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Medier og demokrati i netværkssamfundet
Medieudviklingen fremmer ikke blot koncentration og kommercialisering, men også dannelsen af nye netværk,
diskussionsfora og oplysningsveje. Professor Ib Bondebjerg kridter banen op til det store forskningsprojekt om
medier og demokrati som forskere fra humaniora og samfundsvidenskab ønsker at gennemføre med midler fra
“Større tværgående Forskergrupper” LÆS SIDE 8-9

Universitetsavisen

Lystæmmerens
hemmelighed
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Så kom hun endelig på besøg, den 41-årige danske atomfysiker fra Harvard, professor Lene Hau. Hun blev verdensberømt på først at bremse lysets hastighed til cykelryttertempo, og derefter helt at standse det, spærre det
inde og slippe det løs igen. I sidste uge lagde hun så også hele den forsamlede skare af forskere og studerende

Nydanske studerende De sætter liv i KUA
Farcisterne er dette studieårs hidtil bedste bud på
føler sig isolerede
at skabe fællesskab og studiemiljø på KUA. Efter

brag af en festforelæsning kvitterede for Ole Rømer-

den første succes er målet at forene studerende
fra hele Københavns Universitet i én stor kulturel
højborg. LÆS SIDE 6

Studerende med flygtninge- og indvandrerbaggrund føler sig ikke hjemme på Københavns Universitet. Manglende integration i studiemiljøet
resulterer ikke blot i ensomhed, men også i dårligere muligheder for at gøre karriere, viser en pilotundersøgelse fra statskundskab. LÆS SIDE 3

D E B AT S I D E 1 0

på Niels Bohr Instituttet for sine fødder da hun med et

medaljen ved at løfte sløret for perspektiverne i at
kunne tæmme lyset. Læs side 4-5

·
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Hjemmeside om handicapstøtte
Københavns Universitet har fra i år fået ansvar for at studerende med handicap modtager den nødvendige
specialpædagogiske støtte (SPS), så de kan følge undervisningen og gå til eksamen. Til det formål er det nu
også blevet lavet en hjemmeside med orientering til nuværende og kommende studerende med handicap og
til ansatte på KU.
Læs mere på: http://www.ku.dk/sa/uddannelserogvejledning/

K U M M E N TA R
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Formidlere søges
Af Joan Conrad,
professor

Øresund Summer
University slår portene op

N AT U R FAG S D I DA K T I K – Det nye formidlingscenter på Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder fra efterårssemestret kurser i naturfagsdidaktik. Kurserne er
især rettet mod studerende på 3.-4. år. Kurset tager fat på problemer som: Hvorfor
er det så svært at lære naturvidenskab? Hvilken undervisning fremmer forståelsen?
Og hvordan driver man forskning i undervisning og læring? Det vil også snart blive
muligt at søge ph.d.-stipendier samt åremålsansættelser af adjunkt og lektor inden
for naturfagsdidaktik.
Centret kan helt eller delvist finansiere projekter der har til formål at forbedre undervisningen. For yderligere at fremme formidlingen på de naturvidenskabelige fag
er der netop blevet nedsat en projektgruppe der skal undersøge studieforløb og frafald på hele fakultetet.
Læs mere på: www.naturdidak.ku.dk.

E

r der mere liv på Mars end der er på universitetet mellem Skt. Hans dag og
første hverdag i september? Det er en
sejlivet myte at auditorierne er lukket, de studerende surfer, lærerene holder fri og laboratorieudstyret står og samler støv.
Intet kunne være mere forkert. For mange
lærere er det tiden til at færdiggøre større sammenhængende forskningsopgaver. En del studerende arbejder på specialer eller er på feltstudier. En mindre, tapper gruppe forbereder
sig ihærdigt på reeksamination.
I de senere år har stadig flere studerende
valgt at bruge sommeren, her eller i udlandet,
til at tage et ekstra, frivilligt semester med intensive og fuldt meritgivende kurser.
I sommeren 1996 afholdt 11 højere uddannelsesinstitutioner i København et internationalt sommeruniversitet i forbindelse med Kulturby 96. Kulturuniversitetet samlede næsten
500 studerende fra 50 forskellige lande og blev
en succes der kaldte på gentagelse.
I år afholdes sommeruniversitetet i Øresundsuniversitetets (ØU) regi. Øresundsuniversitetet er som bekendt et samarbejde mellem 12 institutioner i Øresundsregionen, otte
på den danske side og fire på den svenske. Fra
16. juli til 24. august 2001 slår ØU derfor portene op for ‘Øresund Summer University’ der
bygger bro, ikke bare mellem den danske og
svenske side af Øresund, men også mellem ellers adskilte fagområder og imellem 240 danske, svenske og internationale studerende.
I seks hektiske uger skal de fordybe sig i faglige problemstillinger, for en dels vedkommende leve i nye kulturer med nye svære sprog og
ikke mindst besøge fagrelevante virksomheder
og institutioner i regionen.
Halvdelen af ØU´s institutioner er direkte
fagligt ansvarlige for kurserne på sommeruniversitetet, men de lærere der med stor entusiasme har stået i spidsen for planlægningen,
har arbejdet sammen med de øvrige institutioner i ØU om projektet.
Undervisningen på sommeruniversitetet
2001 afholdes på følgende institutioner:
Københavns Universitetet, Danmarks Tekniske
Universitet, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjkole, Roskilde Universitetscenter, Det Svenske Lantbruksuniversitet i Alnarp og Lunds
Universitet.
Alle studerende vil få lejlighed til at krydse
broen og opleve andre sider af regionen end
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den de har udsigt til fra deres auditorier eller
laboratorier.
Kurserne udbydes fortrinsvis inden for de
områder hvor ØU har sine spidskompetencer,
og hvor vi allerede arbejder sammen med erhvervsliv, offentlige myndigheder og forskningsparker i regionen. Dette samarbejde foregår i de såkaldte platforme, hvoraf Medicon
Valley Academy for bioteknologi er den mest
kendte, fx for at være i stand til at tiltrække
højteknologiske arbejdspladser til regionen og
til universitetets kandidater. Der er således
kurser inden for IT, miljø, levnedsmiddelforskning, bioteknologi og skandinaviske studier.
Undervisningen, der foregår på engelsk, er
på overbygningsniveau, og kurserne udløser
12 ECTS points svarende til knapt et halvt semester. Ud over kurserne bliver der på en fælles seminardag udbudt særlige fællesforelæsninger om etik, politik og teknik. Desuden tilbydes et fælles program der introducerer de internationale studerende til den sagnomspundne nordiske kultur og de lettilgængelige sprog,
dansk og svensk.
Sigtet med Øresund Summer University er
at tilbyde studerende en unik chance for at
specialisere sig inden for et givent fagområde
og at bygge bro mellem det akademiske miljø
og erhvervslivet i regionen.
Der vil være mulighed for virksomhedsbesøg, fx. har Axis, en svensk IT virksomhed, inviteret de IT-studerende ud i praksis. Derudover har både Arla Foods og Novo Nordisk adopteret studerende og givet stipendier til at dække deres rejseomkostninger og ophold i regionen.
Sommeruniversitetet udfylder desuden en
vigtig funktion ved at gøre internationalt opmærksom på Øresundsregionen som en attraktiv studie-, videns- og forskningsregion.
Som formand for Øresundsuniversitetet har
jeg netop med fuld støtte fra de øvrige rektorer
meddelt at også ØU´s sommeruniversitet er
kommet for at blive. I år er projektet finansieret af Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet i Danmark. Næste gang vil vi nok
også søge på den anden side af sundet efter finansiering.
Sikkert er det at tilbuddet om sommeruniversiteter, hvad enten de gennemføres lokalt,
regionalt eller internationalt, er blevet et nyt
skud på stammen ved siden af de traditionelle
forårs- og efterårsuniversiteter. ■
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Brug dit speciale
DATA B A S E – Ligger dit speciale og samler støv ? Så er specialebasen.dk måske en
mulighed. Databasen er et tilbud til alle kandidater fra de danske universiteter der
ønsker at formidle deres specialeforskning ud til et bredere publikum. Som kandidat
skal du blot uploade et referat på cirka to sider, derudover kan du også vælge at
uploade dit speciale i fuld længde. Når en bruger af basen printer netop dit referat
eller speciale ud, tjener du penge på det. Journalister eller andre interesserede brugere får mulighed for at kontakte dig via mail hvis han/hun har brug for yderligere
information om dit arbejde. Fordelen for dig er at du får mulighed for at få dit arbejde omtalt i pressen, og du kan tjene penge på det. Det er gratis at blive en del af specialebasen.dk og bag initiativet står to tidligere studerende fra RUC og KU i samarbejde med webbureauet Juul & Stejle. Databasen er ikke åbnet endnu, men jo før
den bliver fyldt op, jo før åbner den. På dette link har du mulighed for at uploade dit
speciale: http://www.specialebasen.dk/preupload1.html.

Nominer din yndlingslærer
U N D E RV I S N I NG S P R I S – Københavns Universitets Almene Fond modtager nu og frem til
den 1. oktober forslag til universitetets undervisningspris for 2001. Prisen - som har fået sit
navn efter matematikeren Harald Bohr - tildeles en af universitetets fastansatte lærere for
god og inspirerende undervisning. Udover en
net lille porcelænsugle modtager årets underviser 25.000 kroner ved årsfesten i november i
år. Tanken bag ‘Årets Harald’ er at understrege
at undervisning bør have samme status i universitetets liv som forskning. Alle universitetets studerende og ansatte er velkomne til at
indsende motiverede navneforslag til rektor. Motiveringen skal være kortfattet - højst en A4-side. Indsendes i lukket kuvert, mrk. ‘Årets Harald’ til Ledelsessekretariatet,
Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K. Forslagene vil blive behandlet
med fuld diskretion.
FOTO: SCANPIX
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Udmærkelse til udviklingsforskning
E VA LU E R I NG – Udviklingsministeren bad sidste år et internationalt udvalg om at
lave en gennemgang af den udviklingsforskning der finansieres af danske bistandsmidler. Resultatet blev fremlagt 15. maj, og her var ros at hente til flere forskergrupper på Københavns Universitet, blandt andet Institut for Antropologi, DERG-gruppen på Økonomisk Institut og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Også universitetets Nord-Syd-satsning bliver fremhævet. Generelt opfordrer de internationale eksperter til at der satses endnu mere på udviklingsforskningen i Danmark for at hjælpe
nogen af verdens fattigste lande.

Medlem af Dansk Fagpresse
Avisen udgives af Københavns Universitet
20 gange årligt og sendes til alle studerende og ansatte.
Abonnement: 100 kr. årligt.
For udlandet 200 kr. årligt.
Udebliver avisen rettes henvendelse
direkte til det stedlige postkontor.
Ved længere tids udeblivelse til:
Studieadministrationen, att. Inger
Pedersen, tlf. 35 32 28 68 eller

Anne Grete Skrydstrup, tlf. 35 32 29 17,
Fiolstræde 22, 1171 København K.
Debat- og læserindlæg modtages per email
eller på diskette og med print. Skriv venligst
hvilket tekstbehandlingsprogram, der er
brugt.
Deadline (kl. 10)
Nr.

11
12
13

Udkommer

21/6
23/8
6/9

Meddelelser

Debat

11/6
13/8
27/8

13/6
15/8
29/8

Fortvivl ikke
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“Nogle gange føler man sig bare så magtesløs når ens ordforråd i en hed diskussion pludselig svigter én. Det
er ydmygende at få nogle skriftlige opgaver tilbage med den besked at lærer eller medstuderende bare ikke
forstod hvad du har skrevet.(...) Fra at være en person som har ordet i sin magt, er man pludselig blevet en
person som har svært ved at magte selv de mest simple ting. Men fortvivl ikke. Du bliver bedre til det, det
kræver bare en ekstra indsats og ekstra tid fra din side.”
Fra artiklen “Etniske minoriteter på lægestudiet” af Christopher Schäfer, 6. semester (Tyskland).
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Trykt i rushåndbog på medicinstudiet, Universitetsbogladen, 2000

Nydanskere
føler sig
isolerede

Studerende med anden etnisk baggrund end dansk

risikerer at havne uden for studiemiljøet. Det betyder

ikke kun ensomhed, men formentlig også dårligere

muligheder for at gøre karriere, viser en pilotunder-

søgelse fra statskundskab

Af Lise K. Lauridsen

S

tuderende og kandidater
med flygtninge- eller indvandrerbaggrund gennemfører deres uddannelse på
trods. En ny undersøgelse
blandt 25 studerende og kandidater med anden etnisk baggrund end dansk på Institut for
Statskundskab viser at studiemiljøet og forholdet til de andre
studerende ikke har det for
godt.
Bag undersøgelsen står studieleder på statskundskab Jens
Hoff og integrationskonsulent
Mehmet Demirtas der kalder
undersøgelsen den første af sin
art i uddannelsessystemet.
De studerende og færdige
kandidater der svarede på spørgeskemaer og deltog i længerevarende interviews, er meget
forsigtige med at komme med
kritik. Generelt er de meget tilfredse med studiet rent fagligt,
men når snakken går på det sociale, udtrykker de nydanske
studerende irritation, ubehag
og bitterhed.
Nogle har problemer med at
få kontakt til de danske studerende. Andre har det svært ved
at komme med i et samarbejde.
For eksempel er nogle skuffede
over ikke at kunne være med i
en læsegruppe. Andre har oplevet at blive smidt ud af læsegruppen uden forklaring.
Den dårlige eller manglende
kommunikation mellem de nydanske og danske studerende
bliver tolket som et tegn på distance af de studerende med
indvandrer- og flygtningebaggrund.
– Det er jo et utroligt følsomt
emne, det her. Hvordan er
de danske studerende over for
‘fremmede’ studerende? Studiemiljøet er en selvfølge for de
fleste, men undersøgelsen viser

hvor tæt koblet det sociale og
faglige egentlig er. Manglen på
social kontakt går ud over det
faglige, siger Jens Hoff.
Ensomt studieliv
For mange af de studerende
med udenlandsk oprindelse er
det svært at finde mening med
de oplevelser de har været udsat for på studiet.
Den manglende kontakt har
den selvforstærkende virkning
at de nydanske studerende
trækker sig endnu mere tilbage
fra sociale aktiviteter, forklarer
Mehmet Demirtas:
– At være ensom, isoleret og
føle sig meget lidt velkommen
gør det ikke nemmere at tage
del i studiemiljøet.
Distanceringen skyldes dog
også i nogle tilfælde manglende
danskkundskaber. Studieleder
Jens Hoff mener ikke det er
universitetets opgave at tilbyde
kurser i dansk til studerende
med indvandrer- og flygtningebaggrund, men at det i stedet
skal overvejes hvordan danskundervisningen på gymnasieniveau kan forbedres.
Manglende danskkundskaber er dog ikke nødvendigvis et
tegn på manglende faglighed.
Men den sproglige usikkerhed
har sin effekt på hvordan de
studerende opfatter studielivet:
en kalder det ‘deprimerende’ og
en anden ‘et helvede’.
Helt gennemgående føler de
studerende i undersøgelsen sig
ikke som en del af studiemiljøet.
Følelsen af ensomhed og distance har yderligere en effekt:
de færreste nydanske studerende og kandidater føler sig som
ligeværdige i forhold til deres
medstuderende.
At problemet skulle være mere tilspidset på statskundskab
end på andre studier, tror hverken Hoff eller Demirtas på.

– Statskundskab har et virkelig godt studiemiljø med mange
aktiviteter og deltagere. Jeg
tror situationen kan være langt
værre andre steder. Men undersøgelsen har da fået os til at
overveje om der skal andre typer af aktiviteter til, siger Jens
Hoff.
Trætte af hensyn
Studielederen overvejer også
andre metoder for at få gjort integration til en naturlig del af
fællesskabet på statskundskab.
Både ved optagelsen, undervejs
i studiet og når de studerende
er ved at være færdige, skal der
sættes ind.
Specielle kurser for studerende med anden etnisk baggrund
bliver der ikke tale om på statskundskab. Indsatsen skal være
for alle. Mange af de nydanske
studerende har det nemlig rigtig skidt med ‘særlige indsatser’
og ‘speciel hensynstagen’ fordi
det bare endnu engang antyder
at de skulle være anderledes og
svagere. Og det er de langt fra.
– Vi har også mødt en utrolig
selvbevidst gruppe studerende
der har taget det store skridt
ind i det danske uddannelsessystem. De er på rette vej, væk fra
tidligere generationers fattigdom og analfabetisme. Men de
er også i konflikt med samfundets opfattelse af nydanskere
som gruppe og deres egen bevidsthed om hvad de faktisk
har opnået. Derfor harmonerer
positiv særbehandling ikke
særlig godt med at være studerende på universitetet, siger
Mehmet Demirtas.
Ikke racisme
At de studerende på statskundskab skulle være intolerante eller racistiske er der dog ikke
tegn på. Men de studerende er
produkter af det samfund de le-

UDENFOR – Nogle studerende med anden etnisk baggrund end
dansk føler ikke at de bliver lukket ind i fællesskabet af danske
studerende, viser en pilotundersøgelse lavet på statskundskab.
Og manglen på socialt miljø kan sætte sine spor også på det rent
faglige udbytte på studiet.

ver i, og det er stadig meget
hvidt og homogent.
– De fleste studerende er
uforberedte på mødet med nydanskere. De er også påvirket
af diskussionen om de etniske
minoriteter i samfundet, men
har ligesom de fleste andre ikke
nogen erfaring i at omgås folk
der taler anderledes, ser anderledes ud og opfører sig anderledes. Jeg tror de trækker sig tilbage fordi de mangler viden og
erfaring, og ikke fordi de er bevidst racistiske, siger Mehmet
Demirtas.
At en enkelt studerende forsøgte at sabotere undersøgelsen og truede studieleder Jens
Hoff med bål og brand, betegner han som en absolut undtagelse.
Studieleder Jens Hoff håber
at undersøgelsen generelt vil få
folk til at åbne sig lidt mere op i
det daglige:
– Ideen med undersøgelsen
er at få folk til at tænke sig om
inden de automatisk lukker af.

