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Tyvstart på 
rektorvalget
To kandidater har allerede meldt sig på ba-
nen som kandidater til rektorposten. Samti-
dig vokser presset for at få Kjeld Møllgård til
melde klart ud frem for at lurepasse indtil
oktober.  LÆS SIDE 4-5
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Det gode forskningsmiljø
Hvad driver forskeren i det daglige arbejde - og hvad driver forskningen? Det er komplekse
spørgsmål, viser en ny ph.d.-afhandling inden for videnskabsstudier. Afhandlingen har under-
søgt hvordan biomedicinske forskere oplever deres indbyrdes konkurrence og samarbejde i det
daglige forskningsarbejde.  LÆS VIDENSKABET SIDE 14-15

Verdens 
liv i arkiv

Råd ønsker 
højere SU   
For Malene Henriksen der lider af svær gigt,
er der måske bedre studieforhold på vej. SU-
rådet lægger op til at handicappede stude-
rende, studerende med børn og ældre stude-
rende skal have mere i SU.  LÆS SIDE 8-9

Et nyt verdensomspændende center for biodiversitet

kommer til at ligge på Københavns Universitet. Her

skal en lille kerne af specialister inden for biologi og 

IT samle de enorme mængder af viden om alt biolo-

gisk liv på kloden i et virtuelt bibliotek der i dag er

spredt ud over mange forskellige databaser rundt om 

i verden.  LÆS SIDE 3 



KUM M E N TA R

Af Kjeld 

Møllgård, 

rektor

SEA-bomben 
endeligt demonteret

Jeg har tidligere i disse spalter skrevet om re-
formen der ændrer vilkårene for vores byg-
ningsforbrug - den såkaldte SEA-ordning. Re-

formen gør os til lejere i bygninger ejet af staten
(ved Statens Byggedirektorat) og formaliserer vo-
res ejerstatus i en række bygninger der er doneret
til universitetet. 

Københavns Universitet er godt tjent med at få
denne mulighed for i højere grad at skabe sam-
menhæng i faglige, fysiske og økonomiske planer
og prioriteringer. Alligevel har SEA igennem lang
tid været som en tikkende bombe under alle vore
udbygningsplaner. For selvom intentionerne i re-
formen er rigtige, er de bevillingsmæssige konse-
kvenser blevet beregnet i en ministeriel model der
gav katastrofale resultater for Københavns Univer-
sitet. 

Vi har på Københavns Universitet mange gamle
bygninger og mange bygninger der ikke er

umiddelbart velegnede til universitetsformål. Vi
bor tilmed i det dyreste område i landet og er
spredt over et stort område. Og endelig har vi store
nybyggerier i gang som er planlagt under helt an-
dre forudsætninger. 

Alle disse særlige forhold kan naturligvis ikke
håndteres i en bevillingsmodel bygget op omkring
gennemsnitstal og simpel matematik. 

Derfor stod Universitetet sidste år overfor en
truende regning på et par hundrede millioner - et
forhold som naturligvis måtte give anledning til at
standse udbygningen. Men heldigvis lykkedes det
at vinde gehør for vore synspunkter, og i januar
dette år fandt vi sammen med Forsknings- og Un-
dervisningsministerierne frem til en særaftale for
Københavns Universitet. 

Der er grund til at anerkende den fleksibilitet og
forståelse for situationens alvor som ikke mindst
de to  ministeriers departementschefer udviste ved
denne lejlighed. Det er særaftalen der har mulig-
gjort en fortsættelse af vores udbygning, og det er
særaftalen - og den alene - som gør det muligt for
Københavns Universitet at tiltræde SEA-ordnin-
gen. 

I løbet af foråret har Byggedirektoratet gennem-
ført en runde med alle universiteterne med hen-
blik på at justere eventuelle fejl i beregningsgrund-
laget, og derfor er det først nu den 31. maj 2001 at
Finansudvalget har fået forelagt sagen og tiltrådt
aktstykket. Samtidig har Finansudvalget også til-
trådt det aktstykke der formaliserer den tidligere
forhandlede reduktion af universitetets medfinan-
siering af KUA-byggeriet med 100 millioner kro-
ner.

Det har været en lang, lang vej og usikkerheden
har medført at mange beslutninger er blevet

udskudt, men nu kan vi komme videre. Nu skal de
store planer på Københavns Universitet realiseres.
Vi skal videre med

– det bioteknologiske center på Tagensvej hvor
universitetets molekylærbiologiske institut skal
bo side om side med det fælles universitære
forskningscenter BRIC, forskergrupper fra H:S
og en bioteknologisk forskerpark. Centeret er
blandt andet et resultat af vores bioteknologiske
satsningsområde;

– nybyggeriet til Det Humanistiske Fakultet på
Amager som bliver en del af et helt nyt byområde
i Ørestaden. Bydelen planlægges udviklet som
centrum for et fagligt netværk for kultur, medier
og kommunikationsteknologi og som et attrak-
tivt mødested for kreative mennesker. Vores  hu-
manistiske fakultet får med bl.a. Danmarks Ra-
dio, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, IT-højskolen
og en ny forskerpark nogle naboer der giver by-
delen unikke muligheder for at skabe en ny syn-
ergi;

– et center for sundhed og samfund i Kommuneho-
spitalet hvor Institut for Folkesundhedsvidenskab
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Insti-
tutterne for Statskundskab, Sociologi og Antro-
pologi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
og en række små sektorforskningsinstitutter og
organisationer kan få en enestående fælles ram-
me i et nyt campusmiljø. Undervisningsministeri-
et er positivt indstillet overfor universitetets pla-
ner, og der arbejdes intensivt på at få løst de pro-
blemer som Københavns Kommunes lokalplan
tidligere har givet anledning til. Alt tyder på at
det vil lykkes så også denne plan kan realiseres;

– et geocenter på Øster Vold hvor universitetet og
sektorforskningen får nye muligheder for at styr-
ke samarbejdet i den fælles fysiske ramme.

Alle de store udbygningsplaner rummer nye
faglige samarbejdsflader og nye institutionelle

alliancer og har derfor strategisk betydning for
universitetet, men også de mindre og mere traditi-
onelle lokaleplaner får vi nu bedre muligheder for
at bringe på plads. 

Alligevel udestår fortsat nogle store afklaringer.
Dels skal vi på universitetet beslutte os til en intern
styringsmodel for vores bygningsforbrug, og dels
skal vi forhandle specifikke lejekontrakter med
Byggedirektoratet. Endelig skal forholdene om-
kring tidligere og fremtidige bygningsdonationer
bringes på plads. 

Der vil blive tale om krævende forhandlinger bå-
de med ministerium og byggedirektorat og internt
på universitetet. Men den overordnede ramme og
de økonomiske præmisser for universitetet som
helhed er på plads. Med den sikkerhed i ryggen er
de kommende forhandlinger blevet meget lettere.
Og det er mit indtryk at alle involverede, også i mi-
nisteriet, vil gøre en ekstra indsats for at få ordnin-
gen til at fungere så hurtigt og så godt som muligt.
■
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K U  NOT E R  ▼

Center for baltiske studier i støbeskeen

En arbejdsgruppe under Øresundsuniversitet har afgivet indstilling
om at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal huse et ‘Centre for
Baltic Studies’. Arbejdsgruppen har haft til opgave at kortlægge hvilke
kompetencer der findes på de institutioner der indgår i Øresundsuni-
versitetssamarbejdet med hensyn til forskning og undervisning i
Østersøregionen og de baltiske landes sprog, kultur og samfundsfor-
hold. Rapporten “Baltiske kompetencer inden for Øresundsuniversite-
tet” har været til høring på institutionerne, og ud over Københavns
Universitet ønsker Handelshøjskolen i København, Lunds Universitet
og RUC at deltage i samarbejdet. Der skal nu arbejdes videre med pla-
nerne om oprettelsen af en ‘European Master in Baltic Studies’ med
forventet start i efteråret 2002. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Eva Bjerrum, e-mail: 

ebm@samf.ku.dk, tlf. 3532 3531.

Høring om ny ph.d.-bekendtgørelse

Udkastet til en ny ph.d.-bekendtgørelse har været sendt til udtalelse
hos ph.d.-studielederne. Ph.d.-gruppen på Sociologisk Institut skriver
i en kommentar at den nye bekendtgørelse generelt giver anledning
til bekymring for en yderligere skolegørelse af ph.d.-uddannelsen og
tilsvarende studentergørelse af den enkelte ph.d.-stipendiat i kraft af
en række små, men væsentlige forskydninger. Der er frist for svar til
Undervisningsministeriet den 6. juli 2001.

Høringen kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside: 

www.uvm.dk under “Love og regler”, “Bekendtgørelser til høring”.

Samarbejde med erhvervsliv

Mangel på ressourcer får afdeling for Evolutionsbiologi på Køben-
havns Universitet til at indgå et samarbejde med den højteknologisk
virksomhed Exiqon A/S. Exiqons innovative teknologi og forskere ved
Københavns og Lunds Universiteter genuine ideer inden for biologien
skal skabe en synergi der åbner for ny grundforskning og også an-
vendt forskning med kommercielt udbytte. Aftalen og projektet ud-
springer af en vigtig opdagelse som professor Peter Arctander og hans
medarbejdere ved evolutionsbiologisk afdeling gjorde sidste år. Grup-
pen påviste hvordan en overraskende stor del af menneskets gener af
organismen forvandles til flere alternative produkter fx proteiner og
enzymer. Mennesket har kun 30.000 gener, men disse kan i praksis
give ophav til et ubegrænset antal forskellige gen-produkter. Bedre
forståelse af fænomenet der kaldes alternativ splicing kan få stor be-
tydning i behandlingen af forskellige typer af kræft og andre genetisk
betingede sygdomme.

Fra forskning til faktura

Forskningen er forudsætningen for vores høje velfærdsniveau. Det
mener CO-industri og Dansk Industri der i forbindelse med en forsk-
ningskonference på Københavns Universitet har udsendt et fælles de-
batoplæg “Fra forskning til faktura”. Ønsket er dels at styrke virksom-
hedernes egen forskning ved et øget skattefradrag og fradrag for inve-
steringer i offentlig-private forskningsprojekter, og dels at de offentli-
ge forskningsinvesteringer øges med ti procent om året. Desuden fo-
reslår CO og DI at universiteterne bliver selvejende institutioner med
uafhængige bestyrelser. Formanden for CO, Max Bæhring, understre-
ger at organisationernes hovedbudskab er at der skal ske en markant
øgning af de offentlige udgifter til forskning. – 1 krone mere til offent-
lig forskning bliver til 3 kroner i øget produktivitet og effektivitet i
virksomhederne. Samtidig bidrager forskningsresultaterne til øget
livskvalitet for befolkningen som helhed, siger Max Bæring.
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Af Lars Lønstrup

Danske forskere havde
den bedste plan for
hvordan et nyt verdens-

omspændende center for biodi-
versitet kan fungere, og derfor
kommer centret til at ligge på
Københavns Universitet – un-
der navnet Global Biodiversity
Information Facility (GBIF).

Her skal en lille kerne af in-
ternationalt orienterede med-
arbejdere med spidskompeten-
cer inden for biologi og IT lave
et virtuelt bibliotek der letter
adgangen til de enorme mæng-
der af viden om alt biologisk liv
på kloden som i dag er spredt
ud over en mængde forskellige
databaser.   

Centret får adresse i Univer-
sitetsparken på Nørre Allé, hvor
der i nær fremtid vil blive op-
ført en glasbygning som på ele-
gant vis nærmest bygges ind i
Zoologisk Museum.

Det var nu ikke kun glasbyg-
ningen – som Københavns Uni-
versitets faste arkitektfirma,
David Bretton-Meyers Tegne-
stue, har begået tegningerne til
– men nok mere tankerne bag
det danske forslag som sikrede
14 ud af 18 mulige stemmer da
i alt fire forslag til et nyt center
blev vurderet for en lille uge si-
den i Bonn.

– Styrken ved vores forslag er
at centret integreres i et leven-
de og aktivt forskningsmiljø
samtidig med at det får sin helt

egen identitet, siger professor
Henrik Enghoff.

Han er leder af Zoologisk
Museum ved Københavns Uni-
versitet og formand for det kon-
sortium af danske naturviden-
skabelige forskere, embeds-
mænd fra i alt tre ministerier,
herunder Forskningsministeri-
et, samt fra Københavns Uni-
versitet, som er afsender af
ansøgningen om at blive vært
for GBIF.

– De fire forslag var ret for-
skellige. Vi meldte klart ud at vi
vil hjælpe og facilitere centrets
arbejde, men ikke bestemme
hvem der skal ansættes, og
hvordan den konkrete indsats
skal organiseres og tilrette-
lægges. Kendetegnende for de
andre forslag – fra henholdsvis
Australien, Holland og Spanien
– var at de opererede med en
større grad af styring fra vær-
ternes side. Eksempelvis havde
det australske forslag, som var
meget stort og detaljeret, en
plan om at tilknytte 33 forskere
og administrative medarbejde-
re til centret, fortæller Henrik
Enghoff. 

Dansk forsknings-boost
Som direktør for Zoologisk
Museum bliver Enghoff genbo
til de 12-14 mand der efter den
danske plan skal ansættes til at
varetage arbejdsopgaverne i
GBIF. Der bliver kun en enkelt
dør mellem de ansatte i GBIF
og medarbejderne på Zoologisk

Museum, så selv om der ikke
bliver noget formaliseret til-
knytningsforhold, så vil nabo-
skabet alligevel være frugtbart,
mener Henrik Enghoff

– Jeg tror dansk forskning vil
få et boost af det her. Man kan
håbe på at centrets medarbej-
dere får tid og lyst til at blive
gæsteforelæsere – måske adjun-
gerede professorer – på de rele-
vante datalogiske og biologiske
institutter. Og her på stedet
kommer vi jo til at drikke for-
middagskaffe med dem. Det er
tit ved den slags uformelle lej-
ligheder at de gode ideer plud-
selig kan opstå, siger Henrik
Enghoff.

Formålet med GBIF, som blev
formelt etableret i marts i år
med 14 deltagende lande, er at
oprette en gigantisk database
som kan ordne og skabe ad-
gang til de enorme mængder af
viden om klodens i alt cirka 1,5
millioner kendte organismer
som i dag er spredt ud over for-
skellige databaser verden over.

– På GBIF´s hjemmeside skal
man kunne finde al relevant in-
formation om et givent emne
inden for kategorierne dyr,
planter, mikroorganismer og
svampe. Endemålet er en mobil
agent som sniger sig rundt på
internettet og indsamler alt der
er værd at vide. For eksempel
om influenza, et bøgetræ, eller
en bestemt flagermus. Hvor

mange eksemplarer er der af
denne konkrete flagermus på
biologiske museer verden over?
Hvad er dens udbredelseskort?
Hvordan lyder dens ultrasoni-
ske stemme, forklarer Henrik
Enghoff. 

Han understreger at medar-
bejderne på GBIF ikke skal be-
gynde forfra, men samarbejde
med de institutioner som i dag
udfører beslægtet arbejde ver-
den over.

Medarbejdere får 
skattefri
Første skridt i etableringen af
det nye center er at bestyrelsen
for GBIF opslår stillingen som
centerleder – en såkaldt gene-
ralsekretær-funktion – til be-
sættelse i løbet af efteråret
2001. Derefter skal den nye le-
der af centret stå i spidsen for
ansættelse af de godt 12 medar-
bejdere.

– Udover faglige kvalifikatio-
ner inden for biologi og datalo-
gi, vil der blive lagt vægt på at
ansøgerne er stærke til forsk-
ningskoordinering og ledelse,
og så skal de være internatio-
nalt orienterede. Jeg forventer
at en stor del af de ansatte vil
komme udefra, siger Henrik
Enghoff.

Det gælder generalsekre-
tæren som forventes at blive en
internationalt anerkendt kapa-
citet. Dette er et realistisk mål

da økonomien bag centret bli-
ver så god at der er mulighed
for at yde lederen en relativt
høj løn.

Eksempelvis er der gennem
det danske skattesystem mulig-
hed for at give alle medarbej-
derne på GBIF skattefrihed,
hvilket den danske regering har
givet grønt lys for. Deltagerlan-
dene, hvis antal formentlig vil
vokse betragteligt ud over de
nuværende 14, betaler omkring
en million kroner årligt til cen-
trets drift, og endelig er der ud-
strakt velvilje fra også private
fonde. 

Eksempelvis er det en enkelt
dansk fond, Aage V. Jensens
Fonde, som finansierer den ni
millioner kroner dyre glasbyg-
ning som skal huse centret.

Den nye bygning kan i bedste
fald stå klar i løbet af halvandet
år idet lokalplanen for området
endnu ikke er vedtaget af
Københavns Borgerrepræsenta-
tion. Men den kommunale ud-
melding på modellen af den
nye bygning har været positiv,
meddeler tegnestuen.

Centret venter dog ikke på
sin bygning før medarbejderne
går i gang. Indtil det nye glas-
hus står klar, er det planen at
indlogere center-medarbejder-
ne i kontorer i Zoologisk Muse-
um. ■

Biologisk verdenscenter 
til Københavns Universitet
Danmark og Københavns Universitet sikrede sig værtsskabet for et nyt 

biologisk verdenscenter ved at stille rammer til rådighed uden at blande 

sig i hvem der skal ansættes, og hvordan der skal arbejdes.

Biodiversitet
Biodiversitet, som betyder mangfoldigheden af
levende organismer, kan beskrives ud fra flere
synsvinkler. For eksempel en genetisk eller en
artsbestemt – med sidstnævnte som den mest ud-
bredte metode.

Mellem 1,4 – 1,8 millioner arter er blevet be-
skrevet og har et videnskabeligt navn, men det
skønnes at der findes mellem fem og 50 millio-
ner arter, så hovedparten er altså ubeskrevne. 

Halvdelen af de beskrevne arter udgøres af in-
sekter, mens planter udgør 15 procent. Hvirvel-
dyr udgør under tre procent, og pattedyr sølle en
kvart procent.  

Biodiversitetskriser er præget af at langt flere
arter uddør end nye opstår. Nogle arter uddør
fordi deres habitater forsvinder, eller livsbetin-
gelserne ændres så drastisk at de ikke kan tilpas-
se sig. Andre arter uddør fordi de bliver bytte for
andre organismer.

Kilde: Den Store Danske Encyclopædi 
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Glad minister
”Jeg er meget, meget velfornøjet. Afgørelsen er et udtryk for at Dan-

mark står stærk i krydsningsfeltet mellem forskning og IT”.

IT- og forskningsminister Birte Weiss til 

Berlingske Tidende den 18. juni 2001



Af Richard Bisgaard

Så er valgkampen til rek-
torposten indledt. Start-
skuddet lød i Weekend-

avisen forrige uge hvor to pro-
fessorer fra samfundsvidenskab
bekendtgjorde at de er interes-
serede i at overtage posten som
leder af landets største univer-
sitet – og flere står formentlig
på spring fra andre fakulteter.  

De to kandidater er hen-
holdsvis professor Peter Gun-
delach fra sociologi og profes-
sor Kirsten Hastrup fra antro-
pologi. Egentlig havde de ikke
tænkt sig at stå frem allerede
nu, men eftersom Weekendavi-
sen havde fået nys om deres
planer, så de ingen anden mu-
lighed end at bekræfte rygterne
om at de hver især er klar til at
udfordre Kjeld Møllgård – hvis
han overhovedet stiller op til en
ny fireårsperiode oven i de to
perioder han allerede har sid-
det som rektor.

I dekan-kredse og omegn har
planerne da også været kendt i
et stykke tid. For cirka halvan-
den måned siden indkaldte de-
kanen for det samfundsviden-
skabelige fakultet, Tage Bild,
således dekanerne fra de øvrige
fakulteter til et møde for at
præsentere de to kandidater og
pejle stemningen op til det fore-
stående rektorvalg. Kjeld Møll-
gård var ikke inviteret, men ori-
enteret om mødet og dets for-
mål.

Det er der intet mærkeligt i,
mener Tage Bild. Ifølge ham er
der blot tale om nogle indle-
dende dansetrin i en demokra-
tisk proces der er helt normal
når skal besættes topposter i
store systemer. 

– Der melder sig nogle perso-
ner der har noget på hjerte. De
foretager sonderinger i baglan-
dets forskellige grupper, de bli-
ver spurgt om deres politiske
programmer og efterhånden

udkrystalliserer der sig en min-
dre gruppe af kandidater der
virker interessante, og som der-
efter må konkurrere ved et de-
mokratisk valg. Det er helt efter
bogen, siger han og understre-
ger at processen først lige er
startet. 

– Men der er styr på den, og
jeg er sikker på at universitetet
nok skal forstå at håndtere det
på en ordentlig måde. Mit øn-
ske er at det foregår så åbent og
sagligt som muligt og at vi
fremfor alt undgår personlig
mudderkastning. Det er univer-
sitetet ikke tjent med, siger Ta-
ge Bild. 

Bitre erfaringer
Hermed hentyder han forment-
lig til den måde valgkampen for
fire år siden foregik på. Den-
gang var det også en kandidat
fra Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet der udfordrede
Kjeld Møllgård, nemlig den da-
værende dekan, økonomipro-
fessor Christian Hjort-Ander-
sen, der stillede op med da-
værende prodekan for Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet Nils-Erik Fiehn som prorek-
tor-kandidat. 

Valgkampen huskes først og
fremmest for den hårde og
uforsonlige tone mellem kandi-
daterne der fortsatte selv efter
vælgerne havde talt og tildelt
Møllgård en overbevisende sejr. 
“Jeg må jo tage til efterretning
at universitetet nu har valgt en
ledelse som bare læner sig til-
bage og hele tiden spørger alle.
Vi tilbød en anden type, en
kompetent ledelse. Men det har
universitetet ikke valgt. Det er
bare synd for universitetet. Jeg
tager det ikke personligt. Nu
må vi se hvad der kan ske. For
der kan ske hvad som helst. De
har jo ingen politik”, lød det så-
ledes ifølge Informations refe-
rat fra en vred og bitter Christi-
an Hjort-Andersen da han i et
tætpakket konsistoriesal blev

bedt om at kommentere resul-
tatet.

