsret.

Størrelse: Værelserne er på 

9-22 kvm. 

Udstyr: Bl.a. bibliotek, sauna og

have med kroketbane. Des-

uden er der tilknyttet enkelte

mindre legater.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. (kandi-

dater kr. 1.725 pr. md.) samt kr.

100 pr. md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Anvend Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier som fås

fra Stipendiekontoret, Fiol-

stræde 22, tlf. 3532 2905. 

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270.

G. A. Hagemanns 
Kollegium
Målgruppe: Studerende med

min. to års beståede studier og

med min. to år tilbage af stu-

diet. Da en alsidig studiemæs-

sig sammensætning har høj

prioritet, søger vi i øjeblikket

ikke studerende fra medicin,

jura, statskundskab, historie el.

dansk. 

Udstyr: Bl.a. fest- og spisesal,

avis- og TV-stue, bibliotek, mu-

sikværelse med flygel, pool- og

bordtennisbord, mørkekam-

mer, værksted, vaskerum,

gruppemøde-/middagsrum. Vi

har to køkkendamer ansat til

at lave mad til os. 

Husleje: Kr. 2.900 pr. md. inkl.

fuld kost.

Yderligere oplysninger: Indstillin-

gen arrangerer rundvisninger:

Indstillingen v/ G. A. Hage-

manns Kollegium, Ulla 

Lønberg/Tobias Rosenberger,

Kristianiagade 10, 2100 Kbh. Ø,

tlf. 3526 0313 lok. 999.

Stillinger 

▼ Jura

Undervisningsassistenter/
manuduktører
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Juridisk Metodelære, et

nyt fag der afholdes på 1. stu-

dieår, 1. semester, med 24 ti-

mer/hold. Faget er en kombi-

nation af praktisk og teoretisk

retskildelære. Undervisningen

afholdes fortrinsvis kl. 8-12.

Ansøgning: Skema findes på

www.jur.ku.dk/ansoegnings-

skema.

Ansøgningsfrist: 9/3-01 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Humaniora

Undervisningsadjunktur
Sted: Københavns Universitets

Østeuropainstitut.

Indhold: Moderne græsk. Stillin-

gen omfatter primært sproglig

undervisning på grundstudiet,

IT-støttet fjernundervisning på

Åbent Universitet samt propæ-

deutisk undervisning.

Omfang: Halv tid.

Ansøgningsfrist: 26/2-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret 

tlf. 3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Professor
Sted: Institut for Matematiske

Fag/Matematisk Afdeling.

Indhold: Området algebraisk tal-

teori. For beskrivelse af de

særlige opgaver, som en evt.

ansøgning må forholde sig til,

se opslagets fulde ordlyd. 

Til besættelse: Snarest muligt. 

Omfang: 5 år. 

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Hans Plesner Jakob-

sen, tlf. 3532 0689, e-mail: 

jakobsen@math.ku.dk.

Adjunkt 
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Distribuerede operativ-

systemer, datanet, distribuere-

de teknikker af betydning for

mobile computing, internet sy-

stemer og distribuerede data-

baser.

Kvalifikationer: Forskning på højt

niveau, herunder betydelig

eksperimentel erfaring.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 30/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Stig Skelboe,

DIKU, tlf. 3532 1449, e-mail:

stig@diku.dk.

TAP-Stillinger

Kontorelev
Sted: Det Teologiske fakultets-

sekretariat på Københavns

Universitet.

Indhold: Bl.a. tekstbehandling,

journalisering, regnskab, stu-

denterekspedition, eksamens-

administration.

Kvalifikationer: Bestået HH, edb

på brugerniveau og gode ev-

ner for dansk retstavning.

Til besættelse: 15/8-01.

Omfang: 2-årig elevtid.

Ansøgning: Vedlagt relevante 

bilag.

Sendes til: Københavns Universi-
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

tet, Det Teologiske Fakultets-

sekretariat, Købmagergade 

44-46, 1150 København K.

Ansøgningsfrist: 2/3-01.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Pia Christensen, tlf. 3532 3608

el. Niels Chr. Tolvang-Nielsen,

tlf. 3532 3605.

Kontorelev
Sted: Afdeling for Sundheds-

tjenesteforskning, Institut for

Folkesundhedsvidenskab

Indhold: Oplæring i regnskab,

indkøb, studieadministration

samt forefaldende kontorar-

bejde.

Kvalifikationer: Bestået HG/HHX

el. studentereksamen/HF med

gennemført HG-S, gode evner

for dansk retskrivning og en-

gelsk samt erfaring med brug

af edb.

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Bibliotekar
Sted: Geografisk Institut.

Kvalifikationer: Interesse i og

flair for IT-baserede biblioteks-

opgaver.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 27/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk – ledige stillinger.

Assistant to the director
of University of 
California Study Center 
Place of employment: The Inter-

national Office, University of

Copenhagen. 

Contents: Assisting the director

in advising UC students about

courses available at University

of Copenhagen and the poten-

tial Danish reciprocity students

about opportunities at the

University of California.

Furthermore developing and

maintaining the information

available on the www. 

Qualifications: Danish University

degree, fluency in spoken and

written English, preferably 

familiarity with University of

Copenhagen policies and 

procedures, and knowledge of

or be willing to learn about

University of California policies

and procedures, especially 

those of the Education Abroad

program.  

Deadline for applications: 7/3-01. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/stil-

linger/ or ask for it at the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
Sted: Afdelingen for Cellulær og

Molekylær Fysiologi, Medicinsk

Fysiologisk Institut, Panum 

Instituttet.

Til besættelse: 1/5-01 el. tidligere.

Omfang: 22,5 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 15/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studentermedhjælp
Sted: Studiekontoret, Det Juridi-

ske Fakultet.

Indhold: Ekspedition, vejledning

af studerende, arrangementer,

sagsbehandling.

Kvalifikationer: Jurastuderende

med studierelevant forenings-

el. erhvervserfaring.

Til besættelse: Snarest muligt, 

efter aftale.

Omfang: Ca. 15 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Gitte 

Kornum, Studiekontoret-JURA,

St. Kannikestræde 11, st.,

1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/2-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se www.

jur.ku.dk/studerende/stillinger.

Yderligere oplysninger: Gitte

Kornum, tlf. 3532 2626.

Øvrige stillinger

Studenterjobs
Vær med til at teste KUs 

hjemmeside

Indhold: Et brugervenlighedspro-

jekt på KUs hjemmeside med

en testdel bestående af inter-

views og opgaveløsning som

de studerende skal overvåge.

Kvalifikationer: Kendskab til in-

ternet generelt samt enten

webudvikling, -design og -pro-

grammering eller til bruger-

venlighed på et fagligt plan. 

Omfang: Ca. 10 studerende til

15-20 timer fordelt over tre

omgange i løbet af de næste

12-18 måneder.

Ansøgningsfrist: 1/3-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Se www.

ku.dk/sa/brugervenlighed el.

kontakt Claus Damgaard, 

e-mail: cld@adm.ku.dk, tlf.

3532 2813 el. Kirstine Kærn, 

e-mail: kik@adm.ku.dk, tlf.

3532 2871.

Studenterjob
Sted: USG, Universitetets Studen-

ter Gymnastik.

Indhold: Medlemsservice, lettere

kontorarbejde og vedligehol-

delse af medlemsdatabase, del-

tagelse i planlægning af års-

program.

Kvalifikationer: Systematisk,

kendskab til Access-database

og gerne interesse for idræt.

Til besættelse: 1/3-01.

Omfang: 15-20 timer/uge. 

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se Kontor@usg.ifi.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Ebbe

Rasmussen, Nørre Allé 53, 

tlf. 3537 6198.