Det er åbenbart ikke kun indvandrere og flygtninge, men
også udvekslingsstuderende
der oplever de danske studerende som svære at komme ind
på livet af. Mange studerende i
dag er meget selvoptagede og
karrierebevidste. Hvorfor skulle jeg anstrenge mig når jeg ikke får noget ud af det rent karrieremæssigt, spørger de. Og
den tankegang befordres af den
måde studierne er skruet sammen på – hvor du hele tiden
skal gøre det hurtigere og
bedre og uden svinkeærinder,
siger Jens Hoff.
Mangel på netværk
Anledningen til at sætte undersøgelsen i værk var en henvendelse fra en lektor der igennem
tæt kontakt til nuværende og
tidligere studerende med anden etnisk baggrund fik indtryk
af at de uanset faglige evner
havde utrolig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
Denne tese kan dog ikke

dokumenteres af cand.scient.pol’ernes fagforening Danmarks Jurist- og Økonom Forbund (DJØF). Men Jens Hoff
mener dog alligevel at der kan
være problemer med arbejdsløshed:
– Kun halvdelen af de færdige kandidater fra statskundskab på Københavns Universitet
er medlemmer af DJØF. Og vores mistanke er at mange af de
studerende med flygtninge- og
indvandrerbaggrund ikke er
medlemmer. Derfor vil vi ikke
feje problemet af med at DJØF
ikke mener det eksisterer. For
mig er det en personlig fiasko
når nogle af vores kandidater
ikke kan få arbejde, og udfra
undersøgelsen er det mit indtryk at problemet er reelt. Derfor skal vi også satse mere på
de initiativer der allerede er
med praktikordninger og Videnskabsbutikken hvor du kan
lave projekter for kommende
arbejdsgivere. ■
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Ole Rømer-medaljen
Ole Rømer-medaljen blev indstiftet af Københavns kommune 25. september 1944 på 300 års dagen for den
verdenskendte astronoms fødsel og regnes for den fornemste danske naturvidenskabelige hædersbevisning.
Ud over selve medaljen og æren falder et kontant beløb på 10.000 kroner. Medaljen blev senest uddelt i 1989
til matematikeren Uffe Haagerup og er tidligere uddelt til bl.a. Bengt Strømgreen, Åge Bohr og Ben Mottelson. Lene Hau er den første kvinde der tildeles æren. At hun beskæftiger sig med lys falder fint i tråd med

FYSIK ▼

prisens navn. Ole Rømer (1644-1710) påviste blandt andet at lys har en endelig hastighed.

Med eksprestog til evigheden
I januar 2001 lykkedes det professor Lene Vestergaard Hau og hendes forskerkolleger
at bringe lyset til stilstand i en superkold og tæt atomsky i ‘slow-light’ laboratoriet ved
Harvard Universitet. Dermed blev vejen åbnet til fremtidens superhurtige kvantecomputere –
og til en af Danmarks største videnskabelige hædersbevisninger, Ole Rømer-medaljen

Af Anders Tychsen

D

et var ganske uventet
og overraskende at professor Lene Vestergaard
Hau og hendes kolleger på University of Harvard i USA i januar havde held til at stoppe lyset.
Men ved to banebrydende eksperimenter har de overvundet
et af de fundamentale problemer på vejen mod kvantecomputere – superhurtige computere der efterlader nutidens computere halsende efter sig som
hunde der jager biler på en motorvej.

Det vakte allerede berettiget
international opmærksomhed
da Lene Hau i 1999 som chef
for det syv mand stærke ‘slowlight team’ ved Harvard med sit
første eksperiment havde held
til at sænke lyset til nogenlunde
samme hastighed som hundene
på motorvejen – en teknologisk
landvinding der åbner for et
helt nyt felt af fysisk forskning.
Selvom den kun 41-årige Lene Hau er uddannet fra Aarhus
Universitet, hvor hun tog sin
ph.d. i firserne, har hun gode
faglige kontakter til forskerne
på Københavns Universitet.

Dette blev kraftigt understreget
da hun onsdag den 23. maj på
Niels Bohr Institutet fik overrakt Ole Rømer-medaljen for
fremragende naturvidenskabelig forskning.
Ved samme lejlighed viste
hun vejen frem for Niels Bohr
Institutets samlede forsker- og
studenterskare da hun præsenterede sine eksperimenter og
endnu upublicerede data ved et
brag af en festforelæsning.
Det store Auditorium 1 ved
H.C. Ørsted Institutet er ellers
ikke nemt at fylde, men til Lene
Haus foredrag sad de studeren-

de på trapperne og hvor der ellers var plads, hvilket ikke er set
siden den kendte fysiker Jens
Martin Knudsens afskedsforelæsning i 2000.
Ole Rømers arvtager
Med usvigelig præcision, og
med den reneste midtjyske accent til sit ellers perfekte engelsk, guidede den nu verdensberømte Vejle-pige publikum
sikkert igennem lavhastighedseksperimenterne.
Hendes professionelle mine
tydeliggjorde for alle at her var
tale om en selvsikker, utroligt

Sådan stoppes lyset
For at forstå hvordan man tæmmer lyset, er man nødt til at forstå hvad lys er.
Lys kan opfattes som to ting, enten som en strøm af partikler
der kaldes fotoner, eller som en bølge. Ligesom lydbølger udbredes i luft, udbredes lysbølger i et elektromagnetisk felt. At
stoppe lyset og derefter genudsende det præcis samme lys (bølgelængde og retning), lyder umuligt.
Ifølge Einsteins relativitetsteorier er lysets hastighed konstant, men dette gælder kun i vakuum. Når lys passerer gennem
andre medier, bliver det ofte bremset, hvilket også er skyld i at
lys afbøjes når det passerer fra vand til luft eller glas. Denne
sænkning i lysets hastighed er normalt lille, og lyset passerer
stadig igennem både vand og glas med en fænomenal hastighed.
Lysets hastighed gennem et materiale beskrives ved et såkaldt refraktionsindeks der beskriver hvor meget lysets hastighed sænkes når det passerer igennem forskellige medier. Jo
højere refraktionsindeks, des langsommere hastighed da materialets atomer vekselvirker med lyset. Materialets atomer virker
som risengrød mod en grydeske. Jo tykkere grød, des langsommere vil grydeskeen trække igennem den.
Kolde atomer
Den grød Lene Hau og hendes kolleger anvendte, er en gas der
består af godt 1012 natriumatomer som er nedkølet til et par
nannokelvin, eller milliondele af en grad over det absolutte nulpunkt på -273,15 grader Celsius.
Atomerne holdes fast i en slags atomsky ved hjælp af en magnetisk ‘atomfælde’. Atomskyen er basalt set en sammenhængende masse af afkølede atomer. Denne afkøling medfører dels
dannelsen af et såkaldt Bose-Einstein kondensat, men mere vig-

tigt i denne sammenhæng er at den lave temperatur forhindrer
at atomerne vekselvirker for kraftigt, hvilket ville have ødelagt
atomskyens specielle optiske egenskaber.
Denne gas af atomer tillader normalt ikke lys at gennemtrænge det. Men gassen kan gøres gennemsigtig ved at belyse den
med en laserstråle, kaldet en koblingsstråle. Denne gør gassen
selektiv transparent, det vil sige at en sondepuls (en laserpuls)
kun kan passere atomskyen hvis den har en bestemt bølgelængde og dermed farve.
Koblingsstrålen agerer som et kontrolcenter for alle trafiklysene i en storby. Den sørger for at alle trafiklysene der normalt
er røde, skifter til grønt, hvilket lader sondepulsen passere
atomskyen.
Hvis dette kontrolcenter fjernes – hvis koblingsstrålen slukkes som sondepulsen passerer gennem gasskyen – skifter trafiklysene tilbage til rød og stopper sondepulsen med det samme.
Dette er ikke det samme som at gøre gassen mørk, hvilket absorberer sondepulsens lys uden mulighed for genudsendelse.
Når koblingsstrålen tændes igen, fortsætter sondepulsen sin rejse. Det betyder at information der er indkodet i sondepulsen,
kan opfanges igen, lidt ligesom et brev der er forsinket, og akkurat ligesom information i de elektriske impulser i computere
kan opbevares i kortere eller længere tid.

LENE HAUS LYSEKSPERIMENT – En gas af kolde natrium-atomer præpareres med
laserstråle. Herefter sendes en lyspuls ind i gassen af kolde natrium-atomer. I gasskyen
bremses lyspulsens hastighed til cirka 17 meter i sekundet eller mindre – svarende til
cykelrytterhastighed eller omkring 60 kilometer i timen. Herved fremkommer tidsforsinkelsen målt i eksperimentet med og uden gassky. Bemærk at når lyspulsen forlader
natriumgassen, får den atter lysets hastighed, det vil sige 300.000 kilometer i sekundet.

dygtig fysiker der godt er klar
over at hendes opdagelse er
verdenshistorie og milliarder af
dollar værd for optik- og computerbranchen.
Lene Hau er på alle måder en
dedikeret fysiker hvilket tydeligt fremgik af det guldsmykke
med atommodellen hun havde
valgt til dagen. Hun tog efter
sin ph.d. i Århus til USA, nærmere bestemt til Rowland Institute of Physics, hvilket senere
medførte en ansættelse ved
University of Harvard.
Efter foredraget der medførte en række spørgsmål fra de
forsamlede forskere, fik Lene
Hau af rektor Kjeld Møllgård
overrakt Ole Rømer-medaljen
der ankom til H. C. Ørsted Institutet med pengetransport.
Medaljen forlod instituttet i Lene Haus lomme sammen med
den kontante hædersbevisning
på 10.000 kroner.
Dovent lys
Lene Haus foredrag gjorde det
klart at man skal være fysiker
for egentlig at forstå hvad det
er Harvards forskerteam har
formået. Typisk er man nødt til
at tage fantasien til hjælp.
Forestil dig at du står ved siden af et jernbanespor og venter på det næste lyntog over
Storebælt. Foran dig, strakt hen
over sporene, er et klædelignende, selvlysende materiale
tyndt som silke. Toget kan ikke
undgå at flå det i stykker. Men,
til din overraskelse, da forenden af toget rammer det ultratynde materiale, river det ikke
materialet i stykker – i stedet
for ‘suges’ det op i materialet! I
løbet af blot få sekunder er hele
lyntoget væk, forsvundet ind i
materialet. Togets torden er erstattet af en total stilhed.
Pludselig, så hurtigt som det
forsvandt, dukker toget frem
fra materialet igen, med samme
hastighed og længde som da
det forsvandt i materialet. Med
den dumpe lyd af togstammen
mod skinnerne forsvinder det
ud i horisonten.
I 1999 lykkedes det Lene
Haus forskerteam at sende en
laserpuls med en varighed på
tre mikrosekunder, og dermed
en længde på omkring en kilometer, gennem en gas af ultrakolde natrium-atomer. Gassen

var omkring 0,2 millimeter i
længden og havde den usædvanlige egenskab at lysets hastighed i den var omkring 30
meter i sekunder, eller 10 millioner gange langsommere end
den normale lyshastighed i vakuum på omkring 300.000 kilometer i sekundet.
Ved denne hastighed tog det
lyspulsen så lang tid at krydse
atomskyen at længe før den
dukkede op på den anden side
af gasskyen, var lyspulsen forsvundet ind fra den modsatte
side. Trykket sammen til en 10milliontedel af dens oprindelige længde krøb lyspulsen gennem atomskyen indtil den dukkede op i sin oprindelige længde og igen med dens normale
hastighed.
Lysets stilstand
De seneste resultater fra forskergrupperne på Harvard- og
Rowlands, publiceret i år 2000
og 2001, tager det langsomme
lys endnu et skridt videre. Reglerne for det langsomme lys
ændres midt i forsøget.
Dette kan illustreres ved at
anvende billedet med lyntoget
igen, denne gang med en troldmand stående ved siden af sporet. Han knipser i præcis det
øjeblik hvor lyntoget forsvinder
ind i materialet. Derefter sker
der ikke andet end at toget ikke
dukker op igen. Når det så passer troldmanden, knipser han
med fingrene og toget dukker
op igen - også denne gang med
samme hastighed, udseende og
længde som da det forsvandt.
Alternativt kunne troldmanden have knipset tre gange, og
samme lyntog ville være dukket
op fra materialet delt i tre bidder! Brugbarheden i eksperimentet ses hvis lyntoget opfattes som en bid optisk information gemt i laserpulsen. Man kan
med andre ord bruge det langsomme lys til optisk kommunikation som det bruges i lyslederkabler.
Kvantecomputere
Da hun modtog Ole Rømer-medaljen, nævnte Lene Hau
blandt andet at metoden kan
finde anvendelse i såkaldte
‘kvantecomputere’ der er ufatteligt meget hurtigere end nutidens computere.

‘Kvant’ referer til energiniveauer hos atomerne, altså den
egenskab at atomer, når de
modtager energi, ændrer deres
energiniveau.
Nutidens computere viser information i dele, elektroniske
kombinationer af nul og et. Bidder der er repræsenteret af
kvantestadier af atomer, kan indeholde væsentligt mere information.
Kvantecomputere behandler
information der er lagret og
overført i ‘kvantetilstande’, for
eksempel som lysfotoner. Lene
Haus forskning kan vise vejen
til en måde at lagre kvanteinformation på og manipulere
med de lagrede data.
Kvantecomputerteknologi er
et mystisk felt i fronten af den
teknologiske forskning. Kvantecomputere kan løse matematiske problemer der er for komplekse for eksisterende computere, specielt inden for kodebrydning og kodedesign.
I de seneste år har netop beskyttelse af information været i
mediernes søgelys, blandt andet i forbindelse med Echelonovervågningen.
Beregning for beregning kunne kvantecomputere tackle problemer der kan få selv den mest
effektive konventionelle supercomputer til at tabe pusten. For
eksempel ville de kunne udføre
flere udregninger simultant.
En anden egenskab ved
kvantecomputerne er at de vil
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Forskning som leg
“Jeg forsker på samme måde som jeg legede med Lego som barn. Så snart jeg havde bygget noget, rev jeg det ned og begyndte på en ny bygning. Det er den samme metode jeg
bruger i fysiklaboratoriet. Jeg piller tingene fra hinanden og bygger forfra. På den måde
opdager jeg noget nyt.”

FOTO: SCANPIX

Lene Vestergaard Hau, interview i Berlinske Tidende, 14. april 2001.

PÅ SPORET AF LYSET – Vil
man forstå Lene Haus eksperimenter må fantasien tages til
hjælp. Forestil dig at du står ved
siden af et jernbanespor og venter på det næste lyntog over
Storebælt. Foran dig, strakt hen
over sporene, er et klædelignende, selvlysende materiale tyndt
som silke. Toget kan ikke undgå
at flå det i stykker. Men, til din
overraskelse, da forenden af toget rammer det ultratynde materiale, river det ikke materialet i
stykker – i stedet for ‘suges’ det
op i materialet! I løbet af blot få
sekunder er hele lyntoget væk,
forsvundet ind i materialet!

kunne kryptere information i
komplekse koder der er umulige at knække uden ekstremt dyre og tidskrævende metoder.
Kommerciel og anden information ville være væsentligt mere
sikker med en kvantecomputer.
Lene Haus eksperimenter
kræver dog stadig et mindre
rum, og ikke en computer.
Samtidig kræver forsøget væsentlig mere energi end hvad
praktisk er. Det betyder at der
er nogle års forskning endnu
før kvantecomputeren er en
realitet.
Ifølge Harvard Universitys´
eget blad er Lene Hau begyndt
at installere en kvante-lysblokade, en blokering der kan
stoppe lysfotoner der ikke er
større end en fingernegl. De
komponenter som en kvantcomputer skal bruge, skal være
ekstremt kolde og informationen i dem gemmes i supervakuum, men Lene Hau forestiller
sig at de kan bygges ned i størrelser på mindre end en tusindedel centimeter. De ville altså
være bygget på chips der ikke
er større end dem der driver de
fleste af verdens pc’ere. ■

Anders Tychsen studerer geologi
og er medredaktør af Det Naturvidenskabelige Fakultets blad,
Hovedområdet.

Rejser i tiden er
ikke kun science fiction
Lene Haus eksperimenter med at sænke lysets hastighed
rummer vide perspektiver og kan måske bruges til at konstruere
en egentlig tidsmaskine, mener amerikansk forsker

I

majnummeret af New Scientist fortæller Ronald Mallet,
professor i teoretisk fysik
ved University of Connecticut,
om hvordan det rent praktisk er
muligt at bygge en tidsmaskine,
baseret direkte på Lene Haus
resultater.
Det har altid været et problem at omsætte teoretiske ideer om tidsrejser til praksis, men
ikke desto mindre har Ronald
Mallet en måde det kan gøres
på – takket være det langsomme lys.
Når tiden løber rundt
Kort fortalt kan en roterende
lysstråle bremset til sneglefart
være den ingrediens der skal
bruges for at gøre tidsrejser til
en praktisk mulighed. Det
kræver imidlertid temperaturer
tæt på det absolutte nulpunkt
at sænke lysets hastighed, så
det kan blive svært at klatre ind
i Mallets tidsmaskine.