Den svada kunne rektor
Kjeld Møllgård ikke sidde over-
hørig.

“Det er utroligt. Det er sådan
han ville have profileret univer-
sitetet”, sagde han.

“Nu kan du godt holde op
med det dér. Nu er du jo blevet
valgt”, vrissede Christian
Hjorth-Andersen tilbage ifølge
Informations referat.

Taktisk lurepasseri?
At de mange ureglementerede
slag fra kampen i 1997 stadig
sidder i kroppen på Kjeld Møll-
gård, er der ingen tvivl om. Han
har  næppe lyst til at udsætte
sig selv og sin familie for risiko-
en for en ny omgang mudder-
kastning og afventer derfor for-
mentlig en afklaring af om han
har tilstrækkelig opbakning
blandt studerende og ansatte til
at blive genvalgt med samme
sikkerhedsmargen som en Tony
Blair inden han kaster sig ud i
en kampagne for ‘four more
years’.

Selv ønsker Kjeld Møllgård
ikke at afsløre noget som helst
om sine planer.

– Jeg overvejer situationen
og meddeler min beslutning
når valget udskrives 1. oktober.
Indtil da har jeg ingen kom-
mentarer, heller ikke til hvad
andre kandidater måtte mene
om dette eller hint, siger han.

Samme budskab lyder fra

hans prorektor, Joan Conrad. 
– Jeg har ikke taget stilling

endnu. Men hvis Kjeld genop-
stiller, så gør jeg også, siger hun
og afliver dermed ethvert rygte
om at hun allerede skulle have
besluttet sig for at fratræde som
prorektor. 

– Men det hele afhænger jo
meget af stemninger. Hvis man
fornemmer stor modstand
imod sig, så gider man da ikke,
tilføjer hun.

At der også kan ligge taktiske
overvejelser bag rektoratets
manglende klarmeldinger, er
imidlertid oplagt. Som Peter
Gundelach udtrykker det:

– Hvis Møllgård lurepasser
indtil 1. oktober, binder det os
andre. Programmerne bør of-
fentliggøres nogenlunde samti-
dig, og jeg synes oktober er me-
get sent. Det ville være godt for
valgprocessen at få afklaret så
tidligt som muligt hvem der
stiller op. Jo flere informatio-
ner jo tidligere, des mere demo-
kratisk vil processen være.

Samme holdning har Kirsten
Hastrup. For de to kandidater
er problemet yderst konkret
idet en af dem formentlig bliver
nødt til at trække sig – og især
da hvis Møllgård vælger at op-
stille igen. Begge kommer fra
Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet og de har ikke en
chance for at blive valgt hvis de
som modkandidater tager
stemmer fra hinanden og der-
med utilsigtet styrker Møllgård.

Spørgsmålet er blot hvem der
skal trække sig først. 

Kirsten Hastrup:
– Jeg var først ude med mit

kandidatur, og der skal stærke
argumenter til at få mig til at
trække mig.

Samme opfattelse har Peter
Gundelach, blot med omvendt
fortegn:

– Jeg har foretaget nogle son-
deringer forskellige steder, bå-
de hos VIP’er, TAP’er, dekaner
og studerende, og de har ikke
givet anledning til at jeg over-
vejer at trække mig.

At dekan Tage Bild – som fo-
reslået af Peter Gundelach i
Weekendavisen – skulle kunne
bidrage til en form for afklaren-
de beslutning mellem de to
kandidater, forekommer ikke
sandsynligt. Han skal næppe
have klinket noget ved at vælge
side mellem to meget stærke
professorer fra to af fakultetets
fire institutter – og da slet ikke i
en situation hvor han selv stil-

ler op til genvalg som dekan.

Tre dekaner støtter 
Møllgård
Tilbage står om de andre deka-
ner kan fremskynde en afkla-
ring ved at lægge deres lod i
den ene eller den andens vægt-
skål – eller ved åbent at støtte
Kjeld Møllgård.

Dekan for Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet Hans
Hultborn vil gerne bidrage til
det sidste.

– Vi kan ikke blive ved med
at holde universitetsbefolknin-
gen hen efter Weekendavisens
artikel, så jeg vil i nær fremtid
sammen med andre åbent op-
fordre Kjeld Møllgård til at gen-
opstille og bekende sit kandida-
tur nu, oplyser Hans Hultborn.

Selv har han for længst med-
delt at han ikke genopstiller
som dekan med det resultat at
tre professorer allerede har be-
kendtgjort deres kandidatur til
at overtage den ledige dekan-
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Klart signal
“Det er klart at når man stiller op mod en siddende rektor, sender man

samtidig et signal om at vedkommende måske er kørt træt – og at po-

sten trænger til en ny person.”

Kirsten Hastrup, Weekendavisen 8.-14. juni, 2001.U N I - P O L I T I K  ▼

Tyvstart på rektorvalget

To kandidater har allerede meldt sig 

på banen som kandidater til rektorposten.

Samtidig vokser presset for at få 

Kjeld Møllgård til melde klart ud 

frem for at lurepasse indtil oktober

KAMPEN OM KAPPERNE – Spillet om hvem der

skal lede KU de næste fire år er i fuld gang. Fra 

venstre ses Kjeld Møllgård, Joan Conrad, John Stran-

ge, Vagn Greve, Tage Bild, Hans Hultborn og Henrik

Jeppesen.
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At professor Peter Gundelach
har talent for at genrejse re-
spekten for fallerede institutio-
ner, ved enhver der har fulgt
udviklingen på Sociologisk In-
stitut på Københavns Universi-
tet. Nu tilbyder han så at stille
sine erfaringer til rådighed for
hele Københavns Universitet
ved at stille op som kandidat til
rektorposten.

Tror du erfaringerne rækker
til også at genrejse KU’s
anseelse?

- Ja, det må tiden jo vise. Un-
der alle omstændigheder opfat-
ter jeg det som en spændende
opgave at igangsætte aktiviteter
som har konsekvenser for an-
dre og ikke kun mig selv. Og jeg
synes selv at jeg faktisk er me-
get god i de sammenhænge.

Også bedre end Kjeld Møll-
gård?

- Det må andre tage stilling
til. For mig er det vigtige ikke
personerne, men deres pro-
grammer. Jeg regner med at
fremlægge et mere præcist pro-
gram når valget udskrives, men
kort fortalt mener jeg vi skal
markere os meget stærkere i
forhold til de opgaver som uni-
versitetet står overfor. Jeg vil
arbejde for at KU bliver aner-
kendt som den vigtige sam-
fundsinstitution det er. Og vi
skal udnytte at vi er et stort
flerfakultært universitet der gi-
ver mulighed for at arbejde på
tværs af fagene både forsk-
nings- og sundhedsmæssigt -
som i tilfældet med Folkesund-
hedsvidenskab. 

Du lyder næsten som Kjeld
Møllgård. Hvad kan du tilbyde
som han ikke kan?

- En stærkere markering af
KU i offentligheden og i forhold
til universitetets mange samar-
bejdspartnere. Det er jo for ek-
sempel ingen hemmelighed at
holdningen til KU er meget kri-
tisk i ministerier og styrelser, og
det vil jeg forsøge at rette op
på.

Du er kort sagt bedre til at sæl-
ge billetter end Møllgård?

- Nu drejer det sig jo netop ik-
ke om at sælge billetter, men
om at blive placeret i en central
position i det danske uddannel-
ses- og forskningssystem. Det er
et spørgsmål om kontakter. Og
det irriterer mig altså at folk ta-
ler så negativt om Københavns
Universitet.

Der er ikke plads til to rektor-
kandidater fra Samfundsviden-
skab. Kunne du ikke tænke dig
prorektorposten?

- Nej, den har ingen interes-
se.

Blå bog
Peter Gundelach er 54 år og
indtog for syv år siden det ene
af de to professorater der blev
opslået i forbindelse med gen-
oprettelsen af Sociologisk Insti-
tut. Samtidig blev han institut-
leder og hans medarbejdere er-
farede hurtigt at der ingen
grænser er for hans flid og en-
gagement. Ud over at være
medlem af fakultetsrådet er
han også medlem af Statens
Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd og formand for Nor-
disk Sociologiforbund.

Hans primære forskningsom-
råder er sociale forandringer,
værdier og identitet, frivillige
organisationer samt politisk so-

ciologi og komparativ sociologi.
Han har skrevet utallige lære-
bøger, er flittig foredragsholder
og optræder jævnligt i pressen.
Han har en omfattende faglig
produktion, og i forrige uge
slog han yderligere sit navn fast
som manden bag en ny sociolo-
gisk undersøgelse der viser at
danskerne er pavestolte over at
være danskere - og at stolthe-
den stiger proportionalt med
hvor dårligt man har det.

Kilde Weekendavisen og Sociolo-
gisk Instituts hjemmeside

Nuværende prorektor Joan
Conrad skrev historie da hun i
1997 som den første kvinde no-
gensinde stillede op og blev
valgt til posten som prorektor.
Nu forsøger professor Kirsten
Hastrup fra Institut for Antro-
pologi at overgå kunststykket
ved at stille op til selve rektor-
posten hvor der til dato aldrig
har siddet andre end mænd.

Ligger der kønspolitiske be-
væggrunde bag din opstilling?

Kirsten Hastrup: - Det væs-
entligste for mig i denne sam-
menhæng er det universitetspo-
litiske. Køn spiller selvfølgelig
en rolle for den person man er -
og måske også for universite-
tets ansigt udadtil. Men det
kønspolitiske er kun et deltema
for mig selv. 

Hvad er det store tema for rek-
torvalget efter din mening?

- Det er behovet for foran-
dringer. Det er vigtigt for uni-
versitetet at man opretholder
den demokratiske styreform,
men det kræver at KU bliver
meget mere synlig. Vi skal
lægge meget mere vægt på vo-
res faglighed og afgørende bi-
drag til samfundets udvikling. I
dag bliver KU tit reduceret til et
spørgsmål om bevillinger og
økonomistyringsproblemer i
den offentlige bevidsthed.

Du synes ikke at Kjeld Møll-
gård har været en god rektor?

- Jo, han har formentlig gjort
det udmærket, og mit kandida-
tur er overhovedet ikke vendt
mod Møllgård som person. Jeg
er udmærket klar over at den til
enhver tid siddende rektor står
over for omfattende admini-
strative opgaver som skal løses

- og at der er meget lidt ros i sy-
stemet. Så jeg stiller ikke op i
en entydig kritisk position. Men
når det er sagt, bør det samtidig
tilføjes at universitetet trænger
til en helt anderledes faglig
profil og bevidsthed. Der er be-
hov for en meget åben debat
om hvad universitetet står for,
og jeg håber med mine erfarin-
ger at kunne bidrage til at sætte
en ny dagsorden.

Det gør Peter Gundelach også.
Synes du han bør trække sig?

- Det har jeg ingen mening
om. Nu må vi se hvordan tinge-
ne falder på plads i de næste to
måneder. Jeg håber blot vi kan
bevare en fredsommelig tone
og undgå stilen fra sidste valg-
kamp. Det afgørende er at vi får
genopbygget stoltheden og be-
gejstringen på KU så det uom-
tvistelige talent i alle grupper
kan udfolde sig, og så vi kan få
en fordomsfri debat om fremti-
dige prioriteringer. 

Vil det sige at du måske kan
overtales til at stille op som pro-
rektor i stedet for?

- Nej, det har ingen interesse.

Blå bog
Kirsten Hastrup er 53 år og har
haft en meget aktiv antropolo-
gisk karriere som ikke blot har
sikret hende international anse-
else, men også i væsentlig grad
bidraget til at faget har fået en
ny betydning i Danmark.

Hun fik sin magistergrad fra
Københavns Universitet i 1973
og modtog året efter Universi-
tetets guldmedalje. Hun har ud-
givet en trilogi over sine histori-
ske kildestudier og feltarbejder
i Island. Første bind, om det

middelalderlige Island, gjorde
hende til D.Phil. ved Oxford
University, hvor hun tilbragte et
par år. Andet bind er en analyse
af islandsk mentalitetsudvik-
ling i årene 1400-1800 og blev i
1990 belønnet med
dr.scient.soc.-graden ved
Københavns Universitet. Sam-
me år blev hun ansat i et nyop-
rettet professorat ved Institut
for Antropologi efter i fem år at
have virket som forskningspro-
fessor ved Aarhus Universitet,
hvor hun havde været ansat si-
den 1976. 

Hun har opnået betydelige
administrative erfaringer som
tidligere institutleder og som
forskningsleder gennem tre år
på Center for Menneskerettig-
heder. Og hun har haft to inter-
nationale lederposter, nemlig
som præsident for European
Association of Social Anthropo-
logists og som leder af The Eu-
ropean Master’s Programme of
Human Rights and Democrati-
zation.

Kilde: Weekendavisen

Større respekt
“Jeg synes Københavns Universitet trænger til at markere sig stærkere,

forskningsmæssigt, undervisningsmæssigt og ikke mindst universitets-

politisk, så man ved hvad det står for. Københavns Universitet skal om-

gærdes af større respekt end i dag.”

Peter Gundelach, Weekendavisen 8.-14. juni, 2001. 

Fem skarpe til Kirsten Hastrup Fem skarpe til Peter Gundelach

post på Sundhedsvidenskab,
nemlig dr.med. Ralf Hem-
mingsen fra Bispebjerg Hospi-
tal, dr.med. Bjørn Quistorff fra
Institut for Biokemi og Genetik
samt dr.med Mogens Spang-
Thomsen fra Institut for Mole-
kylær Patologi.

Vagn Greve, der genopstiller
som dekan for Det Juridiske Fa-
kultet sammen med nuværende
prodekan Jens Kristiansen, be-
kender også åbent kulør:

– Hvis Møllgård fortsætter,
støtter jeg ham. Hvis ikke for-
venter jeg at andre kommer på
banen end de to kandidater, ly-
der forhåndsmeldingen fra den
juridiske dekan. 

Samme holdning har deka-
nen for Det Teologiske Institut,
John Strange. Ligesom Hans
Hultborn har han for længst
meddelt at han ikke ønsker at
genopstille. Hvem der står til at
overtage posten, er endnu
uvist. 

– Der er heftige forhandlin-

ger i gang med potentielle kan-
didater, men dem blander jeg
mig imidlertid ikke i, siger John
Strange der som tidligere de-
kan og prorektor indvilligede i
at fungere som overgangsfigur
efter Jens Glebe-Møller der
blev væltet som dekan i efte-
råret 1999.

De to afventende dekaner
Dekan John Kuhlmann Madsen
fra Det Humanistiske Fakultet,
der støttede Christian Hjorth-
Andersen ved sidste valg, har
endnu ikke gjort sin stilling op.
En antydning gives dog i hans
svar på Weekendavisens
spørgsmål om hvordan han sy-
nes Møllgård har klaret sit job:
“Tjoe, han har vel gjort det godt
nok. Men nu må vi se nogle
programmer fra kandidaterne
og finde ud af hvad de vil.”

– Det er måske en lidt umo-
derne indstilling, men jeg har
det nu engang bedst med at
kende de forskellige kandida-

ters holdning til humanioras si-
tuation før jeg giver dem min
støtte, siger han muntert til
Universitetsavisen. 

Til gengæld har han ingen
problemer med at bekræfte at
han selv stiller op til genvalg
sammen med sin mangeårige
og indflydelsesrige prodekan
Thorkil Damsgaard Olsen. Og
at der – ‘så vidt vides’ – ingen
modkandidater er i sigte.

Det er der heller ikke på Na-
turvidenskab hvor den man-
geårige dekan Henrik Jeppesen
ligeledes genopstiller til en ny
fireårsperiode. At han gerne så
en genoplivning af praksis fra
de gode gamle dage hvor Na-
turvidenskab og Sundhedsvi-
denskab efter intern aftale på
skift satte sig på rektorposten,
er der næppe tvivl om. I så fald
ville det nemlig være Naturvi-
denskabs tur til at sætte sig på
posten. Ved sidste valg var Jep-
pesen indstillet på om muligt at
vippe Møllgård af pinden ved at

støtte hans modkandidat fra
Samfundsvidenskab, Christian
Hjorth-Andersen. 

Om det også bliver tilfældet
denne gang, står hen i det uvis-
se.

Selv siger Jeppesen blot:
– Jeg vil lytte til dem der ger-

ne vil være rektorer. Specielt vil
jeg forhøre dem om hvordan vi
kan genoprette bevillingerne til
naturvidenskab, så vi kan un-
derstøtte nogle af de mange
succeser såsom isboringerne på
Grønland og nu også placerin-
gen på Zoologisk Museum af
sekretariatet for Global Diversi-
ty Information Facility.

Mere ønsker han ikke at sige
på nuværende tidspunkt. ■
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At tro at en stærk ledelse
er den eneste redning,
er en forældet tanke-

gang, mener et par erfarne her-
rer både ud i universitetsledelse
og virksomhedsledelse.

Lektor Jørgen Gulddahl
Rasmussen fra Aalborg Univer-
sitets Institut for Erhvervsstudi-
er har sammenlignet styrefor-
mer på universiteter i Holland,
Sverige, Belgien og Danmark. 

I et interview i Universitetsa-
visen i december, 2000 lægger
han vægt på at den gængse
stærke leder i den topstyrede
virksomhed faktisk er stik imod
moderne managementsteori og
stik imod universitetets natur. 

– Universitetet har aldrig
været den type virksomhed som
har brug for en stærk ledelse
med meget magt, og i nutidens
store virksomheder er det en
temmelig forældet tankegang. I
dag arbejder virksomhederne
med coaching, teambuilding og
med at alle har et ansvar. Når
det gælder løsning af komplek-

se problemer under skiftende
betingelser, er traditionel stærk
ledelse ganske enkelt ikke sa-
gen, siger Jørgen Gulddahl
Rasmussen.

Bestyrelser ingen 
velsignelse
Dekan for Det Juridiske Fakul-
tet Vagn Greve har som profes-
sor i økonomisk kriminalitet en
del erfaringer fra det private er-
hvervsliv som peger på at be-
styrelser ikke er nødvendigvis
er nogen velsignelse for en virk-
somhed. 

– Hvis vi ser på hvor de
største økonomiske fadæser har
været de sidste mange år, så er
det ikke inden for offentlig ad-
ministration, men i private
virksomheder. Tænk bare på
Nordisk Fjer, de mange bank-
skandaler og alle de tidligere
hæderkronede virksomheder
der fører en hensygnende til-
værelse. Derfor tror jeg ikke
man kan sige den private styre-
form er bedre eller mere frem-

Af Lise K. Lauridsen og 
Richard Bisgaard

Pinligt. Dump dem. Sådan
lyder nogle af reaktioner-
ne på håndværket bag

Socialdemokratiets debatoplæg
om universitetspolitik: “Univer-
siteter i vidensamfundet” der
blev præsenteret i den forløbne
uge.

Dansk Industri (DI) og de
borgerlige partier er til gengæld
udelt begejstrede for socialde-
mokratiets nyeste udspil der re-
elt lægger op til at afskaffe uni-
versitetets valgte ledere og ind-
sætte en bestyrelse med et fler-
tal af eksterne.

Debatoplægget lyder ellers
meget tilforladeligt: “Flere boli-
ger til de studerende. Flere
penge til forskning. Åbne uni-
versiteter der samarbejder med
omverdenen. Styrket kvalitet af
undervisning, forskning og le-
delse.” Sådan står der i sam-

menfatningen af budskaberne i
det nye debatoplæg på partiets
hjemmeside. Men undervejs
gør socialdemokraterne op med
et par af universitetets hellige
køer: “Universitetets ledelse
skal varetages af en bestyrelse
der har et flertal af eksterne
medlemmer. Rektor – der kan
være fra universitetet – ansæt-
tes af bestyrelsen.”

DI mantra
Med debatoplægget er Dansk
Industris mantra om god gam-
meldags stærk ledelse gået hen
og blevet officiel uddannelses-
politik blandt flertallet af politi-
kerne i Folketinget. 

Godt nok ønsker hverken so-
cialdemokraterne eller Venstre
at tvinge universiteterne til no-
get, men de konservatives ud-
dannelsesordfører Brian Mik-
kelsen tvivler på at afskaffelse
af universitetsdemokratiet
kommer af sig selv: “Det vil

kræve at konsistorium ned-
lægger sig selv, og det hører til
sjældenhederne at en instituti-
on gør det,” siger Brian Mikkel-
sen til Politiken.

De studerende tager debat-
oplægget ret alvorligt selvom
de finder det “pinligt” og 
“useriøst”.

– Hvis Venstre eller Konser-
vative griber det her tilbud og
laver et lovforslag, så er det en
trussel for universiteternes
selvstyre, siger Anna Vallgårda,
medlem af Forenede Studenter-
råds præsidium. De studerende
er dog taknemmelige for at de
radikale ikke hopper med på
DI’s kulørte pjecer. 

Til Ugebrevet Mandag Mor-
gen siger undervisningsmini-
ster Margrethe Vestager om op-
lægget: “Jeg vil advare imod at
sætte flere hundrede års traditi-
on for demokrati på universite-
terne over styr på grund af en
fiks idé. Man kan hurtigt kom-

me til at imple-
mentere et organ 
på en organisme 
der ikke er klar til 
at acceptere det og 
bare forsøger at støde 
det fra sig. Så får det ikke 
nogen som helst betydning. 
Det betyder blot at universite-
terne kommer til at stå helt
uden ledelse”.  

Med modifikationer
De socialdemokratiske toppoli-
tikere der står bag debatop-
lægget har dog ikke fuldstæn-

dig smidt partiets arv over
bord. Der er lagt op til valgfri-
hed og dispensationer for de
enkelte universiteter.

Formanden for rektorkollegi-
et Henrik Toft Jensen har dog
svært ved at se at nogle af uni-
versiteterne skulle være interes-
seret i at afskaffe de valgte le-
dere ud over de to universiteter
som allerede har fravalgt denne
styreform: Danmarks Tekniske
Universitet(DTU) og Danmarks
Pædagogiske Universitet(DPU).

– Universitetet står sig bedst
ved at have valgte ledere. Jeg
mener simpelthen det er et
konkurrenceparameter, både

når vi skal tiltrække de bedste
forskere og nye dygtige stude-
rende, at vi kan tilbyde dem at
være med til at sætte dagsorde-
nen og præge udviklingen på
universitetet, siger Henrik Toft
Jensen.