▼ Frivillige søges

Deltagere til 
forskningsprojekt om 
bulimia nervosa
Indhold: I forbindelse med et

nystartet ph.d.-projekt ved In-

stitut for Psykologi på Køben-

havns Universitet om tilknyt-

ningsmønstre hos unge kvin-

der med bulimia nervosa og

deres mødre søges der efter in-

teresserede deltagere. De del-

tagende kvinder vil blive til-

budt et længerevarende indivi-

duelt terapeutisk behandlings-

forløb i universitetsklinikken.

Kvalifikationer: Kvinden skal

være 16-32 år; hun skal opfyl-

de de diagnostiske kriterier for

bulimia nervosa; kvindens mo-

der skal deltage i et interview.

Yderligere oplysninger: Kontakt

ph.d.-stud. Charlotte Sandros,

tlf. 3532 8694.8694.

Ph.d.-stipendier

▼ Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendium/
kandidatstipendium
Mellem lov og praksis i euro-

pæisk arbejdsmarkedspolitik

Sted: FAOS, Forskningscenter for

Arbejdsmarkeds- og Organisa-

tionsstudier, Sociologisk Insti-

tut.

Indhold: Analyse af EU-lovgivnin-

gens faktiske legitimitet og ef-

terlevelse i udvalgte EU-lande

på det social- og arbejdsmar-

kedspolitiske område.

Kvalifikationer: Kandidater og

studerende der forventer at af-

slutte deres studium i nærme-

ste fremtid. Kandidatstipendier

kan kun søges af kandidater

med min. 2 års erhvervserfa-

ring der kan give et halvt års

merit på forskeruddannelsen.

Til besættelse: 1/5-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Hhv. 2 1/2 (kandidat) el.

3 år (ph.d.).

Ansøgning: Skema til ph.d.-sti-

pendier fås på  www.samf.ku.

dk/phd/default.htm. el. ved

henv. til Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet. 

Ansøgningsfrist:  16/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Se

www.faos.dk el. kontakt 

Centerleder Jesper Due, FAOS,

Sociologisk Institut, tlf. 

3532 3299, e-mail: jd@faos.dk.

Ph.d.-/kandidatstipendier
i økonomi
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Opøvelse af en generel

viden om økonomisk teori og

empiriske metoder; en special-

viden inden for området for

ph.d.-afhandlingen; en selv-

stændig forskningsindsats i

form af ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Ph.d.-stipendier

kan søges efter 5+3 eller 4+4

modellen. 5+3 modellen tilde-

les ansøgere med afsluttet

kandidateksamen. 4+4 model-

len tildeles ansøgere med be-

stået 4. år af deres kandidat-

studium el. tilsvarende.

Til besættelse: Pr. 1/5-01.

Varighed: 3-4 år el. efter nærme-

re aftale. 

Ansøgningsfrist: 16/3-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – stil-

lingsopslag.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.

3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk. 

Stipendier 

Sokrates-Erasmus 
studieophold i Europa
Målgruppe: Studerende fra det

humanistiske, samfundsviden-

skabelige og naturvidenskabe-

lige fakultet ved KU.

Støtte: Udvekslingspladser og 

stipendier under de bilaterale

UNICA aftaler i EU’s studen-

termobilitetsprogram: Socra-

tes-Erasmus.

Værtsuniversiteter: Université 

Libre de Bruxelles; Université

Pierre et Marie Curie Paris VI;

Université de Paris VII Denis 

Diderot; Université de Paris´

Nanterre Paris X (NB! Der for-

udsættes franskkundskaber på

højt niveau); Universiteit van

Amsterdam; Università degli

studi di Roma Tre; Université

de Lausanne; Universidad 

Autónoma de Madrid; Univer-

sidad Complutense de Madrid;

Freie Universität Berlin; Univer-

sität Wien.

Periode: Det akademiske år 

2001-2002.

Omfang: 3-10 md.

Ansøgning: Skema og informa-

tionspjecen JEG VIL UD kan af-

hentes på Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24 (man-tor

10-15).

Ansøgningsfrist: 16/3-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Elin 

Kibsgaard, Det internationale

Kontor.

Velux Fonden
Det danske Institut i Athen

Støtte: Stipendier til forsknings-

ophold inden for Grækenlands

og Middelhavslandenes arkæo-

logi, historie, sprog, litteratur,

billedkunst, arkitektur og kul-

turtraditioner: A: Frit ophold

på instituttet; B: Stipendier på

maks. kr. 12.000 pr. md. hvoraf

der skal betales husleje til Insti-

tuttet.

Periode: Fra 1/9-01 til 31/1-02.

Ansøgning: Skema fås fra Det

danske Institut i Athen, Here-

fondos 14 (Platia Aghias Aika-

terinis, Plaka) GR- 105 58

Athen, Grækenland, tlf. 

0030 1 32 44 644 (kl. 8-12), 

fax: 0030 1 32 47 230, e-mail:

info@diathens.com. 

Ansøgningsfrist: 5/3-01.

Yderligere oplysninger: 

Se www.diathens.com.

NORDLYS
Tværfakultært netværk

Målgruppe: Studerende ved KU

der ønsker stipendium og stu-

dieophold ved et nordisk uni-

versitet uden for de faglige

netværk.

Støtte: Studieophold ved de uni-

versiteter der deltager i det

tværfakultære NORDLYS net-

værk.

Periode: Studieophold der be-

gynder i efterårssemestret

2001.

Ansøgning: Skema til NORDLYS

netværket kan fås på Det 

Internationale Kontor, Fiol-

stræde 24, 1172 Kbh. K.

Sendes til: Det Internationale

Kontor.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/sa/inter/.

Det Letterstedtske 
Selskab
Støtte: Til enkeltpersoner maks.

kr. 5.000 til studierejser i et el.

flere af de nordiske lande.

Ansøgning sendes til: Sekretær,

prof. Vagn Skovsgaard-

Petersen, Svanevænget 4, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/3-01.

Yderligere oplysninger: Vagn

Skovsgaard-Petersen, tlf. 

3929 5400.

Hallas-Møller Stipendium
Novo Nordisk Fondens Læge- og

Naturvidenskabelige Komité

Målgruppe: Forskere

Støtte: Stipendium til oprethol-

delse og styrkelse af igang-

værende forskning inden for

dansk læge- og naturviden-

skab fortrinsvis inden for bio-

medicinsk og klinisk forskning

samt biologisk grundforskning.

Maks. kr. 500.000 årligt til

dækning af udgifter direkte

forbundet med forskningspro-

jektet.

Periode: 5 år.

Ansøgning: Skema kan hentes på

www.novonordiskfonden.dk

el. fås ved henv. til Novo Nor-

disk Fonden, sekretariatet, 

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 

2820 Gentofte, tlf. 4443 9038,

e-mail: nnfond@novo.dk. 

Sendes i 9 eks.

Sendes til: Fonden.

Ansøgningsfrist: 27/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.novonordiskfonden.dk.

Novo Nordisk Fonden
Den Læge- og Natur-

videnskabelige Komité

Målgruppe: Forskere ansat i fuld-

tids kliniske stillinger.

Støtte: Seks treårige stipendier

der muliggør sammenhængen-

de biomedicinsk/eksperimentel

forskning gennem delvis frigø-

relse fra klinisk arbejde. Hvert

stipendium er på kr. 1 mio. og

skal gå til aflønning af afløser i

den kliniske funktion.

Ansøgning: Skema kan hentes på

www.novonordiskfonden.dk

el. fås ved henv. til Novo Nor-

disk Fonden, sekretariatet, 

Brogårdsvej 70, P.O.B. 71, 

2820 Gentofte, tlf. 4443 9038,

e-mail: nnfond@novo.dk. 

Sendes i 9 eks.

Sendes til: Fonden.

Ansøgningsfrist: 27/4-01, kl.

12.00.

Vær med til at definere KU’s nye 
internetportal

KU har igangsat et omfattende projekt der skal fremme den

elektroniske dialog mellem universitetet og dets brugere; stude-

rende, ansatte og omverden. Dialogen skal mest foregå via en

portal der samler universitetets nuværende elektroniske kom-

munikationsformer og tilføjer en del nye i en fælles indgang.