Masse har grundet tyngdekraften en effekt på rum og tid,
hvilket Einstein påviste. Og en
masse der roterer, påvirker rum
og tid omkring sig, på samme
måde som en teske trækker
skummet efter sig i en cappucino. Jo tættere og hurtigere
massen er, des mere forstyrrer
den rumtiden.
Hvis denne idé føres videre,
følger den konklusion at tiden
kan drejes så meget at den i stedet for at løbe i en linie fra fortid til fremtid, bøjes ind i en
ring. Følges denne ring rundt,
vender man tilbage til et bestemt tidspunkt.
Fordelen ved at bruge lys,
forklarer Mallet, er at selvom
det ingen masse har, så bøjer
det rummet. Sidste år publicerede Mallet en artikel der beskriver hvordan en roterende
stråle af laserlys der danner en
ring, bøjer rummet i ringen.
Ved at sætte en anden lysstråle

der roterer modsat den første,
kan man få tid og rum til at
skifte plads – altså løber tiden
inden i ringen rundt og rundt,
mens rummet ligger udenfor.
En person der går i den rigtige
retning langs laserlyset, kan
altså gå tilbage i tiden.
Besøg fra fremtiden
Problemet ved forsøget er den
enorme mængde energi der
kræves, men dette problem løser Lene Haus eksperimenter. Jo
langsommere lyset er, des mere
inerti får lyset, hvilket resulterer i en kraftigere forvridning
af rumtiden. Dette gør at den
energi der skal bruges, formindskes, og dermed mener
Mallet at det nu er en praktisk
mulighed at få tidsmaskinen op
at køre. Det vil foreløbigt kræve
at laserlyset roteres i Lene Haus
atomsky.
I første omgang vil Mallet i
samarbejde med sine kolleger

forsøge at observere hvordan
forvridningen af rummet påvirker energistadiet af en partikel i
spiralen. Derefter vil de forsøge
at sende en anden lysstråle i
modsat retning, og se om teorien holder.
Selvom Mallets tidsmaskine
virker, vil den imidlertid ikke
kunne føre personer tilbage til
tiden før lysspiralen blev sat i
gang. Det kan være forklaringen på at vi ikke er overrendt af
folk fra fremtiden.
Men hvem ved? Om et par
år er tidsrejser måske mulige.
Blandt andet takket være en
dansk forsker fra Aarhus. ■
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Mere teater

‘Teater har tidligere været et typisk universitært samlingspunkt.

De sidste mange år har der desværre været forsvindende lidt teater på

Københavns Universitet. Det vil vi gerne ændre ved.’

K U LT U R L I V ▼

Fra Farcisternes hjemmeside www.farcisterne.dk

Af Kirsten Haagensen

T

eatergruppen Farcisterne har taget konsekvensen af kedelige KUArammer og manglende studiemiljø på humaniora. Med manuskript og teaterforestilling
hentet inden for universitetets
mure har Farcisterne skabt et
begyndende, men alligevel
stormende fællesskab. Efter
forårets præmiere og den første
succes ‘Dokumental 2001’ søger
de teatervilde studerende nu at
forene KU-studerende fra alle
fakulteter i en ny kulturel
højborg.
Ønsket om mere teater på
universitetets humanistiske fakultet og manglen på studiemiljø og fællesskab fik en gruppe
studerende fra teatervidenskab
til at stifte Farcisterne.
– Det et problem at der ikke
er en KUA-fællesskabsfølelse
blandt studerende ligesom på
for eksempel Panum, siger Farcisternes instruktør Henning
Grubb Basballe, studerende
ved teatervidenskab og film- og
medievidenskab.
Sammen med blandt andet
Thomas Grønning, der læser
dansk og teatervidenskab, har
han taget initiativ til at stifte
den nye teatergruppe. De vil
gerne skabe et fællesskab hvor
universitetsstuderende kan engagere sig socialt og samtidig
udvikle deres faglige potentiale. Og så vil de gerne putte mere liv i KUA.
– Vores projekt er jo netop at
engagere så mange som muligt
fordi sådan et fællesskab giver
den sjældne mulighed at mødes
tværfagligt, siger Thomas Grønning, dramaturg på ‘Dokumental 2001’.
Studerende taler for lidt med
hinanden og for lidt med folk
fra andre fag. Kulturelle projekter som Farcisterne er en måde

De sætter
liv i KUA
F O T O : FA RC I S T E R N E

Farcisterne er dette studieårs hidtil bedste bud på at skabe

at udbrede kendskabet mellem
fagene.
– Det er jo ikke hver dag at en
fra historie snakker med en fra
teatervidenskab, men det har
været noget af det sjoveste ved
projektet, siger Henning Grubb
Basballe.
Fedt run
Henning Grubb Basballe og
Thomas Grønning mener at
manglen på fællesskab og studiemiljø på humaniora skyldes
KUA’s miljø – både det fysiske
og sociale.
– Den ramme, der hedder
KUA, er ikke særlig inspirerende, og jeg tror ikke at det er ligegyldigt hvilke rammer man
har at udfolde sig i, siger Thomas Grønning.
En anden årsag til det manglende studiemiljø på KUA er de
studerende selv. Mange er engageret i aktiviteter uden for

fællesskab og studiemiljø på KUA. Efter den første succes er målet
at forene studerende fra hele Københavns Universitet
i én stor kulturel højborg

universitetet. Forelæsninger og
holdundervisning kombineres
ofte med studierelevante jobs.
Det gælder også holdet bag ‘Dokumental 2001’.
– Nogle af skuespillerne fra
årets forestilling har for eksempel haft professionelle engagementer i de danske tv-serier
‘Taxa’ og ‘Hotellet’, fortæller
Henning Grubb Basballe.
Thomas Grønning og Henning Grubb Basballe ser sig selv
som redningsfolk for ensomme
universitetsstuderende. Så selv
om det er frækt at udfordre en
død hval, kan et projekt som
Farcisterne give krydderi på
hverdagen og hive de studerende ud af eneboertilværelsen
samtidig med at de får muligheden for at skabe kunst.
– Der er et fedt run på, når
du oplever en proces der starter
med ingenting, fortsætter med
intenst arbejde og ender med

en uge hvor den bare skal fyres
af, siger Henning Grubb Basballe.
Teater for hele KU
Farcisterne har hovedkvarter
på KUA, men vil gerne nå ud på
hele Københavns Universitet.
Første etape er dette års manuskriptkonkurrence hvor studerende fra alle fakulteter er velkomne til at deltage.
Farcisterne lægger vægt på at
alle kræfter lige fra manuskriptforfatter til teknikere skal hentes inden for universitetets mure hos de studerende, og det har
indtil videre givet stor succes.
– Det er selvfølgelig en større
satsning, men man kan mærke
at mange studerende bliver
utroligt interesserede når man
siger at manuskriptet er hentet
i universitetets eget potentiale,
siger Henning Grubb Basballe
og Thomas Grønning.

Projektet har også bevirket i
en øget interesse fra relevante
institutter på KUA, blandt andet Institut for Kunsthistorie og
Teatervidenskab og Institut for
Nordisk Filologi hvor lærerkræfterne i dommerkomiteen
for udvælgelse af manuskripter
er hentet.
Navnet Farcisterne lægger op
til forestillinger i den morsomme ende af skalaen, men både
instruktør og dramaturg er
åbne for andre muligheder.
– Næste års manuskript skal
ikke nødvendigvis være en farce. Det skal heller ikke nødvendigvis være færdigproduceret,
men det skal være sjovt, understreger Henning Grubb Basballe.
Offentlig afsløring
Teatergruppens noget specielle
navn, Farcisterne, har givet anledning til en vis ‘debat’ i det

humanistiske fakultetsblad ‘Humanist’.
Sidste efterår satte en stødt
herre ved navn Sune Prützner
således under overskriften
‘Ubetænksomme spøgefugle’
spørgsmålstegn ved Farcisternes eventuelle ‘magtliderlige
ærinde’ (‘Humanist’ nr. 8 november 2000 red.). Instruktør
og farcist Henning Grubb Basballe svarede igen efter alle
kunstens regler og aflivede myten om diktatoriske tilbøjeligheder.
– Skribenten af det harmdirrende læserbrev sagde at vi var
nogle klamme skiderikker. Der
var bare det at vi selv havde
skrevet indlægget under pseudonym, fortæller Henning
Grubb Basballe, der hermed
over for Universitetsavisen afslører den gratis reklame som
læserbrevet gav. En reklame
der, som forestillingen ‘Dokumental 2001’, satte fokus på
forholdet mellem fiktion og virkelighed.
Med polemikken i ‘Humanist’
ønskede Farcisterne at forsvare
deres navn, men de ønskede
også at skabe røre på KUA.
– For der er ikke noget som
sådan en herlig diskussion der
kan sætte sindene i kog på Humaniora. Humanister er uhyggelig politisk korrekte, siger
Thomas Grønning.
Forårets succes skulle have
gjort det unødvendigt at lave
lignende reklame-events i den
kommende sæson. Farcisterne
fortsætter ufortrødent og ser
med glæde frem til endnu en
omgang kulturelt og socialt fællesskab helt i teatrets ånd. Og
hvem ved, måske kan farcisterne også med den næste forestilling bryste sig af at have så fornemme gæster som Karsten Fledelius og professor BilleskovJansen blandt det begejstrede
publikum. ■

SPRUDLENDE FABULEREN –

RABLENDE FARCE – Studentikos

Talkshowets ramme lagde op til en

mediesatire i talkshowets ånd. Ikke et

kritisk filosofisk diskussion om fiktion

øje var tørt, og ikke en detalje var glemt

og virkelighed – her dokumentarisk

da bøssedesigneren Micha rullede sig ud.

intimitet mellem talkshowets værtinde

Dharma Lis Madsen og fynboen Dværg.
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Godt nyt for pendlere
Nu bliver det nemmere at pendle mellem universiteterne i København
og Lund. Linje 999 kører fra 1. juli direkte fra Københavns centrum
til Malmø og Lund i Sverige. Bussen kører ad den hurtigste rute via
Øresundsbroen flere gange om dagen.

UDL ANDSOPHOLD ▼

Af Marie Riegels

J

eg tror min mor synes jeg
var godt fjollet – at jeg ville læse til eksamen i New
York. Men det går fint nok. Her
på galleriet bliver jeg ikke forstyrret så meget som udenfor.
Lige nu sidder jeg og læser på
stilhistorie som jeg skal op i om
en uge. Jeg skal også til at læse
på det næste eksamensfag – billedanalyse, griner studerende i
kunst- og litteraturhistorie Johanne Løgstrup så det runger i
det hvide industrielle galleri
der på Johannes initiativ i tre
uger er indtaget af fire unge
danske kunstnere.
Langt borte fra hverdagen
hjemme i København med cykelture i modvind ud til KUA
udlever Johanne en drøm som
kurator på udstillingen ‘Extensions’.
– Jeg forstår heller ikke helt
selv hvordan det er lykkedes.
Men det er jo det gode ved det.
Det er enormt heldigt at jeg er
taget til New York, for her er
der et dansk konsulat der virkelig er interesseret i at hjælpe én,
forklarer hun siddende bag
skrivebordet med et strejf af solens stråler i ansigtet.
At det skulle lykkes, lå heller
ikke i kortene for bare et år siden. Dengang var idéen ikke
engang født. En praktikplads i
presseafdelingen på Guggenheim museet i New York i efteråret 1999 sideløbende med at
hun læste kunst- og litteraturhistorie på Columbia University,
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Læs mere på http://www.graahundbus.dk/index999.htm

KURATORSPIRE – Johanne
Løgstrup foran et af Anne Marie
Ploug’s værker, Block Blob, der
udtrykker forløb med modsæt-

FOTO: PETRA LIEBETANZ

ningen som omdrejningspunkt.

havde dog nok sået en tanke
derom.
En eksamensmulighed
Med optagelse på tilvalgsfaget
‘Kunstkritik og -formidling’ sidste sommer begyndte ideen at
tage form: En udstilling var en
eksamensmulighed. Ideen var
søsat, og efter en tur til New
York i efterårsferien, var den ikke til at stoppe igen.
Det Danske Generalkonsulats
kulturafdeling – som Johanne
havde stiftet bekendtskab med
da hun boede i New York – stod
med en lejekontrakt til et galleri i udkanten af bydelen Hell’s
Kitchen. Konsulatet var i gang
med forberedelserne til et
kunstudvekslingsprojekt, men
havde endnu ikke nogen kunst
at udstille.
Det havde Johanne. Og derfra gik det stærkt. Udstillingskoncept, kunstnere, kunst, penge, katalog, fragt, flybilletter,
pressemeddelelse, mailingliste,
bolig i New York under udstillingen, fernisering, PR-materiale og meget mere blev organiseret i al hast samtidig med at en
eksamen i rumforståelse blev
flyttet et semester frem til vintereksamen 2001/2002.
Udstillingsresultatet vises for
tiden på EFA Studio Center og er
et eksperiment mellem kunstteori og kunstudfoldelse.
Det er trenden for nutidens
kunst at diverse materialer
såvel som utraditionelle redskaber og metoder tages i brug
for at udtrykke kunstnerens føl-

Alternativ læseferie
i New York
Kunst- og litteraturhistoriestuderende Johanne Løgstrup
udlever en drøm, gennemfører en kunstudstilling og læser til eksamen.
Alt sammen på én gang – og så i New York
te abstraktion. Og ud fra dette
kriterium er de fire kunstnere
blevet valgt.
Smike Käszner – der udstiller
for anden gang i New York –
har sammen med Johanne deltaget i koncept-udviklingen og
udvælgelsen af de øvrige tre
kunstnere, nemlig Anne Marie
Ploug, Jan Krogsgaard og
Jesper Dalgaard.
Brugen af vidt forskellige materialer som kunstmedier er da
også rigt repræsenteret på udstillingen: Pengesedler, strygejern og -bræt, tapet (et passende medie at medbringe til New
York hvor Andy Warhol introducerede fænomenet i kunsten),
tv, tøjdyr, tekst, jern og materiale til at bygge togmodeller med.
Samtidskunst
De fire kunstneres værker samler sig om det begreb kunstteoretikeren Hal Foster betegner
samtidskunsten med, nemlig en
debatspecifik kunst. Dette er i
modsætning til tidligere kunst
som han opfatter som medi-

umspecifik. Den debatspecifikke kunst placerer kunstneren i
en rolle som værende undersøgende-etnografisk orienteret.
Johanne Løgstrup udtrykker
det således i udstillingens digitale katalog på hjemmesiden
www.extensions.dk: ‘Kunstnerne har taget afsæt i en ide de
har spundet ud som forløb. Forløb der ikke fremtræder kronologisk eller ens, men som spreder sig fra et helhedstænkt
fremtidsunivers til en eksistentialistisk tanke om tid, ført over
på video. Forløbene kan sammenlignes med fortællinger.
Fortællinger uden regler. Beskueren træder ind i et univers
hvor begyndelse, midte og slutning eller det vante behov for et
plot ikke findes’.
Lærerig proces
Selv om den store eksamensdag
er kalendersat til midt i juni –
hvor karaktererne bestået, ikke
bestået er på spil – har projektet
indtil videre været en eksamen
i sig selv.

– Det har været intensivt arbejde i den sidste lange tid. Og
en lærerig proces at gennemgå.
Vores begrænsede budget på
cirka 50.000 kroner, indhentet
primært som støtte fra Center
for Dansk Billedkunst og DFDS
Transport, har udfordret kreativiteten. Hvis jeg en anden gang
får mulighed for at lave så stor
en udstilling, skal der kun videokunst med hvis der ellers er
råd til det. Vi har desværre ikke
haft penge til at vise en video
med en stor projekter, men har
måttet nøjes med et lille fjernsyn. Dernæst har jeg lært at
man dels skal bruge mere tid til
at planlægge et sådan projekt,
og dels at det er vigtigt fra starten af at have en fastlagt arbejdsfordeling, så det er muligt
for mig som kurator at bevare
overblikket, siger Johanne.
– Og så endnu en vigtig ting,
hvilket jeg glemte – og som jeg
ellers havde lært og oplevet på
Guggenheim – at kontakter, en
mailingliste og masser af prmateriale er altafgørende for at

få budskabet ud også til amerikanerne. Det er en ting, jeg ikke
må glemme næste gang, fortæller Johanne nu hvor hun langsomt er begyndt at evaluere hele processen og er ved at fortrænge de 44 legater hun søgte
til udstillingen hvoraf ikke engang ét blev tildelt projektet.
Erfaringerne har dog ikke
slukket håbet om i fremtiden at
besidde en kuratorstilling. Hun
håber det en dag kan blive en
levevej da den udadvendthed
der ligger i jobbet, det praktiske
og konkrete arbejde samt den
vedvarende forbindelse til det
teoretiske stof, fascinerer hende. Inden da skal hun begynde
og senere færdiggøre sit speciale. På tegnebrættet er et emne
ikke langt fra udstillingens omdrejningspunkt – den narrative
fortællings anvendelse i billedkunsten og omvendt billedkunsten anvendt i litteraturen. ■
Marie Riegels er cand. mag.
i etnologi, freelancejournalist og
bosat i New York
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Medier
Videnskabet

Medier og demokrati i
det globale netværkssamfund

Medieudviklingen fremmer ikke blot koncentration og kommercialisering, men også dannelsen af nye

netværk, diskussionsfora og oplysningsveje. Professor Ib Bondebjerg kridter banen op til det store

tværfaglige forskningsprojekt om medier og demokrati som forskere fra humaniora og samfunds-

Ib Bondebjerg, professor

I

den offentlige debat hæfter
man sig ofte ved truslerne i
udviklingen mod ‘tilskuerdemokrati’ og ‘infotainment’
hvor enkeltsager, personfiksering og underholdning dominerer den politiske debat og nyhedsformidlingen, og hvor
kommercielle, globale mediemonopoler truer medie- og kultursektoren. Skræmmebilledet
er at offentligheden og vores tv
og øvrige medier drukner i
kommercialisering. Men det
som tager sig ud som en trussel, og også på en række punkter er det, rummer samtidig andre muligheder.
Medieudviklingen fremmer
også dannelsen af nye netværk,
diskussionsfora og oplysningsveje, for eksempel ved brug af
internettet, og dermed en
større aktivisering og inddragelse af den enkelte i demokratiet.
Samtidig har medieudviklingen som helhed medført, at
publikums behov og ønsker,
folks konkrete hverdagsliv og
problemer er rykket mere i centrum som noget den politiske
debat og demokratiet må forholde sig til.
Eliten og magten kan ikke
bare længere tale ned til befolkningen, men må forsøge at argumentere uden for sin egen
ekspertdiskurs og i forhold til
folks hverdagsdiskurs. Der er
desuden sket en udvidelse af
det globale i vores medievirkelighed, men også en udvidelse
af det lokale rum som modspil
til globaliseringen. Den traditionelle nationalstat og dens centrale offentlighedsrum, medier
og institutioner sættes i stigende grad under pres.