Formanden for universitets-
rektorerne forstår godt bag-
grunden for debatoplægget,
nemlig ønsket om et tættere
netværk mellem samfund, er-
hvervsliv og universiteter. Han
mener dog at det er godt i
gang. En større omlægning af
styreformen vil kun sætte den
positive udvikling i stå. 

– Og hvad mon erhvervslivet
ville sige til hvis universitets-
rektorerne foreslog at vi skulle
have flertal i erhvervslivets be-
styrelser, funderer Henrik Toft
Jensen.

Lige så demokratisk
Universitetsdemokratiet bliver
dog ikke fuldstændig afskaffet i
socialdemokratiets debatoplæg.
De studerende skal stadig være
repræsenteret mindst i samme
omfang som i dag. Også medar-
bejdernes repræsentation og
indflydelse i alle organer skal
fortsat være gældende. Det fo-
reslås gennemført via et Akade-
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SUPERREKTOR – Social-

demokratiet vil have

stærkere ledelse på uni-

versiteterne, ligesom i

USA.

Skaf os en superleder
Gør som erhvervslivet, lyder opfordringen fra Socialdemokratiet i et nyt debatoplæg. 

Heri foreslår regeringspartiet universitetsdemokratiet afskaffet og lægger 

sig dermed i Dansk Industris og de borgerlige partiers slipstrøm

Stærk ledelse – en forældet ide
Moderne ledelse handler ikke om topstyring, men om medindflydelse 

og teambuilding, mener ekspert i universitets- og virksomhedsledelse.

Og det gør at universitetet faktisk er meget moderne styret

tidsorienteret. Og så mener jeg
generelt det er en forældet tan-
kegang at en god administrator
ikke behøver have forstand på
det han administrerer. En pro-
fessor i strafferet kan ikke bru-
ges til at administrere væverier
i Herning eller omvendt, siger
Vagn Greve.

Heller ikke undervisningsmi-
nisteren mener at en valgt leder
nødvendigvis er dårligere end
en udpeget.

– Der er intet der taler for at
en traditionel ledelsesstruktur
skulle virke godt på alle univer-
siteter. Der sker meget på hele
ledelsesområdet for tiden, og vi
ser mange virksomheder der
flader strukturen ud. Hvis man
vil vende det hele på hovedet,
kan man vel sige at universite-
terne faktisk har en af de mest
moderne ledelsesformer hvor
demokratiet står i centrum, ud-
taler Margrethe Vestager til Po-
litiken. ■

Universitet for folket
”Vi vil sige det, så det kan høres: Universiteterne skal blive mere åbne og komme i dialog

med det omgivende samfund. Det er på høje tid at befolkningen oplever universiteterne,

ikke bare som elitens, men som samfundets institutioner”.

Formanden for Folketingets Uddannelsesudvalg Hans Peter Baadsgaard (S) 

til Ugebrevet Mandag Morgen nr. 22, 18. juni 2001
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Universitetsvisioner 

Socialdemokratiet præsenterede den 18. juni et de-

batoplæg som giver nogle bud på hvordan universi-

teterne kan tage videnssamfundets udfordringer op.

Stærkere ledelse

Bedre ledelse på universiteterne skal sikre fornyelse

og udvikling. Den overordnede ledelse varetages af

en bestyrelse med et flertal af eksterne medlemmer.

Rektor ansættes af bestyrelsen. Medarbejdere og

studerende skal have indflydelse i alle styrende orga-

ner.  

Selveje

Universiteterne skal kunne overgå til at være selve-

jende med de frihedsgrader det giver.

Flere penge

De samlede forskningsbevillinger skal have et løft og

gøres synlige gennem en samlet opgørelse på finans-

loven.

Mere samarbejde

Det er nødvendigt med mere samarbejde mellem de

danske universiteter, det omgivende samfund og er-

hvervslivet pga af den stigende internationale kon-

kurrence på uddannelsesområdet.

Formidling

Formidling af viden til omverdenen skal være en hel

naturlig del af universitetets virke. Universitetet skal

gøre et aktivt arbejde for at de mange forskningsre-

sultater bliver anvendt og gør nytte.

Efter- og videreuddannelse 

Universiteterne skal udbyde efter- og videreuddan-

nelse. Den forpligtigelse skal tydeliggøres ved at den

skrives ind i universitetsloven. Lærere der står for vi-

dereuddannelse skal have ekstra i lønningsposen. 

Flere i uddannelse

Mindst 50 procent skal have en videregående uddan-

nelse (mod 40 % nu). Det skal blandt ske ved at sæt-

te ind overfor frafald. Frit optag skal være den alto-

vervejende hovedregel.

Bedre undervisning

Alle undervisere skal på sigt have dokumenterede

pædagogiske kvalifikationer. Studienævnene skal

evaluere alle fag hvert semester.

Kortere studietider

Institutter der sikrer hurtig gennemførelse skal kun-

ne belønnes økonomisk. Klarere mål og forventnin-

ger til fx specialets omfang.

Bedre mulighed for merit

Et fælles udvalg på tværs af universiteterne kan fast-

lægge retningslinier for merit. Udvalget kunne også

fungere som en slags ankemulighed for studerende.

Flere boliger

Der skal etableres flere ungdomsboliger, kollegier el-

ler andre tilbud om billige fælles boformer. 

misk Råd og et særligt stude-
rendes råd som skal kunne
rådgive den politisk udpegede
bestyrelse.

De studerende har svært ved
at se logikken i socialdemokra-
tiets kryptiske forsikring om at
alle ansatte og studerende sik-
res den samme indflydelse som
før: – De må jo tro vi er dumme
når de vil afskaffe demokratiet
for at give os mere indflydelse.
Det vi her får tilbudt er at vi
kan få ryggen fri til at kritisere
alle de beslutninger som vi alli-
gevel ikke har nogen indflydel-
se på, siger medlem af Konsi-
storium stud.jur. Rasmus
Okholm-Hansen.

De studerende trækker lidt
på smilebåndet af de dybe tal-
lerkener som de socialdemo-
kratiske politikere opfinder un-
dervejs i oplægget. Fx har soci-
aldemokraterne åbenbart ikke
opdaget at anonym evaluering
hvert halve år allerede eksiste-
rer.

Betalingsuddannelse?
Samtidig vækker det en del be-
kymring at der flere steder i de-
batoplægget står at grundud-
dannelse skal være gratis. 

– Hvad vil det sige? At kandi-
dat- og ph.d.uddannelser nu
skal finansieres af egen lomme
eller af private virksomheder,
spørger Anna Vallgårda.

Forenede Studenterråd synes
at sådanne lidt uheldige udmel-
dinger tyder på at socialdemo-
kraterne ikke har sat sig syn-
derligt meget ind i sagen.

Eksempelvis mener forfatter-
ne bag debatoplægget at uni-
versiteternes ledere i højere
grad skal kunne gribe ind og fy-
re folk eller lukke fag hvis ud-
viklingen går i den forkerte ret-
ning på bestemte uddannelser,
institutter eller fakulteter. 

Men de magtbeføjelser har
universitetets ledere allerede i
dag, mener rektor Kjeld Møll-
gård. Som dekan på det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet
nedlagde Møllgård et institut
og nogle professorstillinger for-
di forskningen var for ringe. Og
i de otte år Møllgård har været
rektor er antallet af institutter
blevet reduceret fra 100 til 65,
skriver Ugebrevet Mandag Mor-
gen.

DTU som prøvesten
Men det er da ikke kun Dansk
Industri der er inspirationskilde
til socialdemokraternes debat-
oplæg om universitetspolitik. 

De to ny særlove for DTU og
DPU har vakt stor debat ikke
kun internt på institutionerne,
men også på resten af landets
universiteter. 

Indtil videre har DTU model-
len trods stor begejstring fra
især erhvervslivet dog ikke vist
sig at være den forkromede
løsning på ledelsesproblemet.

Som formand fra Forenede
Studenterråd skriver i en pres-
semeddelelse, så er det kun
fastslået at magtfulde bestyrel-
ser er gode; ingen har spurgt
hvad de er gode til – på et uni-
versitet. 

Indtil videre er der kun kom-
met en næse fra ministeren til
ledelsen for at håndhæve reg-
lerne om tavshedspligt lidt for
konservativt. Den nye admini-
stration på DTU er derudover
blevet beskyldt for at ville trom-
le sine ideer igennem og spille
med lukkede kort.

De studerende på Køben-
havns Universitet synes at poli-
kerne må vente og se hvad de
nye styreformer reelt bærer
med sig af fordele og ulemper
før resten af de danske univer-
siteter skal springe med på vog-
nen.

Prøv med åbenhed
Men det er ikke alle steder på
KU at socialdemokratiets for-
slag vækker harme. Direktør på
Niels Bohr Instituttet for Astro-
nomi, Fysik og Geofysik, Nils O.
Andersen, mener det er vigtigt
at være åben og prøve sig frem.

– Jeg har arbejdet under vidt
forskellige ledelsesmodeller i
Europa og USA. Jeg vil på den
baggrund ikke hævde at den le-
delsesform vi har på de danske
universiteter er den mest effek-
tive eller at den adskiller sig po-
sitivt fra andre med hensyn til
at give de bedste kandidatud-
dannelser eller have den største
gennemslagskraft i omverde-
nen. Som leder af et institut der
siden 1997 har accepteret at
nedlægge 30% af forskerstillin-
gerne trods markant stigende
kandidatproduktion, nærer jeg
ikke næsegrus beundring for
det nuværende system. Jeg tror
ikke vi blindt skal overføre en
DTU-model på KU, men man
kan bruge fantasien og eksperi-
mentere sig frem, foreslår Nils
Andersen der har stået i spid-
sen for forsøget med eksterne i
institutbestyrelsen på NBI. In-
stituttet har også tilladelse til at
hente sin direktør udefra, en
mulighed man har benyttet. ■

Trægheden hærger universitetet
”Det har vist sig utroligt svært for rektorerne at flytte ressourcer fra et fakultet til et andet. Alle kæmper om

at få det samme som de fik sidste år. Selvom behovene forskubbes, er det meget svært at flytte midler. Med

en anden form for ledelse vil universiteterne bedre kunne tilpasse sig de ændrede vilkår udefra”.

Formanden for Folketingets Uddannelsesudvalg Hans Peter Baadsgaard (S) 

til Ugebrevet Mandag Morgen nr. 22, 18. juni 2001



som revalidend vil i princippet
sige at du ikke er fuldt arbejds-
dygtig. Men revalidering gives
sjældent til en hel kandidatud-
dannelse og kan også betyde et
begrænset uddannelsesvalg. 

Sagsbehandling
Rapporten fra SU-rådet påpe-
ger blandt andet at alternative
ydelser som revalidering og ud-
dannelsesorlov nok giver flere
penge til den studerende, men
også indebærer et vist incita-
ment til hvornår og hvor du
skal uddanne dig. Fx er godt
halvdelen af alle revalidender
studerende på teknisk skole,
mens knap fem procent går på
universitetet. 

Rådet mener at revalide-
ringsordningen rummer en risi-
ko for at de unge udsætter ud-
dannelsesvalget eller vælger
andre veje end de egentlig øn-
sker. 

“Det er som udgangspunkt
ikke optimalt hverken for den
enkelte eller for samfundet”,
fastslår rapporten og konklu-
der: “Her er altså ikke tale om
et frit uddannelsesvalg, men
om en konsekvens af sagsbe-
handling”.

– Det er jo ikke nogen hem-
melighed at mange revaliden-
der ikke lever op til den egentli-
ge definition af en revalidend –
altså en der er uarbejdsdygtig –
og det er simpelthen fordi der
ikke er et tillæg til SU’en for
folk med særlige behov, siger
Katrine Møller.

Hvis flere studerende fik SU i
stedet for sociale ydelser og ar-
bejdsmarkedsydelser, kunne
man måske også spare penge,
lyder et af SU-rådets argumen-
ter. Mange af de studerende vil-
le kunne klare sig uden dyr
sagsbehandlertid i kommunen
– nemlig dem hvis primære
problem er at de er henvist til at
finde en anden udvej for deres
studiefinansiering end SU, skri-
ver SU-rådet. ■

Skal du ha’ SU 
fra 1. juli 2001? 

Af Anne Marie Thorsen, SU-kontoret

En del studerende glemmer at ændre forventet slut-
tidspunkt for bachelor- eller kandidatuddannelsen.
Det kan føre til inddragelse af Dankortet pga. over-

træk på kontoen fordi der ikke er udbetalt SU i nogle
måneder. 

Tjek derfor for din egen skyld oplysningerne på din støt-
temeddelelse for 2001. Er forventet sluttidspunkt for din
uddannelse korrekt (se øverst på siden med klippekortet)?
Hvis forventet sluttidspunkt for din uddannelse ikke læn-
gere er korrekt, skal du omgående aflevere/sende en ny
ansøgning til SU-kontoret for at få ændret forventet slut-
tidspunkt for din uddannelse med henblik på udbetaling af
SU i resten af 2001 (forudsat at du har klip tilbage på klip-
pekortet). Du skal udfylde minimum ansøgningens felt 1,
2, 7, evt. 8, 10 og 26, inden du afleverer/sender ansøgnin-
gen til SU-kontoret. Ansøgningen får du på SU-kontoret.
Du kan også skrive den ud fra Internettet, jf. nedenfor.

Søg nu
Ansøgning om støtte fra juli 2001 skal være SU-kontoret i
hænde så hurtigt som muligt. Du skal regne med 3-4 ugers
ekspeditionstid fra SU-kontoret har modtaget din ansøg-
ning til der kan være penge på din konto. Sidste frist for at
søge støtte for juli er den 31. juli 2001. 

Modtager vi først din ansøgning i august, noteres der
fravalg af støtte for juli fordi du ikke kan søge om SU med
tilbagevirkende kraft.

Bemærk at der noteres “fravalg af støtte” hvis du opfyl-
der betingelserne for at få støtte, men ikke søger herom.
Det har betydning for beregningen af dit fribeløb. Oplys-
ning om ansøgningsfrister og fribeløbssatser for 2001 fin-
des på SUstyrelsens hjemmeside på Internettet www.su.dk
På styrelsens hjemmeside er det muligt at beregne fribeløb
i 2001. Du kan også skrive SU-ansøgningen ud fra hjemme-
siden. 

Fravalg af støtte. 
Ansøgning om fravalg af støtte skal være SU-kontoret i
hænde senest den 15. i måneden før den første måned fra-
valget omfatter. Benyt telefax hvis du er i tidnød med hen-
syn til fravalg af støtte. Du skal oplyse minimum dit navn,
personnummer og de måneder (skriv helst månedernes
navne), du vil vælge fra. Husk at underskrive brevet. SU-
kontorets telefax-nummer er 3532 2888. 

Du har status som  studerende, selv om du har valgt din
SU fra. Du bliver meldt ud af universitetet ved at aflevere
dit årskort og legitimationskort til studiekontoret på dit fa-
kultet. Se vejledningen om udmeldelse på legitimations-
kortet. Du kan med andre ord ikke melde dig ud af univer-
sitetet ved at tilkendegive over for en lærer, institutsekre-
tær eller SUstyrelsen at du er ophørt på studiet. 

Kontakt studiekontoret på dit fakultet hvis dit årskort og
legitimationskort er bortkommet. Bemærk at du ikke kan
blive udmeldt af universitetet med tilbagevirkende kraft. ■

SU-kontorets adresse er: Fiolstræde 22, 1171 København K.,
tlf. 33 14 15 36. Vi har åbent dagligt kl. 10-15.

Af Lise K. Lauridsen

Hvis alle skal have lige
muligheder for at få en
uddannelse, må SU-sy-

stemet laves om. Sådan lyder
SU-rådets anbefaling til Under-
visningsministeriet i et stort de-
batoplæg. SU-rådets ideer kan
især få betydning for handicap-
pede studerende og enlige for-
sørgere, men der også lagt op
til mere i SU for studerende
over 25 år og studerende med
børn. 

Men det er de i for vejen mest
trængte i SU-systemet rådet øn-
sker at komme til hjælp. Handi-
cappede og studerende på re-
validering skal i stedet for støt-
te fra kommunen have en dob-
belt SU. Det vil blandt andet
øge de studerendes muligheder
for at arbejde hvilket de kun
har mulighed for i begrænset
omfang på revalidering. Stude-
rende med handicap er dog of-
test ikke i stand til at arbejde
ved siden af et studie – det skul-
le den dobbelte SU så kompen-
sere for.  

Enlige studerende med børn
skal også have dobbelt-op i SU
hvis det står til SU-rådet. I øje-
blikket får enlige mødre og
fædre med børnene boende
hjemme det samme i SU som
alle andre. De må tjene flere
penge ved siden af SU’en end
studerende uden børn, men
langt de færreste enlige kan ud-
nytte den mulighed. Der er
sjældent tid til både at være
sammen med sit barn, passe si-
ne studier og et studiejob.

SU-rådets lægger op til at alle
studerende med børn skal have
et tillæg på godt en halv
månedlig SU oveni deres ind-
tægter.

Den sidste gruppe med særli-
ge behov er ældre i uddannel-
sessystemet. Allerede fra en
studerende er fyldt 25 år gæl-
der den betegnelse, men først
fra du fylder tredive, begynder
det rigtigt at skæppe i kassen.
Ifølge SU-rådet afholder mange
i den aldersgruppe sig fra at ta-
ge en uddannelse fordi deres

økonomi ikke kan bære at kom-
me ned på SU-niveau – og dem
som gør det, er typisk alt for
lang tid om at blive færdige
med deres studier fordi de må
arbejde meget  ved siden af stu-
dierne.

Handicappede uden frit
studievalg
For jurist og rådgiver i Handi-
cappede Studerende & Kandi-
dater (HSK), Lotte Pehrsson, er
forslaget om SU til handicappe-
de studerende en umiddelbar
forbedring. Også selvom det re-
elt vil komme til at betyde end
mindre nedgang i nogle stude-
rendes indtægt.

For handicappede studeren-
de drejer det sig simpelthen om
lige rettigheder til at læse hvad
du brænder for. 

– Som reglerne er i dag, er
det din kommune der skal god-
kende dit studievalg fordi det er
her du skal have penge fra un-
der uddannelsen. Og kommu-
nens sagsbehandlere skal god-
kende dit valg af studie udfra
om det er sandsynligt at du vil
komme i arbejde i løbet at rela-
tivt kort tid. Den formynderrol-
le vil vi gerne af med. En ung
med et handicap skal vel lige-
som alle andre have lov til at
læse det vedkommende har lyst
til. Det er ydmygende for man-
ge og ikke særligt rimeligt at vi
reelt ikke har et frit uddannel-
sesvalg, siger Lotte Pehrsson.

Kummerlige forhold
Når det drejer sig om enlige
studerende, vurderer SU-rådet
at mange forsinkelser og meget
frafald blandt disse studerende
kunne undgås hvis de havde
flere penge til rådighed. Alt i alt
skulle der være cirka 2.000 re-
elt enlige forsørgere på SU. 

Studerende med børn skal
generelt tilgodeses bedre end
det er tilfældet nu, mener med-
lem af SU-rådet for Danske Stu-
derendes Fællesråd, Katrine
Møller:

– Mange studerende med
børn har fuldstændig horrible
levevilkår, især hvis de er enlige

eller begge er på SU. SU-syste-
met er det eneste eksempel på
en økonomisk støtteordning
der ikke tager højde for at du
har børn, siger Katrine Møller.

Hun giver ikke meget for det
såkaldte forsørgertillæg på
5.000 kroner om året som stu-
derende med børn fra i år kan
søge om. Højst den politiske
velvilje til at se problemet i
øjnene kan høste anerkendelse.

– Reelt er det ganske få der
har en fordel af at søge de
5.000 kroner om året da det
kan have en del utilsigtede virk-
ninger på fx boligsikring og
daginstitutionsbetaling, siger
Katrine Møller.

SU-rådet mener også at et
øget tillæg til enlige forsørgere
ville gøre det mere attraktivt
for enlige forsørgere uden eller
med en kort uddannelse at ud-
danne sig. I dag har de kun mu-
lighed for at søge om revalide-
ring hvis de ikke kan klare sig
på en SU med børn. 

Jo ældre, jo mere SU
Flere af forslagene fra SU-rådet
har været oppe at vende, men
specielt tillægget til de ældre er
noget nyt. 

På Center for Information om
Videregående Uddannelser
(ivu*C) i København kender de
ansatte til situationen med æl-
dre der gerne vil uddanne sig.

– Det er helt tydeligt et pro-
blem for mange helt almindeli-
ge mennesker fra midten af ty-
verne og opefter at der kun er
SU som støttemulighed hvis du
vil uddanne dig. Mange af dem
virker enormt engagerede. Nu
skal det virkelig være. De er
indstillede på at skære ned på
forbruget, men det er simpelt-
hen umuligt for dem fordi de
ofte er etablerede, har børn og
har arbejdet i en del år. De fle-
ste opgiver simpelthen på for-
hånd med udsigten til at skulle
gå fra en almindelig løn til SU,
siger Anette Nielsen, leder af
ivu*C – København.  

Blandt dem der søger ind, er
der to muligheder: SU eller re-
validering. At blive godkendt
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Råd ønsker 
højere SU   
Er du over 25 år, har du børn eller er handicappet, 

så vanker der måske bedre tider. SU-rådet lægger op til 

en lille revolution af de studerendes gager

S U  ▼

Videreudvikling af SU-system
”Regeringens målsætning om at flere skal have en videregående uddannelse, at de stude-

rende skal gå tidligere i gang med deres uddannelse og at de gerne skal gøre deres ud-

dannelse hurtigere færdig, nødvendiggør efter SU-rådets opfattelse at der foretages juste-

ringer af SU-systemet”.