Den første fase består af indsamling af ønsker og forventninger

til forskellige brugergruppers elektroniske dialog med universi-

tetet. Derfor etablerer vi et antal fokusgrupper, formentlig en

for hver af brugergrupperne studerende, videnskabeligt perso-

nale og teknisk/administrativt personale som skal drøfte hvor-

dan man kan tænke en internetbaseret dialog mellem bruger

og universitet. 

Vi søger repræsentanter fra alle brugergrupper. Fokusgrupper-

ne skal mødes to gange a ca. 2-3 timer med én måneds mellem-

rum, og det er ikke vigtigt at man er dreven bruger, men nok en

fordel at man kender lidt til internettet. 

Nogle eksempler på elementer i KU-portalen er:

For studerende: Øget selvbetjening i forbindelse med eksaminer

og undervisning, internetbaseret undervisning og diskussions-

fora med tilknytning til undervisningen. 

For videnskabelige medarbejdere: Lettere publicering af artikler,

nyhedsgrupper internt og eksternt om forskningsrelaterede em-

ner samt diskussionsfora. 

For administrativt personale: Nyhedsgrupper om relevante em-

ner, lettere adgang til vejledninger og servicetilbud og on-line

kommunikation med kolleger. 

Har du spørgsmål eller lyst til at være med, kan du kontakte

projektleder Claus Damgaard på tlf. 3532 2813 el. e-mail:

cld@adm.ku.dk. Du kan også tilmelde dig på: www.ku.dk/portal.
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Yderligere oplysninger: Se

www.novonordiskfonden.dk.

Studiefonden for Idræt
Målgruppe: Lærere og studeren-

de ved Institut for Idræt.

Støtte: Til videreuddannelse i fa-

get idræt ved Institut for Idræt

el. formidlet af instituttet i

samarbejde med andre institu-

tioner; til studerende ved insti-

tuttet til specielle arbejder der

retter sig mod faget idræt i

den danske skole.

Ansøgning: Skema fås på

www.ifi.ku.dk el. ved henv. på

tlf. 3532 0823 (kl. 10-11).

Sendes til: Studiefonden, c/o 

Institut for Idræt, Københavns

Universitet, Nørre Allé 51, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 2/4-01, kl. 12.00.

Forskningsstøtte

Statens Forskningsråd 
Større Tværgående Forskergrup-

per – Interessetilkendegivelser

Målgruppe: Ansøger bør være en

anerkendt forsker med erfa-

ring som forskningsleder der

forventes at kunne opbygge

og lede en større tværgående

forskergruppe.

Støtte: Der er afsat kr. 75 mio. til

formålet i 2001, og der kan

søges om bevilling på maks. kr.

100.000 til at forberede en en-

delig ansøgning til etablering

af en Større Tværgående For-

skergruppe. Forskning i flg.

områder: Netværkssamfundet,

IT-læring og pædagogik og In-

tegreret produktion; opfølg-

ning på kortlægningen af det

humane genom; sundheds-

fremme, miljø og fødevarer;

bæredygtig energiforsyning og

-produktion.

Tilkendegivelsesfrist: 19/3-01 kl.

12.00.

Ansøgningsfrist: Efterår 2001. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.forsk.dk/sjvf.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsstyrelsen, fuldmægtig

Bente Møller, tlf. 3544 6375, 

e-mail: bmo@forsk.dk el. fuld-

mægtig Jacob K. Hansen, tlf.

3544 6359, e-mail:

jkh@forsk.dk.

Letterstedtska 
Föreningen
Støtte: Videnskabelige arbejder

med sammenlignende studier i

nordiske forhold; forskeres

gæstebesøg i andre nordiske

lande; konferencer og trykning

af publikationer af fælles nor-

disk interesse; kunstnerisk ud-

veksling. Formålet er at frem-

me fællesskabet ml. de fem

nordiske lande inden for indu-

stri, videnskab og kunst.

Ansøgning sendes til: Letter-

stedtska Föreningens hovedbe-

styrelsen, Box 34037, S-100 26

Stockholm, Sverige.

Ansøgningsfrist: 1/3 og 1/9-01.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Vagn Skovgaard-Petersen, tlf.

3929 5400.

Mette Winkler’s fond til
støtte for kvindeidrætten
i Danmark
Målgruppe: Aktivt arbejdende

inden for det videnskabelige,

pædagogiske eller administra-

tive område i f.m. kvindeidræt.

Støtte: Rejselegater til deltagelse

i konferencer, kongresser, se-

minarer m.v. i ind- og udland,

særligt til rejseophold for del-

tagelse i IAPESGW’s (The Inter-

national Association of Physical

Education and Sport for Girls

and Women) arrangementer.

Ansøgning: Skema findes på

www.ifi.ku.dk el. ved henv. til

tlf. 3532 0823 (kl. 10-11). 

Sendes til: Mette Winkler’s Fond,

c/o Institut for Idræt, Køben-

havns Universitet, Nørre Allé

51, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/3-01, kl. 12.00.  

Legater

Kirsten Schottlænders
Fond
Målgruppe: Studerende, lærere

og forskere inden for det 

iberoromanske område. Ansø-

gere med tilknytning til Ro-

mansk Institut på KU foretræk-

kes.

Støtte: 20 legater til fx studierej-

ser og udgivelsesstøtte. 

Ansøgning: Indehl. budget og

formål samt meddelelse om

evt. støtte fra anden side. Ved

ansøgning om beløb over kr.

10.000 fordres en anbefaling. 

Sendes til: Kirsten Schottlænders

Fond, c/o lektor John 

Kuhlmann Madsen, Romansk

Institut, Njalsgade 78-80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 5/3-01.

Uddeling: Besked inden udgan-

gen af april.

Konsul Axel Nielsens
mindelegat
Målgruppe: Studerende ved sam-

funds- og sprogvidenskabelige

uddannelser. Uddannelser i

handelsmæssig øjemed priori-

teres højest.

Støtte: Legatportioner på kr.

5.000-25.000 i f.m. studieop-

hold i udlandet af min. tre

måneders varighed. Der ydes

ikke støtte til grupperejser.

Periode: Studieopholdet skal

påbegyndes efter 1/4-01.

Ansøgning: Skema fås på SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 1171

Kbh. K. Vedlæg dokumenta-

tion for den udenlandske ud-

dannelsesinstitutions accept af

ansøgerens tilknytning til insti-

tutionen samt fyldestgørende

budget.

Ansøgningsfrist: 1/4-01.

Uddeling: Legaterne uddeles in-

den sommerferien.

Overretssagfører Sigurd
Jacobsens Mindefond
Målgruppe: Studerende inden

for det humanistiske område

den europæiske kulturkreds,

emnet for 2001 er Klassisk Kul-

tur i Italien.

Støtte: Studieophold ved et

udenlandsk universitet af min.

1/2 års varighed.

Ansøgning: Skema fås ved skr.

henvendelse vedl. frankeret

svarkuvert til nedenstående.

Udfyldes og sendes i tre eks.

Sendes til: Advokat Ulrik Ibfelt,

Vimmelskaftet 43, 1161 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Uddeling: Modtagerne får svar

senest 1/8-01. 

Caïx Legatet
Målgruppe: En kandidat el. stu-

derende fra et dansk universi-

tet med gode franskkundska-

ber.

Støtte: Et legat på kr. 75.000 til

humanistiske studier i Frankrig.

Ansøgning: Bilagt projektbeskri-

velse og budget.

Sendes til: Dronning Margrethe

og Prins Henriks Fond, Caïx 

Legatet, Præsidenten for Det

Kongelige Danske Videnska-

bernes Selskab, H.C. Andersens

Boulevard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/3-01.

Andelsfonden
Målgruppe: Unge handicappede

under uddannelse.

Støtte: Enkelte mindre støtte-

beløb.

Ansøgning: Skema fås hos 

Danske Andelsselskaber, 

Axelborg, Vesterbrogade 4A,

1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/3-01.