En ny tværfaglig medieog demokratiforskning
Netværkssamfundets fremvækst skaber nye udfordringer
for sammenkoblingen af den
‘store’ politik og globalt fungerende elitenetværk med den ‘lille’ politik der udspiller sig i
folks hverdagsliv, tæt på de
konkrete, lokale problemer.
Det etablerede politiske system har særdeles svært ved at
håndtere dette dilemma. Kon-

sekvensen er at mange borgere
frakobler sig ‘den nødvendige
politik’ og opfinder nye politiske sprog og praksisser til at
forløse deres politiske og sociale engagement.
Den samme problematik gør
sig gældende i forholdet mellem ekspertdiskurser og hverdagsdiskurser i mediernes udvikling. Journalistik ‘fra neden’
fokuserer stærkere på hverdagslivet og politikkens konsekvenser for almindelige mennesker. Men journalistikken og
nyhedsformidlingen bliver samtidig ofte udsat for iscenesatte
mediestrategier og spin doctors.
Forskning i medier og demokrati er derfor et meget centralt, samfundsmæssigt prioritetsområde. Udover sin grundforskningsmæssige værdi og bidrag til kortlægningen af den
moderne og fremtidige mediekultur, kan en sådan forskning
også stille både kritiske spørgsmål omkring kommercialisering og manipulation med medierne og det politiske demokrati, og udstikke positive scenarier for mediernes nye rolle i
netværkssamfundets og globaliseringens tidsalder.
Den globale udfordring
Demokratiske processer, medier og kommunikation må forholde sig til de mange netværk
der i de sidste årtier har etableret sig ‘inden i’, ‘oven over’ og
‘neden under’ nationalstaten.
Samtidig er ‘massesamfundets’
gamle programlægningsstrategier og mediepolitiske dagsordener under opbrud og forandring efterhånden som digitaliseringen af tv og sammensmeltningen af tv, internet osv. bliver
praktisk hverdag for os alle
sammen.
Globalisering, europæisering
og lokalisering har sat nye betingelser for nationalstatens
muligheder for at styre samfundet og få opbakning til sin politik. Digitaliseringen og internettet påvirker stærkt partiernes, de sociale og kulturelle institutioners og de traditionelle
massemediers hævdvundne
status som de primære koblingsmekanismer mellem elite
og befolkning.

FOTO: STOCK SHOP

videnskab ønsker at gennemføre med midler fra “Større tværgående Forskergrupper”

Samtidig giver medieudviklingen i sig selv anledning til
øget forskning i forholdet mellem medie og mediebruger, i
den digitale æstetik og formidling, den øgede interaktivitet
og sammensmeltningen af adskilte medier og kommunikationsformer.Bevægelse fra traditionel massekommunikation til
interaktiv mediebrug skaber
øget behov for viden om kommunikation og psykologiske og
sociale konsekvenser for den
enkelte mediebruger i netværkssamfundet.
Den digitale og globale udfordring til demokratiet og medierne kan beskrives som en
udfordring for både politik og
medier og forholdet mellem
eksperter og almindelige brugere i netværkssamfundets på
engang lokale og globale digitale univers, og for medier og
mediebrug i et nyt integreret
mediemiljø.
Der er tale om fire stærkt forbundne forandringsprocesser:
– Forandringer af politik og demokratiske processer i net-

værksamfundets globale og
lokale dimensioner.
– Forandringer af mediernes og
de kulturbærende institutioners dagsorden, kommunikationsstrategier og politik.
– Forandringer af æstetiske og
diskursive former og mediebrug inden for politik og kultur i det nye digitale medieunivers.
– Forandringer af journalistik
og vidensformidling i et nyt
integreret medieunivers og
netværkssamfundets informationspsykologi.
Nye veje til modstand
Sociale forhold, kultur, kommunikation, medier og psykologi kan ikke længere bare behandles som ‘bløde’ vidensområder. De er centrale ingredienser i demokratisk styring og
deltagelse samt i udformningen
af hele netværkssamfundets infrastruktur og produkter.
Forskning kan bidrage til en
øget forståelse og formulering
af de forskellige udviklingsscenarier og strategiske valg,

både i medieinstitutioner, andre kulturinstitutioner og i selve udviklingen i den demokratiske offentlighed.
I en kronik i Universitetsavisen nr. 5, 2001, skrev lektor
Henrik Bang om ATTAC på baggrund af et netop afsluttet
forskningsprojekt ‘Demokrati
fra neden’. Kronikken handlede
om hvordan de traditionelle demokratiske institutioner i disse
år oplever en krise, som blandt
andet består i en tilsyneladende
faldende tillid til det politiske
system og de traditionelle politiske partier og processer. Men
også om de nye netværk og
modstandsidentiteter der søger
at kombinere utopi og hverdag.
Krisen ytrer sig måske ikke
mindst i relation til den europæiske integrationsproces og
globaliseringen. Her går befolkningen og det politiske system
gang på gang galt af hinanden,
og partierne synes at miste den
massive tilslutning til visioner
og strategier som den politiske
elite er enige om, men som ikke
kan overbevise et flertal af de

samme partiers vælgere og den
almindelige dansker midt i
hverdagens konkrete problemer.
Globaliseringen, den faktiske
udvikling mod et multikulturelt
Danmark og Europa og den europæiske integration skaber både nye defensive, nationale
protestbevægelser og partier,
nye offensive globale bevægelser og rystelser i de traditionelle partier. Et parti som for eksempel Dansk Folkeparti slår
igennem på en nostalgisk og
defensiv nationalitetsopfattelse, venstrefløjen splittes i en
nationalt defensiv anti-europæisk fløj, en utopisk internationalistisk, og en pro-europæisk
som netop ser EU og et nyt demokratisk Europa som det bedste værn mod globaliseringens
negative aspekter. Og i de store
traditionelle partier slår globalisering, EU og multikulturel
udvikling også stærke skår i
partiapparatet, strategien og
dialogen med vælgerne og befolkningen.
Der er måske mange der vil

mene at i denne sag har medierne alene skylden fordi den
sande demokratiske dialog er
blevet erstattet af 10-sekunders
tyranni, infotainment, overfladisk, konfrontativ politisk journalistik og fokusering på enkeltsager, personfnidder og andre mindre lødige skandalesager. Men det er for nemt kun at
skyde på budbringeren. Krisen
for det nationale demokrati og
den nationale politik er et
symptom på reelle forandringer
i demokratiets og politikkens
betingelser som medierne og
det etablerede demokrati og
elite-netværk har som en fælles
udfordring.

Globalisering og
glokalisering
De dage er længst forbi hvor DR
var et oplyst monopol for hele
befolkningen i en traditionel,
national velfærdsstat, relativt
beskyttet over for det globale
mediemarked og den internationale politik i al sin magt og
vælde.
Vel var Danmark med på den
internationale scene, og medieudbuddet rummede også en stigende afspejling af en global
verden. Men den nationale mediedagsorden og kulturelle
identitet var stadig meget national. I dag er internettet og tvstikket den direkte vej ud i det
globale cyberspace og et på
længere sigt næsten uoverskueligt udbud af oplysning og underholdning. Globaliseringen
har overhalet nationalstaten direkte indenom og ind i det enkelte individs dagligstue. Globaliseringen er blevet et mere
konkret og nærværende mediefænomen, og samtidig er politikken blevet presset af den globale dagsorden.
Men vi er stadigvæk mentalt
meget nationale og i vores medieforbrug og trofaste overfor
de gamle public service kanaler. Det er stadig parlament og
kommunalbestyrelse som forekommer tættest på og mest
konkret, selv om EU i realiteten
i dag på en lang række områder
har større konkret betydning
for den enkeltes hverdag.
Dialogen og den demokratiske debat om nationalstaten,
demokratiet,globaliseringen og
den europæiske integration foregår derfor stadigvæk på en
medie- og demokratiplatform,
som reelt er under forandring,
men som synes at fortsætte som
om intet var hændt uden at turde forholde sig direkte og konkret til globaliseringens hverdag. Globaliseringen er ikke
nogen envejsproces, men
præget af ‘glokalisering’, det vil
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VIDENSKABET er stedet hvor forskere og studerende har mulighed for at udstille det
bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.
Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med
mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen med almindelig post eller e-post.

sige en proces hvor det lokale
og nationale går i samspil med
det globale. Globalisering har
altid stået på, og meget af det
som vi i dag betragter som ærke-nationalt, er importeret.
I alle demokratier, er det elitens opgave via blandt andet
medierne at koble mellem de
abstrakte, langsigtede visioner
og den konkrete hverdag her og
nu. Når denne dialog trues, frakobles medieringen mellem det
konkrete og det abstrakte, mellem elite og befolkning og mellem det store globale perspektiv
og det lille lokale perspektiv.

Aviserne udvikler i stigende
grad parallel-produkter eller
nye journalistiske tjenester på
nettet; partier og offentlige
myndigheder må bruge og
præsentere sig på web-sider og
aktive internettjenester; universiteter udvikler i stigende grad
undervisnings- og forskningsnetværk baseret på interaktivitet og net; e-handel begynder
at slå igennem; kultur, underholdning og musik bliver tilgængeligt via nettet; og store
dele af kulturarven og vores
bøger vil snart være digitaliseret og lagt ud på nettet.
Også de nationale medieinstitutioner bruger i stigende
grad nettet som både formidling af arkivmateriale og som
aktiv del af den daglige programformidling. Man kan få
udvidet baggrundsinformation
eller ligefrem stille spørgsmål
og dermed kommunikere med
sin tv-station. Sammenkøringen af internet og tv vil skabe et
interaktivt WEB-TV, et perspektiv både Zentropa, DR og TV2
arbejder med.

Der er måske mange der vil mene at i denne sag har medierne alene
skylden fordi den sande demokratiske dialog er blevet erstattet
af 10-sekunders tyranni, infotainment og overfladisk, konfrontativ
politisk journalistik og fokusering på enkeltsager, personfnidder
og andre mindre lødige skandalesager. Men det er for nemt kun
at skyde på budbringeren.

rere et åbent projekt der kan
blive forandret meget i et livslangt perspektiv. Det er en proces som både skaber nye muligheder og angst og usikkerhed.
Man kan derfor også hævde at
de globale modsætninger som
afspejler sig i medierne, og den
demokratiske og politiske debat, er en modsætning mellem
en ny kosmopolitisk identitet
og bevidsthed og en fundamentalistisk holdning som klynger
sig til nationalitet, tradition og
grænser.
En tværfaglig forskning i meSociale og psykologiske
dier og demokrati i netværksforandringer
samfundet fokuserer således på
Der er mange potentielle farer i
processer der er uhyre centrale
denne udvikling, men det gælfor vores demokrati i en stadig
der om at holde fast ved at tekmere globaliseret verden, og for
nologien skal kunne fungere i
nationalstatens og de traditionelle medier og instiEn humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i
tutioners nye
medier og demokrati kan ikke bare bidrage med kritisk be- roller i en stadig mere digitaliseret og inlysning af samfunds- og medieudviklingen, men også med
teraktiv mediekultur.
analyser af tendenser og alternativer til denne udvikling.
En humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i
en konkret menneskelig sambaseret på helt andre kriterier
medier og demokrati kan ikke
menhæng. Det er vores sociale
end national identitet.
bare bidrage med kritisk belysDe nye medier gør det muligt eller kulturelle behov der skal
ning af samfunds- og medieudat samle tværnationale grupper styre udviklingen.
viklingen, men også med analyAnthony Giddens peger i sin
og mindre interessegrupper
ser af tendenser og alternativer
bog på at den grundlæggende
verden over i virtuelle netværk
til denne udvikling. ■
sociale og psykologiske foransom kan understøtte reelle ordring de nye medier og netganiseringer. De senere års alværkssamfundet bringer med
ternative netværk inden for
sig, er sammenpresningen af
f.eks. miljø og globalisering er
tid og rum. Netværkssamfundet
et godt eksempel på dette. Men
bare en overfladisk undersøgel- ophæver de traditionelle fysiske distancer og tidsoplevelser
se af de små og store netværk
Ib Bondebjerg er professor og inog gør det muligt at ‘være samsom danskere klikker ind på elmen’ globalt og ‘opleve’ globalt. stitutleder på Institut for Film og
ler deltager mere aktivt i, vil viMedievidenskab. Han er samAlt andet lige øger det vores
se at et nyt, interaktivt, virtuelt
men med Peter Golding (UK) leglobale bevidsthed. Samtidig
netværkssamfund allerede finder af det store, komparative eupeger han på at i et medialisedes og har stor indflydelse på
ropæiske forskningsprojekt
ret og globaliseret samfund
vores dagligdag og på vores po“Changing Media – Changing
løsnes båndene mellem indivilitiske holdninger, meninger og
Europe” og hovedansøger på det
det og de traditioner og institudemokrati.
tværfaglige forskningsprojekt
tioner som tidligere gav en vis
Alle de store traditionelle
“Medier og demokrati i netforudsigelighed i individets udmedier er i dag tvunget ind i
værkssamfundet” (MODINET)
vikling.
strategier for integrering af inI dag er vores identitet og ud- under Større Tværgående Forternettet i deres fremtidsvisiovikling mindre givet, det er sna- skergrupper.
ner og formidlingsstrategier:
Den nye mediekultur
Netværkssamfundet er et begreb for det post-industrielle
informationssamfund som siden 1980’erne har tegnet sig
stadigt tydeligere i den globale
kultur og medieverden.
Sociologer som Manuel
Castells (The Network Society,
1996) og Anthony Giddens
(Runaway World, 1999) har beskrevet hvorledes dette nye netværkssamfund flytter de traditionelle, sociale, kulturelle og
kommunikative strukturer. De
virtuelle netværk via f.eks.internettet og interaktivt tv skaber en struktur af sub-netværk
som meget ofte omgår de traditionelle institutioner og ofte er

Erhvervsforskeruddannelsen
- giver dig mulighed for at gennemgå en 3-årig forsker–
uddannelse i et samarbejde mellem et universitet og en
virksomhed. Uddannelsen fører til en ph.d.-grad med
titel af Erhvervsforsker.
Som erhvervsforskerstuderende er du ansat i en virk–
somhed, hvor du skal gennemføre dit forskningsprojekt
med vejledning fra både virksomheden og universitetet.
Du skal derfor også selv arbejde både i virksomheden og
på universitetet.
Udover universiteternes ph.d.-kurser får du mulighed for
at følge et særligt erhvervsforskerkursus indenfor bl.a.
teknologiledelse og teknologiskabelse. Uddannelsen giver
dig samtidig mulighed for studieophold i udlandet og for
deltagelse i konferencer.
Er du ved at afslutte din kandidatuddannelse, eller blevet
færdig inden for en kortere årrække, og kender du til en
virksomhed, hvis forskningsaktiviteter du gerne vil
engagere dig i, bør du overveje en erhvervsforskerud–
dannelse.
På www.atv.dk/atvefu oplyses om ansøgningsfrister,
ansøgningsskema, vejledning, betingelser og uddannel–
sens opbygning. Kontakt ATV, hvis du har brug for flere
oplysninger.
Erhvervsforskeruddannelsen administreres af Akademiet for de Tekniske
Videnskaber og finansieres af Erhvervs-fremme Styrelsen og private fonde.