Fra SU-rådets debatoplæg, januar 2001
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Studerende som af den ene eller den anden grund er
udelukket fra at supplere SU’en med erhvervsarbej-
de, skal have en kompensation. Spørgsmålet er bare

hvordan. 
Undervisningsminister Margrethe Vestager er ikke i

tvivl om at der skal gøres noget ved den situation som
mange studerende på andre ydelser end SU står i. De har
nemlig reelt ikke noget frit studievalg fordi det er op til
den enkelte kommune at vurdere om studiet vil kunne gi-
ve brød på bordet inden for en rimelig kort tidsperiode. 

– Det er en uklædelig forskelsbehandling af de stude-
rende som ikke har andre muligheder for at tage deres ud-
dannelse end at søge om revalidering. Derfor er det også
min første prioritet at gøre op med det dobbelte optag
som blandt andet handicappede studerende er udsat for,
siger Vestager.

Forsørgere klarer sig
At give de enlige forsørgere mere i SU er for hende at se
lidt vanskeligere. 

– Jeg siger ikke at vi ikke kommer til det punkt hvor de
kan få et højere stipendie, men forsørgergruppen har et
helt andet problem end fx de handicappede, og det er pri-
mært økonomisk. Spørgsmålet er om vi ikke allerede har
et system der virker bedre i form af det sociale system der
jo også kommer studerende med børn til hjælp, siger Ve-
stager.

Hun mener man skal passe på med at blande det sociale
system og SU’en sammen. SU-systemet er i dag rimeligt
simpelt og overskueligt skruet sammen i modsætning til
det sociale system.  

Vestager har dog øjnene åbne for at studerende med
børn har særlige problemer, men ser forsørgertillæget på
5.000 kroner om året som en anerkendelse af deres behov.
For hende er der også nogle rent tekniske problemer i at
give studerende med børn mere i SU. 

– Nogle studerende vil nemlig bare miste en række for-
dele som høj boligsikring eller friplads i dagsinstitution
hvis de får mere i SU. Men vi vil arbejde videre med erfa-
ringerne med  forsørgertillæget, siger hun.

Forslaget om mere SU til ældre studerende afviser Ve-
stager kategorisk. Nok er hun varm på livslang læring og
målet om at halvdelen af en ungdomsårgang skal have vi-
deregående uddannelse.  – Men jeg tror det er dumt at la-
ve ændringer der gør det til en fordel at udskyde studies-
tarten. Jo mere systemet opfordrer til det, jo mere tilbøje-
lige synes de at være til det. Det er allerede nu muligt at få
voksenuddannelsesstøtte til nogle videregående uddan-
nelser. Og på universitetsuddannelser supplerer de ældre
bare med mere erhvervsarbejde. Og det kan ingen uddan-
nelsesstøtte hamle op med, mener hun.

Ministeren er glad for debatten om SU-systemet, men
flere SU-milliarder bliver det ikke til.

– Jeg mener først og fremmest uddannelsessystemet
skal have nye midler der skal gå til indhold, siger hun. ■

likl

Af Lise K. Lauridsen

Malene Henriksen er i
gang med sin anden
uddannelse. Efter at

have arbejdet som korrespon-
dent i syv-otte år måtte Malene
opgive. Smerterne i armene
blev for voldsomme og armene
blev slappe og følelsesløse hver
gang Malene skulle sidde en
hel dag og oversætte ved com-
puteren. Sådan er det stadig-
væk, men i dag studerer hun
audiologopædi på andet år, på
Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab. Og det liver
op på humøret at hun trods sit
handicap stadig kan komme til
at arbejde med noget interes-
sant: 

- Som tale-, høre- og læse-
pædagog kan jeg forhåbentlig
nøjes med minimalt skrivear-
bejde og en stor del tale- og lyt-
tearbejde, forklarer hun. 

Men det tog Malene tre år fra
hun blev sygemeldt til hun fik
anerkendt sine smerter som
kronisk bløddelsrheumatisme -
det vil sige gigt i muskler og se-
ner i svær grad. Og først deref-
ter kunne Malene begynde at
finde ud af hvad hun gerne vil-
le. 

Malenes begrænsning er især

at hun ikke kan skrive og lave
tastearbejde uden at få stærke
smerter. Og det er formentlig li-
ge nøjagtig det intensive taste-
arbejde som korrespondent der
har gjort at Malene er så plaget
af gigt at hun næsten konstant
har smerter.

Revalidering på lånt tid
De første to års studier på uni-
versitetet er nu gået nogenlun-
de smertefrit. Revalideringsy-
delsen har givet Malene råd til
at gå til behandling med sin
gigt og gjort at hun ikke be-
høvede at tage et studiejob der
yderligere kunne forværre
smerterne i armene. 

- Men i fredags fik jeg afslag
på at få mere revalidering, så
nu skal jeg på SU. Kommunen
har skønnet at jeg sagtens kun-
ne få arbejde når jeg var færdig
som bachelor, og selv om uni-
versitetet har sendt dokumen-
tation på hvor svært det rent
faktisk er at få arbejde med en
halv uddannelse, så har det ik-
ke rigtig haft nogen effekt, si-
ger Malene.

Men Malene vil være kandi-
dat. Så nu står den på et fast
studiejob som møbelsælger. Det
er det job hun har kunnet finde
med mindst skrivearbejde, da

en stor del af salgsarbejdet er at
snakke.

- Men det forværrer da min
situation. Jeg får flere smerter,
og hvis jeg ikke kan klare det,
har jeg svært ved at se alterna-
tiverne. Jeg har udgifter til at
bo, til behandling af mine arme
og til bøger, så jeg er nødt til at
have en ekstra indtægt udover
SU, siger hun.

Malene har som godkendt re-
validend fået støtte til en fodbe-
tjent diktafon og sekretærhjælp
i forbindelse med større skriftli-
ge opgaver. 

- Spørgsmålet er om jeg nu
også mister bidraget til hjælpe-
midler. Hvis jeg gør det, må jeg
falde tilbage på familie og ven-
ner, for jeg har ikke selv mulig-
hed for at aflønne en sekretær.
Mine studiekammerater går jo
til eksamen samtidig, så de har
ikke rigtig tid til at sidde og
skrive en hel opgave ind for
mig, siger Malene og fortsæt-
ter: 

- Jeg er lidt ærgerlig over det
her fordi det ville have betydet
at jeg kunne begynde på over-
bygningen uden de store be-
kymringer. Men det skal åben-
bart være en lang optagelses-
prøve.

Overrasket er Malene dog ik-

Handicappede skal 
have frit studievalg

Undervisningsministeren lover bedre

forhold for handicappede. De øvrige

forslag fra SU-rådet er Vestager mere

skeptisk overfor 

En optagelsesprøve
uden ende

Malene Henriksen har svær gigt i armene der gør det til en pine at arbejde 

med tastatur og tunge bøger. Men med et handicap kan det at tage en 

uddannelse udvikle sig til et større forhindringsløb

ke. Hun har for længst lært at
har du et handicap og er på re-
validering, skal du være færdig
hurtigst muligt. Malene blev
bevilget revalidering til den 3-
årige bachelor-uddannelse,
men har kunnet overføre et år
fra sin tidligere uddannelse. På
den måde er hun i år færdig
som bachelor på kun to år, og
så er det for de flestes vedkom-
mende slut med revaliderin-
gen. Så nu er det op til hende
selv at komme igennem de sid-
ste to år på uddannelsen.

- Set med de allersorteste
briller, så må jeg jo stoppe på
min uddannelse eller sætte mig
i gæld, siger hun. ■
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Af Finn Collin og 
Anindita Balslev

Vi burde byde det velkom-
men hvis de empiriske
videnskaber kunne er-

statte filosofisk tænkning, siger
den amerikanske filosof John
Searle fra University of Califor-
nia at Berkeley.

John Searle er en af sin gene-
rations mest indflydelsesrige fi-
losoffer både i filosofien og i
andre akademiske discipliner.
Hans tidligste indsats lå i sprog-
filosofien, senere har han be-
væget sig ind på bevidsthedsfi-
losofien og samfundsvidenska-
bernes filosofi hvor han blandt
andet  argumenterer stærkt
mod den radikale socialkon-
struktivisme som hævder at
den fysiske virkelighed er en so-
cial konstruktion.

I en række forelæsninger på
Det Humanistiske Fakultet, der
alle træk fulde huse, beskæfti-
gede John Searle sig med de
største landvindinger i sin filo-
sofiske karriere. 

Efterfølgende uddybede han
nogle af sine tanker i et inter-
view med Universitetsavisen.

Det kinesiske værelse
– De har vakt betydelig opmærk-
somhed både blandt filosoffer og
computervidenskabsfolk med
den påstand at uanset hvor nøje
en digital computer kan bringes
til at simulere et menneskes ad-
færd, så betyder det ikke nødven-
digvis at den er bevidst.

Searle: – Ja, for 20 år siden
formulerede jeg en gendrivelse
af den påstand at en computer
er bevidst blot den implemente-
rer et tilstrækkeligt kompliceret
program. Argumentet går un-
der betegnelsen “Det kinesiske
værelse”. Jeg forestiller mig at
jeg er placeret i et værelse hvor

jeg håndterer spørgsmål skre-
vet på kinesisk på små sedler
som rækkes ind til mig gennem
en luge. 

Mit arbejde består i at slå op i
en instruktionsbog skrevet på
engelsk der fortæller mig hvor-
dan jeg skal finde kinesiske
tegn i nogle store kurve og sæt-
te dem sammen så de giver sva-
rene på disse spørgsmål ligele-
des på kinesisk. Svarene stikker
jeg ud gennem en luge i den
modsatte ende af værelset. In-
struktionsbogen beskriver sva-
rene udelukkende på grundlag
af deres syntaktiske struktur. 

Pointen er nu at jeg hermed
simulerer en computer og et
computerprogram som proces-
serer spørgsmål på kinesisk, og
hvis det er korrekt at en sådan
processering udgør bevidsthed
så skulle jeg altså forstå de
spørgsmål der står på sedlerne.
Men jeg forstår faktisk ikke et
ord kinesisk, jeg håndterer sed-
lerne udelukkende ud fra deres
syntaktiske struktur. Og sagen
er at en computer på tilsvaren-
de måde udelukkende behand-
ler sine data ud fra deres syn-
taktiske form. Konklusionen er
at en computer ikke i kraft af at
processere data har bevidsthed
om disse data – hvilket ikke
udelukker at en computer fak-
tisk kan have bevidsthed. Men
så har den det i kraft af noget
der går ud over dens blotte pro-
cessering af data. 

Det har den menneskelige
hjerne netop, bevidstheden er
et produkt af den menneskelige
hjernes særlige beskaffenhed.
Samtidig er bevidstheden blot
en egenskab ved denne materi-
elle hjerne.

Bevidsthedens biografi
– Men her er et problem som ge-
nerer mange forskere: Er det ikke

umuligt at forstå hvordan be-
vidsthed kunne opstå i en rent ik-
ke-bevidst materiel verden i kraft
af blotte evolutionære processer?
Er vi ikke nødt til at forudsætte
at der har været bevidsthed til
stede fra starten af?

Searle: – Hvis vi har 5 milli-
arder år til rådighed som evolu-
tionen kan operere i, så giver
det os en masse spillerum. Det
tog meget lang tid for evolutio-
nen at bevæge sig fra urslimen
til det punkt hvor der opstod le-
vende organismer, så gik der
igen meget lang tid før organis-
merne udviklede nervesyste-
mer, og igen meget langt tid før
disse nervesystemer blev kom-
plicerede nok at være bærere af
bevidsthed. 

Vi ved ikke hvorledes det ske-
te, men vi ved at det skete: Der
var et tidspunkt, ved the Big
Bang, hvor der ikke var bevidst-
hed i universet, og vi ved at der
findes bevidsthed i dag. Vi ved
at bevidstheden må være op-
stået i løbet af dette tidsrum.

– Hvad er det særlige ved den
nuværende epoke der gør at pro-
blemer vedrørende bevidsthed
påkalder sig så stor opmærksom-
hed?

Searle: – Det interessante
spørgsmål er hvorfor bevidsthe-
den ikke har vakt samme inter-
esse tidligere eftersom bevidst-
hed er det vigtigste fænomen i
menneskelivet. Værdien af alle
andre ting afhænger jo af at de
er genstande for bevidsthed.
Og svaret er at i meget lang tid
kunne man ikke se hvordan
man skulle tale om bevidsthe-
den. 

Bevidstheden syntes ikke at
være et passende emne for de
empiriske videnskaber: De fle-
ste neurobiologer kunne ikke se
hvordan en teori om emnet
skulle se ud. Hvad angår filoso-

fien syntes problemet ikke at
kunne angribes med rigoristi-
ske filosofiske metoder.

Desuden var der modstand
imod at arbejde med bevidsthe-
den ud fra en frygt for at havne
i dualisme eller cartesianisme
og ud fra en tendens til materi-
alisme og verifikationisme. Vi
er kommet ud over dette punkt,
håber jeg. 

Desuden var filosofien i nog-
le årtier voldsomt fokuseret på
sproget således at filosofferne
ikke beskæftigede sig med selve
bevidstheden, men med det
sprog hvori bevidstheden be-
skrives. Det gælder for eksem-
pel Wittgensteinianerne.

Relativismen er relativ
– Sjæl-legeme problemet som De
her har talt om, er et metafysisk
problem. I Deres første foredrag
sagde De at filosofien i dag ho-
vedsagelig beskæftiger sig med
sådanne problemer, og at dens
tidligere fokus på erkendelsesteo-
rien hører fortiden til. Blandt
andet nævnte De at det klassiske
skepticisme-problem i dag ikke
spiller nogen rolle. Men der er et
andet erkendelsesteoretisk pro-
blem der har erstattet skepticis-
me-problemet, nemlig relativis-
men. Det mærkelige er dog at
mens relativismen tidligere blev
betragtet som en udfordring, ses

den i dag undertiden som et svar
på erkendelsesteoriens spørgs-
mål.

Searle: – Men sagen er at det
ikke er muligt af formulere en
kohærent relativisme. Hvis man
siger at sandheden er relativ,
må man straks spørge om den-
ne påstand i sig selv er relativ.
Hvis den ikke er relativ, så er
det ikke al sandhed der er rela-
tiv. Hvis relativismen derimod
selv er relativ, hvorfor skulle vi
så acceptere den? 

Jeg tror ikke at relativisme
spiller nogen rolle blandt ser-
iøse filosoffer, det er noget som
findes blandt førsteårsstude-
rende i filosofi. Den stimuleres
tillige af den slags litteraturteo-
ri som er båret af en modvilje
imod videnskaben og den mere
eksakte filosofi.

– Men relativisme er ikke no-
get som udelukkende findes in-
den for universitetsverdenen.
Den synes at være udbredt inden
for kulturen i bredere forstand.

Searle: – Jeg er ikke sikker på
hvordan disse ting logisk hæn-
ger sammen. Men jeg ser en
sammenhæng mellem relativis-
me og forestillingen om det
multikulturelle samfund som er
et vigtigt spørgsmål i USA i dag. 

Tanken er at der ikke må fin-
des nogen privilegeret kultur i
noget samfund, alle kulturer er

ligeværdige, og at der ikke er
nogen kultur der er universel
gyldig. Dette er ganske rigtigt
en form for relativisme. Men
det er en relativisme med hen-
syn til værdier, ikke med hen-
syn til sandheden om verden,
men det er muligt at de to for-
mer for relativisme er forbund-
ne.

Multikulturalisme er som
sagt et vigtigt tema i ameri-
kansk politik i disse år, og USA
er da også ganske rigtigt et
multikulturelt samfund i den
forstand at der er mange kultu-
rer repræsenteret. Men jeg er
modstander af multikulturalis-
me hvis det betyder at i et sam-
fund som USA må der ikke
være en bestemt kultur og et
bestemt sprog som har førster-
ang.

Man kan ikke have et sam-
fund hvis der ikke er et fælles
sprog og et fælles værdisæt.
Man kan tolerere diverse for-
skellige minoritetsværdier og
minoritetssprog, men man kan
ikke have samfundsliv hvis der
ikke er tilstrækkelig konsensus
om visse værdier. 

Jeg betragter det som en tra-
gedie at der i dag er mennesker
i USA der får at vide at de ikke
behøver at lære engelsk, de be-
høver kun at lære deres indfød-
te sprog, såsom spansk. På den-
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ne måde vil de aldrig blive en
del af samfundet.

Oprør mod videnskaben
– Relativismen hænger sammen
med en overraskende modvilje
der er opstået imod selve sand-
hedsbegrebet. Engang blev sand-
heden betragtet som et våben for
kritikerne af den rådende politi-
ske og social orden. 
De mindre privilegerede klasser
kunne sige til magthaverne og de
privilegerede: Sandheden er at vi
er lige så gode som jer, vi er men-
nesker med de samme evner og
behov som I og burde have de
samme rettigheder og goder. Nu
betragtes sandhedsbegrebet i sig
selv som undertrykkende. Hvor-
dan gik det til?

Searle: – Det er en del af et
oprør imod videnskaben. I tidli-
gere generationer kunne revo-
lutionære kræfter henvise til at
de havde videnskaben på deres
side, videnskabens fremskridt
og fremskridtene i retning af
radikale politiske reformer gik
hånd i hånd. Det klassiske ek-
sempel er Marx. 

Men videnskaben betragtes i
dag som en del af det under-
trykkende system. Derfor må
man undergrave dens autoritet,
og som et led i denne under-
gravelse må også selve sand-
hedsbegrebet undergraves. Jeg
kender ikke alle drivkræfterne
bag denne udvikling, men jeg
tror en del af det er en slags
Nietzscheansk ‘vilje til magt’.
Det er de magtesløses vilje til
magt som blandt andet viser sig
ved at de nægter at bøje sig for
en upersonlig, passiv virkelig-
hed.

Kant tilsat kvante-
mekanik
– Når man sætter sig ind i idehi-
storien i bred forstand, herunder
i de religiøse ideers historie, så
kan det forekomme som om filo-
sofferne kun reproducerer hvad
der har været tænkt i disse tradi-
tioner.

Searle: – Det er jeg ikke enig
i. De problemstillinger som op-
tager mig, såsom talehandinger
og den sociale virkeligheds na-
tur, blev ikke behandlet af tidli-
gere filosoffer. Hvis man be-
tragter de store filosoffer fra
Platon over Spinoza og så vide-

re, så var der ingen af dem der
havde en teori om talehandlin-
ger. 

Der har aldrig været givet
analyser af de problemer jeg
har arbejdet med på det sene-
ste, såsom karakteren af ‘status-
funktioner’ som definerer den
sociale virkelighed. Og når vi i
dag beskæftiger os med proble-
mer som også optog de store fi-
losoffer, såsom viljens frihed og
bevidsthedens natur, så gør vi
det på en anden måde og på ba-
sis af langt større viden. Kant
var optaget af viljens frihed,
men han vidste af gode grunde
intet om kvantemekanik og
neurobiologi. Kort sagt mener
jeg at filosofien undergår kraf-
tige forandringer.

Dels erhvervsvirksomhed,
dels Kansas
– Nu har vi talt som om al filosofi
var ét og det samme. Men sådan
forholder det sig jo ikke. Der er
blandt andet en traditionel son-
dring mellem analytisk og konti-
nental filosofi. Har De noget bud
på hvordan man kunne karakte-
risere forskellen imellem disse to?

Searle: – Opdelingen mellem
analytisk og kontinental filosofi
er en kategorifejl. Den svarer til
at sige: Der findes to slags ting i
USA, dels erhvervsvirksomhed,
dels Kansas. Kontinental filoso-
fi er desuden i sig selv mange
ting, men når man bruger ud-
trykket tænker man især på tra-
ditionen fra Hegel og på sådan-
ne skikkelser som Husserl, Hei-
degger og Merleau-Ponty mens
man ikke har Frege og Wittgen-
stein i tankerne – men bemærk
at de alle er ‘kontinentale’ filo-
soffer i rent geografisk forstand.

Jeg kan ikke give nogen ud-
tømmende karakteristik af for-
skellen mellem analytisk og
kontinental filosofi, men her er
et par vigtige punkter: Analyti-
ske filosoffer er som regel langt
mere interesserede i videnskab
og i søgen efter sandhed end de
kontinentale. De ser filosofi og
videnskab som to beslægtede
måder at nå frem til sandheden
på. Kontinentale filosoffer ser
snarere filosofi som en særlig
form for litteratur.

For det andet er analytiske fi-
losoffer tilbøjelige til at insiste-
re på at filosofiske teser skal

være klare, ellers kan man ikke
afgøre om de er sande eller fal-
ske. For det tredje lægger ana-
lytiske filosoffer stærk vægt på
at filosofien baseres på omhyg-
gelig argumentation.

Filosofiens naturalisering
– De nævnte den nære forbindel-
se mellem analytisk filosofi og
empirisk videnskab. Men det
kunne synes som om denne for-
bindelse ikke er entydigt venska-
belig. Der er en tendens i retning
af det man har kaldt ‘naturalise-
ringen af filosofien’, det vil sige
at empiriske videnskaber overta-
ger emneområder som tidligere
var filosofiens domæne. Det gæl-
der for eksempel erkendelsesteo-
rien der nu behandles af kogniti-
onsforskningen.

Searle: – Vi burde byde det
velkommen hvis de empiriske
videnskaber kunne erstatte filo-
sofisk tænkning, men sådan vil
det ikke gå. For blot at nævne
en enkelt ting, hver gang vi løs-
er ét problem, dukker der ti nye
op. For det andet er der alle de
problemer som har at gøre med
tænkningens rammebetingel-
ser, og som ikke kan løses ad
eksperimentel vej.

I øvrigt bruger jeg her ud-
trykkene ‘filosofi’ og ‘viden-
skab’ som bekvemme etiketter,
men jeg tror ikke på nogen klar
sondring mellem dem. Filosofi-
ske problemstillinger er dog ty-
pisk mere generelle mens vi-
denskabelige er mere specifik-
ke. For eksempel: Det er en em-
pirisk videnskabelig opgave at
fastslå hvad der forårsager aids,
men det er en filosofisk opgave
at klarlægge hvad årsager er for
noget. Dertil kommer at det
næsten indgår i definitionen af
filosofi at så snart en problem-
stilling kan behandles med eks-
perimentelle eller andre rigori-
stiske og alment accepterede
metoder, så betragter vi den ik-
ke længere som hørende til filo-
sofien. Det er for eksempel sket
for logikken som engang til-
hørte filosofien, men som nu
regnes for en del af matematik-
ken. ■

Finn Collin er professor og Anin-
dita Balslev er forskningslektor i
filosofi, begge på Institut for Filo-
sofi, Pædagogik og Retorik.