Yderligere oplysninger: 

Axelborg, tlf. 3312 1419.

Grænsevagtmester 
Kristian Langvad 
Christensen og hustrus
legat
Målgruppe: Tidl. studenter fra

Sønderborg Gymnasium og HF-

kursus der har været i gang

med videreuddannelse i min.

to år.

Støtte: Kr. 40.000 i portioner a ca.

kr. 10.000 efter bestyrelsens

skøn til videreuddannelse ved

et universitet, DTU el. KVL.

Ansøgning: Mrk. legatets navn.

Bilagt kopi af eksamensbevis

fra Sønderborg Gymnasium,

redegørelse for hidtidigt stu-

dieforløb med karakterudskrift

samt økonomiske forhold.

Sendes til: Sønderborg Gymna-

sium og HF, Kongevej 37, 

6400 Sønderborg.

Ansøgningsfrist: 1/3-01.

Yderligere oplysninger: 

E-mail: sg@sndrborg-gym.dk,

tlf. 7442 3427.

Dansk Geofysisk 
Forenings Rejselegat
Målgruppe: 2.-dels geofysikstu-

derende ved KU og AU.

Støtte: Ca. 4 portioner a maks. kr.

1.500 til dækning af registre-

ringsgebyr og rejseudgifter

ved deltagelse i konferencer,

møder, feltarbejde o.l. 

Ansøgning: Indehl. beskrivelse af

formål, kopi af Bachelorbevis

og karakterudskrift samt en

udtalelse fra vejleder. 

Sendes til: Dansk Geofysisk 

Forening, Geofysisk Afdeling,

Juliane Maries Vej 30, 

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/3-01.

Eksamen

▼ Jura

Eksamenstilmelding
Samtlige prøver ved Juridisk 

Bachelor- og Kandidateksamen

Termin: Sommeren 2001.

Tilmelding via internettet: I pe-

rioden 26/2 - 9/3-01 på: www.

ku.dk/selvbetjening/. Husk pin-

kode og at bekræfte tilmeldin-

gen samt et print af denne.

Dispensationsansøgningsfrist:

Ansøgninger om forlænget tid

til skriftlig eksamen skal være

indleveret senest samtidig med

ordinær eksamenstilmelding.

Yderligere oplysninger:

Studiekontoret-Jura, Brand-

stationen, St. Kannikestræde

11, o.g., tlf. 3532 2625.

▼ Samfundsvidenskab

Eksamenstilmelding på
Statskundskab
Eksaminer på bachelor- og 

kandidatuddannelserne 1990- 

og 2000-ordningen (undtagen

Metode B)

Termin: Sommeren 2001.

Tilmelding: Uge 12 på Studievej-

ledningen, vær 126+128: 19/3

kl. 10-14, 20/3 kl. 10-15, 21/3 

kl. 9-14, 22/3 kl. 10-17, 23/3 kl.

10-15.

Tilmelding via internettet: Insti-

tuttet planlægger i øjeblikket

elektronisk tilmelding via in-

ternettet, men ved endnu ikke

om det kan nås til denne eksa-

menstermin. Hvis det lykkes vil

det være muligt at melde sig

til eksamen i uge 11-12 på:

www.ku.dk/selvbetjening/.

Dispensationsansøgningsfrist:

5/3-01.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejledningen, Institut for 

Statskundskab, Rosenborg-

gade 15,1.

▼ Naturvidenskab

Eksamenstilmelding
Eksaminer på bachelor- og 

kandidatuddannelsen

Termin: Sommereksamen 2001.

Fag: De naturvidenskabelige fag;

Matematik, Datalogi, Statistik,

Aktuar, Matematik-Økonomi,

Fysik, Astronomi, Biofysik, Geo-

fysik, Kemi, Miljøkemi, Bioke-

mi, Geografi, Geologi, Geologi-

Geofysik, Biologi og Idræt.

Tilmelding via internettet: I pe-

rioden 26/2 - 9/3-01 på:

www.ku.dk/selvbetjening/ el.

på Studie- og Eksamenskonto-

ret, Øster Voldgade 3. Tilmel-

dingen kan i modsætning til

tidligere ikke finde sted på in-

stitutterne.

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studadm el.

kontakt Studie- og Eksamens-

kontoret, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh. K, tlf. 3532 4260, 

e-mail: NAT-eksamenskontor@

adm.ku.dk.

Kurser

Det Kongelige Bibliotek
Emne: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og bibliote-

kets klassifikationssystemer

Tid: 22/2-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Tid: 2/3-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Emne: Introduktion til tids-

skriftsøgning og artikelsøgning

Tid: 27/2-01, kl. 10.15-13.15.

Sted: Fiolstræde 1.

Emne: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer 

der tilbydes på Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider

Tid: 1/3-01, kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

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

Eventuelle ændringer kan ses

på: www.kb.dk.

Ph.D. Course in Social 
Capital and Development
and workshop in 
Development Economics 
Call for papers

Target group: Both events are

targeted towards economics

Ph.D. students from the Nordic

countries. 

Contents: Social capital theory 

is an exciting new topic that 

broadens our thinking on 

development and offers many

fresh policy insights. In connec-

tion with the course we are

also hosting a workshop in De-

velopment Economics. Papers

are solicited for this. Partici-

pation in the course is not a

requirement for participation

in the workshop.

Lecturers: Pranab Bardhan, Uni-

versity of California, Berkeley;

Marcel Fafchamps, University

of Oxford; Jean-Philippe 

Platteau, University of Namur;

Abigail Barr, University of

Oxford; Eliana La Ferrara, 

Bocconi University, Milan.

Time: June 18-29, 2001.

Place: University of Copenhagen.

Registration form: Vibeke 

Kovsted, e-mail: 

Vibeke.Kovsted@econ.ku.dk.

Organisers: Finn Tarp and Rasmus

Heltberg.

Additional information: See

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

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.

Danske pattedyr 
efterlyses

Zoologisk Museum er det

ene af to museer bag

Dansk Pattedyratlas der nu

beder danskerne om hjælp

til at kortlægge over 500

arter af vildtlevende patte-

dyr i Danmark. Finder man

selvdøde el. trafikramte dyr

som mår, spidsmus, mus og

flagermus samt mindre rov-

dyr som brud, lækat, ilder

og mink, så opfordrer for-

skerne til at man kontakter

museerne. Oplysninger om

møder med spillevende ha-

rer, muldvarpe, pindsvin,

egern, ræve og grævlinger

er også meget velkomne.

For yderligere oplysninger:

Se www.pattedyr.net, el.

kontakt tlf. 7020 7875.

Giv blod!
Bloddonorernes mobile blodbank besøger KUA, Njalsgade 80 den 21.,

22. og 23. februar i tidsrummet kl. 11.30 - 15.30. Der er blodprøvetag-

ning i forhallen, og donortapning i psykologikantinen. Efter et lille

prik og 10 minutter har du givet 1/2 liter blod og et menneske en ny

chance i livet. Der er brug for alle typer - også din.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

www.econ.ku.dk/derg/

phd2001.htm.

Ph.D. Course in modern
Sociological Theory
Contents: A general introduction

to modern sociological theory:

Giddens, Bourdieu, Bauman,

Habermas, Ulrich Beck, 

Luhmann, Foucault.

Time: Introduction on 18/5, main

theoretical course from 27/8 

to 31/9-01. Practical course 

2-3/10-01.

Place: Copenhagen Business

School.

Deadline for registration: 

15/3-01.

Organiser: Øjvind Larsen, e-mail:

Larsen@cbs.dk. 

Full announcement:

www.cbs.dk/stud_pro/phd_eco/

dandeb/catalogue/phd_social_

theory.shtml or contact the 

organiser.

Møder

Kommunistisk-jødisk
identitet
Møde

Emne: Kommunistisch-jüdische

Identität in der DDR-Literatur.