Lundtoftevej 266
2800 Lyngby
Tlf.: 4596 0817
Fax.: 4588 1351
efu@atv.dk
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D E B AT ▼

VIPPEN
Et spørgsmål om evaluering

Af Henrik Prebensen,
fællestillidsrepræsentant,
humaniora

I

Udviklingskontraktens paragraf 10 lover Københavns
Universitet forbedring af
kvaliteten gennem dels “pålidelige evalueringer af samtlige
undervisningsforløb”, dels
“procedurer der sikrer at undervisningsmæssige kvalifikationer prioriteres højt ved
ansættelsen af alle lærergrupper, fastansatte såvel som deltidsansatte”.
Der er gang i diskussionen
om indfrielsen af disse løfter.
Fx har Hovedsamarbejdsudvalget netop godkendt ‘Retningslinier for evaluering af underviseres pædagogiske indsats’,
og Konsistoriums Uddannelsesudvalg arrangerede i maj et ‘Temamøde om Evaluering’.
Et nøgletema er professionalisme. Ellers ender det hele i
ren pop à la melodi Grand Prix:
Stem på underviseren/lærebogen/kurset der skal præmieres!
Professionalisme kræver at
rekvirenterne, først og fremmest studienævnene, analyserer hvad der er målet med en

undervisningsevaluering, hvad
der er de bedste kilder til viden
om undervisningen, og hvordan man sikrer den bedste kontrol med evalueringsresultaterne.
Gode og dårlige
spørgeskemaer
Der er især spørgeskemaer der
er i centrum af diskussionen.
Her er der også tankevækkende
eksempler at illustrere problemet med.
På nettet finder man et på KU
meget anvendt evalueringsskema med spørgsmålet: Hvordan
vurderer du lærerbøger (sic!)
og andet undervisningsmateriale: meget dårligt; dårligt; tilfredsstillende; godt; meget
godt?
Der er ikke ofret megen analytisk omhu på det spørgsmål,
og resultatet kan ikke bruges til
ret meget.
En mere ‘professionel’ formulering kunne fx lyde: Ved tilrettelæggelsen af dette kursus blev
det overvejet at benytte følgen-

de lærebøger: A, B og C. Valget
faldt på A af de og de grunde.
1) Hvordan er dit kendskab til
lærebøgerne A, B og C (meget dårligt; dårligt; tilfredsstillende; godt; meget godt)?
2) Hvordan vurderer du begrundelsen af valget af A
(meget dårlig; dårlig; tilfredsstillende; god; meget
god)?
3) Hvordan ville du rangere A,
B og C (1, 2 og 3)?
4) Har du andre forslag til lærebøger? Begrund.
En sådan formulering tydeliggør problematikken bag spørgsmålene og formålet med dem.
Den rummer sine egne kontrolmuligheder (hvor godt kender
den svarende emnet?). Den gør
opmærksom på at svaret har
konsekvenser, og at der derfor
er et ansvar at dele mellem tilrettelæggere og deltagere.
Et godt princip
Det er et godt princip i evalueringer kun at spørge om ting

man vil eller kan ændre på.
Hvis der fx kun er én acceptabel lærebog, skal man ikke
spørge om den er god. Svaret
skal kunne føre til forandring.
Det samme gælder selvfølgelig evaluering af personer. Der
skal være vilje og ressourcer til
forandring af det der spørges
om, fx ressourcer til vejledning
og uddannelse i pædagogik og
didaktik.
Spørgeskemaer er kun ét
værktøj blandt flere. Andre dokumentationsformer med
større informationspotentiale
skal anvendes, fx undervisningsplaner og -materiel, opgaver og retteark, supervision,
dokumenteret evne og vilje til
pædagogiske forsøg og projekter. Det er fremragende veje til
at vise med hvilke foranstaltninger undervisning, undervisningsmaterialer og lærerkvalifikationer kan forbedres. ■

Amtssygehuset i Glostrup
GYNÆKOLOGISK-OBSTETRISK
AFDELING G

Overlæge
En stilling som overlæge ved Gynækologiskobstetrisk afdeling G, Amtssygehuset i Glostrup, med tilknyttet klinisk professorat i
gynækologi og obstetrik, er ledig til besættelse
snarest muligt. Ansættelse i overlægestillingen
er betinget af, at der opnås ansættelse i det
samtidigt opslåede kliniske professorat.
Ansøgere skal således indsende ansøgning til
begge stillinger. Dette gælder også ansøgere,
som i forvejen måtte være ansat som overlæge
ved afdelingen.
Sygehuset
Amtssygehuset i Glostrup, som i 2000 havde
869 senge, er en del af Københavns Universitetshospital. Ved sygehuset findes der 24
kliniske afdelinger repræsenterende en række
medicinske, kirurgiske og tværgående specialer.
Afdelingen
Gynækologisk-obstetrisk afdeling har lands/landsdelsfunktion inden for kompliceret
urogynækologi og endometriose og amtsfunktion inden for kompliceret obstetrik, herun-

Information
om amtet:
www.kbhamt.dk

der specielt i relation til gravide med forskellige former for misbrug, graviditet og diabetes, graviditet og epilepsi. Udover lands/landsdels- og amtsfunktionerne varetager
afdelingen specialets øvrige funktioner og har
avanceret hysteroskopi og laparoskopi som
andre særlige satsningsområder. Afdelingen
har en bred kontakt- og samarbejdsflade, som
omfatter en række af sygehusets afdelinger og
specialer herunder Dagkirurgisk afdeling.
Gynækologisk-obstetrisk afdeling deltager i
den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet og har
som universitetsafdeling forsknings-, udviklings- og uddannelsesforpligtelser i relation til
specialet. Der kan i henhold til stillingsbeskrivelsen tilbydes gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Kvalifikationskrav og stillingsindhold
Stillingen ønskes besat med en §14-kvalificeret speciallæge i gynækologi og obstetrik,
som har en bred uddannelse i specialet, og
som kan dokumentere særlig erfaring og
interesse inden for et eller flere af afdelingens
fag- og satsningsområder. Udover at medvirke
til afdelingens daglige drift sammen med de
øvrige overlæger forventes det, at den der
ansættes, med udgangspunkt i sine faglige og
forskningsmæssige kvaliteter og interesser,
yder en særlig indsats med hensyn til at ini-

tiere og gennemføre forskning og udvikling i
afdelingen, og aktivt medvirker til at inddrage
og vejlede afdelingens yngre læger og andet
personale i forskningsprojekter og forskningsrelaterede aktiviteter. Den pågældende forventes endvidere at bidrage væsentligt til
afdelingens undervisnings- og uddannelsesaktiviteter.
I bedømmelsen vil der blive lagt afgørende
vægt på, om ansøgerne har dokumenteret en
høj grad af original videnskabelig produktion
på internationalt niveau inden for afdelingens
satsningsområder og har bidraget væsentligt
til den faglige udvikling. Herudover kræves
faglig indsigt på højt niveau indenfor specialet, ligesom der lægges vægt på en vurdering af vedkommendes erfaring i varetagelse
af forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner samt undervisningsmæssige kvalifikationer.

sikres blandt andet gennem ansættelses- og
uddannelsespolitikken.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som tjenestemand med lønog ansættelsesvilkår i henhold til den mellem
Amtsrådsforeningen og Foreningen af Speciallæger indgåede ”Aftale vedrørende lægelige
chefer” med aflønning efter skalatrin 51.

Ansøgningen stiles til
Sygehusledelsen, og sendes til

Et af målene i Københavns Amts personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder,
etnisk baggrund, handicap eller religion. Det

Procedure
Ansøgning i 6 eksemplarer skal udover oplysning om uddannelse, undervisningsaktivitet, videnskabelig produktion og ledelseserfaring indeholde en redegørelse for de
motiver, der ligger til grund for ansøgningen.
Desuden fremsendes op til 20 af ansøgerens
publikationer i 3 eksemplarer, som ønskes
lagt til grund for bedømmelsen af de videnskabelige kvalifikationer.
Yderligere oplysninger om stillingen samt
stillings-/funktionsbeskrivelse vil kunne indhentes hos cheflæge Morten Brinkløv, tlf.
4323 2004, adm. overlæge Jens Jørgen Kjer,
tlf. 4323 2840 samt hos institutleder, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup,
tlf. 3977 3293.

Løn- og Personaleafdelingen
Amtssygehuset i Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup
og skal være sygehuset i hænde senest den 11.
juli 2001, kl. 12.00.

k ø b e n h av n s a m t
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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.

■ FO R D O M S F U L D A N M E L D E L S E

I lysets skæppe

S

om regel synes jeg ikke
man bør svare på anmeldelser - en anmeldelse
må stå alene som et udtryk for
det indtryk den pågældende
kritikker har haft – derfor er
Bogart-Oles filmanmeldelser
også fine trods min hang til
dårlig science fiction. Som undtagelse synes jeg dog, man bør
blande sig, debattere og især
markere, når andres fordomme
kommer til udtryk og overskygger en anmeldelses kritiske vurdering.
I Universitetsavisen nummer
9 blev litteraturvidenskabs
jomfruelige kortprosa-arrangement på Huset tilsyneladende
anmeldt i artiklen “I kortprosaens tegn”. Det slog mig dog at
denne ‘anmeldelse’ ikke kommenterede det lille, og desværre ikke så overrendte, arrangement på 3.sal i Magstræde – men derimod opregnede
en fordom som længe har eksisteret og mystificeret litteraturvidenskab.
Det var en ærgerlig oplevelse
at læse hvorledes min medstuderendes venlige cigarettilbud

■ B Ø R N E H AV E

Børn
som øveobjekt

Tak for et fint tema om studerende med børn (Universitetsavisen nummer 9).
Kunne det ikke være smart at
lave en børnehave på KUA til alle de studerende med børn der
går derude – så kunne Institut
for Pædagogik administrere
den!
Så mens mor og far går i skole, kunne vi øve os på ungerne.
Jeg har fx en masse gode ideer,
jeg godt kunne tænke mig at få
prøvet af. Så får vi også løst lidt
af teori/praksis problematikken
for humanister. ■

Kresten Bay-Larsen, Studerende
ved Pædagogik, Center for Jesper
Juul studier.

til en af de unge forfattere blev
ironiserende udlagt således:
“Havde man placeret sig i
nærheden af VIP-bordet, kunne
man få berømmelsens sus at
mærke og oven i købet få lov til
at byde Christina Hesselholdt
cigaretter”.
Det slog mig at anmelderen,
Kirsten Haagensen, må have
siddet lige bag mig, og jeg undrede mig. Efter at være kommet lige lidt for sent, havde jeg
sammen med en aldeles afslappet, broget flok regnjakkeklædte, søde sild og øldrikkende litteraturaber sat mig på bagerste
række. Og – tjohh – foran os
sad faktisk aftenens oplæsere,
men værre var det vist at der
bag ved os sad en anmelder,
der i stedet for at komme tættere på, kun kunne se os som de
‘tjeckede litteraturstuderende’...
Øv, øv, øv
Øvogforhelvedeogsatansgu –
det er bare overhovedet ikke rimeligt. Den tendens som de seneste årgange har været med til
at fremme, hvor det engang eli-

tære indesluttede studiemiljø
er blevet brudt ned til et mangfoldigt virkende og venligt miljø, har åbenbart svært ved at
blive set.
Det er ikke svært at spille lidt
på de gamle floskler og lade
sarkasmen løbe frit: “På litt. vid
ved de bare det hele”.
Hmmm! Det er selvfølgelig
forkert, og det er desuden meget lidt relevant for anmeldelsen – ligesom det er at skyde
forbi målet hvis man siger til en
anmelder: “Du er ubegavet”
Hmmm! Disse udsagn er jo
hverken anmeldelse eller kritisk vurdering – nærmere ureflekterede tomme postulater –
fordomme. Og dem håber vi på
litteraturvidenskab at kunne
slippe af med.
Måske ved vi noget – hvem
ved? Ingen ved det helt! Men
hvis flere vidste lidt om vores
niche, ville debatten om faget
måske vokse og vitaliseres og
være sjovere.
Den kulturside som vi sidder
og glor på, vil vi gerne dele
med jer. Derfor har man startet
en litterær café som nu er ryk-

ket fra KUA til Huset i Magstræde så det er lettere at komme
forbi for alle lag af samfunds-,
sundheds- og naturvidenskabsfolk samt andre humane indslag, så vi kan dele et inspirerende eller underligt eller mærkeligt eller kedeligt eller fuldt
ud plattenslagersjovt oplæserpust! Velkommen! ■
Rhea Gaardboe Dall, litteraturvidenskabsstuderende, 1.år.

Svar:
Beskrivelsen af kortprosa-arrangementet er langt den
største del af anmeldelsen. Det
hører i øvrigt med til at anmelde et arrangement blandt studerende på universitetet at fortælle udenforstående læsere
om hvordan stemningen er - set
med anmelderens øjne.
Red.
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Boliger:
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

Tjen
1.000 kroner
i sommerferien

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må
kun indrykkes én gang.

Navne
▼ Tiltrædelser

København

København og omegn

Periode: Snarest, senest pr. 1/9-01

Periode: Pr. 1/9-01 og fremefter.

for min. 1 år.
Størrelse: Lejlighed, alt har interesse.

Jens Morten
Hansen
– tiltræder som
adjungeret pro-

Beboere: To studerende, ikkerygere.
Kontakt: Tlf. 3920 8004, e-mail:
mortenbirk@get2net.dk.

fessor i naturfilosofi ved Center

Storkøbenhavn

for Naturfilosofi

Periode: Pr. 1/8-01 for 1-2 år.

Kontakt: Isabella, tlf. 3254 0412,
e-mail: tcchs@get2net.dk.

Størrelse: Lille lejlighed el.
1-2 vær.
Udstyr: Bad, toilet, køkken.
Beboer: Svensk professor, ikkeryger.
Kontakt: Jan Olsson, tlf. 0046

Depositum: Kr. 12.900.

IMCC Exchange er en grup-

Kontakt: E-mail: momo@knus.dk

pe medicinstuderende der

el. tlf. 3888 8740.
Copenhagen/Christianshavn
Period: From 1/9-01 for 1 year or

▼ Kollegier

arrangerer kliniske ophold
af en måneds varighed for
udenlandske medicinstuderende. Vi søger derfor

longer. Only interested in swap
with 1+ bedroom flat in Lon-

Valkendorfs Kollegium

værelser med adgang til

don.

Målgruppe: Studerende ved KU

køkken og bad til kr. 1.000

3177 33176 el. 0046 3113 4284,

Size: 3 rooms, 75 sqm.

el. DTU der har bestået 2 års

pr. gæstestuderende. Hvis

e-mail:

Equipment: Kitchen, bathroom,

normeret studietid.

du har et værelse tomt i

olsson@odontologi.gu.se.

washingmachine in basement,
un/partly/furnished.
Rent: Kr. 5.500 per month incl.

Periode: Evt. ledige pladser i studieåret 2001-2002.
Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

juli, august eller september
så kontakt da venligst
Heidi, tlf. 3255 1646,

og Videnskabsstudier ved Niels

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

København el. omegn

Bohr Instituttet, Det Naturvi-

Udstyr: Helst møbleret.

Periode: 2 år, evt. kortere.

heating, water, electricity,

Stræde i et gammelt hus med

e-mail: hhansen@mdb.

denskabelige Fakultet den

Beboer: K postdoc.

Størrelse: Værelse el. 1-2 vær. lejl.

washing, phoneline.

stor have. Det er et lille kolle-

ku.dk, eller Louise,

1. juni. Jens Morten Hansen er

Kontakt: Eva H-Stavnsbjerg,

Udstyr: (Adg. til) køkken/bad.

gium med plads til 22 beboere.

tlf. 3811 1624, e-mail:

Kollegiet har selvstyre derfor

L_Kaern@hotmail.com.

cand.scient. i geologi og ph.d.

e-mail: kl4sekr@pop.ki.ku.dk,

Beboer: Svejtsisk ph.d.-stud.

i palæontologi. Han er direktør

tlf. 3532 0263.

Kontakt: Daniel Straumann,

for Forskningsstyrelsen, for-

Contact: Tel. 3257 5555, e-mail:
rikke@baggesen.org.

er ansvarsbevidsthed og socialt

tlf. 3532 0790, e-mail:

Hellerup

strauman@act.ku.dk.

Periode: Pr. 1/6-01.

engagement blandt beboerne
vigtigt for husets trivsel.

mand for Nordisk Forsknings-

Østerbro/Frederiksberg/City

politisk Råd og for Energisty-

Periode: Fra 1/9-01 til 31/8-02.

relsens forskningsprogram for

Størrelse: Min. 2 værelser.

København

Udstyr: Adgang til køkken/bad.

Olie og Naturgas. Hans viden-

Beboer: Postdoc.

Periode: Snarest - april 02;

Beboer: Stud. m/k der kan tilbyde

skabelige hovedinteresse er

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

august 01 - juni 02;

begrænset hjælp (mest pas-

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

Katedralskole er fortrinsberet-

jordens og livets historie og

Kontakt: Karin Outzen, DIKU,

september 01 - juni 02;

ning af 2 børn kl. 16-21 3 da-

1171 Kbh. K. (Kl. 10-15.)

tigede. Dokumentation ved-

august 01 - december 01;

ge/uge). Ikke-ryger med køre-

september 01 - december 01;

kort foretrækkes.

ikke mindst bio- og geofage-

tlf. 3532 1448.

nes filosofi. Jens Morten Han-

Størrelse: Stort, lyst værelse.

sen er inspireret af Stenos na-

København

oktober 01 - december 02;

turvidenskabelige filosofi, og

Periode: Ca. pr. 1/9-01 for 3-6 md.

oktober 01 - december 01.

projektet er at etablere en naturhistorisk orienteret erkendelsesteori der skal korrigere

Evt. bytte med lejl. i New York.
Udstyr: Gerne helt el. delvist
møbleret.

eller erstatte den fysisk inspire-

Beboere: Dansk/amerikansk par.

rende naturfilosofi.

Kontakt: E-mail: pernille_morris@

▼ Pristildelinger

Kontakt: Søren Kierkegaard

el. DTU der har bestået 2 års

Udstyr: Bibliotek, musikstue med

Størrelse: Villalejlighed, 31⁄2 vær.,

færinger er særligt optagelses-

flygel, festsal, bordtennis, TV-

berettigede og kan tildeles

og videostue, vaske- og tørrerum samt have med tilhørende

100 kvm.

Kontakt: Tlf. 3874 5512.

møbleret.
Beboer: En dansk og en japansk
stud.
Kontakt: E-mail: kenjidk@
hotmail.com, tlf. 2142 1171.