Opdelingen mellem analytisk og kontinental filosofi er 

en kategorifejl. Den svarer til at sige: Der findes to slags ting

i USA, dels erhvervsvirksomhed, dels Kansas. 
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Af Helle Rytkønen

University of Stanford,
Californien: – Vi er de
studerendes avis, men

det første dekanerne og præsi-
denten for Stanford læser om
morgenen, er vores avis. De
skal lige se hvad vi mener, siger
Nadira Hira der er chefredaktør
for Stanford Daily, Stanford
universitets dagblad.

– Administrationen her på
universitetet ved udmærket
godt at vi har en enorm magt-
position blandt de studerende,
og at når vi skriver noget, så di-
skuteres det af tusinder af stu-
derende inden frokost. Det  bli-
ver de nødt til at forholde sig
til.

The Stanford Daily udkom-
mer alle hverdage i 12.500 gra-
tis eksemplarer og avisen har et
årligt budget på cirka 11 millio-

ner kroner der stammer fra an-
noncer. Avisen er således fuld-
stændig uafhængig af universi-
tetspenge. 

Det har den imidlertid ikke
altid været. Stanford Daily er li-
geså gammel som universitetet
selv – grundlagt i 1892 – men
dens uafhængige status fik den
først i begyndelsen af 1970er-
ne, da afstanden mellem den
studenterskrevne – men den-
gang universitetssponsorerede
– avis og universitetsadmini-
strationens holdninger blev for
markante omkring Vietnam-
krigen.

– I 1970’erne hvor diskussio-
nen om Vietnam var på sit høje-
ste, viste det sig at avisen tjente
penge nok på annoncer til at gi-
ve slip på den støtte man fik fra
universitetet, siger Nadira Hira.
– Og med støtten forsvandt og-
så administrationens ret til at

bestemme over indholdet af vo-
res avis.

Det er dog ikke mange ameri-
kanske universiteter der har en
uafhængig presse som på Stan-
ford. Som en tommelfingerre-
gel kan man sige at Ivy League-
universiteterne samt Berkeley
og Stanford har uafhængige
campusaviser der drives af de
studerende uden økonomisk
støtte fra universiteterne, men
at lavere rangerende universite-
ter er afhængige af støtte fra
administrationen fordi de ikke
kan skaffe annoncepenge nok

til at få det til at løbe rundt.
– Så kan man jo stille spørgs-

målstegn ved hvor stor redakti-
onel frihed de har, som Nadira
Hira siger.

Tøjbamser
På Stanford Daily er eneste
økonomiske forbindelse til 
universitetsadministrationen at
de på vegne af professorerne
har tegnet et abonnement, og
at forskellige afdelinger engang
imellem annoncerer i avisen.
Men selv disse penge udgør un-
der to procent af avisens årlige

Den republikanske forfatter og samfunds-
debatør David Horowitz forsøgte i marts
måned i år at indrykke en annonce i

USA’s største universitetsaviser, hvori han angi-
ver “ti grunde til at det er en dårlig ide at kom-
pensere sorte for slaveri – og hvorfor det i øvrigt
også er racistisk.” 

Universitetsaviser på Harvard, Brown, Colum-
bia, og Stanford nægtede at bringe annoncen,
mens dem der bragte den, blev udsat for enorme
protester fra de studerende. I flere tilfælde blev
hundredvis af kopier af aviser med annoncen i
stjålet og smidt ud, ligesom redaktionslokaler på
forskellige campuser blev besat og afkrævet und-
skyldninger.

The Brown Daily Herald, en studenterdreven
avis på Brown Universitet, bragte annoncen, og
redaktøren har nægtet at undskylde sin beslut-
ning selvom 60 studerende besatte hans redakti-
onslokale i protest mod annoncen som de kaldte
historieforvridende og racistisk. 

“Vores job er ikke at moralisere eller evaluere
hvorvidt indholdet af en annonce vil chokere no-

gen. Vores job er at sørge for at indholdet af vores
avis lever op til kravet om sandfærdighed og
iøvrigt holder sig inden for en saglig diskurs. Det
gør Horowitz’s annonce,” udtaler Brooks King til
National Public Radio.

The Daily Californian på Berkeley Universitet
trykte også annoncen, men dagen efter fandt
man i avisen en helsides undskyldning, hvori re-
daktionen beklagede at den havde bragt en stø-
dende og fornærmende annonce.

Det synes annoncens forfatter, David Horo-
witz, er urimeligt. Han er oprørt over klimaet på
amerikanske universiteter hvor der efter hans
mening ikke er plads til upopulære synspunkter.

– Der er ingen plads på amerikanske universi-
teter til at diskutere emner som ikke passer ven-
strefløjen, udtaler David Horowitz. 

Jeg forventer ikke at folk skal være enige med
mig, jeg har ikke patent på sandheden. Men det
er bekymrende at mine synspunkter undertryk-
kes, fortsætter Horowitz, som mener at universi-
tetsadministrationerne er de virkelige syndere
fordi de ikke griber ind overfor hvad han kalder

“venstrefløjshooligans der intimiderer folk med
konservative synspunkter.”

Omvendt mener de studerende der er oprørte
over Horowitz’s synspunkter, at de også har fuld
ret til at være uenige – også hvis det indebærer at
fjerne aviser med Horowitz’s annonce i.

– Racespørgsmål er sådan et følsomt emne på
amerikanske campuser og selvom Horowitz siger
at han blot giver et indlæg til debatten, foregår
det på et niveau som ikke fremmer dialog, siger
Karl Sands, der er studerende på Berkeley uni-
versitet.

– Horowitz skriver f.eks. at den amerikanske
regering allerede har udbetalt erstatning til efter-
kommerne af slaver i form af socialhjælp. Det er
en grov måde at debattere på, og det puster liv i
fordommen om at sorte er samfundsnassere,
fortsætter Sands.

På Stanford Daily tager man også Horowitz’s
kritik om meningscensur i stiv arm.

– Da vi fik annoncen tilbudt her på redaktio-
nen – og det var flere uger efter at den var bragt i
de få universitetsaviser der valgte at trykke den –

budget. Og ellers begrænser
kontakten mellem det officielle
Stanford og avisen sig til pres-
semeddelelser fra universitetets
officielle nyhedscentral, Stan-
ford News Service, der ligger i
rolige og professionelt indrette-
de lokaler lige ved 
siden af Stanford Daily.

Kontrasten mellem det offici-
elle nyhedsbureau og The Daily
er stor – ikke bare i forholdet til
administrationen, men også i
de fysiske lokaliteter. På Stan-
ford Daily er der et rend af un-
ge studerende i de store åbne

lokaler hvor tøjbamser kæmper
med avisudklip om pladsen på
vakkelvorne hylder, korrektur-
læsere prøver at overdøve an-
noncesælgere, og alle råber på
chefredaktøren, Nadira Hira,
der sidder i sit kontor med store
vinduer ud mod den larmende
redaktion. 

Men forholdet til The News
Service er kollegialt, siger Hira.

– Det sker at de ringer fra
The News Service og siger at nu
holder dekan dit og dat altså
op, han eller hun har været en
fremragende person, og om vi
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Gu’ er vi 
liberale!

Liberale Højborge
Venstrefløjen udøver meningscensur på amerikanske universitetsaviser, 

hævder republikansk provokatør
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var det allerede klart at annoncens formål gik ud
over blot at annoncere for et specielt synspunkt –
og det lykkedes, siger chefredaktør Nadira Hira.

– Horowitz bruger annoncen til at lange ud ef-
ter amerikanske universiteter, og det har ikke så
meget med racespørgsmål at gøre.

Vi afviste annoncen fordi vi fandt at den faldt
uden for de kriterier vi altid vurderer annoncer
efter, og fordi den ikke var aktuel længere. Vi af-
viser i øvrigt jævnligt annoncer fordi de er porno-
grafiske eller på anden vis upassende, så det var
ikke så kontroversiel en beslutning. I øvrigt tages
sådanne beslutninger fortrinsvis af annonceafde-
lingen – men jeg var enig, fortsætter Hira.

– Noget andet er, at vi fik den konkrete annon-
ce ret sent, og jeg tror det er fordi Horowitz godt
ved at hans synspunkter ikke rigtigt får Stanford-
studerende op at køre. Vi ved godt hvad vi skal
mene om efterkommerne af slaverne og USA’s
gæld til dem, og vi er nok generelt meget politisk
korrekte på vores campus – det er jo trods alt Ca-
lifornien. ■

Kun få amerikanske universiteter har en fri

presse der ikke er sponsoreret af admini-

strationen. Universitetsavisen har besøgt 

The Stanford Daily i Californien der har

været en uafhængig campus-avis siden 

studenterprotesterne mod Vietnamkrigen
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Pragmøde om 
uddannelsessamarbejde

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N :  En manifestation af et
igangværende dynamisk projekt. Sådan lyder karakteri-
stikken af Pragmødet om højere uddannelse i Europa
som blev afholdt i midten af maj måned.

Som resultat af mødet godkendte uddannelsesmini-
strene fra 30 europæiske lande et kommuniké om at
fortsætte samarbejdet på området for højere uddannel-
ser. Det fremhæves at der må gøres yderligere anstren-
gelser for at studerende og ansatte kan drage fordel af
‘The European Higher Education Area’ gennem en øget
bevægelighed over de nationale grænser. 

Ministrene betoner endvidere vægten af fælles ud-
gangspunkter for et kvalitetssikringssystem der blandt
andet for skal øge sammenligningsmulighederne mel-
lem de nationale systemer og dermed gøre europæiske
universiteter og højere videregående uddannelser mere
attraktive. 

Kommunikéet fremhæver også behovet for en stadig
udvikling af kurser og uddannelsesprogrammer med en
europæisk dimension på alle niveauer. Tre lande: Cy-
pern, Kroatien og Tyrkiet blev ved mødet i Prag budt
velkommen som nye medlemmer i Bologna-processen.
Næste gang uddannelsesministrene mødes for at følge
op på Bologna-deklarationen bliver i Berlin i år 2003.

Læs mere på: 

www.eu2001.se/education/se/docs/prag_progr_se.asp. 

Bedre muligheder for studier 
i udlandet

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : Ved mødet med EU’s
uddannelsesministre i slutningen af maj blev den tidli-
gere fremlagte anbefaling om studerende og undervise-
res bevægelighed landene imellem godkendt. Anbefa-
lingen opfordrer EU’s medlemslande til blandt andet at
modvirke juridiske og administrative forhindringer, at
opmuntre til sprogstudier og at udvikle de økonomiske
muligheder for en øget bevægelighed. Uddannelsesmi-
nistrene godkendte også en resolution om e-læring ud
fra en handlingsplan som EU-kommissionen præsente-
rede.

Læs mere på: 

http://utbildning.regeringen.se/pressinfo/index.htm og 

www.europa.eu.int/comm/education/news/news.html. 

Europæisk statistik

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : I 1999 havde i gen-
nemsnit 21 procent af EU’s befolkning i alderen 25-64
år en længerevarende uddannelse. I Finland og Sverige
er antallet dog betydeligt højere, nemlig på henholdsvis
31 og 29 procent, fremgår det af tal som EU’s statistik-
kontor, Eurostat, netop har offentliggjort. 

I Italien og Portugal har blot 10 procent af befolknin-
gen en længerevarende uddannelse, og i Østrig er tallet
på bare 11 procent. 

Af samme rapport fremgår det at Danmark har den
højeste andel af personer på mellem 25 og 29 år med en
afsluttet gymnasial uddannelse, nemlig 89 procent. Sve-
rige ligger på andenpladsen med 87 procent, fulgt af
Finland med 85 procent.

Læs mere på: 

www.europa.eu.int/comm/education/what.html. 

Ny uddannelsesguide

STO R B R I TA N N I E N : Avisen The Guardian har lance-
ret et website som ifølge dets eget udsagn er ‘den mest
omfattende guide til britiske akademiske institutioner
der nogensinde er lavet’. Det indeholder oplysninger om
studier ved cirka 150 universiteter i hele Storbritannien.
Avisen har også lavet en ranking over institutionerne, og
konstaterer at det på mange områder er de nye og min-
dre universiteter der placerer sig bedst hvad angår ud-
dannelsernes kvalitet. Med avisens målestok er det dog
Cambridge der totalt får den bedste score.

Se guiden på: 

http://educaton.guardian.co.uk/universityguide/. 

Britisk optag

STO R B R I TA N N I E N : Læreruddannelser, teknik, ve-
terinærmedicin og odontologi har haft et betydeligt fald
i antallet af ansøgere ved britiske universiteter. Der er
derimod sket en stigning i antallet af ansøgere til syge-
plejerskeuddannelserne, blandt andet fordi der har
været udbudt flere stipendier på området. Totalt er an-
tallet af ansøgere til videregående uddannelser steget
med cirka 4.000 i forhold til sidste år.

Antallet af ansøgere fra andre EU-lande er faldende,
mens det er stigende fra den øvrige verden. 2.854 kine-
siske studerende læser ved et britisk universitet næste
år, og det er en fordobling af det nuværende antal. 

Læs mere på: www.ucas.ac.uk/new/press/apps0601.html. 

INTERNATIONALT NY T ▼

DIVERSITET – Efterkom-

merne af disse brasilianske

indianere får nu lettere ad-

gang til auditorierne ved

amerikanske universiteter.

Dom om positiv særbehandling

U SA : Forkæmperne for positiv særbehandling af minoriteter har fået støtte af USA’s højeste
domstol. Det blev nemlig vedtaget at stadfæste en beslutning om at diversitet i det akademi-
ske miljø er en tilstrækkelig årsag til at offentligt finansierede universiteter skal kunne tage
hensyn til etnisk tilhørsforhold ved optagelsen. Beslutningen anses som et skridt i den rigti-
ge retning for forkæmperne efter adskillige års nederlag ved domstole i forskellige delstater.

Læs mere på: http://chronicle.com/free/2001/05/2001052908n.htm. 

ikke vil lave et portræt af ved-
kommende. Og hvis vi så er eni-
ge i at det er et flinkt menne-
sker der stopper en lang karrie-
re, så skriver vi en sød artikel,
siger Hira.

– Men det sker hyppigere at
vi skriver noget administratio-
nen bliver sure over, og så får
de lov at skrive et læserbrev for
at forsvare deres synspunkter.

Stanford News Service udgi-
ver selv en avis, så i princippet
har Stanford to universitetsavi-
ser, men den officielle avis ud-
gives kun for de ansatte og
læses ikke af studerende. Den
er af samme grund mere et or-
gan for meddelelser til de an-
satte og har ikke som dagens
udgave af Stanford Daily en
skarp leder om den nuværende
universitetsledelses slappe
kurs.

Stanford Daily er således den
eneste avis på Stanford der
læses af alle på universitetet, og
Hira fremviser undersøgelser
der viser at avisen vitterligt
læses af såvel høj som lav.

– Vi er en slags vagthund i
forhold til administrationen,
men jeg tror alligevel de på-
skønner os, for vi er det eneste
forum for studerende fra alle
discipliner, og vi er med til at
skabe en følelse af enhed, siger
Hira.

Republikansk gidsel
Som det fremgår af vedstående
artikel, har afvisningen af en
kontroversiel annonce fra en
højrerepublikansk professor
udløst en heftig debat om yt-
ringsfrihedens vilkår på ameri-
kanske campus-aviser. Men er
det rigtigt, som kritikerne pås-
tår, at campus-aviserne i alto-
vervejende grad er domineret
af liberale standpunkter?

– Ja, det tror jeg, svarer Na-
dira Hira. Men det har mindre
med campus-aviser at gøre som
sådan, og mere med hvem der
vælger at arbejde på dem. Stu-
derende der gerne vil skrive ar-
tikler om universitetsemner, er
jo ofte liberale. De skriver om
det der foregår på campus, og
det er sit-in demonstrationer,
strejker eller diskussioner om
hvor dyrt det er at være stude-
rende. Liberale temaer, kan
man sige. 

– Så ja, gu’ er vi liberale! Men
vi har nu også vores republi-
kanske ‘gidsel’ som medlem af
redaktionen for at vise at vi er
alsidige, griner Nadira Hira.

Alsidigheden på Stanford
Daily er dog også sikret på en
mere direkte måde, nemlig ved

at hele ledelsen udskiftes hver
sjette måned. 

– Det er simpelthen for tids-
krævende at arbejde på avisen
og samtidig studere, så vi er
kun ansat for en halvårsperio-
de. Og den forrige chefredaktør
var langt mindre interesseret i
emner som minoritetsrettighe-
der end jeg fx er, fortæller Na-
dira Hira.

Chef for et halvt år
Nadira arbejder 80 timer om
ugen på avisen og følger den til
dørs hver dag, det vil sige indtil
den går i trykken sent på nat-
ten. Hira får en løn på cirka
30.000 kroner for de seks
måneder hun er ansat, og det er
usædvanligt at chefredaktøren
er så godt betalt på landets stu-
denteraviser. 

I det hele taget udgives kun
de færreste studenteraviser
dagligt og kun få er professio-
nelle forretninger som Stanford
Daily. Alle er de dog kendeteg-
net ved at være skrevet af stu-
derende og ikke af ‘voksne’,
som Nadira Hira kalder redakti-
onen på Stanfords officielle
News Service ved siden af.

Gennemsnitsalderen på
Stanford Daily – og de fleste
andre amerikanske campusre-
daktioner – er kun omkring 20
år. De unge barfodsjournalister
bliver oplært på redaktionen in-
den de bliver sluppet løs på me-
ningsdannende historier, og det
er kun skribenter med en vis er-
faring der avancerer til chefre-
daktionen. 

Nadira Hira trækker yderme-
re på en komite bestående af
ældre studerende og repræsen-
tanter i forskellige organer som
hun selv har nedsat, og som
rådgiver hende hvis hun er i
tvivl om hvilken holdning Stan-
ford Daily skal have til et kon-
kret emne. Men hun har frie
tøjler i forhold til det redaktio-
nelle indhold, og ingen andre
end hendes medredaktører kan
i princippet sige hende imod.

Så er der naturligvis det al-
mindelige hensyn til de annon-
cører der holder avisen i live,
men, som Hira siger, Stanford
Daily har en potentielt købe-
stærk læserskare, så der mang-
ler sædvanligvis ikke annoncer.

– Vi har mistet en del dot-
com.-annoncører på det sene-
ste, men det henter vi nemt
hjem igen fra andre virksomhe-
der, siger Nadira Hira, inden
hun lader sig trække bort af en
skribent der vil have mere plads
til sin historie. ■

FRI PRESSE – Redaktionen på

Stanford Daily er vagthund i 

forhold til universitetets 

administration.



Af Maj-Britt Juhl Poulsen,
cand.scient. og ph.d.

Der har på det seneste
været en del opmærk-
somhed på danske

forskningsmiljøer og (den kom-
mende) forskermangel til
dansk bioteknologisk forsk-
ning.

Bo Jacobsens undersøgelse af
danske universitære forsk-
ningsmiljøer har fået betydelig
opmærksomhed med sin kon-
klusion om at forskeren er dybt
afhængig af for eksempel kolle-
gialt fællesskab og god stem-
ning på arbejdspladsen. I Magi-
sterbladet nr. 9, 2001 udtaler
Peter Frank fra Medicon Valley
Academy sig om den kommen-
de forskermangel for dansk bio-
tek: “De dygtigste kan få arbej-
de i hele verden, og forudsæt-
ningen for at de vil arbejde i
Danmark, er at vi kan tilbyde et
dynamisk forskningsmiljø. El-
lers vælger de Danmark fra”.

Og i Universitetsavisen nr. 9,
2001 peges der på Københavns
Universitets problemer med at
holde på talenterne inden for
biotek der i stedet går til indu-
strien. Men hvad er det egentlig
den enkelte forsker ønsker sig?
Og hvordan opnås det attrakti-
ve og produktive forskningsmil-
jø?

Forskernes oplevelser
Konkurrence og samarbejde er
to nødvendige og centrale
aspekter af biomedicinsk forsk-
ning. Konkurrencen sikrer de

bedst mulige resultater på kor-
test mulig tid, og biomedicin-
ske forskere er så specialiserede
at de bliver nødt til at komple-
mentere hinanden både teknisk
og intellektuelt. Men billedet er
selvfølgelig mere nuanceret
end som så. 

Interviewpersonerne udtryk-
te at der findes både “god” og
“dårlig” konkurrence. De kaldte
det også “sund”/”usund”, 
“fair”/”unfair” og “venlig”/
”uvenlig” konkurrence. Det
handler om midler og konse-
kvenser, for eksempel om kon-
kurrencen opleves som stimule-
rende eller hæmmende for den
enkelte forsker, eller om kon-
kurrencen opleves som stimule-
rende eller hæmmende for
forskningens udvikling i den
konkrete situation.

Et stort internationalt kapløb
for at opnå et patent blev for
eksempel oplevet som stimule-
rende og spændende. “Intellek-
tuel fægtning” med kollegaerne
på arbejdspladsen var en anden
form for konkurrence der af en
forsker blev opfattet som moti-
verende konkurrence.

I denne sidstnævnte form for
konkurrence handler det ikke
om at vinde. Det er processen i
sig selv der opleves som stimu-
lerende og får forskeren til at
præstere sit ypperste. Et eksem-
pel på unfair konkurrence blev
oplevet af en forsker der blev
‘glemt’ i krediteringsfasen. 

Tillid mellem forskerne spil-
ler en vigtig rolle, og det er mu-
ligvis groft at dele konkurren-
cesituationer op i konkurrence

hvor tillid er nødvendig (sund
konkurrence), og konkurrence
hvor der er risiko for tillidsbrud
(usund konkurrence).