Ein Treffen mit dem Schrift-

steller Jan Koplowitz, Berlin.

Tid: 20/2-01, kl. 13.00.

Sted: RUC, lok. A+B, 03.1.5.

Arrangør: RUC og Studienævn

for Tysk og Nederlandsk, KU,

tlf. 3532 8811.

Kosmopolitismens rød-
der og forudsætninger
Emne: Første debatmøde af 3 

om international politik med

temaet kosmopolitisme

Deltagere: Prof. Jens Bartelson,

KU og forskningsadjunkt 

Mikkel Vedby Rasmussen, KU.

Tid: 20/2-01, kl. 19.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

lok. 201.

Arrangør: Institut for Statskund-

skab, International Debat.

Yderligere oplysninger: Casper

Sylvest, e-mail:

sylledreng@get2net.dk. 

Orientering til førsteårs-
studerende på Idræt
Indhold: Skitsering af mulighe-

derne på Idræt: Kompetence-

pakken, 1- el. 2-fagskandidat

m.m.

Tid: 21/2-01, kl. 16.00-17.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Arrangør: Den Naturvidenskabe-

lige Studievejledning, e-mail:

NAT-nsv@adm.ku.dk, tlf. 

3532 4228.

Hysteriets kulturelle 
fortællinger
Hertoft-eftermiddag

Indhold: Mandlige pædagoger

føler sig mistænkt for sexmis-

brug af børn. Schmidts seksual-

kritiske antipædagogik har et

bud på hvad vi kan gøre i en

“hystorisk” tid som denne der

blomstrer med hysteriets kultu-

relle fortællinger.

Oplægsholder: Peter Schmidt.

Tid: 22/2-01, kl. 16.00-18.00.

Sted: Borgmester Jensens Allé 55,

opg. 61a, psykiatrisk afd. O’s

aud.

Arrangør: Dansk Forening for 

Klinisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

Begyndelsen
Oplæg om kristendom

Foredragsholder: Studenterpræst

Nicolai Halvorsen.

Tid: 22/2-01, kl. 16.00.

Arrangør: Studenterpræsten på

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Besøg KVINFOs bibliotek
Indhold: Kom og hør hvad biblio-

teket kan tilbyde og om cen-

trets mange øvrige aktiviteter.

Biblioteksleder Jytte Nielsen

afslutter aftenen med et fore-

drag om de sidste 40 års store

forandringer af danske kvin-

ders liv. 

Sted: KVINFOs bibliotek, 

Christians Brygge 3.

Tid: 22/2-01, kl. 19.30.

Forfatteraften med 
Niels Lyngsø
Indhold: Krop og digt: Med ud-

gangspunkt i sin egen praksis

vil Niels Lyngsø tale om forhol-

det mellem krop og digt: Om

digtets krop, dets fysiske frem-

træden som lyd og grafik og

om kroppens oplevelse af dig-

tets komplekse form.

Tid: 22/2-01, kl. 20.00.

Sted: Farvergade 27, opg. H.

Entre: Ikke-medlemmer kr. 25.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.stud.hum.dk/Studenter-

kredsen.

Spiseforstyrrelser – 
et kulturelt symptom
Sted ændret

Indhold: Foredrag om anorexi,

bulimi og tvangsoverspisning –

et eskalerende symptom i vort

velfærdssamfund i dag. Sund-

hedssystemets behandlingstil-

bud erklæres ‘svigtende’. Piger

og kvinder føler sig misfor-

stået, men ikke syge, når de

spises af med diagnoser. Hvad

handler spiseforstyrrelserne

om kulturelt set? Er madkon-

trollen et udtryk og spejlbille-

de af et kontrolmønster om-

kring socialiseringen af piger?

Hvordan spiller puberteten en

væsentlig rolle i udviklingen af

en naturlig berøringen med

kroppen? Hvorfor er det spe-

cielt kvinder der lider?

Foredragsholder: Stud. og rådgi-

ver Maria Lin Selander.

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

19.00-21.00.

Sted: Fiolstræde 4-6, Metro 11.

Arrangør: Maria Lin Selander, e-

mail: lin.selander@get2net.dk.

Behandlingsformer I
– Indblik i Gestalt- og
Kognitiv terapi
Debatmøde

Oplægsholdere: Hanne Hostrup

og Irene Oestrich. 

Tid: 27/11-01, kl. 16.00-19.00.

Sted: KUA, Psykologikantinen.

Arrangør: Gaffel1998, e-mail:

camildin@hotmail.com.

Jan Lindharts katekismus
Studiekreds

Indhold: I rammerne af en mål-

tidsgudstjeneste gennemgår

studenterpræst Hans Anker

Jørgensen Roskildebispens

Katekismus - børnelærdom for

voksne s. 1-40.

Tid: 27/2-01, kl. 19.00

Sted: Hans Tausens Kirke.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager,

www.hum.ku.dk/sma.

Møde i Polymorfien
Emne: Cancer among 302834

AIDS patients in the United

States by Morten Frisch, Afd.

for Epidemiologisk Forskning,

SSI.

Tid: 6/3-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Naturressourceforvalt-
ning og miljøproblemer 
i udviklingslande – 

informationsmøder
Overbygningsuddannelsen 

SLUSE – Danish University Con-

sortium on Sustainable Land Use

and Natural Resources Manage-

ment 

Tid: 28/2-01, kl. 12.15

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4.

Tid: 8/3-01, kl. 12.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.agsci.kvl.dk/sluse.

Yderligere oplysninger: Torben

Birch-Thomsen, Geografisk 

Institut, tlf. 3532 2570, e-mail

tbt@geogr.ku.dk.

Studie- og eksamens-
teknik på naturvidenskab
Vejledningsmøde

Tid: 1/3-01, kl. 16.30-18.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

aud. 1. 

Arrangør: Joan N. Mathiasen og

Den Naturvidenskabelige 

Studievejledning, e-mail: 

NAT-nsv@adm.ku.dk, tlf. 

3532 4228.

Seminarer og 
workshops

Kroppens udtryk
– fra det guddommelige
til det fragmenterede
Kulturkreds Asiens forårsseminar

Indhold I: Amerta Movement, en

nutidig bevægelsesudvikling

på Java baseret på traditio-

nelle rødder ved Lise Lavelle.

Tid: 19/2-01, kl. 18.00-20.00.

Indhold II: Japansk butô teater

ved Annette Max Hansen.

Tid: 12/3-01, kl. 18.00-20.00.

Indhold III: Lecture demonstra-

tion of South Indian Kutiyat-

tam dance ved Gopal Venu og

Bent Holm.

Tid: 2/4-01, kl. 18.00-20.00.

Indhold IV: Krop og køn i kinesisk

teater ved Alette Scavenius.

Tid: 28/5-01, kl. 18.00-20.00.

Alle seminarer afholdes på 

Asien-instituttet, Leifsgade 33,

6., lok. 607.

Yderligere information: Alette

Scavenius, e-mail: 

alette@scavenius.dk el. 

Gunhild Borggreen, e-mail: 

gunhild@hum.ku.dk el. Asien-

instituttet, tlf. 3532 8822.

Samfundsmagten og
magten i samfundet 
i Danmark før 1350
Den sidste del af seminarrækken

Indhold I: Korstog ved verdens

yderste rand. Danmark og Por-

tugal i 1100-tallet ved lektor

Kurt Villads Jensen, Institut for

Historie, Kultur og Samfunds-

beskrivelse, Syddansk Universi-

tet Odense.

Tid: 22/2-01, kl. 15.00-17.00.

Indhold II: Det politiske system i

Danmark med udgangspunkt 

i pantsættelsen af det danske

rige ved forskningslektor, ph.d.

Anders Leegaard Knudsen, 

Institut for Historie, KU.

Tid: 8/3-01, kl. 15.00-17.00.

Indhold III: The Scandinavians

and the Continent: Mirror Ima-

ges of Social and Political Or-

ganizations ved prof. Sally N.