København SV

Periode: Min. 1 år fra det kom-

Periode: Fra 20/6 til ult. septem-

mende semester.
m. min. tre vær.
Udstyr: Gerne i grønne omgivelser.
Beboere: Ekstern lektor med
hustru, ikke-rygere.
Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

under ledelse af Lene Hau på

ber 2001.
Størrelse: Lejlighed, 63 kvm.
Udstyr: 10. sal med 2 altaner.
Husleje: Ca. kr. 3.800 pr. md. inkl.
varme.
Kontakt: Tlf. 3379 5956, e-mail:
renethornfeldtpedersen@
hotmail.com.

Kontakt: Tlf. 8616 4830.

Rowland Institute for Science

København

og Harvard University kommet

Periode: Fra 1/8 til 31/12-01.

et skridt videre og har leveret

Størrelse: Lejlighed, ca. 3 vær.

Københavnsområdet

Periode: Fra 15/8-01 til 15/6-02.

et overbevisende resultat. Nu

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken

Periode: Fra ca. 1/9-01 i 1/2,

Størrelse: 1. og 2. sal i villa,

kan de stoppe en lyspuls helt
i en tæt sky af ultrakolde natriumatomer og derefter slippe
lyspulsen løs igen – en teknik

og bad.
Beboere: Australsk gæsteforskerpar m. barn.
Kontakt: Inge Holm, CMRC,

der måske kan bruges i fremti-

tlf. 3545 7621,

dens kvantecomputere. Prisen

e-mail: cmrc@rh.dk.

beløb på 10.000 kr.

1-2 år.
Størrelse: Lejligheder.

▼ Boliger søges
København
1-2 semestre.
Størrelse: Lejligheder og værelser.
Udstyr: Møblerede med adgang
til køkken og bad.
Beboere: Udenlandske gæstestuderende.
Husleje: Maks. kr. 2.500 pr. md.
for værelser.
Kontakt: Emilia Kollemorten,

200 kvm.

skere og nordiske stipendiater.

▼ Boliger udlejes
Østerbro, Willemoesgade

Kontakt: Tlf. 3532 9193, e-mail:

Periode: Fra 12/10-01 til 13/1-02.
Størrelse: Lejlighed, 96 kvm.
Udstyr: Fuldt møbleret.

alt inkl.
Kontakt: Heidi Erschbamer,

Det internationale Kontor,

tlf. 0043 1924 9437 el.

tlf. 3532 3897 (kl. 10-15),

0043 699 1103 8169,

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

e-mail: hejdi@bigfoot.com.

ter aftale.
Størrelse: lejlighed, 2 vær.,
58 kvm.
Udstyr: Fuldt møbleret,
køkken/bad, vaskemaskine.
Husleje: Kr. 3.800 pr. md. inkl. el,
ekskl. tlf.
Depositum: Kr. 8.000.

www.borchskollegium.dk.

SU-kontoret, Fiolstræde 22,
Ansøgningsfrist: 1/7-01.

Elers Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU
el. DTU der har bestået 2 års
normeret studietid. Evt. slægtninge af fundator eller dennes

Hassagers kollegium
Målgruppe: Studenter fra flg.

hustru har fortrinsret. Dokumentation vedlægges.
Periode: Evt. ledige pladser i efteråret 2001.
Kollegiet: Ligger i St. Kannikeser. Det forventes at alumnerne er indstillet på at bidrage til

Rind i Viborg stift; Særslev i

fester, turneringer, diskussions-

Kontakt: Vibeke Rønn Bertelsen,
tlf. 3532 0791 el. 3964 3777,

Fyns stift. Endvidere studeren-

e-mail: roenn@act.ku.dk.

de der nedstammer fra sognepræst til Vejerslev, Aidt og

aftener og madklub.
Størrelse: Værelserne er på
9-22 kvm.

København

Thorsø i Århus stift H.H. Hassa-

Udstyr: Bibliotek, sauna og have

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

ger og fra sognepræst til Sevel

med kroketbane. Desuden er

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,

i Ribe stift Rasmus Hørning.

der tilknyttet enkelte mindre

61 kvm.
Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,
toilet/bad, vaskekælder.

ikke-ryger.
Depositum: Kr. 10.000.

Periode: Fra 1/7 til 30/11-01 el. ef-

Yderligere oplysninger:

dertil hørende del af Nørre

gas, el, vand, etc.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.,

Beboere: To Erasmus-studenter

1171 Kbh. K. (Kl. 10-15.)
Ansøgningsfrist: 1/7-01.

stræde og har 20 alumneplad-

Kontakt: Tlf. 3543 4115, e-mail:

Amager, nær KUA

SU-kontoret, Fiolstræde 22,

Ribe stift; Låstrup og Skals med

Periode: Fra 1/8-01 til 30/6-02,

Udstyr: Køkken og bad.

husskat på kr. 200 pr. md.
Ansøgning: Skema fås på

herred, Nørre Felding og Tvis,

Husleje: Kr. 4.500 alt inkl.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

telefonabonnement samt en

Husleje: Kr. 9.500 pr. md. ekskl.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md.
mik-meyer@mobilixnet.dk.

krocketbane.
Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl.

Beboer: Ikke-rygere.

København

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

Ansøgning: Skema fås på

i Århus stift; Sevel i Ginding

Husleje: Kr. 3.000-7.000 pr. md.

ser.

lesudgifter.

gede: Vejerslev, Aidt og Thorsø

barn.

fra Wien m. hund.

bidrag på kr. 75 til diverse fæl-

2 altaner, have.

Husleje: Maks. kr. 6.000 pr. md.

måske længere.

telefonabonnement samt et

2 badevær., vaskemaskine,

sen@nordita.dk.

Periode: Fra 1/8 el. 1/9-01 for

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl.

Beboere: Udenlandske gæstefor-

Periode: Pr. 1/9-01.

oudyk@hum.ku.dk.

100 studerende.

Udstyr: Helst møbleret.

tlf. 3532 5229, e-mail: niel-

Beboere: To lektorer med lille

Kannikestræde og har plads til

menigheder er fortrinsberetti-

Storkøbenhavn

Udstyr: Gerne møbleret.

Kollegiet: Regensen ligger i St.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Boliger

ledige.

1171 Kbh. K. (Kl. 10-15.)
Charlottenlund/København N

Kontakt: Jette Nielsen, NORDITA,

består af en guldmedalje og et

Periode: I løbet af efteråret 2001
bliver et antal kollegieværelser

Københavnsområdet

Størrelse: Mindre hus el. lejlighed

stræde og har 19 alumneplad-

i gennemsnit. Grønlændere og

e-mail: sec@sk.ku.dk.

Udstyr: Køkken og bad, gerne

ser for studieåret 2001-2002.
Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

Periode: Fra 1/8-01 til 1/4-02.

dentereksamen.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

lægges.

normeret studietid med min. 8

Husleje: Kr. 7.000 pr. md.

el. mere.

studietid. Studenter fra Ribe

Vanløse

tlf. 3376 6900,

dede den danske fysiker aviser-

somt. Nu er forskergruppen

stud.

Målgruppe: Studerende ved KU

tlf. 001 212 475 9290.

Universitet. For to år siden ryd-

bremse lysets hastighed vold-

Beboere: Udenlandske ph.d.-

Regensen

plads direkte efter bestået stu-

Periode: Min. 6 md., gerne 1-2 år

offentliggjorde at de kunne

leje særlig velkomment.

med to års bestået normeret

Periode: Evt. ledige alumneplad-

Udstyr: Egen have.

København

med sin forskergruppe i USA

Størrelse: 7 boliger. Kollegiefrem-

Ansøgningsfrist: 1/7-01.

Forskningscenteret,

– modtog Ole Rømer-medaljen

nes forsider da hun sammen

ethiclaw.dk el. fax: 3369 1617.

lefonabonnement.
Ansøgning: Skema fås på

deutschinc.com,

Lene Vestergaard Hau
den 23. maj på Københavns

Kontakt: E-mail: centre.for@

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl. te-

Kontakt: Vibeke, tlf. 3581 5126.
Frederiksberg
Periode: Fra medio juni til medio
september.
Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,

Dokumentation vedlægges.
Periode: Evt. ledige alumnepladser for studieåret 2001-2002
Husleje: Kr. 1.390 pr. md. hvortil
kommer kr. 95 til rengøring
samt kr. 15 til kontingent til
Alumnerådet.

ken og bad.
Husleje: Kr. 4.300 pr. md. inkl.
varme/el, ekskl. tlf.

studerende og kr. 1.725 pr. md.
for kandidater samt et bidrag
på kr. 100 til kollegiekassen.
Ansøgning: Skema fås på
SU-kontoret, Fiolstræde 22,

Depositum: Kr. 2.780 og et depo-

1171 Kbh. K. (Kl. 10-15.) Ved-

situm for udleverede nøgler.

læg en skriftlig motivation for

Ansøgning: Skema fås på
SU-kontoret, Fiolstræde 22,
1171 Kbh. K. (Kl. 10-15.)
Ansøgningsfrist: 1/7-01.

64 kvm.
Udstyr: Fuldt møbleret m. køk-

legater.
Husleje: Kr. 1.150 pr. md. for alm.

Borchs Kollegium
Målgruppe: Studerende ved Det
Teologiske, Naturvidenskabelige og Humanistiske Fakultet

optagelse.
Ansøgningsfrist: 1/7-01.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet
▼ Sundhedsvidenskab

kontakt Personalekontoret,
tlf. 3532 2645.

Indhold: Undervisning i æstetik
på den kunsthistoriske BA-uddannelse (grunduddannelse og

Yderligere oplysninger: Lektor
Per Jacobsen, tlf. 3532 8540.

▼ Naturvidenskab

Lektorat i Finsk sprog og
litteratur

tilvalg) samt undervisning på

Klinisk professorat i
gynækologi og obstetrik

Sted: Institut for Nordisk Filologi.

uddannelse i emner der be-

Undervisningsassistent

Indhold: Forskningsbaseret un-

handler relationer mellem

Sted: Zoologisk Institut, Afdeling

Sted: Klinisk Institut for Gynæko-

dervisning inden for finskfa-

logi, Obstetrik og Pædiatri, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-

gets grunddiscipliner.
Kvalifikationer: Kvalifikationer

fagets kandidat- og konferens-

æstetik og kunsthistorie.
Kvalifikationer: Kandidatniveau.
Ansøgningsfrist: 20/6-01.

Menneskets anatomi og fysio-

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

logi (Biologi 2, anatomisk/

tet med tilhørende overlæge-

inden for finsk sprog og litte-

stilling i KAS og ved Amager

ratur. Desuden kyndig og aktiv

drag kan ikke danne grundlag

Hospital med tjeneste enten

deltagelse i udviklingen af det

for ansøgning. Se

ved Amtssygehuset i Herlev el.

finsk/nordisk-faglige forsk-

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

Amtssygehuset i Glostrup.

nings- og studiemiljø.

kontakt Personalekontoret,
tlf. 3532 2645.

Indhold: Forskning og udvikling

Ansøgningsfrist: 9/7-01, kl. 12.00.

af fagområdet, prægraduat

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

undervisning, forskeruddan-

drag kan ikke danne grundlag

nelse, bedømmelsesarbejde,

for ansøgning. Se

Amanuensis i Klassisk
arkæologi

publicering/videnskabelig for-

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

Sted: Institut for Arkæologi og

midling, patientbehandling

kontakt Personalekontoret,

mv.

tlf. 3532 2645.

Til besættelse: Snarest muligt.

for Cellebiologi.
Indhold: Undervisning i faget

histologisk del).
Kvalifikationer: Bestået 1. del af
biologistudiet.
Omfang: Efterårssemesteret
2001, 6 uger (uge 8-41 og 4344) a 20 konfrontationstimer.

Etnologi.
Indhold: Undervisning og undervisningsplanlægning i samtlige

FOTO: SCANPIX/NORDFOTO

Stillinger

Ansøgning: Mrk. ‘Biologi 2’.

Meetings on Danish culture, society
and networking

Sendes til: Afdeling for Cellebiologi, Zoologisk Institut, Univer-

Especially for foreign women, migrants and refugee women.

sitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.

First Thursday in every month in Danish and second Wednesday

Ansøgningsfrist: 18/6-01,
kl. 12.00.

in every month in English (not on Danish holidays). Time: 13.3016.00. The first week in July is open for guests. At the meetings

discipliner i faget klassisk ar-

ning at der opnås ansættelse i

Lektorat
i Musikvidenskab

kæologi inkl. feltarbejde. Des-

Georg Nørgaard Hansen,

or the parks. For at additional information see www.evasark.dk,

begge dele af stillingen. Det er

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

uden deltagelse i bl.a. eksa-

tlf. 3532 1218.

contact tel. 3332 1824 or e-mail: evasark@evasark.dk.

Ansøgning: Det er en forudsæt-

en betingelse at ansøgeren både indsender en ansøgning til

tut.
Indhold: Særligt henblik på

Yderligere oplysninger:

mensadministration.
Ansøgningsfrist: 20/6-01,

Studenterundervisere

Fakultetet (professordelen) og

vesterlandsk populærmusik.

en ansøgning til Københavns

Dokumenteret forsknings- og

Amts Sygehusvæsen, dvs. til

undervisningsaktivitet primært

drag kan ikke danne grundlag

det ene el. til begge de nævn-

omfattende perioden efter

for ansøgning. Se

tut, Afdeling for Generel

te amtssygehuse (overlægede-

1945 med vægt på æstetiske,

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

Mikrobiologi.

len). Dette gælder også for

analytiske og/el. historiske pro-

kontakt Personalekontoret,

ansøgere som i forvejen er an-

blemstillinger.

tlf. 3532 2645.

sat som overlæge ved en af af-

Ansøgningsfrist: 2/7-01, kl. 12.00.

delingerne.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

Ansøgningsfrist: 11/7-01,
kl. 12.00.

13 June, 5 July, 8-9 August we will walk in Copenhagen old City

kl. 12.00.
Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

Under forudsætning af
fornøden bevilling
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

Indhold: Fagmodul Generel
Mikrobiologi.
Kvalifikationer: Ansøgeren skal

Ansøgningsfrist: 20/6-01.

Kvalifikationer: Erfaren kontor-

Opslaget i fuld ordlyd: Se

uddannet sekretær m. godt

www.ku.dk/led/generel/ledige

kendskab til officepakken og

stillinger.

WP el. Word samt gode dansk-

Yderligere oplysninger: Funge-

kundskaber.

rende institutleder Niels Grun-

Til besættelse: Snarest muligt.

Ekstern lektor i tjekkisk

have gennemgået fagmodulet

net, tlf. 3532 7724, e-mail:

Omfang: 18,5 timer/uge.

drag kan ikke danne grundlag

Sted: Østeuropainstituttet.

Generel Mikrobiologi.

grunnet@imbg.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 18/6-01.

for ansøgning. Se

Indhold: Undervisning 3

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

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

drag kan ikke danne grundlag

kontakt Personalekontoret,

for ansøgning. Se www.ku.dk

tlf. 3532 2645.

el. kontakt universitetets Per-

timer/uge.
Ansøgningsfrist: 21/6-01,
kl. 11.30.
Yderligere oplysninger:

Opslaget i fuld ordlyd: Se

Til besættelse: Efterårsssemesteret 2001 m. start 3/9.
Ansøgning sendes til: Afdeling
for Generel Mikrobiologi, Sølvgade 83 H, 1307 Kbh. K.

Kontorfuldmægtig

www.ku.dk/led/stillinger el.

Genopslag

kontakt studiesekretær Anita

Sted: Institut for Folkesundheds-

Andersen, tlf. 3532 7990.

videnskab, Afdeling for Social

sonalekontor, tlf. 3532 2645.

Eksternt lektorat

Lektor Jens Skov-Larsen,

For de fuldstændige overlæge-

Under forudsætning af

tlf. 3532 8540.

opslag se www.kbhamt.dk el.

fornøden bevilling

kontakt hhv. Personalekonto-

Sted: Romansk Institut.

Ekstern lektor

ret KAS Herlev, tlf. 4488 4726

Indhold: Undervisning og eksa-

Sted: Østeuropainstituttet.

uddannelsen (MPH) herunder

Indhold: Undervisning i Balkan-

bl.a. ansvaret for uddannelsens

tion, administration af ph.d.-

regnskab og for udgivelse af

taxameterbevillingen, sekreta-

MPH-afhandlinger, desuden

riatsfunktioner samt div. ad

mination på den italienske

Glostrup, tlf. 4323 2023.

grunduddannelse (Åbent Uni-

landenes historie og samfund

versitet) i Mundtlig sprogfær-

2 timer/uge.

dighed og Skriftlig sprogfær-

Sted: Institut for Folkesundheds-

dighed.

videnskab, Biostatistisk Afdeling.

kl. 11.30.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

Yderligere oplysninger: Lektor

dateksamen, undervisningser-

Hans Bagger, tlf. 3432 8540.

faring på universitetsniveau el.

ning i biostatistik og anvendt-

tilsv. i de ovennævnte områder

statistisk samarbejde.

samt kendskab til de særlige

Undervisningsassistent
i russisk

Til besættelse: 1/10-01.

pædagogiske udfordringer ved

Sted: Østueropainstituttet.

Omfang: 3 år på halv tid.

undervisning af studerende på

Indhold: Undervisning 4 timer/

Ansøgningsfrist: 3/7-01, kl. 12.00.

BA-niveau.

uddrag kan ikke danne grundlag for ansøgning. Se www.
sund.ku.dk el. kontakt Personalekontoret, tlf. 3532 2645.

▼ Humaniora
Lektorat
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Til besættelse: 1/9-01.
Omfang: 1 år m. mulighed for
forlængelse.
Ansøgning: Indehl. oplysninger
om tidligere undervisningsvirk-

Yderligere oplysninger:

2300 Kbh. S. Stiles til Rektor.
Ansøgningsfrist: 21/6-01,
kl. 12.00.
Steen Jansen, tlf. 3532 8426,

gets overbygning.