Interessant er det at bemær-
ke at interviewpersonerne ikke
definerede de samme situatio-
ner som samarbejde. Hvad nog-
le af interviewpersonerne ka-
rakteriserede som “hjælp” eller
“handel”, karakteriserede an-
dre forskere som “samarbejde”.
Det er måske ikke bevidst hvil-
ket udtryk den enkelte forsker
bruger, men forskerens forvent-
ninger til situationen synes at
ligge bag sprogbrugen. Her gik
nogle galt i byen med hensyn til
for eksempel kreditering i even-
tuelle  publikationer.

Samarbejde kan altså beteg-

ne situationer der går fra ud-
veksling og hjælp til at betegne
situationer der nærmest er ven-
skabslignende og i sig selv dri-
vende og motiverende for for-
skeren. Nogle pegede på de
venskabslignende relationer
som en reel forudsætning for at
have et frugtbart samarbejde.

Igen spiller tillid en vigtig
rolle. Det viste sig muligt at op-
dele samarbejdssituationer i
samarbejde hvor tillid er nød-
vendig, og samarbejde hvor til-
lid mellem parterne ikke er
nødvendig.

Frugtbart med tillid
Umiddelbart kan konkurrence
og samarbejde opfattes som
uforenelige størrelser der gensi-

digt udelukker hinanden. Men
sådan er det ikke nødvendigvis.
Konkurrence og samarbejde
kan sameksistere – for nogle
forskere i en sådan grad at de
bliver uadskillelige – og sam-
spillet kan opleves både positivt
og negativt. Håndteringen af
samspillet kan også opleves
som noget meget bevidst og
strategisk eller som noget ube-
vidst uden mange overvejelser. 

Tillid spiller en central rolle i
samspillet af konkurrence og
samarbejde. Forskernes egne
oplevelser viste at det er umu-
ligt at have et samspil af usund
konkurrence, og samarbejde
hvor tillid mellem parterne er
nødvendig. Men at  det er mu-
ligt at have et samspil af usund
konkurrence med samarbejde
hvor tillid ikke er nødvendig.

Det viste sig også muligt at
have et samspil af sund konkur-
rence og samarbejde med tillid
– og sund konkurrence og sam-
arbejde hvor tillid ikke er nød-
vendig. Det kunne endda være
frugtbart med netop dette sam-
spil af sund konkurrence og
samarbejde.

Et eksempel på et positivt
samspil af konkurrence og sam-
arbejde var forholdet mellem to
yngre kollegaer der med stort
udbytte til daglig samarbejdede
i laboratoriet, men en dag også
konkurrerede om den samme
stilling. I denne situation fort-
satte samarbejdet under ansøg-
ningen til stillingen, og de hjalp
hinanden med udfærdigelsen af
deres individuelle ansøgninger. 

Relationer mellem biomedi-

cinske forskere foregår både på
ad hoc basis og via forudgåen-
de, eventuelt nedskrevne, afta-
ler. Disse relationer er meget
kontekstafhængige. Det drejer
sig i biomedicinsk forskning jo
både om private, halvoffentlige
og offentlige forskningsorgani-
sationer hvor der kan være for-
skellige hensyn at tage. Og så er
der problematikken om det dre-
jer sig om relationer med kolle-
gaer i eller uden for gruppen.

Forudgående aftaler er for
nogle forskere er et ømt punkt.
Aftalerne går dybest set imod
“forskningens uforudsigelige
natur” og lysten til forskningen
mindskes. Men hvordan så und-
gå ressourcekrævende konflik-
ter? 

Svært for unge forskere
I Danmark eksisterer der stats-
lige udvalg – Udvalgene Ved-
rørende Videnskabelig Urede-
lighed (UVVU) ved Forsknings-
styrelsen – der skal behandle
klager over videnskabelig ure-
delighed.

UVVU består af 3 selvstændi-
ge udvalg der omfatter sund-
hedsvidenskabelig samfunds-
videnskabelig og humanistisk
forskning samt naturvidenska-
belig, jordbrugs- og veterinær-
videnskabelig og teknisk-viden-
skabelig forskning. 

Til grund for oprettelsen af
sådanne statslige udvalg må
der ligge en vis anerkendelse af
et problems vigtighed. I hvert
fald er der en betydelig signal-
værdi i at et land har sådanne
udvalg. Man ønsker at forsknin-
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Det gode forskningsmiljø

Hvad driver forskeren i det daglige arbejde

– og hvad driver forskningen? At det 

er ganske komplekse spørgsmål, viser en 

ny ph.d.-afhandling inden for videnskabs-

studier. Afhandlingen har undersøgt hvor-

dan biomedicinske forskere oplever deres

indbyrdes konkurrence og samarbejde 

i det daglige forskningsarbejde 

Hovedformålet med ph.d.-afhandlingen “Competition and Cooperation

among Colleagues in Biomedical Research” er at forstå hvilke situatio-

ner biomedicinske forskerne oplever som konkurrence og samarbejde,

og hvordan de oplever disse situationer. 

Konkurrenter og samarbejdspartnere findes både internt i gruppen,

internt på afdelingen, andre steder på institutionen og på andre insti-

tutioner – både nationalt og internationalt. Forskergruppen er meget

central i biomedicinsk forskning og afgrænses af et fælles forskningsob-

jekt eller en fælles problemstilling. Ofte er der daglig kontakt imellem

forskergruppens medlemmer.

Biomedicinsk forskning bedrives i Danmark både på universiteter,

sektorforskningsinstitutioner, hospitaler og virksomheder og på andre

former for institutioner.

I 1998 udførtes 20 interviews med forskere fordelt på disse forskellige

former for institutioner. De havde forskellig anciennitet som ph.d.-stu-

derende, juniorforsker, seniorforsker og leder/professor. Desuden havde

forskerne forskellig baggrund som for eksempel ingeniører, farmaceu-

ter, læger, biokemikere, humanbiologer, biologer og dyrlæger. De ar-

bejdede alle med biomedicinsk forskning hovedsagelig inden for felter-

ne molekylærbiologi og cellebiologi.0
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mellem succesfuld forskning og
etisk/moralsk forskning? Hvad
er samspillet mellem det viden-
skabelige felt og den enkelte
forskers uddannelsesmæssige,
institutionelle og finansielle
baggrund? 

Og sidst, men ikke mindst:
Hvordan skabes det gode forsk-
ningsmiljø der er produktivt på
højt international niveau under

arbejdsbetingelser der er at-
traktive for den enkelte for-
sker?

Mange træk forskningsmil-
jøerne imellem er muligvis ens,
men det er også vigtigt at for-
holde sig til forskellighederne.
Det gælder spørgsmål om hvor
forskningen rent praktisk tager
sin udfoldelse (i laboratoriet el-
ler på biblioteket)? Hvad der
studeres (et gen eller menne-
skelige relationer)? Og forsk-
ningens ramme (en virksomhed
eller et universitet)?

Desuden er det væsentligt at
forholde sig til at forskningens
betingelser ændrer sig med ti-
den. Hvad vi finder frem til som
kritiske for skabelsen af det go-
de forskningsmiljø i dag, er
måske ikke gældende om bare
10 år. Det gode forskningsmiljø
er en dynamisk størrelse blandt
andet bestemt af menneskelige
relationer, forskningsobjekt,
samfundsetik, evaluering, mar-
kedskræfter, organisation og
politik.

Ydermere skal der tages hen-
syn til forskningens internatio-
nale status. Det er interessant
at bemærke hvordan inter-
viewpersonerne (heriblandt
flere udlændinge) pegede på
kulturelle problemer. Der blev
for eksempel peget på det bio-
medicinske forskningsmiljø i
USA som ekstremt kompetitivt
med store menneskelige om-
kostninger til følge.

De fleste af interviewperso-
nerne følte sig trygge i relatio-
nen til skandinaviske forskere,
og tillid blev ofte nævnt som et
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gen skal foregå på en be-
stemt og ‘god’ måde. 

En del af interviewperso-
nerne betegnede håndterin-
gen af konkurrence og sam-
arbejde som “at lære at spil-
le spillet”. Netop denne
læring – hvis man kan kalde
den det – foregår på vidt for-
skellig måde og temmelig
tilfældigt – eller slet ikke.

For nogle forskere havde
det været rent erfaringsbase-
ret læring. Der havde ikke
været megen hjælp at hente
hos mere erfarne forskere,
og man måtte prøve sig
frem. Modsat fortalte andre
forskere om hvordan de vej-
ledte deres studerende i at
klare disse situationer med
bedst muligt resultat. Det
kunne for eksempel være op
til et møde hvor der skulle
diskuteres forfatterskab af
publikationer.

En ph.d.-studerende
påpegede at man jo absolut
ikke vidste ret meget om dis-
se ting når man startede
som forsker, og at det meget
handlede om uskrevne reg-
ler internt i denne forskers
gruppe. En professor fortal-
te at netop konkurrence- og
samarbejdssituationer var
emne for daglige diskussio-
ner i gruppen.

Det var tydeligt at inter-
viewpersonerne tillagde de
to aspekter konkurrence og
samarbejde forskellig vægt i
forskerhverdagen, og be-
vidstheden om disse fæno-
mener var forskellig. For
nogle forskere var inter-
viewet første gang de talte
om disse situationer, for an-
dre var det et emne for dag-
lige diskussioner.

Interviewene viste at det
netop var de ældre forskere
der havde en holdning til
hvordan disse situationer
håndteres. Men holdninger-
ne var indbyrdes forskellige
hvilket blandt andet førte til
meget forskellige former for
samtaler med forskerne.

Formidling af normer
og værdier
Fælles normer og værdier er
forudsætningen for et tillids-
fuldt forskningsmiljø. For
mig at se er det tankevæk-
kende at der bruges enorme
ressourcer på at uddanne
folk til høj faglighed – samti-

dig med at der stort set ingen
fokus er på at belyse og ekspli-
citere for kommende forskere
hvilke mekanismer der styrer
forskningen, og hvordan den
enkelte forsker undgår store
personlige nederlag.

Det handler jo ikke kun om
at være god til sit fag. Det
handler også om evnen til at
påvirke sit fag, at begå sig

blandt kollegaerne og skabe in-
novation i sit fag. Som tidligere
sagt er både konkurrence og
samarbejde centrale og uund-
gåelige relationer i biomedi-
cinsk forskning der kommer til
forskerens bevidsthed på meget
forskellig vis. Og der findes
mange andre centrale dyna-
mikker i forskning – som inno-
vation, projektstyring, indivi-
duelle hensyn versus hensyn til
gruppen der ikke belyses syste-
matisk for den kommende for-
sker. 

Udover konsekvenser indad-
til i forskersamfundet – som
konflikter og ressourcespild –
har manglen på fælles professi-
onelle normer og værdier også
konsekvenser for andre borge-
res opfattelse af forskersamfun-
det.

Hvis det videnskabelige sam-
fund skal fremstå som en til-
lidsvækkende institution med
høj professionel standard og
producerende viden af høj kva-
litet, må dette forskersamfund
bygge på eksplicitte og fuld-
kommen ufravigelige normer
og værdier. Og netop konkur-
rence og samarbejde mellem
forskerne har dybe rødder langt
ind i den viden der produceres.

Begrænset forskning
Selve forskningens genstand –
det biologiske materiale, for ek-
sempel plasmider, anstistof og
patientmateriale – er til tider
en strategisk ressource i sam-
spillet mellem konkurrence og
samarbejde. Dette materiale
udveksles i stor stil mellem

biomedicinske forskere da der
ofte ligger mange års arbejde
bag produktionen eller indsam-
lingen af dette materiale.

Den enkelte forsker kan spa-
re megen tid ved at få materia-
let fra den forsker der oprinde-
lig ligger inde med  det. Men
sådanne udvekslinger kan være
temmelig besværlige at få gen-
nemført, med lange leveringsti-

der og eventuelt fulgt af en
kontrakt til underskrivelse for
kun at bruge det tilsendte til
det netop efterspurgte formål.

Interviewene indeholdt også
flere eksempler på hvordan
konkurrence og samarbejde
påvirker forskernes valg af
forskningsemne eller valg af
metode. En forsker valgte af og
til specielle nicher af sit forsk-
ningsemne hvor chancen for at
publicere først var større end
ellers. Forskerne på en afdeling
inspirerede hinanden igennem
deres samarbejde både til at an-
skue deres problemstillinger på
forskellig måde, men også til
valg af metode. Forskellige po-
litiske krav omkring ansøgning
af forskningspenge får forsker-
ne til at lave specielle samar-
bejdskonstellationer (for ek-
sempel mellem offentlige og
private forskningsinstitutioner)
som igen påvirker forsknings-
projekternes udseende.

Publiceringspresset blev
nævnt af mange, og nogle for-
skere funderede over om dette
pres medfører at visse emner
ekskluderes for yderligere
forskning på grund af for dårli-
ge udsigter til publicering eller
patentering. Konkurrence og
samarbejde er dermed ikke
‘blot’ sociale relationer – det er
processer som er styrende for
selve forskningens udvikling og
for hvilken viden vi opnår.

Det ideelle miljø
I kølvandet på sådan en under-
søgelse melder der sig mange
spørgsmål. Hvad er forholdet

Hvis det videnskabelige samfund skal fremstå som en tillidsvækkende

institution med høj professionel standard og producerende viden 

af høj kvalitet, må det biomedicinske  forskersamfund bygge på 

eksplicitte og fuldkommen ufravigelige normer og værdier.

problem i relationen til forskere
med en anden kulturel bag-
grund end den skandinaviske.
Interessant nok pegede en
udenlandsk afdelingsleder på
at valg af fremtidigt land for
dennes fortsatte forskning
blandt andet afhang af disse
kulturelle forskelle. 

Afdeling for Medicinsk Vi-
denskabsteori havde for nylig
besøg af den amerikanske pro-
fessor Nicholas Steneck. Ste-
neck er professor i historie og
etik ved Michigan Universitet,
men har desuden siden 1999
været tilknyttet som konsulent
ved Office of Research Integri-
ty, Department of Health and
Human Services, Washington.

Steneck var på en slags rekla-
metur for feltet “Research on
Research Integrity” og var me-

MILJØ – Nogle forskere kan godt være konkur-

renter og samtidig arbejde tæt sammen, viser en

ny ph.d.-afhandling der har undersøgt miljøet i

biomedicinske forskningsgrupper.

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

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

avisen med almindelig post eller e-post.  

get interesseret i de internatio-
nale forskelle. Det kan måske
vise sig yderst interessant og
frugtbart at studere netop de
kulturelle forskelle mellem
forskningsmiljøer. ■

Cand.scient. i biokemi og ph.d. i
videnskabsstudier Maj-Britt Juhl
Poulsen forsvarede den 9. marts i
år sin ph.d.-afhandling “Compe-
tition and Cooperation among
Colleagues in Biomedical Rese-
arch” fra Afdeling for Medicinsk
Videnskabsteori, Panum Insti-
tuttet. Maj-Britt Juhl Poulsen
forsøger nu i samarbejde med
firmaet Rådgivende Sociologer
at finansiere projektet “Det gode
forskningsmiljø”.



Idebatten omkring humani-
stiske kandidaters funktion
på arbejdsmarkedet gør

blandt andre Dansk Magister-
forening et stort nummer ud af
at fortælle vigtigheden i at det
private erhvervsliv får øjnene
op for humanisternes værdier –
at det er et klogt valg at vælge
en humanist fordi de bl.a. er
gode til at analysere og syste-
matisere, kommunikere og for-
midle, opsnappe ny viden, tæn-
ke strategisk og handle. 

Alt sammen positive værdier
jeg som næsten færdig cand.-
mag. meget gerne vil kunne på-
stå at besidde. Imidlertid har
meget aktuelle hændelser fået
mig til at tvivle på om vi virke-
lig kan sælge os selv på specielt
det sidste argument – at vi er
gode til at handle – uden at
snyde arbejdsmarkedet. 

Med fare for at blive beskyldt
for at generalisere siger jeg det
lige ud: Hvis humanister vil ha-

ve job i det private erhvervsliv,
skal der mere end en holdnings-
ændring fra erhvervslivets side
til. Mange humanister er sim-
pelthen for sløve, og vi er der-
for nødt til at vende blikket ind-
ad før vi vrede og med følelsen
af at blive forfordelt skælder ud
på samfundet.

Rimelige krav 
Min påstand bygger på handlin-
ger jeg på det sidste har obser-
veret i forbindelse med mit stu-
die i fransk ved Københavns
Universitet og i mit job som stu-
dievejleder. Så sent som i sidste
uge var jeg til en femtimers
skriftlig eksamen hvor eksa-
menstidspunktet hed klokken
9-14. I brevet med eksamens-
nummer som alle får tilsendt
ved tilmelding, gøres der utve-
tydigt opmærksom på at møde-
tidspunktet er en halv time før
eksamen begynder, og at man
skal medbringe sit studiekort.

Lokalet hvori man i fem timer
skal spille om sin fremtid, er
også udspecificeret. 

I det store og hele er disse
krav, når man tænker over det,
ikke uoverkommelige. Som uni-
versitetsstuderende må man for-
modes at have så megen moden-
hed og selvdisciplin at krav som
mødetidspunkt og lokale kan
huskes, uden at en eller anden
mor-skikkelse skal holde én i
hånden og føre én igennem stu-
dietiden. Første års studerende
kan måske undskyldes, men
som studerende på kandidat-
niveau må man formodes ef-
terhånden at være vant til så-
danne ikke særligt urimelige
krav.

Det akademiske 
kvarter
Imidlertid er dette til min store
overraskelse ikke tilfældet. Det
lykkedes ikke bare én, men hele
tre eksaminander at komme for

sent. Én havde ikke sit studie-
kort med, og en anden havde
sågar taget fejl af både lokale
og eksamensfag og måtte til
stor forstyrrelse forlade lokalet
– og minsandten om ikke ved-
kommende, til trods for allere-
de at være kommet for sent, fik
lov til at tage eksamen i det rig-
tige fag. 

I det hele taget fornemmer
jeg en ret lad holdning til det at
overholde tider på det humani-
stiske fakultet. Ved et stort ar-
rangement for nogle måneder
siden, hvor forskellige virksom-
heder præsenterede deres job
netop for at fortælle hvad hu-
manister kunne bruges til, var
starttidspunktet i programmet
sat til kl. 10.00 præcis. Alligevel
kom de fleste vadende klokken
10.15 eller senere, udelukkende
fordi vi har vænnet os til ‘det
akademiske kvarter’. Det kvar-
ter der var ment som en hjælp
til de studerende, men som i

sidste ende gør os en bjørnetje-
neste. 

Desuden gør det forhold at
man har hele tre forsøg til at
bestå selv førsteårsprøven ikke
engagementet blandt de stude-
rende større. En lad og nær-
mest ligegyldig holdning til ek-
samen, ja til hele studiet, for-
nemmes hos mange.

Tag jer sammen
Den lade holdning kan des-
værre ikke overføres til arbejds-
markedet. Den vigtige kunde i
det private erhvervsliv venter
ikke 15 minutter, bare fordi vi
synes det passer os bedre at
møde et kvarter senere. Og
jobsamtalen til det spændende
drømmejob venter ikke på os
hvis vi kommer for sent, lige-
som at man heller ikke har tre
forsøg og endnu en åben dør
hvis man dumper samtalen før-
ste gang. Så er det bare synd,
og cand.scient.pol’en, HD’eren

eller en anden der er vant til at
bestille noget, får jobbet. 

Så kære humanister, medstu-
derende og kommende konkur-
renter på arbejdsmarkedet: Tag’
jer sammen! Lad’ det humani-
stiske sløvsind besejres af det
humanistiske engagement. Kun
på den måde kan vi lægge vores
dårlige rygte bag os og vende
fokus til alle de kvaliteter der
gør den private virksomheds
valg af en humanist til et klogt
valg. ■

Pernille Olsen, stud. mag. 
i fransk og samfundsfag.

Medarbejderudviklingssamtaler an-
ser mange på Københavns Universi-
tet for at være noget som kun skal

bruges andre steder! Det er faktisk ikke tilfæl-
det. Staten har formuleret en personalepolitik
som gælder for alle statens institutioner, her-
under også KU, og det betyder at vi faktisk ik-
ke kan undslå os, og officielt vil vi jo heller ik-
ke.  

Vores nye personalepolitik er udformet
sådan at for at vi kan opfylde den vedtagne
personalepolitik, ja så er vi også nødt til at
føre medarbejderudviklingssamtaler. Med an-
dre ord kan man sige at medarbejderudvik-
lingssamtalen er krumtappen i hele persona-
lepolitikken.

Det skal da også med at rigtig mange steder
på universitetet er de første spæde forsøg i
gang. Der er sågar steder hvor de gennem-
føres helt efter bogen – en gang om året! Der
hvor det halter, er opfølgningen. Hvad sker
der egentlig med de aftaler om fx efteruddan-
nelse som blev aftalt under medarbejderud-
viklingssamtalen? Og hvad med aftalerne om
nye og andre arbejdsopgaver – bliver de op-
fyldt eller kører hverdagen bare videre når
samtalen er slut? 

Svaret herpå må desværre blive at en del
steder bliver løfterne ikke opfyldt, og så sid-
der man med en frustreret medarbejder som
egentlig føler sig taget ved næsen. 

Hvordan mon denne svigtede medarbejder
vil være indstillet når der næste gang blæses
til samling om en medarbejderudviklingssam-
tale? 

Medarbejdere skal værdsættes
Opfølgning er begge parters ansvar. Men her,
som i mange andre sammenhænge, er det i
særdeleshed lederen som har ansvaret for at
sørge for at der bliver afsat tid til den efterud-
dannelse der skal til, til at få styr på de ændre-
de arbejdsopgaver, eller hvad det nu måtte
være der blev aftalt.

Mange, både ledere og medarbejdere på
KU, stiller tit spørgsmålet: Hvad skal vi med
alt det snak – hvorfor skal vi spilde vores kost-
bare tid på det? 

Svaret er at en moderne arbejdsplads på
godt og ondt også indeholder kompetenceud-
vikling af personalet – og en præcis og målret-
tet kompetenceudvikling af den enkelte ansat-
te kan kun iværksættes efter en forudgående
medarbejderudviklingssamtale. Hvordan
skulle man ellers kunne bedømme hvad den
enkelte har brug for?