Vaughn, Center for Medieval

and Renaissance Studies, 

University of Houston.

Tid: 22/3-01, kl. 15.00-17.00.

Indhold IV: Det kanoniske slægt-

skab i landskabslovene ved

cand.mag. Helle Sørensen,

Middelaldercirkelen, KU.

Tid: 5/4-01, kl. 15.00-17.00.

Alle seminarer afholdes på

KUA, lok. 16-1-114.

Seminarrækken afsluttes med et

symposium i dagene 

19-21/4-01.

Arrangør: Middelaldercirkelen

og Institut for Historie.

Yderligere oplysninger: Michael

H. Gelting, tlf. 3532 8282, 

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

De nye syndromer – 
psyke eller soma
To mini-symposier

Indhold I: Ondt i livet? Ved psy-

kolog Lise Ehlers. Hvad gør vi?

Ved speciallæge Susy Mikkel-

sen.

Tid: 26/2-01, kl. 14.15-16.00.

Sted: Panum Instituttet, Mini 

Auditorium I (29-01-30).

Indhold II: Mellem psyke og soma

ved psykolog Camilla Schrøder

Lassen. Kvinder på arbejdsmar-

kedet og mistillids-syndromet

ved adjunkt Else Nygaard.

Tid: 5/3-01, kl. 14.15-16.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum B,

aud. TB.

Arrangør: Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, afd. for Medi-

cinsk Kvinde- og Kønsforsk-

ning, tlf. 3532 7970.

Language and gesture
Seminar

Oplægsholdere: David McNeill,

Chicago; Marianne Gullberg,

Nijmegen; Elisabeth Engberg-

Pedersen, København.

Tid: 1/3-01, kl. 13.15-17.00.

Sted: IAAS, KUA, lok. 7.3.114.

Arrangør: Netværket Ikonicitet

og Struktur.

Yderligere oplysninger: Elisabeth

Engberg-Pedersen, tlf. 3532

8664, e-mail: eep@cphling.dk.

The Law and 
Development Complex
Fau Conference 2001 

Contents: Focus on the cross-

roads between law and deve-

lopment and how law is con-

ceptualized from a develop-

ment perspective and explores

questions related to the diffe-

rent conceptualisations of law

and their consequences for 

social, cultural, political and

economic processes. Work-

shops on: Time for Reconcilia-

tion; Law as a Means to Devel-

opment; Law and Regulation;

Law and Customs.

Keynote speakers: Robert B. 

Seidman, Professor Emeritus of

Law; professor Ann Seidman,

directors of ‘Program on Legi-

slative Drafting for Democratic

Change’, Boston University,

School of Law; Stella Mukasa,

Consultant, specialised on 

human and legal rights of 

vulnerable groups, especially

women; Else Øyen, Professor

and Chair of Comparative

Research programme on 

Poverty (CROP), University of

Bergen.

Time: 1-3/3-01.

Place: Kursuscenter, Grenå.

Organiser: The Association of 

Development Researchers in

Denmark, FAU secretariat, c/o

CDR, Gl. Kongevej 5, DK-2200

Cph.

Additional information: 

Ulla Løfqvist, tel. 3385 4690, 

Wednesdays 9-12 or 

e-mail: fau@cdr.dk.

Heidegger und die Antike
Seminar

Emne: Diskussion af hovedvær-

ket Pindar. Menschenlos und

Wende der Zeit i forlængelse

af gæsteforelæsning 1/3, se s.

19.

Oplægsholder: Professor emeri-

tus Michael Theunissen, Freie

Universität, Berlin.

Tid: 2/3-01, kl. 10.00-13.00.

Sted: Goethe-Institut, Nørre

Voldgade 106, 2.

Tilmelding: Til arrangørerne.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi, tlf. 3532 3676, 

e-mail: ist@teol.ku.dk og 

Goethe-Institut, tlf. 3336 6464.

Near East Epigraphy
Seminar

Lecturers: Prof. Omar al-Ghul, 

Irbid; prof. Jan Retsö, Göte-

borg; Ph.d. Torben Vester-

gaard, København; cand.mag.

Religion. Krig, fred og forsoning

Seminar den 24. februar kl. 11-16 om tre af verdens mest kon-

fliktfyldte områder: Irland, Syd- og Vestafrika og Palæstina. Der

stilles skarpt på religionens rolle under konflikten og senere i

forsoningsprocessen. Oplæg ved Morten Warmind, Anne Palu-

dan og Jørgen Bæk Simonsen. Seminaret finder sted på KUA i

lokale 13.1.59 og er arrangeret af Studentermenigheden på

Amager der kan besøges på hjemmesiden www.hum.ku.dk/sma.
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Studieophold i 
udlandet 2002-2003
Vejledningsmøde

Overvejer du at tage på et

studieophold i udlandet?

Vil du søge om indstilling

til et studieophold under

en af KU’s samarbejdsafta-

ler? Information om ansøg-

ningsprocedurer, generelle

oplysninger o.m.a.

Tid: 6/3-01, kl. 15.00.

Sted: Studiestræde 6,

Studiegården, Anneks B.

Arrangør: Det Internatio-

nale Kontor, tlf. 3532 2626.

Yderligere oplysninger: 

Se www.ku.dk/sa/inter. 

Vejledningspjecen JEG VIL

UD kan fås ved henvendel-

se i Fiolstæde 24, 2. 
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▼ Humaniora

Cand.mag. Ivan Smilianov

Titel: En moderne islamist fra

Sudan - Bidrag til forståelsen

af nogle aspekter ved Hasan

Al-Turâbîs tænkning.

Tid: 23/2-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

Snorresgade 17-19, lok. U3.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån på Det Kgl. Biblioteks

Information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Carsten Niebuhr Instituttet.

Cand.mag. Ida Klitgård 

Titel: A Modernist Poetics of the

Sublime in Virginia Woolf’s The

Waves. 

Tid: 2/3-01, kl. 13.00 præcis

Sted: KUA, lok. 18.2.173.

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 Engelsk Institut, KUA.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. 

Carsten Ryttersgaard

Titel: An Analysis of Structure

and Function of three Plant

Cell Wall Degrading Enzymes.

Tid: 20/2-01, kl. 14.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

aud. 3.

Cand.scient. Kasper Stefan 

Frederiksen

Titel: A Neoproterozoic 

carbonate ramp and base-of-

slope succession, the Andrée

Land Group, Eleonore Bay

Supergroup,  North-East 

Greenland

Tid: 23/2-01 kl. 14.00. 

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, aud. A.

Cand.scient. Britta N. Krath

Titel: Enzymology and physiology

of plant phosphoribosyl 

diphosphate synthases.

Tid: 2/3-01, kl. 14.15.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140, Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

Mette Bie, tlf. 3532 3712.

Foged, Danmarks Tekniske Uni-

versitet.

Opponenter ex auditorio: Kan til-

melde sig inden forsvarets be-

gyndelse hos forsvarslederen.

Yderligere oplysninger: Dispu-

tatsen kan købes hos Geograf-

forlaget, tlf. 6444 1683 el. hos 

Peter Japsen, GEUS, tlf. 

3814 2514, e-mail: pj@geus.dk.

Indstillingen kan fås ved henv.

til Det Naturvidenskabelige 

Fakultet, tlf. 3532 4256 el. 

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

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Cand.jur. Kim U. Kjær

Titel: Den retlige regulering af

modtagelsen af asylansøgere i

en europæisk kontekst.

Tid: 26/2-01, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, Bispe-

torvet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Juridisk Laboratorium, Studie-

stræde 34 og på Det Juridiske

Fakultets dekansekretariat, St.

Kannikestræde 11, 1.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.med. Peter Høgh

Titel: Apolopoprotein E (APOE) –

genotypens betydning for

patofysiologi og sygdomsfor-

løb ved Alzheimers sygdom og

ved dissemineret sklerose.

Tid: 16/2-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, bygn. 93,

aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: hoegh@

pet.rh.dk el. tlf. 5850 3630.