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

uge.
Ansøgningsfrist: 21/6-01,
kl. 11.30.
Yderligere oplysninger:

studievejledning, vejledning på
kandidatuddannelserne, afslutnings- og udslusningsvejled-

AC’ere.
Ansøgningsfrist: 20/6-01.

AC-fuldmægtig
Sted: Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik.
Indhold: Koordination af instituttets administration, økonomisk
styring og budget, løbende administrative opgaver med di-

Hjælpelærer
i serbokroatisk
Indhold: Undervisning 4 timer/

for ansøgning.

Sted: Institut for Kunsthistorie,

Ansøgningsfrist: 21/6-01,

Dans og Teatervidenskab.

strukturering af fakultetets

tlf. 3532 8540.

Amanuensisstilling
i kunsthistorie

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

omfatter arbejde med om-

Lektor Jens Nørgård-Sørensen,

drag kan ikke danne grundlag

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

gade 3, 1350 Kbh. K.
Indhold: Nyoprettet stilling der

dieadministrationens andre

Sted: Østeuropainstituttet.

Ansøgningsfrist: 1/8-01, kl. 12.00.

administrationen, Øster Vold-

analyser i samarbejde m. stu-

Yderligere oplysninger: Lektor

og i mediefaglige emner på fa-

Sted: Det Naturvidenskabelige

ning samt udarbejdelse af div.

Indhold: Undervisning 6 timer/

dervisning og vejledning på al-

Fuldmægtig/
AC-studievejleder

tlf. 3532 8540.

tionsliste.

uge.
kl. 11.30.

Medicin og Psykosocial Sund-

Overassistent

hed.

Sted: Det Naturvidenskabelige

Indhold: Studieadministration i
f.m. Master of Public Health-

studiesekretær for uddannel-

Lektor Jens Nørgård-Sørensen,

Sted: Østeuropainstituttet.

der Steen Jansen, Njalsgade 80,

BA-disciplinen: Medieanalyse

kl. 11.30.

vante områder og publika-

visuelle medier i Danmark. Un-

ph.d., herunder undervisning i

Ansøgningsfrist: 21/6-01,

Hjælpelærer i russisk

Romansk Institut, att. Studiele-

le niveauer fra begyndertrin til

uge.

ningsforløb inden for de rele-

Indhold: De trykte og/eller audio-

TAP-stillinger

Fakultetssekretariat, Studie-

somhed, planer for undervis-

Sendes til: Italiensk Studienævn,

Bo Jensen, tlf. 3532 2055.

Ansøgningsfrist: 21/6-01,

Indhold: Forskning og undervis-

Opslaget i fuld ordlyd: Dette

kl. 12.00.
Yderligere oplysninger:

el. Personalekontoret KAS

Adjunkt i biostatistik

Ansøgningsfrist: 10/8-01,

rekte reference til institutlederen.
Kvalifikationer: Samfundsvidenskabelig bachelor- el. kandidatuddannelse el. anden relevant uddannelse.
Til besættelse: 1/8-01.

sens 2. år.

Fakultetssekretariat, Økonomiadministrationen.
Indhold: Bevillingsadministra-

hoc opgaver.
Kvalifikationer: Kontoruddannel-
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Udlændingepolitik til debat
Reguleringen af adgangen til EU-lande og rettigheder for flygtninge og indvandrere er i støbeskeen. Danmark er med sit forbehold på dette område i voldsomme dilemmaer. Dansk Flygtningehjælp inviterer til
møde med titlen ‘EU - fæstning eller forsvar for grundlæggende rettigheder?’ den 7. juni kl. 15-17 i Borgergade 10, 5.sal, kantinen. Deltagelse er gratis og forhåndstilmelding ikke nødvendig.

se m. administrativ erfaring.

Scan*jour specialist

cellulære signaler som spiller

Gerne kendskab til statens

Sted: Puma, specialistenhed for

en rolle for kontrol af vækst

kontoplan, fortrolig med MS
Office-pakken el. lign.
Til besættelse: 1/7-01 el. snarest

personale- og organisationsud-

og modning af små blodkar

vikling.

samt receptorsignaler der re-

Indhold: Systemkendskab, herun-

Stipendier
▼ Ph.d.-stipendier

Lektor Lotte Søgaard-Ander-

Omfang: Fuld tid el. 4/5.

Ph.D.-scholarship

Ansøgningsfrist: 14/6-01.

del af systemet og KU’s særlige

Ansøgning: Indehl. oplysninger

Place of employment: University

Opslaget i fuld ordlyd:

tilretninger samt overblik over

om uddannelse og evt. tidlige-

of Copenhagen, Dept. of Geo-

www.ku.dk/led/stillinger.

systemets samlede funktionali-

re ansættelsesforhold.

physics, Juliane Maries Vej 30,

Yderligere oplysninger: Sussie

tet. Systemudvikling, herunder

Sendes til: Afdeling for Cellulær

2100 Cph. Ø.

Højskole, tlf. 3530 6280, fax:
3530 6013.

sen, tlf. 6550 2372, e-mail:
sogaard@bmb.sdu.dk.

gulerer salt og vandtransport.

der overblik over den tekniske

derefter.

Yderligere oplysninger:

Eksamen
Legater
Cand.mag.
Karen Iversens Legat

▼ Samfundsvidenskab
Ekstraordinær
eksamenstilmelding på
Statskundskab

Finderup: tlf. 3532 4242 el.

IT-analyser (tekniske og bru-

og Molekylær Fysiologi, Panum

Asbjørn Jessen, tlf. 3532 4208.

gerrettede), analyse og test af

Instituttet, att. lektor, dr.

Satellite Gravity Data Analysis.

Målgruppe: Kandidater el. stude-

nye produkter m.m.

scient. Steen Dissing, Bleg-

The project is to be carried out

rende i romanske el. nordiske

Eksamen: Eksamen på bachelor-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

in collaboration between the

sprog ved KU med fremragen-

uddannelsen 1990- og 2000-

Department of Geophysics, the

de evner og flid. Ansøgere der

National Survey and Cadastre

kan dokumentere slægtskab

Termin: Vintereksamen 2001/02.

(Kort og Matrikelstyrelsen) and

med en af legatstifterens for-

Tilmelding: Via nettet i perioden

Terma A/S. A detailed descrip-

ældre, har fortrinsret.

Kontorfunktionær/
overassistent

Kvalifikationer: Indgående kendskab til journalisering, sagsbe-

Sted: Institut for Psykologi.

handling og ScanJour samt til-

Indhold: Sekretærmæssig bistand

bundsgående viden om bru-

til faste medarbejderes og stu-

geranvendelse.

derendes klientkontakt samt

Ansøgningsfrist: 13/6-01.

skrivning og registrering af kli-

Opslaget i fuld ordlyd:

entjournaler. Herudover sekretærfunktioner i f.m. udvalgsarbejde og forskningsprojekter.

www.ku.dk/led/stillinger.
Yderligere oplysninger: Kirsten

Opslaget i fuld ordlyd: Se
www.ku.dk/led/stillinger.
Yderligere oplysninger: Lone
Nissen, tlf. 3532 8689.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Panum Instituttet, Afdeling
for Eksperimentel Medicin.
Indhold: Sundhedskontrol af forsøgsdyr.

Afdelingsleder

Kvalifikationer: Erfaring i bakte-

Sted: Zoologisk Museum.

riologisk diagnostik og i sero-

Indhold: Sekretær for museums-

logiske test-systemer (ELISA, IF)

bestyrelsen, museumsbestyre-

eller RT-PCR desuden EDB-

ren og museets andre interne

kendskab på brugerniveau.

udvalg. Leder af administrations-/serviceafdelingen. Varetagelse af personalesager og

kl. 12.00.
Opslaget i fuld ordlyd:
www.ku.dk/led/stillinger.
Yderligere oplysninger: Lektor S.

Ansøgning: Indehl. CV, eksamensbevis m.v.
Sendes til: Afdelingen for Ekspe-

Dissing, tlf. 3532 7570 el.

www.gfy.ku.dk/~cct/sagrada.

tioner til videre uddannelse i

Hos Studievejledningen, vær

forskningsadjunkt Katerina

htm.

ind- og udland.

126 +128 i perioden 11.-14.

Tritsaris, tlf. 3532 7579.

Klinikassistent
– vikariat

However, students who expect

Sted: Skolen for Klinikassistenter

ber 2001 are encouraged to

og Tandplejere, Kliniksektionen.
Omfang: Fra 1/9-01 til 22/3-02.
Ansøgningsfrist: 14/6-01,
kl. 12.00.
Opslaget i fuld ordlyd:
www.ku.dk/led/adm/.

2100 Kbh. Ø.

tlf. 3532 7386 el. souschef Hen-

Ansøgningsfrist: 18/6-01 m. mor-

Museumsbestyrer Henrik Eng-

Bioanalytiker/
laboratorietekniker

hoff, tlf. 3532 1036 el. Ingelise

Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

Yderligere oplysninger:

Gjørup, tlf. 3532 1035.

tut, Panum Instituttet.

Application: Incl. a brief descrip-

Målgruppe: En kvindelig stude-

1. sal.
Ordinær eksamenstilmelding fin-

tion of the Ph.D.-project.

rende som studerer nordisk fi-

der sted i oktober som sæd-

To be sent to: C.C. Tscherning,

lologi eller har dansk som ho-

vanlig.

Department of Geophysics,
Juliane Maries Vej 30, 2100

vedfag.
Støtte: En portion a kr. 54.000 til
studieophold ved Uppsala Uni-

Møder

ansøgningsskema for Køben-

Interkulturel forståelse
og tolerance

tel. 0045 3532 0582, e-mail:

havns Universitets legater.

møderække med oplæg

cct@gfy.ku.dk.

Skriv legatets navn på forsiden.

og debat

Indhold: Registrering af indgåen-

arbejdere i flere afdelinger.
Ansøgningsfrist: 22/6-01.
Opslaget i fuld ordlyd:
www.samf.ku.dk/opslag.htm.

2001 at noon.

skole.

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

Ph.d.-stipendium
Sted: Institut for Biokemi og

de 22, 1171 Kbh. K.

Universitet, Odense.
analyse af Listeria monocytogenes infektion som en del af

Emne I: Diskrimination/racisme.
Tid: 18/6-01, kl. 17.15-19.30.

Ansøgningsfrist: 21/6-01.

Emne II: Interkulturel kommuni-

Dansk-Færøsk Samfunds
studierejse-legat

Tid: 26/6-01, kl. 17.15-19.30.

kation.

Molekylær Biologi, Syddansk
Indhold: Molekylær biologisk

Øvrige stillinger

versitet eller Stockholm Hög-

Målgruppe: Personer ml. 18 og
30 år.

Emne III: Konflikthåndtering –
konflikter i hverdagen.
Tid: 11/7-01, kl. 19.15-21.00.
Sted: Vimmelskaftet 35 B, 4.

projektet ‘Genetisk kontrol af

Støtte: En portion på kr. 5.000 til

differentiering og udvikling i

en studierejse med kulturelt

Arrangør: EVAs ARK,

Mentorer for
udenlandske studerende

bakterier’. Projektet vil om-

sigte fx historisk, geografisk,

www.evasark.dk.

handle identifikation af Liste-

lingvistisk el. kunstnerisk. Le-

Det internationale Kontor søger

ria monocytogenes gener og

gatmodtageren skal efter rej-

med fokus på undersøgelser af

danske mentorer til de uden-

proteiner samt undersøgelser

sen indsende en kort beretning

receptormekanismer og intra-

landske studerende der skal

af Listeria monocytogenes gen-

derom til Dansk-Færøsk Kultur-

studere ved Københavns Uni-

ekspression og genregulering

versitet til foråret.

under et infektionsforløb ved

Indhold: Arbejde i forskergruppe

kundskab, Rosenborggade 15,

Prof. C.C. Tscherning,

ge Fakultetssekretariat.

rik Bo Hansen, tlf. 3532 7376.

genposten.

Period of employment: 3 years.

Ansøgning: Benyt universitetets

arbejde og servicering af med-

torieleder Susanne Mathiassen,

vejledningen, Institut for Stats-

Ellen Hartmanns
Rejselegat

apply.

3/9-01.
Yderligere oplysninger: Studie-

Additional information:

Kbh. N.

seum, Universitetsparken 15,

2300 Kbh. S.
Ansøgningsfrist: 25/6-01.

september kl. 10-15.
Dispensationsansøgningsfrist:

Sted: Det Samfundsvidenskabeli-

ansatte og gæster.

Yderligere oplysninger: Labora-

nistiske Fakultet, Njalsgade 80,

Deadline for applications: 2 July

de post, forefaldende kontor-

bestyrelsen, Zoologisk Mu-

Ansøgning sendes til: Det Huma-

www.ku.dk/selvbetjening/.

Assistent til journal
– barselvikariat

tuttet, Blegdamsvej 3 B, 2200

kl. 12.00.

to graduate before 1 Septem-

Copenhagen Ø, Denmark.

rimentel Medicin, Panum Insti-

Ansøgning sendes til: Museums-

Qualifications: A degree in physics or geophysics (geodesy).

ger, hoteller o.a. til museets

Ansøgningsfrist: 14/6-01,

3.-14. september på

Støtte: Kr. 9.000 i en el. flere por-

bestillinger af rejser, forsikrin-

Til besættelse: 15/8-01.

ordningen.

tion of the project is found at

Devantier, tlf. 3532 2827.

Omfang: 31 timer/uge.
Ansøgningsfrist: 14/6-01.

Ansøgningsfrist: 15/6-01,

Contents: To conduct research in

fond.

Seminarer og
workshops

Ansøgning sendes til: Dansk-

anvendelse af molekylærbiolo-

Færøsk Kulturfond, Prins

opgave at afhente den uden-

giske metoder, 2D-gelelektro-

Jørgens Gård 11, 1218 Kbh. K.

landske studerende i lufthav-

forese af proteiner og proteo-

Ansøgningsfrist: 1/8-01.

Subterranean
biodiversity: regulation
of plant populations

nen/på banegården og følge

manalyse.

Uddeling: 3/9-01.

International Symposium

Indhold: Som mentor får du til

vedkommende til den danske

Kvalifikationer: Erfaring inden

adresse. Desuden skal du være

for molekylær biologi, dyrk-

behjælpelig med div. praktiske

ning af mammale cellekulturer

ting fx anskaffelse af CPR-nr.,

og/el. separation af proteiner

evt. opholdstilladelse, biblio-

Contents: For the full programme contact e-mail:

Uddannelse

v.h.a. 2D-gelelektroforese.

SCHRISTENSEN@ZI.KU.DK.
Time: 13 June 2001 at 9.30-17.30.
Place: Kollokvierum, Bygning 12,

tekskort, osv. Det internationa-

Til besættelse: Snarest.

le Kontor giver dig alle rele-

Omfang: 3 år.

Kandidatuddannelse
i miljøkemi

vante kontakter. Hvad du der-

Ansøgning: Skema fås ved henv.

Københavns Universitet, Dan-

udover ønsker af foretage dig

til Institut for Biokemi og Mo-

marks Farmaceutiske Højskole

med den studerende, er helt

lekylær Biologi el. Det Naturvi-

og Den kongelige Veterinære

op til dig.

denskabelige og Tekniske Fa-

Landbohøjskole udbyder i sam-

Migration i Europa
i kønsperspektiv

Kontakt: Det internationale

1st floor.
Organizer: Terrestrisk Økologi,
Zoologisk Institut.

kultetssekretariat, hvorfra in-

arbejde en kandidatuddannel-

Konference

Kontor, Emilia Kollemorten,

formationsmateriale om fakul-

se i miljøkemi.

Oplægsholdere: Peter Seeberg,

Fiolstræde 24, P.O.B. 1143,

tetets ph.d.-uddannelser også

1010 Kbh. K, e-mail:

kan rekvireres. Ansøgning inkl.

valg af uddannelse. Uddannel-

Nyberg Madsen, Center for Ud-

eko@adm.ku.dk, tlf. 3532 3897.

bilag sendes i 3 eks. mrk. ‘stil-

sen retter sig mod folk med in-

viklingsforskning; Lise Paulsen

ling nr. 013010’.

teresse i miljøet som samtidigt

Galan, Minoritetsstudier,

Sendes til: Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultetsse-

Målgruppe: Folk der står foran

ønsker en grundig kemisk uddannelse.

kretariat, Syddansk Universitet,

Yderligere oplysninger: Se www.

Campusvej 55, 5230 Odense M.

environmental-chemistry.dk el.

Ansøgningsfrist: 15/6-01,
kl. 12.00.

kontakt Flemming Ingerslev,
Danmarks Farmaceutiske

Syddansk Universitet; Nina

Københavns Universitet.
Tid: 14/6-01, kl. 13.30-17.30.
Sted: Dansk Flygtningehjælp,
Borgergade 10, 5., kantinen.
Arrangør: EVAs ARK,
www.evasark.dk.

Un i v e r s i t e t s av i s e n 10 . 2 0 01

Meddelelser fra
Københavns Universitet
Ph.D. Seminar at the
Department of Chemistry

Udstillinger

7112, Blegdamsvej 9, 2100
Kbh. Ø.

S Æ R L I G E FO R E L Æ S N I NG E R

Contents: The seminar consist of
lectures given by Ph.D. stu-

Cand.odont. Allan Bardow

dents mainly from the Depart-

Titel: Spyttets fysiologi og pato-

Hvilke teorier kan beskrive udviklingen
i den offentlige ledelse og demokratiske deltagelse?

ment of Chemistry, who will

fysiologi og dets betydning for

Ph.d.-stud. Betina Remison, Handelshøjskolen, København; lektor Eva Sørensen, RUC og lektor

describe their projects (back-

demineraliseringshastigheden

Lotte Jensen, KU

ground, results, problems), and

af tandsubstans.

Tid: 11/6 kl. 13.00-16.30

thereby contribute to general

Tid: 8/6-01, kl. 14.00.

Sted: Landemærket 9, lok. 11

information on the research

Sted: Panum Instituttet, Bygn.

Arr.: COS, www.cos.dk. Tilmelding ‘Tilmelding npm’ til e-mail: cg@ifs.ku.dk

29.01.30, Mini Aud. 1.

projects running at the Depart-

Yderligere oplysninger: Afhand-

ment.
Language: English.

Ill. til Sara Lidmans novelle:

lingen kan fås ved henv. til for-

Fra Slovenien til Makedonien: Hvorfor Vesten går galt

Registration: Admission is free,

Et slips til Nisj, Magasinet 1956.

fatteren, Afd. for Bidfunktions-

Direktør Haakan Wiberg

but participants for lunch, and
with a poster must register

Ib Spang Olsen:
Stregens Poet

before 12 June 12 2001 with

Indhold: Et udsnit af Ib Spang

those who wish to contribute

secretary Pernille Klostergaard,
tel. 3532 0218, fax: 3532 0259
or e-mail: pernille@kiku.dk.
Time: 22 June 2001 at 9.00-17.00.
Place: The Palace Hotel, Conference room ‘Flora Danica I’,

lære og Oral Fys., Tandlæge-

Tid: 13/6 kl. 16.15-17.45

skolen.

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

▼ Humaniora

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Olsens værker, fortrinsvis fra
1950’erne og 1960’erne.
Periode: Fra 22/5 til 25/8-01.
Sted: Det Kongelige Bibliotek,
Søren Kierkegaards Plads 1,
Gallerigangen.

Rådhuspladsen 57,

Arrangør: Museet for Dansk

1550 Copenhagen.

Bladtegning, www.kb.dk/

Cand.mag. Dan Henry Andersen

Hvad vil borgerne med lokalpolitikken?

Titel: The Danish Flag in the

Docent Olaf Rieper, AOF og forskningsadjunkt Vibeke Normann Andersen, Syddansk Universitet

Mediterranean. Shipping and

Tid: 15/6 kl. 13.00

Trade, 1747-1807.

Sted: Landemærket 9A, lok. 11

Tid: 20/6-01, kl. 13.00 præcis.

Arr.: COS, www.cos.dk

Sted: KUA, lok. 11.2.8.
Yderligere oplysninger: Et antal

Danø, tel. 3532 0227, e-mail:

ligger til gennemsyn og hjem-

Lokaldemokratiske og styringsmæssige udfordringer
til fremtidens København

sdd@kiku.dk el. Kurt V.

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

Niels Peter Petersen, Valby Bedelsråd; vicedir. Poul Sax Møller, Københavns Kommune; lektor

Mikkelsen, tel. 3532 0251,

mation på KUA og til gennem-

Jens Hoff, KU; forskningsassistent Katinka Hauxner, COS og centerleder Henrik Bang, COS

e-mail: kmi@theory.ki.ku.dk.

kb/dept/nbo/kob/bladtegn/.

Ph.d.-forsvar

eksemplarer af afhandlingen

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

Tid: 18/6 kl. 13.00-16.30

sal Øst, Slotsholmen samt på

Sted: Landemærket 9, lok. 11

Institut for Historie, KUA.

Arr.: COS, www.cos.dk. Tilmelding ‘Tilmelding npm’ til e-mail: cg@ifs.ku.dk

Kreds 3: Videnskab,
didaktik, etik

▼ Samfundsvidenskab

Nordisk Sommeruniversitets

Cand.scient.oecon. Klaus Skytte

sommersession

Titel: Topics on electricity trade.

Tid: 29/7 - 5/8-01.

Tid: 22/6-01, kl. 10.00.

Cand.scient. Lene Düwel

Sted: Nordiska Folkhögskolan,

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

Titel: Experimental studies on

Kungälv nær Göteborg.
Pris: Fra kr. 1.400 og ‘barnkrets’
kr. 900 alt inkl.

stræde 6, 2., St. Øvelsessal.
Yderligere oplysninger: Afhand-

▼ Naturvidenskab

Sted: Vimmelskaftet 35B, 4.
Arr.: EVAs ARK, www.evasark.dk

Tilmeldingsfrist: 15/6-01.

Økonomisk Institut,

Sted: Geologisk Museum, Øster

Opslaget i fuld ordlyd:

tlf. 3532 3011.

▼ Sundhedsvidenskab

Peter Mølgaard Nielsen,
e-mail: pmn@inform.dk.

Voldgade 5-7, 1., Auditoriet.
Yderligere oplysninger: Afhandlingen ligger til gennemsyn på
Botanisk Centralbibliotek, Sølv-

Jannik Nørgaard Andersen

gade 83, opg. S.

Titel: Substrate Specificity of

Nuclear Receptors
in Health and Disease

Tid: 7/6-01, kl. 14.00.

European Symposium on

Sted: Panum Instituttet, Dam

Hormones and Cell Regulation
Keyonte speakers: Leading scien-

Protein Tyrosine Phosphatases.

Aud.
Yderligere oplysninger: Afhand-

tists and researchers both from

lingen kan fås ved henv. til

academia and industry from all

forfatteren, Novo Nordisk,

over the world.

2880 Bagsværd.

France.
Registration: E-mail:
www.stodile.ic.ac.uk.
Registration fee: 600 EURO
which includes conference fee,
accommodation, meals, social
events and local transportation. Student fee is 450 EURO.
Deadline for registration:
1 August 2000.
Full announcement:
www.stodile.ic.ac.uk.

Prof., dr.phil. Jens Erik
Cand.scient. Morten Petersen
Titel: Paranoia and Suicide in
Plants.

Skydsgaard, Institut for Historie
Tid: 21/6 kl. 13.15
Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Tid: 13/6-01, kl. 14.00.

Arr.: Institut for Historie,

Sted: Botanisk auditorium,

tlf. 3532 8242

Gothersgade 140.
Yderligere oplysninger: Afhandlingen kan fås ved henv. til

Cand.med. Asbjørn Hróbjartsson

lærbiologisk Institut, Øster

Titel: Are placebo interventions

Der er reception fra kl. 14.00
i lok. 10.1.30.

Farimagsgade 2A, 1353 Kbh. K.

associated with clinically important effects?
Tid: 8/6-01, kl. 14.00.
Sted: Panum Instituttet, Hannover Aud.
Yderligere oplysninger: Afhandlingen kan fås ved henv. til for-

Susanne Lyck
Titel: Blooms of Microcystis aeruginosa in freshwater – regulation of microcystin production
and natural degradation of the
toxin.

fatteren, Det Nordiske Coch-

Tid: 15/6-01, kl. 13.00.

rane Center, Rigshospitalet,

Sted: Zoologisk Institut, Aud. A.

afd. 7112, Tagensvej 18 B,

Yderligere oplysninger: Afhand-

2200 Kbh. N.

Additional information:

lingen kan fås ved henv. til sekretær Hanne Møller, e-mail:

Tel. +44 (0)20 7594-2176,

Cand.med. Jimmy Jørgensen

hmoeller@zi.ku.dk el. Fersk-

e-mail: m.parker@ic.ac.uk,

Titel: Influence of luminal con-

vandsbiologisk Laboratorium,

fax: +44 (0)20 7269-3094.

Afskedsforelæsning:
Eros og Antikken.
Noget om
at undervise

sekretær Mette Bie, Moleky-

Time: 14-17 September 2001.
Place: Mont St Odile, Alsace,

Tid: 19/6 kl. 17.15-19.30

gradient in the Baltic Sea Area.
Tid: 12/6-01, kl. 10.00.

Yderligere oplysninger:

Prof. Ulla Grapard, Colgate University, USA

Macroalgae along the salinity

lingen kan fås ved henv. til

http://nsuweb.net.

Samfundsøkonomi i et kønsperspektiv

C O L L AG E : L I S E R Ø N N E B Æ K . FOTO : NO R D FOTO

Additional information: Sune

tents on colonocyte oxidation

Helsingørsgade 51, 3400 Hille-

of butyrate: implications for

rød.

ulcerative colits.

Sted: Botanisk Auditorium,

Tid: 8/6-01, kl. 13.30.

Cand.scient.

Sted: Frederik V’s vej 11, Teilum-

Palle Gravgaard Sørensen

bygningen, Aud. B.
Yderligere oplysninger: Afhand-

Titel: A new type of dihydroorotatedehydrogenase – type 1S –

Gothersgade 140.
Yderligere oplysninger: Afhandlingen kan fås ved henv. på
tlf. 3532 2000 el. 3532 3710.

Cand.scient.
Johan Gotthardt Olsen
Titel: The molecular structure
and function of KAS I.
Tid: 22/6-01, kl. 14.00.

lingen kan fås ved henv. til for-

from thethermoacidophilic ar-

Sted: HCØ, Aud. 2.

fatteren, Medicinsk afd.

chaeon Sulfolobus solfataricus.

Yderligere oplysninger:

CA2121, Rigshospitalet, afd.

Tid: 15/6-01, kl. 15.00.

Sekretær Pernille Klostergaard,
tlf. 3532 0218.
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Postbesørget blad

FO R S K N I NG S F R I T O M R Å D E ▼

(0900KHC

Personalekantinen

En køn pressemeddelelse

Nørregade 10, 1017 København K
Tlf.: 3532 2679

og fem uspiseligt.

Åbningstider: Mandag til fredag 11.30-13.00

Redaktionen har modtaget en begejstret pressemeddelelse
fra Waterfront Communication om en talentfuld studerende
der har modtaget et kæmpelegat. Som begrundelse kan man
under mellemrubrikken ‘Køn og intelligent’ blandt andet
læse følgende: “Selvom Bibi (navnet ændret af red.) er en
utrolig køn kvinde, så er det ikke det, der giver adgang til legatet...”. Senere får vi så at vide at legatmodtageren ud over
at se godt ud er blandt sit instituts allerstørste begavelser.
Vi glæder os på bagsiden til at Ib får et legat der udløser
ordene: Selvom Ib er en steg, så er det ikke det der giver
ham adgang til stipendiet.
Bagsiden konkluderer at det stadig er klaustrofobisk at
være kvinde så længe det er mændene der skriver historien.

FOTO: HEINE PEDERSEN

Der gives fra én til fem tunger, hvor én er fremragende

GENERØST –
Dagens varme
ret, smørrebrød og salat
(med næsten
ingen smag)
for næsten
ingen penge.

Tandløse tapas

Fællesadministrationens kantine i Indre By har

labre lokaler, stor bredde i udvalget, men for lavt til loftet

Af Gry Bartroff Gaihede

D

er er så yndigt i universitetets gårde i Indre By.
Vi vrikker om på hælene på de toppede brosten mens
magnoliaerne drysser sine store blomster ned i vores hår. Vejret er desværre en tand for
dansk til at vi tør satse på et
bord i gården i dag. Vi siver
derfor ned under jorden i den
gamle bygnings kælder for at
stille vores sult sammen med
universitetsadministrationens
ansatte.
Det lavloftede lokale med de
italiensrøde vægge er hyggeligt,
og min ledsager, fotografen, bemærker at lysindfaldet er godt
og rigeligt. Omgivelserne har
indstillet vores sanser på æstetik da vi kaster os over udvalget: en buffet der inkluderer
dagens varme ret samt en
smørrebrøds- og salatbar eller
en sandwich.

Sur salat
Min ledsager beslutter sig for
dagens varme til en tyver: rødvinsmarineret svinekam med
både af råstegte kartofler med
skræl og rødvinssovs med

Bassedrengens
Dagbog

champignons. Jeg er stadig så
meget fattigrøv at en buffet til
25 kroner er en udfordring.
Den studerende i mig vil umiddelbart have fuld valuta for
pengene, men pålægget kan jeg
undvære. Der er tre slags sild,
skinke, den trestjernede, roastbeef, makrelsalat og en anden
mayonnaisesalat med røde
gubbier i. Det er desværre ikke
krebsehaler, det er røde pølser,
og det har overlevet halvfjerdserne og hedder wienersalat.
Jeg har lyst til en sandwich
og har valget mellem pastrami
eller kalkun. Det kunne ikke
falde mig ind at vælge fjerkræet. Kalkun må være halvfemsernes mest overvurderede
spise; kødet smager af ingenting, er tørt, trevlet og har en
lav ernæringsværdi. Lad dog de
grimrianer leve.
Salatbarer er ens. Der er
åbenbart kunder til majs fra
dåse og optøede ærter. Men er
det ikke en uskik at der er syltede frugter i salatbaren? Hvad
laver ananas og halve ferskner i
sirup på en frokosttallerken?
Til gengæld bliver jeg henrykt
da jeg får øje på tunen, og spejder efter æggene til en salade

nicoise. Øv, ingen æg. Til gengæld kan man komponere sig
en græsk salat med feta, sorte
oliven og syltede hvidløg.
Der er langt til Middelhavet.
Tomaterne river i tandkødet,
olivenerne smager af dåsens
amalgam, og fetaen er hverken
får eller ged. Jeg drysser en stor
håndfuld brødcroutoner med
hvidløg over salaten. Og så
smager den af noget.
Svin og sovs
Min ledsager nikker anerkendende mens hans tygger. Hamburgerryggen er fast og lækker,
og der er enighed om at svinet
fortjener en rehabilitering. Kartoflerne er lunkne med porøs
mos indeni. De er optøede og
har fået for meget salt. Rødvinen gør til gengæld sovsen til
sauce. Og det er da privilegeret
at spise sauce om mandagen
klokken 12.
Sandwichen er morsom. Bollen af Paaskebrød (det hed det i
min tid som pige i grillbaren
ved Hornbæk Havn) med sesam og mægtig meget honning
har fået et dygtigt lag Miracle
Whip, et næppe synligt drys
iceberg og to skiver tomat for-

uden de tre skiver pastrami.
Den koster 18,50 og kan umuligt gøre det ud for et måltid. Vi
slutter af med tre glimrende
oste. Der er brie, bjælker af
danbo og en blåskimmel. Der er
også jordbær. Jeg tager tre, så
må resten slås om de sidste to.
Mindre, men bedre
Det er anmelderens ønske at
man kunne skære i bredden af
udbuddet og i stedet bruge
krudtet på detaljen. Salatbaren
kan beskæres med to tredjedele. Sylt frugterne og lad dåseåbneren hvile. Sæt prisen op til
tredive kroner, lad være at forny kontrakten med Kødbyen og
server i stedet mørkerøde tomater, oliven og feta fra fætteren
på Nørrebro. Drop de færdigsmurte sandwiches og suppler i
stedet buffeten med store italienske boller så man kan kombinere sin egen sandwich.
Den hjertelige betjening i
Nørregade, saucens kraft og
brødcroutonerne afholder
Universitetsavisen fra at stikke
mere end to tunger ud af halsen. ■

Onsdag
9.57: Kigger op for første gang.
Til venstre for mig sidder Bjørn. Ved hans tastatur ligger
noget der ligner en lille klynge hamstere. Mens han vrider
sig på stolen, flår han store totter af sine allerede sparsomme hovedhår ud i frustration. Stakkels Bjørn! Han har
skæl og en ustabil personlighed - og så dater han en enlig
mor. Jeg er bange for at sådan en skriftlig eksamen i dat 0
er en større udfordring end han kan bære.
10.18: For meget! Nu har den mindreårige en-sund-sjæl-i-etsundt-legeme-Thomas rejst sig fra stolen og står dér midt i
lokalet og laver langsomme, kontrollerede strækøvelser.
Han har før talt varmt om sitet computer-smerter.dk hvor
man kan klikke sig ind og se en animation af dagens øvelse. Han fjedrer - hvor pinligt!
10.34: Ved vinduet sidder den lille Henriette. Hun har måttet gå til psykolog for at ruste sig til eksamen. Hun er lilla i
hovedet nu. Hendes bord flyder. Der er pakker med druesukker og flasker med Energizer og billeder i rammer af familie og hunde og katte. Selv sidder hun og knokler som
en lille hest.
10.57: En af eksamensvagterne har pæne lægge. Det er unfair! Det burde stå i kvalifikationskravet at kun ansøgere
der er grimmere end gennemsnittet, opfordres til at søge.
Man skulle indsende en klage.
11.00: Den langbenede vagt siger: “Så er halvdelen af tiden
gået”. Hvad! Fuck, fuck, hvordan det? Vi er lige kommet!
Jeg har stadig ikke forstået ordlyden af 2. delspørgsmål af
fire..
11.48: Og dér sidder gode, gamle Adam. Og surfer på dating.dk. Vi har talt om at blive nøglebærere i natcafeen.
Det giver sikkert vildt mange babes.
12.15: Skeler til Nahid. Hun ordner sit bord. Hun har altid
en amulet om halsen når hun skal præstere noget særligt.
Det er Fatimas hånd, har hun fortalt mig. Hvad? Hun rejser sig. Hun er færdig...
12.47: Øv, hvor det larmer når de skramler med borde og
stole efterhånden som de bliver færdige og rejser sig for at
gå. Dukse og blærerøve!
12.56: Datastrukturen i den fjerde videregående algoritme
spænder ben for en fuldstændig objektorienteret programmering og konstruk...
13.00: “Og så er tiden gået, venner”. Det kan godt være hun
har pæne ben, men hendes hensigter er syge!!