Om ikke ret lang tid slår de små årgange
igennem med fuld kraft, og lærer vi ikke at
yde en optimal personalepleje på KU, herun-
der de bedste fysiske og psykiske rammer, så
kommer vi om ikke ret lang tid til at mangle
arbejdskraft (læs mere på www.perst.dk).
Mange af os vil kunne søge job uden for uni-
versitetet, og formentlig til en højere løn, og
dertil føle at vi er en værdsat arbejdskraft som
der bliver værnet om. Desværre føler ikke alle
det sådan i dag på Københavns Universitet. ■

oprettes et egentligt “Institut
for Islamisk Teologi”, eller de
studerende blot indskrives til at
følge en særlig fagkombination
ved forskellige institutter på
Humaniore. 

De forskellige muslimske
grupper der eventuelt ønsker at
deres imamer herudover skal
have modtaget en mere beken-
delsesrettet undervisning, kan
oprette institutioner i lighed
med Kirkeministeriets Pastoral-
seminarium eller sende deres
studerende til lignende institu-
tioner i udlandet. 

Jeg tror man vil kunne regne
med at de studerende efter at
have gennemgået et fuldt uni-
versitetsforløb, eventuelt med
et studieforløb ved et uden-
landsk universitet, ikke blot vil
være blevet klogere på Islam,
men vil være bedre rustet til 
at overveje dens rolle i Dan-
mark. ■

Mattias Skærved, stud. theol.
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Skal imam-uddannelser
være SU-berettigede? Det
er et spørgsmål der med

udgangspunkt i den danske
imams Leon Soudari-Hansens
indlæg i bogen ‘Muslimer og
Kristne ansigt til ansigt’ er ble-
vet taget op af i hvert fald Kri-
stelig Dagblad. Argumentet for
dette er blandt andet at fremme
integrationen, dels af de til
Danmark indvandrede muslim-
ske grupper, dels af selve reli-
gionen på dansk grund. 

Nu burde det være ønskeligt
for Universitetsavisens læsere
at sikre enhver videnstung og
samfundsrelevant profession så
god en uddannelsesmæssig
baggrund som muligt. Opfyl-
delsen af dette kan meget vel
gå over et krav om ret til SU i
forbindelse med erhvervelsen
af denne uddannelse. 

Men retten til SU forpligter.
Det er også tilfældet for teologi-
uddannelsen, den hidtil eneste
anden SU-berettigede uddan-
nelse i Danmark der sigter mod
ansættelse i den ‘religiøse sek-
tor’. Man kan for en eventuel
SU-berettiget imam-uddannel-
se ikke komme udenom at de
studerende skal oplæres til kri-
tisk stillingtagen til deres egen
religion. Med imam-uddannel-
se som for teologi-uddannelsen
vil dette blive varetaget bedst
på universitetet. 

D E BAT ▼

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.

■  T E O L O G I

Imam-uddannelse
på universitetet?

Indhold i en 
imam-uddannelse
Hvad en sådan imam-uddan-
nelse ved et dansk universitet
skal indeholde kan diskuteres.
Med udgangspunkt i teologi-
uddannelsen som den ser ud i
dag, vil jeg dog skitsere følgen-
de fagindhold: 

a) Klassisk arabisk med sigte
på at kunne læse Koranen og
andre relevante kilder på dette
sprog.

b) Tilbud om at kunne stude-
re andre relevante sprog i for-
bindelse med Islams kulturelle
og politiske historie (for eksem-
pel tyrkisk og persisk). 

c) Fortolkning af Koranen
udfra dens oprindelige histori-
ske og litterære kontekst.

d) Koran-fortolkning, Sharia
og Islamisk tænkning gennem
tiderne.

e) Islams, og de Islamiske
samfunds historie.

f) Islam i Danmark og Vesten.
Som nævnt skal alle disse

emner naturligvis studeres på
videnskabelig grund. Tilstede-
værelsen af studerende fra for-
skellige muslimske grupperin-
ger vil kun befordre dette.
Hvad mere er, så vil denne ud-
dannelse formentlig kunne
sammenstykkes af allerede ek-
sisterende fag på universitetet. 

Afhængig af behovet kan der
så tages stilling til om der skal

■  J O B K VA L I F I K AT I O N E R

Det humanistiske sløvsind

Samtaler skal 
følges op

TAP’ert talt

Af Ingrid Kryhlmand, 

HK-fællestillidsrepræsentant 

på KU.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Pristildelinger

Lene Vestergaard Hau

– er blevet tildelt NKT’s forsker-

pris 2001 på 100.000 kroner

den 1. juni i år. Det er Dansk

Fysisk Selskab der har peget på

Lene Hau. For yderligere oplys-

ninger kontakt NKT’s kommu-

nikationschef, Inger Jessen, 

tlf. 4348 2000.

Boliger

▼ Boliger søges

København

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

1-2 semestre.

Størrelse: Lejligheder og værel-

ser.

Udstyr: Møblerede med adgang

til køkken og bad.

Beboere: Udenlandske gæstestu-

derende.

Husleje: Maks. kr. 2.500 pr. md.

for værelser.

Kontakt: Emilia Kollemorten, 

Det internationale Kontor, tlf.

3532 3897 (kl. 10-15), e-mail:

eko@adm.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/7-01 for 6-12 md.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret. 

Beboer: Fransk gæsteforsker, 

ikke-ryger. 

Husleje: Kr. 3.000-5.000 pr. md.

Kontakt: Institut for Molekylær

Patologi, e-mail:

Behzad@pai.ku.dk el. tlf. 

3532 6040/3532 6078 i dagti-

merne.

Nordsjælland/Hørsholm

Periode: Pr. 1/8-01 for 1 år.

Størrelse: Parcelhus, rækkehus 

m. have el. stor lejl.

Beboere: Gæsteforsker m. ægte-

fælle og 2 børn.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784,

e-mail: arp@stat.ku.dk. 

København

Periode: Pr. 1/8-01.  

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær. 

Udstyr: Umøbleret, køkken/bad. 

Beboere: Tysk gæsteforsker m.

familie, ikke-rygere. 

Husleje: Maks. kr. 6.500 pr. md.

alt inkl. 

Kontakt: Lorenz Gold, tlf. 3532

7415 el. 2714 3407, e-mail:

lgold@mfi.ku.dk. 

Storkøbenhavn

Periode: Pr. 15. el. 31/8-01 for 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Have og/el. altan.

Beboer: Amerikansk amanuensis

med kone og hund, ikke-ryge-

re.

Husleje: Maks. kr. 8.000 pr. md.

Kontakt: Christian Wedemeyer

el. Gita Kapila, tlf. 3322 4061,

e-mail:

wedemeyer@hum.ku.dk.

Copenhagen N near Panum

Period: From 1/10-01 to 31/5-02. 

Size: Flat with a room.

Equipment: Furnished with kit-

chen and bath. 

Rent: Max. kr. 3.000 per month.

Tenant: F Indian guest researcher,

non-smoker.

Contact: Kavitha Ramachandra,

tel. 3532 6836, e-mail:

kra@odont.ku.dk.

Copenhagen or 

surrounding areas

Period: From July or August

onwards.

Size: Apartment, 1-3 room(s).

Equipment: Own kitchen and

bathroom

Tenant: German PhD. student,

non-smoker.

Rent: Max kr. 4.500 per month.

Contact: Steffen Podlech, tel.

3295 4542, e-mail:

spo@geus.dk.

København og omegn

Periode: Fra 1/9-01 til 31/11-01.

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret m. bad/

toilet, køkken og vaskemaski-

ne.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, tlf. 3532

3002 el. e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/8 el. 1/9-01 for 2 se-

mestre. 

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Gerne møbleret med køk-

ken og bad.

Beboere: Engelsk ph.d.-studeren-

de.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md. 

Kontakt: Sanne Hindsbo, 

tlf. 3393 1283 el. e-mail: 

hindsbo@hotmail.com.

Østerbro/Nørrebro

Periode: Pr. 25/7-01 for min. 

6 md.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret m. eget bad og

køkken.

Beboer: Kvinde med barn.

Husleje: Kr. 3.500-4.000 pr. md.

inkl. varme og el.

Kontakt: tlf. 2882 0932.

København, Hellerup, 

Gladsaxe, Emdrup

Periode: Op til 3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Køkken og bad.

Beboer: Kvindelig forsker, ikke

ryger.

Kontakt: Charlotta, tlf. 3532 7549

el. 3526 4943, e-mail: 

cgranas@mfi.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/9-01 til 1/2-02, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær. 

Udstyr: Bad og køkken.

Beboere: To studerende/journa-

lister.

Husleje: Ca. kr. 6.000 pr. md. 

Kontakt: Jacob Lillemose, tlf.

7022 0159/3585 0077, e-mail:

jacob@steuerhaus.com.

København

Periode: Pr. 1/8 el- 1/9-01.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 sepa-

rate værelser. 

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: To K ikke-rygere. 

Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

Kontakt: Thygesen, tlf. 3811

1671, e-mail: birgitte.thom-

sen@get2net.dk.

København

Periode: Pr. 1/8-01, evt. fremleje.

Størrelse: 2-3 vær. 

Udstyr: Adgang til køkken og

bad.

Beboere: Dansk/engelsk par, stu-

derende, ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Maria og Jack, tlf. 

3535 2582, e-mail:

mnovrup@hotmail.com.

København

Periode: Pr. 1/8-01.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Udstyr: Helst umøbleret.

Beboere: To gæstestuderende.

Husleje: Fra ca. kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Malcolm Gillies, tel.

4525 2148/5152 4188.

Copenhagen

Period: From 1/7 or 1/8-01, ideally

until 31/12-02, but any period

considered.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Partially furnished.

Tenant: English M postdoc.

Rent: Max. kr. 5.500 per month.

Contact: David Nash, tel. 3532

1328 or 2371 8973, e-mail: 

drnash@zi.ku.dk.

▼ Boliger udlejes

Storkøbenhavn/Glostrup

Period: From 1/7-01 or later.

Size: Room, 21 sqm.

Equipment: Furnished if desired,

access to kitchen, bathroom

and laundry.

Rent: Kr. 2.200 per month incl.

heating.

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: Tel. 4342 0698, e-mail:

Linda_dyvik@hotmail.com. 

København S

Periode: Fra 1/8-01 til 31/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

70 kvm.

Udstyr: Altan, køkken/bad, ISDN.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. ekskl.

varme/el.

Depositum: Kr. 18.000.

Kontakt: Henrik W. Jørgensen, 

e-mail: hwj@nyhavn.as.

København NV

Størrelse: Værelse, 21 kvm.  

Udstyr: Adgang til bad, toilet,

køkken, vaskemaskine.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. inkl. lys,

varme, kabel-tv, licens. To

måneders husleje betales for-

ud. 

Kontakt: Lea, tlf. 2679 3407.

Frederiksberg

Størrelse: Vær., 10 kvm., i bofæl-

lesskab.

Udstyr: Adgang til køkken, stue,

bad og have. Obligatorisk

madordning og mulighed for

leje af have.

Husleje: Kr. 3.570 pr. md. inkl.

mad, avis, forsikring.

Indskud: Kr. 10.710.

Kontakt: Tlf. 3811 4182 el. 

3810 9034. 

København/Valby

Periode: Fra august 2001 for et år

el. længere.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, video,

tlf., ISDN, vaskemaskine.

Beboer: 1-3 ikke-ryger(e).

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. inkl.

varme.

Depositum: Kr. 14.000. 

Kontakt: Tlf. 3645 7738 el. 

3526 6888, e-mail:

asl@post6.tele.dk.

Nivå

Periode: Fra 1/8-01 for ca. 1 år.

Størrelse: Rækkehus, 180 kvm.

Kontakt: Tlf. 4918 1280.

Slangerup

Periode: Fra juli til september el.

efter aftale.

Størrelse: Hus, 119 kvm. samt an-

neks.

Udstyr: Møbleret med alle facili-

teter.

Husleje: Efter aftale.

Kontakt: Tlf. 5663 2290 el.

2885 7311.

Frederiksberg v. søerne

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

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret,

køkken/bad, vaskemaskine,

gårdhave.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: E-mail:

cnellemann@worldonline.dk.

Amager, close to KUA

Period: From 1/9-01 for one year.

Size: Apartment, 2 rooms, 58 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, washing machine and

bathroom.

Tenant: Non-smoker.

Rent: Kr. 4.700 per month incl.

heating, water, electricity and

washing.

Deposit: Kr. 10.000.

Contact: Tanja T. Carlsen, before

28/6, tel. 3296 5076. After 28/6,

e-mail:

dsecarlsen@hotmail.com.

Nørrebro

Periode: Fra 15/8-01 til 15/2-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Evt. møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. ekskl.

varme.

Kontakt: Christina el. Kristian, 

tlf. 2874 7270.

Amager, tæt på KUA

Periode: Fra 1/7-01 til 1/1-02.

Størrelse: Lejlighed i byggefore-

ningshus, 3 vær.

Udstyr: Delvist møbleret. Fælles

badeværelse m. vaskemaskine. 

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. inkl.

varme, el og gas.

Kontakt: Tlf. 3254 3827, e-mail:

anlass@hum.ku.dk. 

Vesterbro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

64 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, toilet/

bad.

Beboer: Studerende/gæstefor-

sker el.lign. Ikke-ryger(e).

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl.

vand, varme og el, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 12.000.

Kontakt: Nicolaj, e-mail: 

njk@e-mail.dk.

Indre By

Periode: Fra 1/9 til 30/11-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

80 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad, vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el. lign., 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md. inkl. el,

gas og vand, ekskl. tlf.

Kontakt: Tlf. 3312 3290, e-mail:

hannetold@get2net.dk.

Vesterbro

Periode: Pr. 1/8-01 for et år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

95 kvm.

Udstyr: Køkken og badeværelse.

Ikke møbleret.

Beboer: Ikke-ryger(e).

Husleje: Kr. 6.500 pr. md. inkl.

varme, ekskl. el, tlf. og kabel.

Kontakt: Marcel Goldin, e-mail:

marcelgoldin@hotmail.com.

København/Valby

Periode: Fra 15/9 til 15/12-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

72 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el.lign., 

ikke-ryger.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md. alt. inkl.

Kontakt: E-mail: 

thbrwa@hotmail.com.

Vesterbro v. Carlsberg

Periode: Fra 1/8-01 for ca. 1 år.

Størrelse: Mindre lejlighed, 

2 vær., i hus.

Udstyr: Køkkendisk og fælles

bad. 

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. samt 

a conto kr. 400 pr. md. 

Kontakt: E-mail: maj-britt.humle-

by@teliamail.dk.

Vesterbrogade v. Tivoli

Periode: Pr. 1/8-01.

Størrelse: To vær. samt fælles-

areal, ca. 120 kvm., i lejlighed.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og vaskefaciliteter.

Husleje: Kr. 8.500 pr. md. inkl. el,

varme og licens.

Depositum: Kr. 8.500.

Kontakt: E-mail: lisbeti@hot-

mail.com.

▼ Kollegier

G. A. Hagemanns 
Kollegium
Målgruppe: Studerende med

min. to års beståede studier på

en min. femårig videregående

uddannelse. Det foretrækkes

at man også har min. to års

studier tilbage. For øjeblikket

søges ikke studerende fra me-

dicin el. jura.

Kollegiet: Ligger ved Østerport

Station og har 55 beboere. Der

er mange fælles arrangemen-

ter og aktiviteter og et fælles

ansvar for at huset fungerer.

Udstyr: Fest- og spisesal, avis- og

TV-stue, bibliotek, musikværel-

se med flygel, pool- og bord-

tennisbord, mørkekammer,

værksted, vaskerum, gruppe-

møde-/middagsrum m.m. 

Husleje: Kr. 3.010 pr. md. inkl.

fuld kost og telefonabonne-

ment. Dertil kr. 70 pr. md. til

kollegieaktiviteter.

Kontakt: Indstillingen v/ G. A.

Hagemanns Kollegium, Ulla

Lønberg el. Tobias Rosenber-

ger, tlf. 3526 0313 lok. 999, 

Kristianiagade 10, 2100 

Kbh. Ø.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling 

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må

kun indrykkes én gang.
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Studieophold i Europa

Der er endnu tre stipendier og udvekslingspladser af 10 måne-

ders varighed til besættelse under de bilaterale UNICA aftaler i

EU’s studentermobilitetsprogram, Socrates-Erasmus, for det aka-

demiske år 2001-2002. Der er en plads på Freie Universtät Berlin

og en plads på Université Libre de Bruxelles til studerende fra

Det Humanistiske Fakultet, og en plads på Universität Wien til 

en studerende fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ansøg-

ningsskema kan afhentes på Det internationale Kontor, Fiol-

stræde 24, 1172 Kbh. K. Ansøgningen sendes til samme adresse

senest 2/7-01, kl. 12.00. For yderligere information om værtsuni-

versiteterne se www.ku.dk/sa/inter, og for yderligere oplysninger

om stipendierne kontakt Socrates-erasmus koordinater Elin 

Kibsgaard, tlf. 3532 3899.
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Stillinger

▼ Sundhedsvidenskab

Professorat 
i neuroendokrinologi
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning i neuroendok-

rinologi samt undervisning i fy-

siologi af læge-, tandlæge – og

humanbiologistuderende. End-

videre deltagelse i og udvikling

af postgraduate kurser samt

varetagelse af  ledelsesmæssi-

ge opgaver.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Stillingen er tidsube-

grænset.

Ansøgningsfrist: 7/8-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Lektor
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning i hormonale

faktorer og vækstfaktorer af

betydning for vækstregulation

og beskyttelsesmekanismer pri-

mært i mavetarmkanalen. Un-

dervisning og eksamination in-

den for et el. flere af fagene:

bevægeapparatets anatomi,

basal humanbiologi, indre or-

ganer, histologi og cellebiolo-

gi.

Kvalifikationer: Bred dokumente-

ret videnskabelig produktion

på internationalt niveau såvel

som dokumenterede undervis-

ningsmæssige kvalifikationer. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Lektoratet er tidsubeg-

rænset.

Ansøgning: Stiles til Rektor.

Sendes til: Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet, Panum Institut-

tet, Københavns Universitet,

Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 16/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645 el. lektor 

Anders Hay-Schmidt, 

tlf. 3532 7260, e-mail:

A.Hay@server.mai.ku.dk.

Analysekemiker
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

kemisk Afdeling.

Kvalifikationer:

Farmakologisk/toksikologisk vi-

den samt interesse for IT.

Kendskab til kvalitetssikrings-

processer er en fordel.

Ansøgningsfrist: 4/7-01, kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645. 

▼ Humaniora

Eksternt lektorat
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Undervisning på kandi-

datuddannelsen inden for kli-

nisk psykologisk relaterede

områder som fx Klinikhold,

Faglig psykologisk samtale-

træning og Psykologisk for-

tolkning og analyse.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 3 år. Der må påregnes

maksimalt timetal pr. år. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Helle Andersen, Institut for

Psykologi, Njalsgade 88, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 12/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Signe Bech, tlf. 

3532 8684.

Studieadjunktur i 
satslære/arrangement 
og analyse
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i discipli-

nerne satslære/arrangement

og analyse på fagets grundud-

dannelse og videregående

analyse og satslære på kandi-

datuddannelserne. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

omfattende praktiske erfarin-

ger med komposition og/el.

musikalsk arrangement på højt

professionelt niveau samt un-

dervisningserfaring på univer-

sitetsniveau.

Ansøgningsfrist: 16/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

http://www.ku.dk/pers/stilling/

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Undervisningsadjunktur 
i satslære/arrangement
og analyse
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i discipli-

nerne satslære/arrangement

og analyse på fagets grundud-

dannelse og videregående

analyse og satslære på kandi-

datuddannelserne. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

omfattende praktiske erfarin-

ger med komposition og/el.

musikalsk arrangement på højt

professionelt niveau samt un-

dervisningserfaring på univer-

sitetsniveau.

Ansøgningsfrist: 16/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

http://www.ku.dk/pers/stilling/

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Undervisningsadjunktur 
i sang
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut

Indhold: Undervisning i sang ved

fagets grunduddannelse og

kandidatuddannelser. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

omfattende pædagogiske og

kunstneriske erfaringer.

Ansøgningsfrist: 16/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se http://

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Undervisningsadjunktur 
i klaver, brugsklaver og
hørelære
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i solokla-

ver, brugsklaver og hørelære

ved fagets grunduddannelse

og kandidatuddannelser. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

omfattende pædagogiske og

kunstneriske erfaringer.

Ansøgningsfrist: 16/7-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

http://www.ku.dk/pers/stilling/

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Eksaminatorer
Sted: Institut for Kunsthistorie og

Teatervidenskab, Afdelingen

for Kunsthistorie. 

Indhold: Vejledning til faget

Kunstteori på den nye BA 2000.

Kvalifikationer: Bestået BA i

Kunsthistorie. 

Omfang: Ca. 4 stillinger. 2 kon-

frontationstimer/uge for hvert

af de 2 hold der følger faget.

Man kan evt. dele vejlednin-

gen mellem sig 2 og 2.

Ansøgning sendes til: Institut for

Kunsthistorie og Teaterviden-

skab, Afdelingen for Kunsthi-

storie, att.: Studieleder Lars

Dybdahl, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 27/6-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lars 

Dybdahl, tlf. 3532 9278.

▼ Naturvidenskab

Lektorat/adjunktur 
i fytoplankton
Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Forskning inden for ma-

rint/ferskvandsfytoplankton.

Undervisningen omfatter såvel

mikro- som makroalger (bent-

hos, plankton, marine såvel

som ferskvandsalger) på ele-

mentært niveau og plankton-

alger på alle niveauer.  

Kvalifikationer: Fykolog med

bredt kendskab til fytoplank-

ton diversitet hvis forskning

omfatter organisme-relateret

fykologi såsom taksonomi, 

ultrastruktur, fylogeni eller 

autøkologi. 

Til besættelse: 1/12-01.

Ansøgningsfrist: 2/7-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt prof. Øjvind Moestrup,

Botanisk Institut, tlf. 3532

2290, e-mail:

moestrup@bot.ku.dk.

Postdoctoral position 
Place of employment: The Zoo-

logical Institute.