Bo Dahl Hermansen, Køben-

havn; lektor Kim Ryholt.

Time: 9/3-01, kl. 10.00-15.45.

Place: Carsten Niebuhr Intitute,

Snorresgade 17, lok. U3.

Registration: For lunch contact

CNI, tel. 3532 8900.

Organiser: Carsten Niebuhr 

Institute.

Additional information: 

E-mail: eksell@hum.ku.dk.

Samvær og sport

Fællessang i Vartov
Indhold: Folketingsformand Ivar

Hansen vælger sange.

Tid: 22/2-01, kl. 16.30.

Sted: Farvergade 27, opg. H.,

1.sal.

Arrangør: Grundtvig-Akademiet,

Vartov, tlf. 3313 7670, e-mail.

vartov@vartov.dk.

Ledige tennisbaner
Tennisbaner til leje både hverdag

og weekend ved Institut for 

Idræt, Nørre Allé 51.

Periode: Fra 1/5 til 30/9-01.

Yderligere oplysninger: Lene Bay,

tlf. 3532 0834 (kl. 8-15).

Disputatsforsvar

▼ Naturvidenskab

Peter Japsen

Titel: Fra kridthav til Vesterhav.

Nordsøbassinets udvikling vur-

deret ud fra seismiske hastig-

heder.

Tid: 9/3-01, kl. 14.00 præis.

Sted: Studiestræde 6 o.g., aud. A.

Officielle opponenter: Prof. Sierd

Cloetingh, Vrije Universiteit

Amsterdam og prof. Niels 

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

En virksomhedsteoretisk videnskabsteori 
om de antropologiske videnskaber
Dr.phil. Benny Karpatschof, Inst. for Psykologi, KU

Tid: 15/2 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

History of ideas: competing visions of Europe
Jan Ifversen, Centre for European Cultural Studies

Tid: 19/2 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

Arr.: Det Danske Center for Menneskerettigheder, George Ulrich, GU@humanrights.dk

Earthquake Preparedness in Japan and the Green Bar Project:
A Case of Policy Marketing
Prof. Bruce H. Lambert, European Institute of Japanese

Studies, Stockholm

Tid: 20/2 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3. sal, lok. 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844

Historiske og kulturelle forudsætninger 
for det moderne Armenien
Rektor, dr.phil. Henning Lehman, Aarhus Universitet

Tid: 20/2 kl. 19.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Cafeen

Arr.: Dansk Selskab for Kaukasusforskning 

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20 

The European Union as a Necessary Security Arrangement 
– a Historical Perspective
Cand.scient.pol., chief consultant Søren Toft, Venstre

Tid: 21/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Christian Traditions in Contemporary Polish Literature
Dr.phil. Dariusz Chemperek

Tid: 21/2 kl. 14.15-15.00

Sted: Købmagergade 50, trin 28

Arr.: Center for Kunst og Kristendom, tlf. 3532 3623

Israel-Palæstina 
– diskussion af aspekter af over 100 års konflikt
Mogens Pent

Tid: 21/2 kl. 19.15

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr.: DHS, De HistorieStuderende

Entré: Kr. 10 for ikke-medlemmer 

Menneskerettigheder for palæstinenserne 
– en forudsætning for fred
Pernille Frahm, medlem af EU-parlamentet

Tid: 21/2 kl. 19.30

Sted: Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet, Palæstina-gruppen, tlf. 3871 6734

The Environmental Consequences of the Kosovo Conflict 
Formand Pekka Haavisto, UNEPs Balkan task force

Tid: 22/2 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk 

IND PÅ 
HUMANIORA

Af Per Fibæk Laursen

En indføring og studie-
vejledning i humanioras væs-
en og historie.
Kr. 148,-

Om humanistiske studiers 
popularitet, historie og 

hemmeligheder

TELEFON 33 75 55 60

Skaf en million til verdens flygtninge
Torsdag den 3. maj fra klokken 18 til 20 afholder Dansk Flygtningehjælp igen landsind-

samling til verdens flygtninge og søger i den forbindelse studerende til at indgå i en koor-

dinatorgruppe i København. Gruppens opgave er blandt andet at finde udleveringssteder

og ruter til indsamlerne samt skaffe opmærksomhed omkring indsamlingen gennem 

medier og forskellige arrangementer. Der vil i nær fremtid blive holdt et møde for alle 

koordinatorer i København. Vil du være med, så ring til Ulrik Bjørn på tlf. 3373 5335.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Den håndskriftlige overlevering af islandske sagaer
Stefán Karlsson, æresdoktor ved KU

Tid: 27/2 kl. 15.15 

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Arr.: Oldnordisk Forum, oldnordiskforum@hum.ku.dk 

Boundary Layer and Flow Separation: 
Patterns in Water and Sand
Adj. prof. T. Bohr, Professor DTU

Tid: 28/2 kl. 15.15

Sted: HCØ, aud. 3

Arr.: Fælleskollokviekomiteen for NBI, NORDITA og DSRI

ASEF: A Keystone in the ASEM Process
Ambassadør Delfin Colomé, ASEF Executive Director

Tid: 1/3 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, tlf. 3254 8844 

Vestsahara: En vanskelig men nødvendig fred
Khadija Mohsen-Finan, det franske udenrigspolitiske institut, IFRI  

Tid: 1/3 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Heidegger und die Antike
Professor emeritus Michael Theunisssen, Freie Universität, Berlin

Tid: 1/3 kl. 19.30

Sted: Goethe-Institut, Nørre Voldgade 106, 2. 

Arr.: Institut for Systematisk Teologi, tlf. 3532 3676

Michael Theunissen er æresdoktor ved

Københavns Universitet og en af Tysk-

lands store nutidige filosoffer. Han er

blandt dem der kender den tyske idealis-

me bedst, hovedsagelig Hegels. I sit netop

udkomne hovedværk “Pindar. Menschen-

los und Wende der Zeit” gør han status

over sin livslange beskæftigelse med me-

tafysik og poesi lige fra førsokratikerne til

Heidegger. Theunissen afholder tillige et

seminar den 2/3, se rubrikken andetsteds i

avisen.

Redskaber, sprog og intelligens hos chimpanser og bonoboer
Ph.d. Bjarne Westergaard

Tid: 1/3 kl. 19.30 

Sted: August Krogh Instituttet, aud. 1

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

The Role of Gesture in Language, Thought and Communication
Prof. David McNeill, USA

Tid: 2/3 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)

Tiltrædelsesforelæsning: Reproduktion fra fosterliv til senititet
Prof., dr.scient. Anne Grete Byskov

Tid: 2/3 kl. 16.15

Sted: Krogh Instituttet, aud. 1

Arr.: August Krogh Instituttet, Erik Hviid Larsen, tlf. 3532 1570

Den dansk-russiske ekspedition til Berings Ø 
og udgravningen af kommandør Vitus Berings grav
Svend E. Albrethsen, Rigsantikvarens 

Arkæologiske Sekretariat

Tid: 22/2 kl. 19.00

Sted: Vandkunsten 5, 1., aud. 1

Arr.: Danish Network for East European Pre/historic research, www.itai/dnepr

Kierkegaard-forskning hjemme og ude
Prof., dr.phil. Billeskov Jansen

Tid: 22/2 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44 o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, tlf. 3376 6922

A Micro-Sociological Theory 
of Violence
Prof. Randall Collins, University of 

Pennsylvania og Cambridge University

Tid: 23/2 kl. 10.00-12.00

Sted: Frue Plads, Hovedbygningen, HO 6

Arr.: Socologisk Institut, tlf. 3532 3280 

Randall Collins is perhaps one of the most well

known among contemporary American socio-

logists. He has written extensively on a number

of central themes, from revisiting the classics to

engagements in contemporary issues. His book

on Weber has just appeared in Danish (Hans 

Reitzels Forlag 2000), and his magnum opus “The

Sociology of Philosophies – A global Theory of 

Intellectual Change” (Harvard 1998) is considered

a milestone in sociological theory based on the

study of networks and in the social study of

knowledge.

Trauer, Öffentlichkeit und Intimität. Zum Wandel der Textsorte
Todesanzeige in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
Prof., dr.habil. Angelika Linke, Universität Zürich

Tid: 23/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.8

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

Apects of Turkish/German bilingual language development
Prof. Carol Pfaff, England

Tid: 23/2 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)

Recent developments in Europe’s immigration policy
Morten Kjærum, The Danish Centre for Human Rights

Tid: 26/2 kl. 14.00-16.00

Sted: Studiestræde 38, Kirkesalen

Arr.: Det Danske Center for Menneskerettigheder, George Ulrich, GU@humanrights.dk

Preventing offending by tackling risk factors
Dr. David P. Farrington, Institute of Criminology, Cambridge University

Tid: 26/2 kl. 14.15-16.00

Sted: Hovedbygningen, aud. 8

Arr.: Retsvidenskabeligt Institut A, ved professor Ulla V. Bondeson, tlf. 3532 3166

Teatrets gen-ritualisering i det 20. århundrede. 
Fra Antonin Artaud til Euginio Barba
Lektor Geert Hallbäck, KU

Tid: 26/2 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
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køl hvilket
gav dem den
helt rigtige
temperatur og
sørgede for
bevare ingre-
diensernes
friskhed. Der
var rigeligt
med brød, men pålægssalaten
fyldte godt om end den var i
sparsomt selskab med et par
stykker grønsalat og en enkelt
skive tomat. 

På den anden side af bordet
blev den obligatoriske dansk-
vand med citrus til syv kroner,
inklusive pant, indtaget, mens
jeg selv forfaldt til en cocio ca-
caomælk, også til syv kroner in-
klusive pant.

Menukortet bød ud over
sandwich med blandt andet
kalkun, leverpostej og ost med
skinke også på et velassorteret
udvalg af drikkevarer. Jeg lod

Postbesørget blad

(0900KHCFO R S K N I NG S F R I T  O M R Å D E ▼

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 grim-

me, at alle sanser på forhånd går i baglås? Hvor brygges den

ækleste ruskomsnusk? Hvis æg er grønnest? Vi måler kanti-

nernes STÅ-procent i tunger ud af halsen. 

Cafelitten
Økonomisk Institut

Bispetorvet, 1167 København K.

Åbningstider: Mandag til fredag 8-15

Bassedrengens Dagbog

Kirsten Haagensen

Skiltet annoncerer studen-
ter-frokoststue, og Cafe-
litten lever også godt op

til intentionerne om at være
kaffebar. Hvis du derfor er træt
af kedelige kantiner og higer ef-
ter caféstemning og studentiko-
se frokoststuer, er Cafelitten det
helt rigtige sted at nyde froko-
sten. Her kan du snuppe en
sandwich, repetere valutakur-
serne og læse dagens avis.

Økonomisk Institut er place-
ret i Indre By hvilket betyder at
de studerendes frokostpenge
ofte bliver lagt hos pizzariaet
og smørrebrødsforretningen
om hjørnet. Fremmødet på Ca-
felitten var da også noget sløvt
denne fredag eftermiddag hvor
deres udsendte madanmelder
med ledsager dristigt begav sig
af sted gennem det dunkle og
stilige interiør for at finde kæl-

deren på Økonomisk Institut.
Salatbaren er desværre luk-

ket om fredagen netop på
grund af det ringe fremmøde,
mens resten af ugen byder på et
varieret udbud af diverse salat-
tilbehør og en del flere besatte
stole.

Fredag kan man i stedet nyde
en lækker sandwich med deli-
kat pålægssalat, mens behovet
for traditionelle storbyagtige
caféaktiviteter opfyldes. I god
københavnerstil udlånes mode-
rigtige brætspil som backgam-
mon og skak mod pantsætning
af studiekort, mens den aktuel-
le film- og caféguide giver mu-
lighed for en velstruktureret af-
ten i City.

Dekorativ udsugning
Cafelitten kan ikke opfylde
trangen til et varmt måltid da
stedets koncept sigter mod et
begrænset udvalg, men det er

også okay da den intime indret-
ning af det rummelige kælder-
lokale virker afstressende. Alle
sorger glemmes. Farverne er
smukt afstemt i hvidt, gråt, sort
og brunt, mens de to små vin-
duer giver mulighed for at titte
op på gadens travle københav-
nerben.
Loftets imponerende rørsystem
af udluftningskanaler giver
stærke associationer til Pompi-
dou-centret i Paris og sætter det
funktionelle i fokus, mens den
søvndyssende summen fra
rørene blander sig med en mild
Whitney Houston.

Sandwich på køl
Min ledsager og jeg forsøgte at
sprede os på menukortet og
slog os endeligt på sandwich
med henholdsvis æggesalat og
hønsesalt til en pris af 20 kro-
ner per styk.

Sandwichene havde ligget på

Torsdag
16.48: Weekend i kikkerten. Kalenderen er helt

blank. Jeg fik alligevel ikke skrevet mit telefon-
nummer med vaniljesirup på Karens inderlår
efter kaffedrikningen på Pussy. Det var en helt
igennem kultiveret date. Det var overhovedet
ikke i nærheden af en date. Og hun har ikke
ringet.     

16.53: Søster ringer. Hun er sgu da for sød. Mis-
under hendes energi. Tretten år og bristefær-
dig af ægte spænding over at Zididada kommer
til Ølstykke i weekenden. Hun har skændtes
med mor over sin nye top. Ikke så meget fordi
den stumper et sted to tommer under solar
plexus, men mere over de nitter hun har
strøget på tværs over barmen. Der står Subur-
bian Trash. Hun løber til og fra mens vi taler.

Der løber konstant SMS-beskeder ind til hende
som hun lige skal tjekke. Hun får sig en kære-
ste efter tre minutters netchat. Hun lægger på. 

17.11: Jeg er helt udmattet. Hun har lært at sige
multikultur og velfærdschauvinisme.

17.12: Og hvad har storebror lært på et halvt år
som unistud.? At sige diskkvota. At resignere
over de manglende tegn på intelligent liv på
harddisken. At prøve at leve op til alle stereoty-
perne om være en coladrikkende machorøv
der hader grønsagstærte. At elske FORTRAN
programmering og science fiction.

18.14: Adam ringer og vil i byen. Får lyst til at gi-
ve den som DIKU-stud. fra helvede for en nat.
Leve op til de værste fordomme.   

00.13: Vega. Hvorfor tager de min vævsprøve ved

indgangen? Måske har science fictionfanta-
sterne ret?

00.15: Pausebilledet starter. Duuuuuuut.

Fredag
13.17: Vågner. Totalt blackout. Jeg ved kun ét:

Adam putter sig ind til mig. Tjekker om under-
drengene sidder hvor de skal. Lettet. Må også
hellere lige kigge efter om der er sat overvåg-
ningskameraer op.

Der gives fra én til fem tunger, 

hvor én er fremragende og fem uspiseligt.

Pompidou-design 
på økonomi
Intim indretning, afslappet cafémiljø og lækre sandwich er

grundsubstansen i polit’ernes studenterbaserede frokoststue. 

Universitetsavisen har besøgt kælderen under Bispetorvet

mig friste af den populære var-
me cacao som med sin gode
smag af mere end bare kogt
vand levede ganske fornuftigt
op til forventningerne. En dyk i
slikskålene kaldte kun på gan-
ske få kroner. Vi snoldede for to
kroner mini-romkugler og jord-
bærbolsjer.

Den venlige service med en
fin redegørelse for indholdet af
sandwichene vakte tillid til
køkkenet og tæller stort i en
middelkarakter på tre tunger. ■
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AFRYDNING – Princip-

pet om selvafrydning

hører med til livet i en

studenterbaseret frokost-

stue.