Contents: The population gene-

tics of European honeybees as

part of the BABE Network 

(Beekeeping and Apis Biodiver-

sity in Europe), funded by the

European Union. The aim is to

provide a population genetic

basis for the conservation of

native European honeybee ra-

ces. The work will take place as

part of the expanding social 

insect group at Copenhagen,

see www.zi.ku.dk/eunet/.

Qualifications: PhD in a relevant

biological field.

Period of employment: Two years

from January 2002.

Deadline for application: 1 July

2001.

Additional information: For de-

tails of the position and appli-

cation procedures see:

www.zi.ku.dk/eunet/babe.html

or contact Prof. Koos Boomsma,

e-mail: JJBoomsma@zi.ku.dk 

or Dr. Bo Vest Pedersen, e-mail:

BVPedersen@zi.ku.dk. For de-

tails of the BABE network see 

www.biologie.uni-halle.de/

zool/mol_ecol/babe/. 

TAP-stillinger

Servicemedarbejder
Sted: Studiekontoret – JURA. 

Indhold: Fotokopiering, udsen-

delse af materiale, praktiske

opgaver i f.m. møder, telefon-

pasning samt øvrige praktiske

opgaver.

Til besættelse: 1/8-01.

Ansøgning sendes til: Studiekon-

toret – JURA, St. Kannikestræ-

de 11, st., 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/stillinger.

Yderligere oplysninger: Gitte

Kornum, tlf. 3532 2626.

Klinikassistentelever
Sted: Tandlægeskolen, Kliniksek-

tionen.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: To elevstillinger.

Ansøgning: Indehl. eksamensbe-

viser, udtalelser m.m.

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Københavns Tandlægeskole,

Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 27/6-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Charlotte

Hegelund, tlf. 3532 6950, Lena

Willadsen, tlf. 3532 6930 el.

Erik Ravn, tlf. 3532 6920.

Studentermedhjælp(ere)
Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum. 

Indhold: Omvisninger, vagter ved

foredrag samt forefaldende

opgaver.

Kvalifikationer: To års beståede

studier. Kendskab til og inter-

esse for emner som sundhed,

sygdom og behandling i histo-

risk perspektiv. Erfaring som

omviser er en fordel. 

Omfang: 1-2 stillinger. En dags

omvisninger/uge (også

aften/weekend). Stillingen øn-

skes besat for min. et år ad

gangen. 

Ansøgningen sendes til: Charlot-

te E. Hansen, Medicinsk-Histo-

risk Museum, Københavns 

Universitet, Bredgade 62, 

1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: Snarest.

Stipendier

Novo Nordisk 
Fondens Seniorforsker
Stipendium
Målgruppe: Højt kvalificerede

danske lægevidenskabelige

forskere i udlandet hvis indsats

i Danmark anses for meget

ønskværdig. Der lægges vægt

på at pågældende i væsentlig

grad kan styrke et eksisterende

miljø eller blive centrum i en

ny gruppe eller nyt miljø. Tilde-

lingen forudsætter en vægtig

og perspektivrig forskningsind-

sats.

Støtte: Løn efter gældende over-

enskomst el. svarende til sti-

pendiemodtagerens nuværen-

de lønramme. Dertil driftsmid-

ler tildelt med maks. kr.

500.000/år til hel el. delvis

dækning af udgifter som er di-

rekte forbundet med forsk-

ningsprojektet (løn, materialer

m.v.).

Til besættelse: Tidligst pr. 1/2-02.

Omfang: 5 år. 

Ansøgning: Skema og vejledning

fås på www.novonordiskfon-

den.dk el. hos Novo Nordisk

Fonden, Brogårdsvej 70, P.O.B.

71, 2820 Gentofte, tlf. 4443

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

Ansøgningsfrist: 21/9-01.

Uddeling: November 2001. 

▼ Ph.d.-stipendier

Ph.d.-stipendier ved
Københavns Universitet
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultet.

Til besættelse: 1/11-01.

Omfang: Et antal 3-årige stipen-

dier. 

Ansøgning: Skema findes på

www.nat.ku.dk el. hos Det Na-

turvidenskabelige Fakultetsse-

kretariat, Øster Voldgade 3,

1350 Kbh.

Ansøgningsfrist: 15/8-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.nat.ku.dk.

Forskningsstøtte

Oswald VANDER VEKEN
Prize 2002
Tumors of the Locomotor
Apparatus
Fonds National de la Recherche

Scientifique

Target group: Researchers 

(a research team by a max. of 

3 persons) in a country of the

European Union. 

Prize: EURO 25.000. The prize

Specialegruppe
på internettet 

Vi er to specialestuderende

på psykologi (neuro og or-

ganisation) der befinder sig

hver sit sted i udlandet, og

som derfor ikke har mulig-

hed for at mødes fysisk med

en skrivegruppe. Vi skal

begge for alvor i gang med

skrivningen, og leder derfor

efter andre til at danne en

internetbaseret speciale-

gruppe. Hvis du er fjernstu-

derende, og savner fagligt

modspil fra medstuderende

i din specialeskrivnings-

proces, kan du kontakte

Charlotte, e-mail: 

charlottems@hotmail.com

og Johan, e-mail:

johanm@rr.nyc.com. 

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU, f.eks.

hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man gør

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.

Billig sommerferie
Tag en bytter i sommerferien. En norsk kollega fra Bergens Universitet tilbyder sin fjeld og fos hybel i

bytte for en ditto i København i to-tre uger i sommerferien.  

Læs mere på:www.ku.dk/nytfa/sofa/sofa.html eller http://129.177.54.18/odd/ 
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

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

De dansk-vesttyske handels-
relationer 1950-1953
Stud.mag.art. Mark Mau

Tid: 29/6 kl. 10.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Mark Mau, e-mail: mark@hhkol.dk

Forelæsningen forsøger nærmere at definere

Forbundsrepublikkens politisk-økonomiske 

funktion for udformningen af det danske Udenrigsministeriums holdning over for Vesttyskland

og integrationsplanerne. Med udgangspunkt i handelsrelationerne gives denne definition ved

hjælp af tre casestudier som hver har deres problemstilling: Hvordan betragtede Udenrigsmini-

steriet internt handelsforholdet til Vesttyskland? Hvilke problemer eksisterede der for Danmark 

i samhandelen, og hvordan blev de løst? Hvor stor var indflydelsen af Besættelsestiden og 

Slesvig-spørgsmålet på de dansk-vesttyske handelsrelationer i perioden?

will award a concrete realiza-

tion in the field of understand-

ing of tumors of the locomotor

apparatus, their causes, their

prevention, the diagnosis

and/or their treatment. Or a

research programme which, in

the opinion of the Jury, is pro-

mising. Only in the latter case

the selected candidate(s) can

apply for a next session.

Application: In English. Must in-

clude application form; CV(s), a

description of the contribution

presented as a dissertation, a

thesis or a note; a list of publi-

cations for the last 5 years; two

photographs of the

canditate(s).

To be sent to: F.N.R.S., att. The

Secretary general, Rue 

d’Egmont 5, B-1000 Brussels,

Belgium.

Deadline for applications: 

1 October 2001. 

Additional information: F.N.R.S,

tel. 0032 (0)2 504 9211, e-mail:

mjsimoen@fnrs.be.

Legater

Civilingeniør Poul 
Lundbeck og hustrus
fond til fremme af 
Radiologien i Danmark
Støtte: Sundhedsvidenskabelig

forskning og uddannelse inden

for radiologisk billeddannelse

og stråleterapi.

Ansøgning sendes til: Advokat

Thjelle Ehrenskjöld, Tromme-

salen 7, 1614 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/8-01.

ISS Børneforskningslegat
Støtte: Kr. 50.000 til personer el-

ler organisationer der via et

forsknings- el. udviklingsarbej-

de medvirker til at belyse dag-

institutioners betydning for

børns udvikling.

Ansøgning sendes til: ISS Care-

Partner, att.: Udviklingschef

Susanne Falk, Møntmestervej

31, 2400 Kbh. NV.

Ansøgningsfrist: 1/8-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.iss.dk el. kontakt Susan-

ne Falk, tlf. 2621 0342.

Uddeling: 24/8-01.

Eksamen

▼ Naturvidenskab

Tilmelding til 
reeksamen/omprøve 
Fag: Datalogi 0, Matematik 1 GB,

Statistik 0, Statistik 0B, Fysik

12, Kemi G-O, Kemi G-OS, Sik-

kerhedsprøve i Kemi G-OS,

Anatomi, Fysiologi, PP1, Biolo-

gi 1, Elementær biostatistik,

Biologi 4, Akvatisk Økologi,

Naturgeografi 2, Introduktion

til kulturgeografi, 1. årsprojekt

(geografi), Geologi 1a (efter-

årsdelen – 2000 ordn.), Geologi

1a (forårsdelen – 2000 ordn.),

Geologi 1Ga (efterårsdelen -

2000 ordn.), Geologi 1Ga (for-

årsdelen – 2000 ordn.) og Bio-

logi A.

Termin: August reeksamen 2001.

Forudsætning: Et tidligere mis-

lykket eksamensforsøg i det

pågældende kursus. Det bety-

der at man kan deltage hvis

man tidligere har et 00, 03, 5,

ikke bestået, udeblevet eller

forladt. Dette gælder dog ikke

Biologi 4 og Elementær biosta-

tistik da det er ordinære eksa-

mener.

Tilmelding: Uge 27-28 (fra 2/7

t.o.m. 13/7-01) på

www.ku.dk/selvbetjening/ el.

på Studie- og Eksamenskonto-

ret, Øster Voldgade 3, 1350

Kbh. K.

Tilmeldingen kan i modsætning

til tidligere ikke finde sted på

institutterne.

Eftertilmelding: Er ikke mulig.

Afmelding: Skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen. Ved

mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger: Se

www.nat.ku.dk/studadm el.

kontakt Studie- og Eksamens-

kontoret, tlf. 3532 4260, 

e-mail: NAT-eksamenskon-

tor@adm.ku.dk.

Seminarer og 
workshops

World Conference on
Computers in Education
Indhold: En kombination af fore-

drag, paneldiskussioner og

workshops etc. under temaet

‘Networking the Learner’ med

gæstetalere fra hele verden og

deltagere fra mere end 50 lan-

de.

Tid: Fra 29/7 til 3/8-01.

Sted: Bella Center, København. 

Tilmelding: Ved henvendelse til

UNI•C, tlf. 3587 8889, kan man

få tilsendt en ‘Registration 

Booklet’. Se også www.wcce-

2001.dk og www.uni-c.dk.

Arrangører: IFIP (the Internatio-

nal Federation for Information

Processing) med UNI•C, Dan-

marks IT-Center for Uddannel-

se og Forskning, som praktisk

arrangør og vært.

Ethical Student 
Conference
Målgruppe: Medicin- og ph.d.-

studerende fra hele verden.

Indhold: Eutanasi – retten til en

værdig død; Genetik – det hu-

mane genom; Helbred og hu-

mor; Rettigheder og pligter i

moderne medicin. Se det fulde

program på

www.studmed.au.dk/esc.

Tid: 29/7 - 4/8-01.

Sted: Hadsten Højskole.

Tilmelding: Til Lise Gormsen, 

e-mail: esc@studmed.au.dk.

Arrangør: The International Me-

dical Cooperation Committee.

Samvær og sport

Copenhagen Jazzfestival
i Studenterhuset 
Hver aften underholder mellem 

2 og 4 jazzbands.

Periode: 6 - 14/7-01 fra kl. 19.30.

Sted: Studenterhuset, Købmager-

gade 52.

Yderligere oplysninger: 

E-mail: sh.infoansv@studenter-

huset.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Gita Tejlgaard 

Kampen

Titel: Eotaxin induces the activi-

vation of mitogen-activated

protein kinases. Role in degra-

nulation and chemotaxis of 

eosinophils.

Tid: 21/6-01, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Laboratoriet for Me-

dicinsk Allergologi, RHIMA

7542, Rigshospitalet, Tagensvej

20, 2200 Kbh. N.

Cand.scient. Charlotte Hougaard

Titel: Characteristics and Regula-

tion of the Volume-sensitive 

K Channel in Ehrlich Ascites 

Tumour Cells.

Tid: 26/6-01, kl. 14.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Biokemisk Afd., 

August Krogh Instituttet, 

Universitetsparken 13, 

2100 Kbh. Ø.

Cand.med. Karen Tornøes

Titel: The role of Pituitary Adeny-

lyl Cyclase Activating Polypep-

tide as a neurotransmitter in

the pig pancreas, antrum and

adrenal glands.

Tid: 28/6-01, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Blovstrødvej 26 B,

2970 Hørsholm.

Cand.med. 

Hans Rudolf Lüttichau

Titel: Virally encoded chemokine

elements.

Tid: 29/6-01, kl. 13.00.

Sted: Medicinsk Historisk 

Museum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, AIDS-laboratoriet,

Epidemiafdelingen, Rigshospi-

talet, Tagensvej 20, 2200 Kbh.

N.

Cand.med. 

Agnes Nadelmann Pedersen

Titel: 80-åriges ernæringsstatus –

og relationen til fysisk funk-

tionsniveau.

Tid: 29/6-01, kl. 14.00.

Sted: Fødevarerdirektoratet,

Mørkhøj Bygade 19, lok. C102. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Fødevaredirektoratet,

Mørkhøj Bygade 19, 2860

Søborg.

▼ Humaniora

Cand.mag. Line Henriksen 

Titel: Ambition and Anxiety. The

Cantos and Omeros as Twen-

tieth-Century Epics.

Tid: 25/6-01, kl. 10.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 15.1.30 A.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Engelsk Institut, KUA.

Cand.mag. 

Pernille Strande-Sørensen 

Titel: The Notification of Oral

Narrative Verse. An inquiry in-

to the study of balladry in the

eighteenth and nineteenth

centuries.

Tid: 26/6-01, kl. 10.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Engelsk Institut, KUA.

Mag.art. Robert Zola Christensen 

Titel: Vandrehistorien – en litte-

rær genre.

Tid: 29/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

ligger til gennemsyn og hjem-

lån i Det Kgl. Biblioteks infor-

mation på KUA og til gennem-

syn på Det Kgl. Bibliotek, læse-

sal Øst, Slotsholmen samt på

Institut for Nordisk Filologi,

KUA.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Jens Ole Eriksen

Titel: Cellular Resistance to 

Cytostatics and Apoptosis 

Regulations.

Tid: 14/8-01, kl. 13.00.

Sted: Universitetsparken 15,

bygn. 12, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, tlf. 4488 3058, e-mail:

JEER@herlevhosp.kbhamt.dk.

Cand.act. Mogens Steffensen

Titel: On Valuation and Control

in Life and Pension Insurance.

Tid: 25/6-01, kl. 14.00.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Forskningsmatematisk Labora-

torium, tlf. 3532 0790.
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Af Kirsten Haagensen

DIKU havde for en aften
afskaffet det forsømte
forår til fordel for en

løssluppen studenterrevy. Med
sej teknik tog datalogerne hævn
over de evige fjender – fysiker-
ne – og med store sangtalenter
snoede de sig vej ind i publi-
kums hjerter

Allerede i første nummer
“Little Indiana Jones og den
sidste cola” gav datalogerne de-
res ærkefjender dødsstødet. Det
var en grusom hævn fra for-
årets fysikerrevy der skulle ind-
løses, og det lykkedes til fulde. 
I en herlig parodi på Indiana
Jones, fysikere såvel som data-
logerne selv og et lidenskabe-
ligt forhold til cola, blev der be-
stemt ikke sparet hverken på
krudt eller interne jokes.

Den storslåede spillefilm var
på dygtig ‘datalogisk’ vis blan-
det op med fede computerani-

mationer fremvist på analog
fladskærm. Teknisk set var det
aftenens ultimative nummer.
Og så var fysikerne ægte!

Intet pigekor
TV er en sikker vinder hver
gang. Et møgirriterende melo-
digrandprix-par gjorde deres
entré under Eurovisionens logo
og ledte publikum gennem hele
første akt ved hjælp af en bunke
dårlige vrøvle-vers. Med revy-
ens meget lange numre virkede
de mange mellemspil desværre
kedelige og unødvendige.

Bedre var så den store sang-
kapacitet som DIKU ligger inde
med. Fyikerrevyens imiterede
DIKU-’pige’kor står stadig
stærkt i erindringen, men her
var ægte mandhørm – og det i
flere omgange. Teksterne var
fantasifulde og skrevet til lejlig-
heden, mens melodierne svin-
gede lige fra Gnags og Birthe
Kjær til Status Quo. Sangtalen-
terne bragede frem, og bandet
var uoverTROFFent.

Publikums gode humør var
måske en anelse mærket af ek-
samenslæsning, men efter et
par øl slappede hjernecellerne
af. De herrer dataloger fik da
også undervejs udgydet forven-

telige tilråb som “smid tøjet” og
“skål”.

Forkortelsernes univers
Revyens kvindelige skuespillere
havde i nummeret “Den sinds-
syge videnskabskvinde” sat sig
for at klarlægge mandlige uni-
versitetsstuderendes sexvaner.
Med stærk inspiration fra med-
søstrene på Kvindeligt Univers
Amager (KUA) og Moderligt
Imperium (MI) tog de på eks-
kursion til DIKU.

Her var testosteronet samlet i
så tætte skyer at forskergrup-
pen fra feminiora måtte kon-
kludere: “My heart belongs to
dada”.

Sketcherne synes ingen ende
at tage og i “Kastrup” var der
frækt skyggeteater da en stak-
kels datalog måtte smide alle
kludene (ja, også underhyler-
ne) for at komme igennem luft-
havnens metaldetektor. Tilbage
var kun et afslørende joystick –
helt strategisk og korrekt place-
ret.

Revyprogrammet lovede 50
procent selvironi, men der var
også plads til at give instituttets
arkaiske undervisere med Peter
Naur i front en tur i parodi-møl-
len. Institutleder Skelboe og

Dekan Jeppesen gik ej heller
fri. Kvalitetskontrol og ISO-au-
dits koster dyrt og er vist ikke
helt nemt at gennemføre på KU.

Tilfredst publikum
Aftenens sidste numre var soli-
de. Microsoft-clipsen og den
stakkels specialeskrivende da-
talog havde det ikke godt med
at være i samme rum. Det kom-
parative balalajka-speciale for-
svandt på mystisk vis i compu-
terens indre, mens revyens ind-
ledende forsinkelse på 35 mi-
nutter gjorde revyprogramme-
ringen en smule ustabil.

Det højstemte publikum og
de engagerede skuespillere tri-
vedes i dette dot.com-teater der
formåede at ‘merge’ fysikerhad,
humor og punchlines i en læk-
ker rodebunke. 

Efter sidste nummer fik det
bragende bifald endelig lov til
at slippe løs. Det foregik ståen-
de til tonerne af “Big boys in
Red and White”, i aftenens an-
ledning forklædt som “Kandi-
daterne fra ITU,” ført an af fysi-
kerenklaven. Er kærligheden
mon ved at vinde over hadet?
Bagsidens universitære kultur-
anmelder tager i hvert fald hat-
ten af for det. Respekt! ■

Mandag
14.23: Lægger mig ud i yderbanen. Speeder.

Overhaler og når frem til flaskeautomaten et
sekund før damen med de to poser plok-plok
flasker dinglende over armen. Hælder mine
nostalgiske grønne glasflasker igennem svæl-
get på flaskegnaskeren. 24,75; 27,00; 29,25...
og så den sidste – 32,50. Skaldede 32,50 bas-
seører at holde herrefest for efter overstået ek-
samen. Når lommerne er skrabet for småpen-
ge, kan der lige blive til 6 krudtugler... suk.

14.36:Efter at have fedtet rundt mellem 50-ører,
ølpriser og min rumlende mave er jeg endelig
nået igennem den obligatoriske Nettokø. Hæl-
der flaskerne og fuldkornsrugbrødet til 3,25
på båndet og stivner. Hvem sidder der bag kas-
sen – med Nettoskjorte på? Mona fra Ølstykke!

Bassedrengens Dagbog

Dot.com-teater 
til fingerspidserne

Sej teknik, trestjernede sange og 

fysikere på gæstevisit var hovedingre-

dienserne i årets DIKU-revy der tillod

sig at holde premiere midt i den 

højhellige eksamenstid

FORNØJELIGT – Selv sprog-

behandlingen var virtuos da 

datalogerne fejrede deres fag.
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– Hej, vil du ikke med ned til søerne og drikke en
flaske champagne.
Hvad fanden gør jeg? Har ikke penge til andet
end at købe en Nettopose. Må ty til Adam eller
søs eller røve min bankmand. Løfter røret og
ringer til Adam. 15 ring og en søvngænger se-
nere – har fået lov at låne en 200 lap af Adam-
drengen. 

13.42: Spankulerer nonchalant ind i Netto. Den
er god nok. HUN er der. En flaske Chablis,
pærer og vindruer. Og så af sted mod solop-
gangen.
– Hej Mona, hvornår har du fri?
Hvad fanden går der af dig Basse. Tror du, du
er med i endnu et halvkvalmt afsnit af Harle-
kin. Mean Mother Cartland har ikke levet for-
gæves. Yes, skal hente hende kl. 20. 

Onsdag:
8.46: Vågner. Var det noget jeg drømte? Nej. Hun

er her stadigvæk. Åhh, Mona, Mona, Mona...  

Hun kigger op med sine dådyrøjne og siger: 
– Hej Basse.
Som altid fløjsblød. Skrumper ind. 

14.37: Snart er jeg 1.55 høj, skægløs, med bøjle
og kæmpe plader. Basse 13 år er beamet ned
midt i Netto, NordVest, 2001. 
– Hej Mona, stammer jeg. Hvordan har du det?
– Fint, siger hun.
Ikke lige stedet at føre den lange samtale. Men
Basse 13 år har heller ikke så meget andet at si-
ge end at nu skal han hjem og spille Tetris.
– Vi ses i morgen, lyder det automatisk inden
jeg trasker afsted.
Hold nu op Basse. Du går ikke i parallelklasse
med Mona længere på Toftehøjskolen i Ølstyk-
ke. Get real.

Tirsdag:
10.23: De tre krudtugler er allerede fløjet. Og jeg

er ved at kvæles i fuldkornsrugbrød. Har bare
lyst til at se Mona og sige:


