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Cand. 
kvaksalver?
Reglerne for karakter-
givning risikerer at ud-
hule lægeuddannelsen i
en sådan grad at nyud-
dannede kandidater kan
være til direkte fare for
patienterne, advarer
ansvarlige undervisere
på medicinstudiet
LÆS SIDE 4-5

Styr på rysteturene
Rusture har ry for kun at være druk og vilde
udskejelser. De fleste fag på Københavns Uni-
versitet har dog taget deres forholdsregler,
blandt andet Økonomisk Institut hvor rusen
bevidst begrænses af gruppearbejde og ølfor-
bud indtil klokken 17
Læs artikel og reportage side 4-5

Studerende i millionvilla
Ved at bruge sin SU fornuftigt kan det lade sig gøre at 
købe en millionvilla med have. Eneste betingelse er at man 
har lyst til at bo sammen med andre. Universitetsavisen har 
besøgt et bofællesskab i Vanløse
Læs side 8

Borgerkrigens økonomi
Hvorfor slås de så meget i ulandene? Økonomisk forskning 
kan hjælpe med at forstå borgerkriges årsager og konsekvenser
Læs Videnskabet side 16-17
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Af Kjeld Møllgård, 

rektor

Engagement 
vigtigere end 
karaktergennnemsnit

Så begyndte atter et nyt studieår, og igen
har vi budt velkommen til mere end fem
tusinde nye studerende. De begynder 

på studierne akkompagneret af en debat om
universiteterne i medierne og i det politiske 
system, om vigtigheden af videnoverførsel fra
læreanstalterne til virksomhederne og det
øvrige samfund, og vigtigheden af at have en
veluddannet befolkning så vi kan klare os i den
internationale konkurrence. Det tror jeg ikke
der er nogen der er uenige i, da slet ikke de un-
ge der nu er begyndt på universitetet og som
de kommende år kommer til at lægge sved og
energi bag studierne. 

Et af de mange forslag der for øjeblikket er
fremme i debatten om universiteterne, er at

kun studerende med mere end 10 i studenter-
eksamens-gennemsnit skal have lov til at læse
på universitetet. Det ville uden tvivl på kort
sigt kunne give nogle interessante resultater,
men mon ikke en sådan afgrænsning vil føre til
en lukkethed og afskæring af universiteterne
der vil modarbejde netop den videnudbredelse
der i så høj grad er brug for? Angiveligt skulle
en sådan elitegørelse af studierne højne kvali-
teten på universiteterne, både af forskningen
og uddannelserne, men overser man ikke her
at det i vidensamfundet ikke kun drejer sig om
‘ren’ videnskabelig viden, men også om for-
valtningen af den videnskabelige viden, det vil
sige om ansvar og engagement? Er et af måle-
ne med vore uddannelser ikke netop at vore
kandidater skal kunne forvalte og håndtere de-
res viden på en konstruktiv og ansvarlig måde?
Er en høj studentereksamen mon også garant
for at disse kvaliteter er til stede?

Vi omtaler vort nuværende samfund som et
vidensamfund, hvormed vi mener at det er

nødvendigt at der hele tiden skabes og opsam-
les ny viden for at vi kan klare os i konkurren-
cen også i morgen. Intet samfund, ingen virk-
somhed, ingen administration kan længere
klare sig på traditionerne - på hvordan man
plejer at gøre tingene. Det perspektiv indgår i
den debat der nu er i gang. Godt at der nu er

kommet fokus på dette. Mindre godt er det
dog hvis det fører til protektionisme og mono-
polisering af viden i stedet for den helt nød-
vendige spredning af viden der globalt er uom-
gængelig hvis vi overhovedet skal gøre os håb
om en fredelig udvikling de kommende årtier.

Derfor sagde jeg blandt andet til de godt
fem tusinde nye studerende som jeg bød

velkommen i tirsdags, at selvom vi lever i et
rigt samfund, og selvom der er mange mulig-
heder for den enkelte, er det stadig et privilegi-
um at få en god uddannelse. Ikke mindst hvis
vi ser det i et internationalt perspektiv. Hvis vi
skrumper den globale befolkning ind til en glo-
bal landsby med kun 100 mennesker i alt, så
vil den bestå af 57 asiater, 21 europæere, 13
fra det amerikanske kontinent og otte fra Afri-
ka. 70 vil være farvede, 52 vil være kvinder. Og
kun én ud af alle hundrede vil have en videre-
gående uddannelse. Det siger lidt om den nu-
værende globale videnspredning og det ansvar
vi i vor privilegerede del af verden har for at la-
de andre få glæde og nytte af vor viden. 

Debatten om universiteternes rolle i sam-
fundet er nødvendig og yderst velkommen,

og vi skal kunne drøfte både forskningens kva-
litet og målet med uddannelserne, ligesom vi
også skal kunne drøfte ledelsesformer. Men
det må ske med sigte på det lange perspektiv
og i respekt for de overordnede værdier vi i
vort samfund tror på og tør sætte som måle-
stok både for os selv og for andre. Det bliver
for dyrekøbt hvis en ændring af vort universi-
tetssystem indføres med sigte på nogle kortsig-
tede gevinster og på bekostning af den grund-
læggende universitære idé om fri videnpro-
duktion og fri videnudveksling. Alle vore nye
studerende er velkomne, uanset hvilket eksa-
mensgennemsnit de end har fra gymnasiet.
Det der tæller nu, er den arbejdsindsats og det
engagement de lægger i studierne. ■

Universitetsavisen

Center for Folkesundhed på plads

KO M M U N E H O S P I TA L E T: Efter flere års uenighed om fordelingen af de godt
50.000 m2 på Kommunehospitalet i Øster Farimagsgade, er Københavns Universitet
og Københavns Kommunes embedsmænd endelig blevet enige om fordelingen af de
mange tomme kvadratmeter. Københavns Universitet kan, når projektet er blevet
endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen, starte ombygningen af det der skal
blive til Center for Folkesundhed. Det gamle hospital skal huse folkesundhedsviden-
skab, sociologi, antropologi og statskundskab, samt Det Samfundsvidenskabelige
Fakultets administration og to mindre enheder fra sundhedsvidenskab. Seks ekster-
ne forskningsinstitutioner samt Etisk Råd skal også have til huse i det nye center der
ventes at stå færdig i slutningen af 2003. Kommunen får råderet over de bygninger
som nu er beboet af de samfundsvidenskabelige institutter i Indre By. Projektet for-
ventes ikke at vække den store modstand blandt de kommunale beslutningstagere. 

KU-antropolog i spidsen for Vietnamprojekt

U DV I K L I NG S FO R S K N I NG : Danida har bevilget 7,6 millioner kroner til første
fase af et nyt ENRECA (Enhancement of Research Capacity in Developing Countri-
es) projekt med titlen “Strengthening Reproductive Health Research in Vietnam”.
Projektet ledes af adjunkt fra antropologi Tine Gammeltoft og udføres i samarbejde
mellem Institut for Antropologi og Afdeling for International Sundhed på Institut
for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og Center for Population Stu-
dies and Information, National Committee for Population and Family Planning, Vi-
etnam. Projektets formål er at styrke såvel dansk som vietnamesisk forskningskapa-
citet i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed igennem fælles forskningsaktivite-
ter og undervisning på MA og ph.d.-niveau.

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Michael Whyte, 
tlf. 3532-3476.

Ny masteruddannelse i jura

KO N F L I K T M Æ G L I NG : På Det Juridiske Fakultet er man ved at lægge sidste
hånd på en masteruddannelse i konfliktmægling. Konfliktmægling sker ved at en
udenforstående hjælper de stridende parter til selv at komme frem til en løsning.
Den nye masteruddannelse bliver et deltidsstudium som løber over to år. Allerede
inden uddannelsen er gået i gang har blandt andet præster, filmfolk og læger hen-
vendt sig for at høre mere om den nye uddannelse. På Københavns Universitet er
man også langt fremme med planer om en masteruddannelse i professionspædago-
gik. Det er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogi-
ske Universitet. På lidt længere sigt er der planer om yderligere tre masteruddannel-
ser.

Penge til kønsforskning

S O C I O L O G I : Efter enstemmig indstilling fra statens forskningsråd har Forsk-
ningsstyrelsen besluttet at tildele kønsforsker Hilda Rømer Christensen en bevilling
på 3,6 millioner kroner til koordination af kønsforskning i perioden 1. september
2001 til 1. maj 2006. Sociologisk Institut, som i de sidste fem år har været en veleg-
net ramme for kønsforskningskoordinationens virksomhed, skal fortsat være vært. 

Med bevillingen får universitetet mulighed for at fortsætte og udvikle det tværfag-
lige arbejde og styrke dialogen og integrationen af kønsforskning. Yderligere lægger
universitetet vægt på at profilere kønsforskningen videnskabeligt, universitetspoli-
tisk og i den brede offentlighed.

Yderligere oplysninger hos sekretariatschef Bente Hagelund, tlf. 35323530.

Mere IT til undervisning og eksamen

I N D R E  BY: Driftsområde Indre By, der er ansvarlig for undervisnings- og eksa-
menslokalerne i Indre By, har nu etableret lyskanoner og storskærmsprojektorer i
yderligere fem lokaler (Fiolstræde, Rosenborrgade, Linnésgade og Købmagergade).
Endvidere er der indkøbt bærbart udstyr til brug i Frederiksholms Kanal, ligesom
elektriske installationer er ved at blive etableret så det bliver muligt at benytte
bærbare PC´ere i alle eksamenslokalerne.

KU NOTER ▼  

Ny superrektor
“Professionelle fodboldspillere skifter klub af og til. Det er et spørgsmål

om at være efterspurgt.”

Lars Pallesen om sit skift fra DSB-direktør til DTU-rektor, 

Berlinske Tidende, 4. september 2001.
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at det er tilstrækkeligt at leve
op til halvdelen af undervis-
ningsmålene, endda ligegyldigt
hvilken halvdel.

– Men det er sådan det bliver
forstået, konstaterer han på
baggrund af studenterklager
over tidligere eksamensafgørel-
ser.

Ren matematik
Studieleder på medicinstudiet i
København, Poul Jaszczak, er
helt enig i kritikken: 

– Det er en embedsmandsop-
findelse at regne sig frem til
hvornår en eksamen er bestået
eller ej. Det er skudt igennem
hovedet fordi det torpederer
vores faglighed som læger. Må-
ske er 50.1 procent en udmær-
ket grænse set rent matematisk,
men hvis den studerende der-
udover er kommet til at slå pati-
enten i opgaven ihjel, så funge-
rer regnemodellen ikke, siger
han.

Af Lise K. Lauridsen

Kommende læger risike-
rer at have så store hul-
ler i deres viden at det

kan være til fare for patienter-
ne, mener flere af de fastansat-
te undervisere på lægeuddan-
nelsen. 

Årsagen er en lille tvetydig
paragraf i den såkaldte karak-
terbekendtgørelse. Den betyder
ifølge Undervisningsministe-
riets fortolkning kort fortalt at
hvis en studerende sammenlagt
har svaret rigtigt på over 50
procent af opgaverne ved en gi-
ven eksamen, så er vedkom-
mende bestået.

Og det er ikke så heldigt for
lægers vedkommende, mener
sektionsleder på Medicinsk-
Anatomisk Institut på Køben-
havns Universitet, lektor Jørgen
Tranum-Jensen: 

– Det er muligvis til at leve
med at en danskstuderende be-

står en eksamen med en svært
mangelfuld viden om Emil Aa-
restrup, men inden for lægeud-
dannelsen og andre autorisa-
tionsgivende uddannelser er
princippet helt umuligt. Tænk
blot på reglerne for at få autori-
sation til at føre et motorkøretøj
hvor man af hensyn til trafik-
sikkerheden jo bestemt ikke
kan nøjes med at kende halvde-
len af færdselsreglerne og hvor
man til den praktiske køreprøve
kan dumpe på en enkelt fejl
hvis den er alvorlig. På samme
måde er der også for en læge vi-
den og færdigheder der af hen-
syn til patientsikkerheden er så
vigtige at man ikke bør kunne
bestå eksamen hvis man mang-
ler dem, siger Jørgen Tranum-
Jensen.

Han nægter at tro på at Un-
dervisningsministeriet med sin
fortolkning af eksamensbe-
kendtgørelsen har villet sende
det budskab til de studerende

Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet i København har ud-
trykkeligt fået indprentet af mi-
nisteriets embedsmænd hvor-
dan reglerne for karaktergiv-
ning skal forstås. I første om-
gang havde medicinstudiet
nemlig i god tro sat grænsen for
hvornår de studerende var be-
stået, et pænt stykke over 50
procent. Før ændringen af ka-
rakterbekendtgørelsen i 1995
var det op til fagene selv at vur-
dere hvornår en studerende var
bestået, også ved eksamener
hvor karakteren er udregnet ef-
ter et pointsystem.

Men klager fra et par stude-
rende gjorde ministeriet op-
mærksom på problemet med
bestågrænsen. Ministeriets
gjorde i et brev sidste år klart at
hvor eksamensresultatet kan
måles og vejes, må grænsen for
hvornår en studerende er be-
stået højst være lige over 50
procent. 

Dekanen for Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet i Århus
er også bekymret over at regler
og regnestykker kommer til at
gå ud over de kommende
lægers kunnen.

– De studerendes viden kan
være så ujævnt fordelt at det er
uacceptabelt. Vi står helt ufor-
stående overfor at ministeriet
mener at de studerende skal
bestå eksamen uden for eksem-
pel at kende de bakterier der
slår folk ihjel, siger Søren Mo-
gensen, dekan på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet i
Århus. 

Også formanden for censo-
rerne på de sundhedsvidenska-
belige uddannelser, overlæge
Hans Yde står uforstående
overfor ministeriets fortolkning
af karaktergennemsnittet.

– Det her betyder i realiteten
at de studerende kan sylte hele
fag til eksamen fordi det samle-
de resultat bare skal være at
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MEDICIN ▼  

Reglerne for karaktergivning risikerer at udhule læge-
uddannelsen i en sådan grad at nyuddannede kandidater
kan være til direkte fare for patienterne, advarer  
ansvarlige undervisere på medicinstudiet

For let at blive læge?

Ansvarsløst
“Samfundet kan til nød leve med at en kommende dansklærer ikke er inde i alle detaljer i Emil Aarestrups

forfatterskab. Men vordende læger har gennemgået en uddannelse der giver mulighed for at opnå autori-

sation til at varetage et embede, hvor de som bilisten råder over liv og død. Her er der et felt hvor det er 

ansvarsløst at slække på kravene. Det gælder for resten også på talrige andre studier.”

Fra leder i Jyllands-Posten d. 7. august 2001 
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Af Lise K. Lauridsen

Rigtig mange nordiske studerende på læge-
videnskab falder fra, viser en ny under-
søgelse fra sundhedsvidenskab. Over

halvdelen af de norske og svenske studerende
har droppet lægestudiet igen efter et års tid. 

Tallet dækker over at 47 procent af nordmænd-
ene sidste år enten sagde nej til studiepladsen el-
ler aldrig mødte op, mens kun fem procent faldt
fra. Af de optagne svenske ansøgere mødte 20
procent aldrig op og hele 29 procent er faldet fra
siden studiestart sidste år i september. Den gen-
nemsnitlige frafaldsprocent på medicinstudiet
ligger ellers kun på 16.

Det høje frafald betyder at en del studiepladser
står tomme på medicinstudiet. De svenske og
norske studerende optager nemlig hver femte
studieplads på medicin, og det skærper det fryg-
ten for lægemangel. 

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Lo-

ne Møller(S) kalder frafaldet for irriterende.
– Det er fint nok med nordiske studerende,

men når vi står i en situation med meget stor
lægemangel, så må vi sætte en stopper for det
nordiske optag i en periode. At over halvdelen af
de nordiske studerende falder fra, gør kun situa-
tionen endnu mere grel; så får vi da med sikker-
hed ikke flere læger, siger Lone Møller.

Hun mener at den bedste løsning kunne være
at optage nogle ekstra studerende de næste par
år for at kompensere for de frafaldne nordiske
studerende. 

Dårligt forberedte
På Panum ser man nu nærmere på hvad der kan
være årsagen til at så mange af især svenskerne
falder fra. 

– Vi har indtryk af at mange svenske studeren-
de er dårligt forberedt på hvad de går ind til. Det
kommer som en overraskelse for mange at un-
dervisningen foregår på dansk og er obligatorisk,

siger studieadministrator på Panum Leif Chri-
stensen. 

Mange svenske studerende er relativt unge og
bliver ofte boende på den anden side af sundet
og pendler så til og fra studiet i København. Det
anser Leif Christensen for at være en anden vig-
tig årsag til det høje frafald. 

Han mener dog ikke at det udelukkende er me-
dicinstudiet der skal hanke op i de mange nye
frafaldne. Først og fremmest er det studievejle-
derne på de svenske gymnasier der må gøre mere
for at forberede de svenske studerende bedre på
hvad de går ind til.

– De nordiske studerende har vanskeligere vil-
kår, og det har vi tænkt os at gøre mere ved. Som
udgangspunkt synes vi dog ikke at nogen skal
særbehandles, siger Leif Christensen.

I år vil fakultetet dog som supplement til intro-
duktionen til studiet tilbyde svenske studerende
kurser i dansk.

Navn:

Adresse:

Cpr. nummer:

Jeg er ansat som:

Jeg arbejder timer pr. uge

Arbejdspladsens navn og adresse:

Jeg ønsker optagelse i Arbejdsløshedskassen:  Ja Nej  

Personlig underskrift:

Dato:

RestaurationsBranchens Forbund

Thoravej 29-33

+++ 3270 +++

2400 København NV

Sendes ufrankeret
Modtageren 
betaler portoen

Jeg melder mig hermed ind i RestaurationsBranchens Forbund

Klip ud og send

Mange tjener til studierne ved job på café og
restaurant, og efter branchens overenskomst skal
timelønnen være  ca. 100 – 135 kr. I Restaurations-
Branchens Forbund (RBF) kan du få at vide, 
hvilke arbejdspladser der betaler efter overens-
komst.

Vi anbefaler, at du melder dig ind i RBF. Så er
du sikker på faglig hjælp, hvis du får problemer.
Det koster ca. 125 kr. pr. måned,  hvis du arbejder
under 15 timer om ugen, og ca. 225 kr. pr. måned,
hvis du arbejder op til 29 timer om ugen.

Kontakt RBF på telefon 38 33 89 00. Se www.rbf.dk, eller meld dig ind her og nu.

Job på café eller restaurant?

LÆGESJUSK – Den faldende

standard på lægeuddannelsen

øger risikoen for lægesjusk, adva-

rer erfarne undervisere på medi-

cinstudiet.

over halvdelen er rigtige, siger
censorformanden. 

Ikke noget problem
Ikke alle er dog enige i kritik-
ken. Dekanen på Syddansk Uni-
versitets sundhedvidenskabeli-
ge fakultet Mogens Hørder me-
ner at det er en unfair kortslut-
ning at sige at de pågældende
eksamener skaber dårligere ud-
dannede læger:

– Hvad afgør om man bliver
en god eller en dårlig læge? Det
er i hvert fald ikke en eksamen 
i et givent fag. Jeg tror tvært-
imod vi laver bedre læger i dag.
Nye studieordninger gør at
fremtidens læger vil have andre
kompetencer end de har i dag,
men forhåbentlig passer de
bedre til fremtidens krav. I
øvrigt producerer vi ikke færdi-
ge læger; de nyuddannede
cand.med.er arbejder under su-
pervision og skal have mindst
syv års efteruddannelse for at

blive speciallæger, siger Mo-
gens Hørder.

Dekanen i Odense ser mere
kritikken på karakterbekendt-
gørelsen som irritation over at
skulle forny lægeuddannelsen. 

Fornyelse af eksamensfor-
merne falder til gengæld godt i
tråd med de studerendes øn-
sker. De medicinstuderende på
Københavns Universitet mener
også at tesen om at lægerne
skulle blive dårligere uddannet
på grund af et karaktergennem-
snit, er skudt over målet.

– Godt nok er der blevet spa-
ret meget på undervisningen,
men jeg har svært ved at se at
det skulle være blevet lettere at
blive læge, siger formanden for
Medicinsk Studenterråd Bjarke
Brandt Hansen og fortsætter: 

– Men det er helt rigtigt at
det skal være vore censorer og
lærere der skal lægge niveauet
på uddannelsen, og ikke juri-
sterne som det er tilfældet med

fortolkningen af karakterbe-
kendtgørelsen.

De studerende mener at pro-
blemerne med bestå-grænsen
ved eksamen er selvforskyldte.
Blev eksamensbedømmelsen
lavet om til en mere moderne
helhedsvurdering i stedet for en
masse talfedteri, så ville proble-
met være løst. 

Og det bliver da også løsnin-
gen på problemerne med reg-
lerne for karaktergivning, vur-
derer studieleder Poul Ja-
szczak.

– Men at ministeriet reelt set
gør det umuligt at pointsætte
en studerendes præstation, fo-
rekommer urimeligt. Ved me-
get konkrete kemiopgaver eller
regneopgaver er det nu engang
måden at vurdere folk på, siger
Poul Jaszczak.

Universitetsavisen har for-
gæves forsøgt at få en kommen-
tar fra Undervisningsministeri-
et. ■

Svenske studerende falder fra
Eftertragtede studiepladser på medicin står tomme fordi hver anden 
nordiske studerende aldrig møder op eller falder fra inden for det første 
år på studiet, viser tal fra sundhedsvidenskab
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Af Lise K. Lauridsen

Introduktionen til studiet skal være for alle,
men lidt for vilde rusridt og for lidt faglighed
kan ødelægge studiestarten. Langt de fleste

studier har aldrig haft de store problemer med
rusturene. Alligevel har flere fag efterhånden
fået en officiel ruspolitik.

Det er især på de naturvidenskabelige fag og
økonomi at rygterne om de vildeste rusture går.
Men klager fra studerende der har følt at rustu-
ren er gået for vidt, er der meget få af. Studiead-
ministrationen oplever kun enkelte studerende
der er så vrede og skuffede over rusturen at de
returnerer årskortet: 

– Der er blevet strammet meget op på rusture-
ne, men vi har stadigvæk en håndfuld russer som
er blevet ubehageligt berørt over fx druk fra mor-
genstunden eller lignende på rusturen, fortæller
chef for Studieadministrationen Jakob Lange.

Forbudt at score
En hemmeligstemplet klage fra en studerende
over en rustur på biokemi i 1998 har medvirket
til at Det Naturvidenskabelige Fakultet i dag har
strammet op på reglerne for russernes rysteture.  

Opstramningen har blandt andet betydet at
hytteturene er blevet kortere, rusværterne skal

kunne dokumentere hvad de har brugt fakulte-
tets penge til, og så bliver rusværterne i dag ud-
dannet i fakultetets regi i fx at håndtere vilde,
besværlige eller meget følsomme russere. 

Ikke at de er blevet socialrådgivere eller psyko-
loger, men vejlederne er i dag blevet meget mere
bevidste om deres ansvar for at alle russere føler
sig velkomne, fortæller Thomas Antonsen, rus-
vejleder på fysik igennem de seneste tre år og
medlem af fakultetets rusudvalg.

Rusvejlederne har selv besluttet et sæt etiske
regler der blandt andet handler om at vejlederne
ikke må udnytte rusturen til at score en russer el-
ler drikke så meget at de ikke er i stand til at gri-
be ind hvis nogen føler sig presset. Mindst en af
vejlederne skal holde sig ædru hele aftenen for at
kunne køre bil i eventuelle nødstilfælde. 

– Vi har ikke lavet så meget om på indholdet af
rusturene, for der har altid været mange faglige
indslag, men vi er blevet mere opmærksomme på
hvad vi kan gøre for at der ikke opstår situationer
hvor folk føler sig presset til at gøre noget de ikke
vil, siger Thomas Antonsen.

Ud med tøjkæder
På humaniora har rusturene aldrig været præget
af vilde drukudskejelser. Alligevel har Det Huma-
nistiske Fakultet allerede siden slutningen af fir-

serne forsøgt at komme problemerne i forkøbet
ved at lægge retningslinier for hvad en rustur er
og ikke er. 

Det betyder fx at rusvejlederne har forbud
mod at sætte tøjkæder (hvor det gælder om at la-
ve den længste kæde ved at tage tøjet af, red.),
ølstafet og lignende på programmet. Men det
kan være svært for rusvejlederne at være party-
killers hvis fulde studerende pludselig vil smide
tøjet eller rende rundt om en ølflaske. 

På humaniora får rusvejlederne, eller tutorer-
ne som de kalder dem, både uddannelse og løn
for at sluse de nye studerende ind på studierne. 

– På den måde kan vi signalere hvad det her
går ud på. Vi prøver at lære rusvejlederne at de
studerende er meget forskellige. Vejlederne ved
ikke på forhånd hvem de har med at gøre, og
hvad de har med i bagagen. Derfor skal rusvejle-
derne stoppe russerne når legen går for vidt.
Dem der synes fx tøjkæder er sjove, har ikke altid
promille til at se om andre også synes det er
sjovt, siger projektmedarbejder i Studiestartkon-
toret, Jens Barslund Mikkelsen. ■

STUDIESTART ▼  

Styr på 
rysteturene

Rusture kan køre af sporet.
Men de fleste fag på 
Københavns Universitet har
taget deres forholdsregler 
for at undgå for vilde rusridt

RUSSER – Øl skal der til når de nye russere skal ry-

stes sammen, så helt fri for mooning, gruppestrip og

obskure drinks bliver universitetet nok aldrig.
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Bondsk rus
Rus -sen, -ser (antageligt fra latin rus bondelandet, idet mange studerende tidligere 

kom fra landet og havde bondske manerer hvorfor de af de ældste studerende modtoges

med råbet rus førsteårsstuderende ved universitetet.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Christiansborg er blevet
bombet. Hele embeds-
mandsstanden er udryd-

det. Lav et system til at styre
landet.” Sådan lyder en af de
opgaver de nye studerende skal
løse på Økonomisk Instituts
rustur i Allerød. 

I dette tilfælde drejer det sig
om introhold fem hvor 20
mandlige og otte kvindelige
russer er forsamlet i spejderhyt-
ten i fire dage med henblik på
at blive rystet godt sammen. Til
det formål har tutorerne lavet
et utal af opgaver til de nye stu-
derende. 

På Økonomisk Institut
lægger rusværterne nemlig stor
vægt på at russerne lærer hin-
anden bedre at kende og får
nye venner allerede inden stu-
diet går i gang. 

– Der er stort frafald på øko-
nomistudiet, derfor er rusfor-
løbet vigtigt. Det skal sikre at
der bliver et sammenhold i
klassen. Man vil komme i en
faglig krise, det gør alle, derfor
er det vigtigt at der er sociale
ting der gør det sjovt at komme
alligevel, siger rusvejleder An-
ders Axelsen fra økonomistudi-
et. Han er ligesom de andre
tutorer iført en lyseblå T-shirt
fra Berlingske Tidende.

På rusturen arbejder de stu-
derende hele tiden i grupper.
Grupperne bliver sammensat
forskelligt hver gang, så flest
mulige kommer til at arbejde
sammen. 

Til opgaven hvor et nyt poli-
tisk system skal udtænkes, er
russerne inddelt i fire grupper.
Opgaven er svær og bliver

diskuteret heftigt i spejderhyt-
ten i Allerød. 

Rusværterne har, uden at
russerne ved det, placeret en
muldvarp i hver gruppe som
skal agitere for et mere eller
mindre rabiat politisk system,
og det gør det ikke just nemme-
re at nå til enighed om hvilken
politisk model gruppen skal an-
befale i plenum. Efter 21⁄2 times
diskussion bliver grupperne
kaldt ind i opholdsstuen. Nu
skal der holdes valgtaler. Et
idealsystem skal vælges.

Det nye politstyre
I den ene ende af opholdsstuen
er der opstillet et bord hvor
grupperne skiftes til at sidde og
agitere for deres system. Chan-
cen for at vinde tilslutning til
en helt ny samfundsmodel er til
stede. 

Men kun en gruppe er gået
så vidt. Den har lavet et system
den kalder Diamakratiet på
grund af systemets opbygning
der minder om en diamant.
Gruppens forslag har en over-
polit øverst og en række tæn-
ketanke nedenunder. Medlem-
merne af tænketankene udpe-
ges af over-politen. Hver tæn-
ketank har ansvar for forskelli-
ge områder som for eksempel
skattepolitik, kultur osv. Over-
politten kan acceptere eller af-
vise de forslag tænketankene
fremsætter. 

– En meget flad struktur,
gentager Diamakrati-gruppen
flere gange i sin tale. Det er dog
ikke nok til at overbevise de an-
dre grupper.

– Maoister. Leninister, råber
enkelte tilhørere.

Alle grupper ønskede oprin-

deligt at lave et system med fle-
re valg og folkeafstemninger,
men de indbyrdes uenigheder i
grupperne og muldvarpens ar-
bejde gør det dog svært at få et
konkret system ned på papir.
Det er kun Diamakrati-gruppen
der får det. 

I de andre tre grupper ender
diskussionerne med at enkelt-
sager såsom skattepolitik kom-
mer til at styre diskussionen.
Skal bundskatten eller topskat-
ten sænkes? Det er trods alt
økonomistuderende på rustur.

Ølforbud
Når diskussionen går lidt trægt,
og det kunne være rart med en
enkelt øl for at få løst stemme-
båndet op, så har man et pro-
blem. Der er nemlig ikke noget
med reparationsbajere på rus-
turen. Der bliver ikke solgt øl
før klokken 17.00.

– Det er for at vi bedre kan la-
ve noget med dem. Hvis de bli-
ver fulde, så går det fløjten. Det
skal ikke bare være en druktur.
De skulle gerne have noget med
hjem, en refleksion og et par
metoder til at løse forskellige
opgaver, siger tutor Anders
Axelsen.

De fem rusværter har lagt et
stramt program for de fire dage
russerne er af sted, og alt fore-
går i grupper. Det er der en
grund til.

– Polit-studiet er spredt over
hele byen. Så man kommer kun
til at se sit eget hold. Vi håber at
rusforløbet kan give en form for
skolefølelse. Rusforløbet skulle
også gerne bringe de gamle år-
gange mere sammen, fortæller
Anders Axelsen der selv går på
tredje år.

Det har taget en halvt år at
planlægge rusforløbet for de
200 nye studerende. De øvrige
introhold er på rustur på Fyn
og Langeland. Næsten alle er
med på rustur. På introhold
fem mangler kun én.

Valget
Valgtalerne fortsætter i op-
holdsstuen, der lugter lidt af
sauna på grund af fyrretræspa-
nelerne som dækker den ene
væg.

– Vi vil nationalisere olieud-
vindingen i Nordsøen, prokla-
merer RKR-gruppen, Radikale-
Kompromissøgende-Rationa-
lister. Gruppen går generelt 
ind for status quo, men vil
skære ned på militæret. Forhol-
det til EU skal styrkes, men
Danmark skal have sin egen
miljøpolitik. RKR-gruppen vin-
der valget én stemme foran for-
følgerne.

Efter afstemningen er baren
åbnen. Der er mulighed for at
købe Star Pilsnere og Bjørne-
bryg samt diverse sodavand.
Den der kan drikke flest Bjør-
nebryg, får æren af at bære den
prikkede bjergtrøje. Den person
der kan drikke en øl hurtigst,
får et pistolbælte. Men vedkom-
mende kan udfordres, og taber
man, så skal bæltet afleveres til
vinderen. 

Rusvejleder Anders starter
med at have pistolbæltet, og de
mest modige af de nye stude-
rende udfordrer ham omgåen-
de. Han forsvarer bæltet tre
gange inden han taber det til
Julie. 

– Han tabte det med vilje, si-
ger Morten til de andre forsmå-
ede udfordrere. Morten vinder

dog bæltet senere på aftenen
hvilket passer ham storartet.

Polsk middag 
Forberedelserne til aftenens
mere lystige indslag går i gang.
Der skal være melodi grand
prix. Hver gruppe skal optræde
med et i forvejen kendt num-
mer. De fleste tager deres med-
bragte 80’er tøj på, og mange
drenge benytter lejligheden til
at iføre sig dametøj. En enkelt
laver bryster af dej som han
putter plastik omkring. Så bli-
ver der øvet efter devisen: Et
skridt frem og to tilbage. 

Forberedelsen bliver afbrudt
af aftenens middag som er til-
beredt af Michels mor. Nogle af
de mest spiste retter på rusture
er chili con carne og spaghetti
med kødsovs, men på denne
rustur er det anderledes. I dag
har middagen et polsk tema.
Forretten er en lækker rødbe-
desuppe med pasta. Hovedret-
ten er skiver af oksemørbrad
viklet omkring løg og syltede
agurker, hertil er der bacon i
kål, persille kartofler og sovs.
Desserten er en kage Michel
selv har bagt. 

Måltidet afsluttes på ægte
polsk manér – med vodka, na-
turligvis. Til den får man en
pindemad med et stykke skinke
med lidt sennep og en syltet
agurk.

Og sådan fortsætter det. De
næste dage byder blandt andet
på besøg af studievejledningen,
Polit Revyen og Politiske Polit-
ter, et natløb, en sportsdag og
en gennemgang af fagene på
studiet. ■

SAMARBEJDE – Der bliver

arbejdet koncentreret på øko-

nomistudiets rustur. Gruppear-

bejde skal styrke sammenhol-

det blandt de studerende.

Rustur med fagligt vitamintilskud
Rusture har ry for kun at være druk og vilde udskejelser, 
men sådan er det ikke på Økonomisk Institut. Gruppe-
arbejde er vigtigt og så er der ølforbud til kl. 17.00

Presset af de andre
“Af en eller anden grund skal rusturene altid være vildere, end de var året før. Og så går

det galt – nogle studerende bliver af de andre presset til at gøre noget de ikke har lyst til.

Og det sker at rusvejlederne mister grebet om tingene.”

Rusturskoordinator på RUC Morten Bjørn Hansen i Politiken den 3. september 2001
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Af Lars Lønstrup

Der findes en boligform
som sjældent nævnes når
aviserne hvert år fortæl-

ler at der er alt for få boliger til
alle de nye studerende i Køben-
havn. 

Det er bofællesskabet, hvor
man går sammen med andre
boligsøgende for at købe en lej-
lighed eller et hus. Selv om pri-
serne på lejligheder og huse i
Københavnsområdet nærmest
er eksploderet i de seneste ti år,
så behøver det faktisk ikke ko-
ste en formue, hverken i an-
skaffelse eller månedlig husle-
je, hvis man er flere om at købe
boligen.

Det bevises på en villavej i
Vanløse, hvor et omkring 300
kvadratmeter stort hus med ha-
ve danner en praktisk og beha-
gelig ramme om hverdagen for
fem studerende og tre udear-
bejdende unge i alderen 21-25
år.

Huset indeholder otte værel-
ser, et til hvert af beboerne.
Herudover er der to fælles stu-
er, en havestue, et køkken og to
badeværelser. Huset kostede
2,4 millioner kroner ved over-
tagelsen for to år siden. De otte
beboere lagde hver 25.000 kro-
ner i udbetaling og sidder for
hver især 2.800 kroner om
måneden, inklusive alle bolig-
udgifter, husstandsforsikring
og leje af husets vaskemaskine.

Maren Rytter, der er medi-
cinstuderende på Københavns
Universitet, tog initiativ til kol-
lektivet for to år siden. Sam-
men med en anden af de nu-
værende beboere kørte hun
rundt til ejendomsmæglere i
Valby, Brønshøj og Vanløse for
at finde egnede huse.

– Nogle af ejendomsmægler-
ne tog os ikke rigtig alvorligt –
de ville for eksempel ikke til-
sende salgsopstillinger. Jeg var
jo også studerende dengang, og
min veninde Christina var ar-
bejdsløs, og vi vidste ikke særlig
meget om boligmarkedet. Men

en af mæglerne sendte os vide-
re til en advokat som var eks-
pert i bofællesskabers køb af
ejerbolig. Og da vi mødte ham,
begyndte vi for alvor at tro på
ideen, for han sagde at det sag-
tens kunne lade sig gøre, siger
Maren Rytter.

Bofæller kendte hinanden
Advokaten var Ib Jakob Jensen,
der har arbejdet med bofælles-
skabers køb af ejerbolig siden
begyndelsen af 1970´erne. Han
ville gerne hjælpe med at strik-
ke en fornuftig finansiering
sammen, samt
hjælpe de un-
ge med at lave
regler og ved-
tægter for bo-
fællesskabet. 
– Kom igen når
I har fundet 
en kreds af 
beboere og et
hus, lød Ib 
Jakob Jensens
besked.

Herefter gik
det stærkt. Hu-
set i Vanløse
blev fundet, og allerede tre
måneder senere rykkede Maren
Rytter ind sammen med syv an-
dre unge.

De kendte alle sammen hin-
anden gennem frivilligt arbejde
i Operation Dagsværk, som er
en indsamlings-organisation
for gymnasieelever. Godt halv-
delen af de unge var studeren-
de (heraf tre medicinstuderen-
de på Københavns Universitet),
og de andre beboere havde ikke
meget større indtægter end SU
og lidt supplerende erhvervsar-
bejde.

– Vi sagde til advokaten at vi
ville være totalt sikrede mod at
noget kunne gå galt rent øko-
nomisk. 2,4 millioner kroner
virkede som afsindigt mange
penge for os alle sammen. Så vi
gav ham alle papirer vedrøren-
de huset og vores egne økono-
miske forhold – blandt andet
skulle vi dokumentere at vi
havde en vis indtægt for at få

huset belånt, fortæller Maren
Rytter.

Regler for flytning
Udbetalingen på 200.000 kro-
ner betød at alle otte beboere
skulle lægge 25.000 kroner på
bordet. Nogle havde en børne-
opsparing, nogle fik eller lånte
pengene af deres forældre, og
én fik indskuddet på sin gamle
lejlighed tilbage. Alle var i
stand til at betale deres del af
udbetalingen, og det var da og-
så en klar forudsætning for
købet.

Siden indflytningen for to år
siden er to af de oprindelige be-
boere flyttet og blevet afløst af
andre. Ifølge bofællesskabets
vedtægter har fraflyttende be-
boere tre måneders opsigelse.
Og hvem der skal flytte ind i
stedet, afgøres af de tilbage-
blevne beboere, fortæller Ma-
ren Rytter.

– Det kan slet ikke undgås at
der sker en del udskiftninger
når man bor så mange sam-
men. Og der er det vigtigt at
have klare regler at gå efter så
der ikke opstår uenighed. For
eksempel har vi en vedtægt
som betyder at man som fraf-
lyttende kun får det beløb tilba-
ge man har betalt i indskud –
også selv om huset måske er
steget i værdi siden man selv
flyttede ind. På den måde und-
går vi at folk flytter ud for at
tjene penge.

Indtil videre har Maren Ryt-
ter og de andre beboere rekrut-
teret nye samboer i deres egen
vennekreds, og det vil de nok
også gøre næste gang der skal
skiftes ud, siger hun.

Uforpligtende samvær
Efter to års virke fungerer bo-
fællesskabet godt, og Maren
Rytter kunne ikke forestille sig

at bo på andre måder. Rent
praktisk er det en kæmpefordel
med den madordning som be-
boerne har lavet, synes hun.

– Vi har hver vores maddag
hvor vi køber ind og laver mad.
Det betyder både at vi får god
mad hver dag, og at vi sparer
penge ved at købe stort ind via
en fælles madkasse som vi hver
især lægger 700 kroner i om
måneden. Vi har også en
rengøringsordning, hvor vi har
ansvar for hver vores 1/8 af
fællesområderne. Det kører
fint, synes jeg.

– At bo i kollektiv er lidt lige-
som at skifte ens gamle familie
ud med en ny. Der er altid no-
gen der vil det samme som en
selv. Hvis man har lyst til at
snakke og være dyb, kan man
finde en der er med på det. Og
hvis man gerne vil have gang i
den, er der en anden med sam-
me behov.

Opret en 
andelsforening

Der er store økonomiske fordele ved at oprette
en andelsforening hvis man i fællesskab vil
købe en ejerbolig og etablere et bofællesskab.
Herved opnår hver enkelt beboer ret til at
fratrække sin del af renteudgifterne på bolig-
lånet over for skattevæsnet.

En anden fordel ved andelsforeningen er at
der ikke skal betales ejerskifteafdrag og stem-
pelafgifter når en beboer beslutter at flytte og
sælge sin andel i boligen. Derved sikres at det
ikke bliver for dyrt og besværligt at flytte ud
og ind af huset - og dermed foreningen.

Til gengæld er det et ufravigeligt krav fra
skattemyndighederne at alle medlemmer af
foreningen hæfter personligt og solidarisk for
gælden i ejendommen. Derfor er det meget
vigtigt at sikre sig at alle medlemmer af fore-
ningen er i stand og villige til at betale deres
del af de månedlige afdrag på gælden i huset.
Ellers hænger de andre medlemmer og beboe-
re på regningen.

Alle de store realkreditinstitutter yder lån
til andelsforeninger – selvfølgelig forudsat at
foreningerne kan fremlægge et fornuftigt
budget. 

I andelsforeningens vedtægter fastsætter
beboerne hvilke regler der gælder for even-
tuel udbetaling af værdistigning i ejendom-
men til de enkelte medejere. 

En model er at den fraflyttende sælger sin
andel for det beløb han er i stand til at få. En
anden model er at en eventuel værdistigning
først udbetales til de tidligere beboere den
dag boligen bliver solgt. Og endelig kan man
vælge en fuldstændig nonprofit ordning, som
den Maren Rytter og hendes bofæller har
valgt. 

Med de meget store prisstigninger der er
sket på det danske ejerboligmarked igennem
det seneste tiår, er der også bofællesskaber
hvor beboerne har tjent store beløb på salg af
deres bolig. ■

ll

SUPER VILLA – Hvorfor bo

dyrt og dårligt når man kan bo

billigt i en luksusvilla med have,

spørger Maren Rytter der har

slået SU-pjalterne sammen med

syv andre unge for at købe 

denne 300 kvadratmeter store

villa i Vanløse.

BOFÆLLESSKAB – Der er

mange fordele ved at bo sammen

med andre, fx muligheden for at

lave en fælles madordning. 

Nyt kollegium på Nørrebro
København får efter al sandsynlighed et nyt kollegium med plads til 300 unge. Kollegiet, der ifølge planerne

skal bygges af Industriens Arbejdsgivere i København, får et etageareal på 3600 kvm, og skal ligge i Råd-

mandsgade på Nørrebro. Hertil kommer planerne om at opføre et kollegium i forbindelse med Ørestaden.

Ved studiestart i år stod godt 6000 studerende på venteliste til en bolig i hovedstadsområdet.

JPKøbenhavn, 30.8.2001

Studerende i 
millionvilla
Ved at bruge sin SU fornuftigt kan
det lade sig gøre at købe en 
millionvilla med have. Eneste be-
tingelse er at man har lyst til at bo
sammen med andre. Vi har besøgt
et bofællesskab i Vanløse

– Jeg læser meget intensivt i
perioder, og så er det skønt at
man bare kan gå ned i et af fæl-
lesrummene i en halv time når
man har behov for at snakke, i
stedet for at skulle ringe rundt
og lave aftaler for at få selskab.

– Jeg får dækket en stor del
af mit sociale behov her i huset,
og på den måde kan det godt
være lidt dårligt i forhold til ens
gamle venner. Men jeg ville ik-
ke bytte. Jeg tror ikke menne-
sket er skabt til at bo alene, si-
ger Maren Rytter. ■

Hvis du gerne vil bo i et allerede
eksisterende bofællesskab, kan
du enten selv annoncere eller re-
flektere på annoncer i dagbladet
Informations weekendudgave, i
Den blå Avis (www.dba.dk) eller
på www.ungdomsinformatio-
nen.dk.
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Tele Danmark TeleTid teledanmark.dk

Er du mellem 18 og 28?

Tillykke

(Tjek lige næste side…)
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Af Allan Helleskov Kleiner

Der er store planer for
samarbejdet i Øresunds-
regionen. Det blev afslø-

ret da Øresund Science Region
blev indviet i Lund Stads hal
fredag den 24. august. Til ind-
vielsen var repræsentanter for
alle dele af det nye samarbejde
mødt frem for at vise de gode
intentioner og seriøsiteten i
projektet. Øresund Science 
Region (ØSR) er et samarbejde
som omfatter erhvervsliv, myn-
digheder og universiteter.

Københavns Universitet er
også med i samarbejdet som en
del af Øresundsuniversitetet.
Det er et forbund af 12 univer-
siteter som oprindeligt blev op-
rettet i 1997, men det er først
med oprettelsen af Øresund
Science Region at samarbejdet
for alvor ser ud til at tage fart.

Øget konkurrenceevnen
Øresund Science Regions over-
ordnede mål er at styrke Øre-
sundsregionen i konkurrencen
på verdensmarkedet. Til det
formål har organisationen op-
rettet fire såkaldte platforme:
Et it-samarbejde, et fødevare-
netværk, et miljønetværk og
Medicon Valley Academy. Me-

dicon Valley er allerede i dag
kendt for den høje koncentra-
tion af medicinalvirksomheder
i både Danmark og Sverige.

– Øresund er en af de regio-
ner hvor udviklingen går hur-
tigst. I løbet af få år skal de an-
dre platforme nå op på Medi-
con Valleys niveau, siger rektor
på Københavns Universitet og
formand for Øresunduniversi-
tetet, Kjeld Møllgård, der en af
initiativtagerne til samarbejdet.

Men hvis udviklingen skal
fortsætte så må der ikke opstå
mangel på højt uddannet ar-
bejdskraft

– Universiteternes opgave er
forskning og uddannelse af
kandidater. På længere sigt, når
de forskellige platforme bliver
fuldt integreret med hinanden,
så vil de studerende for alvor
komme til at mærke det nye
samarbejde, siger Kjeld Møll-
gård.

Han ved ikke hvornår det vil
ske da de forskellige platforme
først skal i gang med en inten-
siv kortlægning af deres områ-
der.

Cand. Øresund
På uddannelsesområdet står
Øresundsregionen stærkt. Der
er 140.000 studerende, 10.000

forskere og 12 universiteter
med i samarbejdet. Det er me-
ningen at Øresunduniversitetet
skal styrke samarbejdet mellem
studerende, forskere og univer-
siteter således at alle kan drage
fordel af den viden de forskelli-
ge uddannelsesinstitutioner har
på hver deres område. 

Et nyt uddannelsessamarbej-
de over Sundet er netop sat i
vandet. De studerende som er
begyndt på hortonom uddan-
nelsen skal tage deres uddan-
nelse på både et dansk og
svensk universitet, et såkaldt
joint degree programme. Det
betyder at en hortonom stude-
rende på Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole også skal have
undervisning på SLU Alnarp i
Sverige. Det er meningen at der
skal komme flere af den type
uddannelser.

– Små fag vil med fordel kun-
ne arbejde sammen og få flere
studerende og flere undervise-
re. Det vil øge kvaliteten, siger
rektor, Kjeld Møllgård. ■

Øresundssamarbejde
Øresundsbroen har for alvor sat gang i arbejdet over Sundet. 

Det seneste skud på stammen hedder Øresund Science Region. 

Udsigt til nedskæringer

FINANSLOV: Forslaget til finanslov er igen i år præget af
en række reduktioner som udhuler universiteternes købe-
kraft. Bevillingen til Københavns Universitet alene vil såle-
des blive beskåret med 45 millioner kroner i forhold til bevil-
lingen sidste år. Hertil kommer så konsekvenserne af SEA-
ordningen som endnu ikke er afklaret.

Regeringen har igen i år afsat en pulje på én milliard kro-
ner til nye initiativer. Puljen skal anvendes til forskning, IT-
initiativer, en regionalpolitik som sikrer erhvervsudvikling i
hele landet, en flerårsplan for erhvervsskolerne og fortsæt-
telse af indsatsen for de svageste. Puljen vil blive udmøntet
sammen med de partier der vil bidrage til den fornødne fi-
nansiering. 

Universiteternes rektorer håber at forskningen gennem fi-
nanslovsforhandlingerne kan få tilført yderligere midler.
Sker det ikke, kommer sidste års flerårsaftale til at fremstå
som et enkelt lille bump på vejen i den forsatte udhuling af
universiteternes bevillinger, mener de.

Sporskifte på DTU

R E K TO R S K I F T  – Danmarks Tekniske Universitet har fået
ny rektor. Den 53-årige civilingeniør og administrerende di-
rektør for DSB S-tog, Lars Pallesen overtager posten for de
kommende seks år per 1. november. Dermed har DTU’s be-
styrelse valgt at detronisere den mangeårige rektor Hans Pe-
ter Jensen som også var blandt de 12 ansøgere.

Med udpegelsen har Lars Pallesen æren af at blive den
første universitetsrektor herhjemme der ikke er valgt af
medarbejderne, men i stedet er udpeget af en bestyrelse
med eksternt flertal.

At det netop var den model der lokkede, lægger Lars Palle-
sen ikke skjul på. Valgte ledelser som på de øvrige universi-
teter gør ledere til gidsler, mener han. Angsten for ikke at
blive genvalgt svækker handlingskraften.

– Det bliver snak og handlingslammelse. Jeg skal ikke mis-
sionere, men måske kan vi anspirere andre læreanstalter.
Ansatte rektorer med stærke dekaner som i USA er et godt
system. Så ved man hvem der har ansvaret, siger han til Ber-
lingske Tidende.

Erhvervsforsker-
uddannelsen

Lundtoftevej 266

2800 Lyngby

Tlf.: 4596 0817

Fax.: 4588 1351

efu@atv.dk

- giver dig mulighed for at gennemgå en 3-årig forsker–
uddannelse i et samarbejde mellem et universitet og en 
virksomhed. Uddannelsen fører til en ph.d.-grad med 
titel af Erhvervsforsker.

Som erhvervsforskerstuderende er du ansat i en virk–
somhed, hvor du skal gennemføre dit forskningsprojekt 
med vejledning fra både virksomheden og universitetet. 
Du skal derfor også selv arbejde både i virksomheden og 
på universitetet.

Udover universiteternes ph.d.-kurser får du mulighed for 
at følge et særligt erhvervsforskerkursus indenfor bl.a. 
teknologiledelse og teknologiskabelse. Uddannelsen giver 
dig samtidig mulighed for studieophold i udlandet og for 
deltagelse i konferencer.

Er du ved at afslutte din kandidatuddannelse, eller blevet 
færdig inden for en kortere årrække, og kender du til en 
virksomhed, hvis forskningsaktiviteter du gerne vil 
engagere dig i, bør du overveje en erhvervsforskerud–
dannelse. 

På www.atv.dk/atvefu oplyses om ansøgningsfrister, 
ansøgningsskema, vejledning, betingelser og uddannel–
sens opbygning. Kontakt ATV, hvis du har brug for flere 
oplysninger.
Erhvervsforskeruddannelsen administreres af Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber og finansieres af Erhvervs-fremme Styrelsen og private fonde.

NOTER ▼  

Øresund Science 
Region søsat
Med indvielsen af Øresund Science 
Region er der for alvor kommet gang i
samarbejdet i Øresundsregionen

Øresunds-
universitetet
består af

140.000 stude-

rende, 10.000

forskere og 

12 universiteter

på begge sider

af Øresund.



Tele Danmark TeleTid teledanmark.dk

Tele Danmark TeleTid er ideelt for dig mellem
18 og 28 år med et stramt budget. For med
TeleTid har du altid overblik over dit forbrug.
Du betaler nemlig et fast månedligt beløb for
det antal timer til telefon og internet, som du
har behov for, og du kan løbende følge dit
forbrug på internettet. Find det antal timer til

en pris, der passer dig, i skemaet her på siden.
Og TeleTid kan med fordel kombineres med din
mobil telefon - ring og hør nærmere. Når du
er ung, flytter du meget. Derfor er TeleTid ikke
bare billig i oprettelse. Hvis du er mellem 18
og 28 år, er det også billigere at flytte med
TeleTid: Kun 225,-

Kom i gang 60% billigere
– få telefon og internet 

med Tele Danmark TeleTid

495,-
Spar 854,- og få oprettelse

+ en ny smart telefon for:

(Kun for 18–28 årige)

Normalpris på oprettelse 950,-

Normalpris på telefon 399,-

Ring 80 80 44 44 nu, 
eller besøg Tele Danmark Butikken

Tilbuddet gælder til og med 27. oktober. Prisen gælder ved betaling via PBS, ellers koster det 20 kr.
ekstra pr. måned. Teletid er uopsigeligt i 6 måneder. Få oplyst øvrige vilkår om ubrugt tid og priser for
ekstra minutter hos din Tele Danmark forhandler.

Vælg her hvor meget tid du har brug for til telefon og internet hver måned

Internettid Fastnettid Timer
Timer 1 3 5

1 139,- 169,- 199,-
5 174,- 204,- 234,-
10 208,- 238,- 268,-
20 268,- 298,- 328,-
30 308,- 338,- 368,-
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Bøder til langsomme 
studerende
T YS K L A N D : Studerende i den tyske delstat 
Niedersachsen som overskrider den normerede
studietid med mere end fire semestre, kan frem-
over risikere at skulle betale 1.000 DM i bøde 
per semester. I hvert fald ifølge et lovforslag som
delstatsregeringen arbejder på. En lignende 
ordning, erklæret lovlig af den tyske forfatnings-
domstol, er allerede indført i Baden-Württem-
berg. Delstatsregeringens forslag vil dog møde
politisk modstand i delstatsparlamentet, og dets
gennemførelse er fortsat uvist.
Læs mere på: 

www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,152095,00.html.

Kvinder skal læse teknik
T YS K L A N D : Andelen af kvindelige studerende
inden for naturvidenskab og teknik i Tyskland
ligger kun på omkring 15 procent. Det vil en ræk-
ke tyske universiteter og andre videregående ud-
dannelser ændre. Derfor er en del sommeruni-
versiteter i tekniske fag for kvindelige studerende
stablet på benene rundt omkring i landet, lige-
som forskellige korte introduktionskurser i typisk
‘maskuline’ fag som maskinteknik og fysik er op-
stået. En anden måde at rekruttere kvindelige
studerende på er studieprogrammer med mulig-
hed for at kombinere fag som medieinformatik
og miljøteknik. Hochschule Bremen har arrange-
ret et informatikkursus kun for kvinder. Til et
sommeruniversitet med titlen ‘Informatica femi-
nale’ søgte 91 kvinder om bare 30 pladser.
Læs mere på: 

www.zeit.de/2001/34/Hochschule/

200134_c-sommeruni.html.

Evalueringschef smækker 
med døren
STO R B R I TA N N I E N : Chefen for den britiske
‘Quality Assurance Agency’, QAA, John Randall
forlader sin post i protest mod et forslag der inde-
bærer at hans organisation får en betydelig min-
dre rolle i vurderingen af højere uddannelser og
forskning. 

John Randall retter en skarp kritik mod de le-
dende universiteter der efter hans mening står
bag regeringens beslutning at ændre den hidtidi-
ge ordning for kvalitetssikring. Regeringen har
godkendt en række forslag der indebærer at
QAA’s fremtidige arbejdsopgaver skæres ned til
cirka ti procent af de nuværende.

John Randall mener at man med beslutningen
svigter de studerende fordi man ikke i fremtiden
kan give en velunderbygget vurdering af uddan-
nelsernes kvalitet. Og derfor er det bedre, mener
han, at en anden overtager hans post og udvikler
en ny ordning. 

Randalls afgang har ikke givet anledning til
tårer hos de ledende universiteter eller universi-
tetslærernes organisationer. I en udtalelse fra ‘As-
sociation of University Teachers’ hedder det
blandt andet: – John Randalls tilbagetrækning
markerer slutningen på en æra af overbureaukra-
ti og hævdvundne regler inden for højere uddan-
nelse.

Studenterorganisationen ‘National Union’ be-
klager derimod Randalls afgang: – Studenter,
forældre og arbejdsgivere har anledning til at
være bekymrede når den person som er ansvarlig
for universiteternes kvalitetssikring, går i protest
mod at der gøres for lidt, hedder det i en udtalel-
se.

‘The Times Higher Education Supplement’
skriver i en ledende kommentar at Randall i sin

stilling har bidraget til at styrke omverdenens til-
lid til britiske uddannelser. Taberne, mener det
ansete uddannelsesmagasin, er de små universi-
teter. De store klarer sig altid.

Øget kvindedominans
blandt studerende 

U SA : For syvende år i træk er antallet af stude-
rende på de højere videregående uddannelser i
USA steget. I efteråret regner man med at være
oppe på omkring 15,3 millioner indskrevne. Iføl-
ge en rapport som det amerikanske uddannel-
sesministerium for nylig har offentliggjort, reg-
ner man med en stigning på 16 procent studeren-
de inden for de næste ti år. Af rapporten, der
bærer titlen ‘Projections of Education Statistics to
2011’, fremgår det at man venter en øget kvinde-
lig dominans blandt de studerende, nemlig 58
procent ved periodens slutning. For forskerud-
dannelsen forudser man en stigning på 12 pro-
cent. En af årsagerne til den øgede rekruttering
er den demografiske faktor; antallet af amerika-
nere i alderen 18-24 år stiger fra 27 til 31 millio-
ner i løbet af de næste ti år.
Læs mere på: 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?

pubid=2001083.

Universitetsansatte frygter 
globalisering

AU ST R A L I E N : De australske universitetsan-
sattes organisation NTEU har i en udtalelse til
den verdensomspændende faglige organisation
‘Education International’ krævet en intensiv be-
vogtning af verdenshandelsorganisationen WTO
og forhandlingerne omkring ‘General Agreement
on Trade in Services’, GATS. NTEU kræver en
større åbenhed i forhandlingerne og at uddan-
nelsesområdet bliver undtaget GATS’ generelle
formål. NTEU mener ikke at internationale over-
enskomster må udfordre den nationale suveræni-
tet i forbindelse med bemyndigelse og etablering
af uddannelser. De australske universitetslærere
frygter at globaliseringen af uddannelsesmarke-
det udfordrer de nationale regeringers ret til frit
at finansiere og strukturere sine egne uddannel-
sessystemer. Fra europæisk side frygter man en
fare for nedbrydning af den offentlige demokra-
tiske indflydelse på uddannelsessystemerne,
mens amerikanerne ser GATS som en mulighed
for liberalisering af bestemmelserne omkring det
globale uddannelsesmarked. ‘European Universi-
ty Association’, EUA, skal på et møde i slutningen
af september i Dubrovnik diskutere konsekven-
serne af GATS for de europæiske universiteter. 
Læs mere på: www.nteu.org.au/.

Studier er godt 
for helbredet
STO R B R I TA N N I E N : At en universitetseksamen fra et
økonomisk synspunkt er et gode, ved vi allerede. Nu viser
forskning fra Londons University’s Institute of Education at
studier også er godt for helbredet. De som har taget en høje-
re videregående uddannelse er mindre syge, kommer ud for
færre ulykker og er mindre deprimerede end andre personer
med lignende baggrund som ikke har en akademisk eksa-
men bag sig.
Læs mere på: www.hefce.ac.uk/news/default.asp?Page=HE-

FCE/2001/wider_ben.

INTERNATIONALT NYT ▼  
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STUDENTER-SANGFORENINGEN & LUNDS STUDENTSÅNGFÖRENING

MEJERIGTIGE MERITTER – Universitetskandi-

dater har en højere score i hav-det-godt-hed end 

deres kolleger med en kortere uddannelse.
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Af Line Reeh

H ader du snescootere,
gletschere, nordlys og is-
bjørne? Så er Universi-

tetsstudierne i Svalbard, UNIS,
bestemt værd at undgå. Her er
et kursus i ‘Overlevelse i Arktis’
en obligatorisk del af pensum.
Og de studerende hænger som
det naturligste i verden deres
rifler fra sig i garderoben på vej
til forelæsning. Våbnene er til
beskyttelse mod omstrejfende
isbjørne.

UNIS ligger i Longyearbyen,
Svalbard på 78 grader nord.
Øgruppen er norsk, men er lige
så tæt på Nordpolen som på det
norske fastland. UNIS er derfor
et sandt mekka for studerende
og forskere der interesserer sig
for biologi, geologi, geofysik el-
ler teknologi i et arktisk per-
spektiv.

– Miljøet er meget internatio-
nalt, og alle der kommer her er
højt motiverede og interessere-
de – også i hinandens arbejde.
Det giver et godt miljø hvor folk
snakker meget sammen. Det gi-
ver også formidable mulighe-
der for at opbygge et internatio-
nalt netværk, fortæller danske
Ole Humlum der siden efter-
året 1999 har undervist i fysisk
geografi ved UNIS hvor han er
professor.

Al undervisning foregår på
engelsk, og 22 forskellige natio-
ner har i år været repræsentere-
de i UNIS’ brune træbygning på
kanten af Isfjorden. Mens man-
ge studerende vælger at tage et
fuldt semester eller to i Long-
yearbyen, er det også muligt at
følge kortere kurser. Begge kur-
sustyper kræver forudsætnin-
ger der svarer til mindst nogle
års naturvidenskabelige studi-
er. Der er ingen undervisnings-
afgift.

Vigtigt feltarbejde
Signe Aaboe der læser på over-
bygningen på geofysik ved
Københavns Universitet, er en
af de godt 250 der i år har valgt
at prøve kræfter med livet som
universitetsstuderende i Arktis.
Og det har hun ikke fortrudt. 

– Feltarbejdet her er virkelig
et plus. Dels får man praktisk
kendskab til al den teori man
lærer, og så giver det samtidig
et indtryk af hvad et arbejde
som geofysiker senere kan
komme til at indeholde. I
København er alt feltarbejde
sparet væk, siger Signe Aaboe.

Eller som en anden studeren-
de Povl Abrahamsen der har
søgt til Svalbard fra fysikstudiet
ved Columbia University i New
York, udtrykker det:

– Det har givet mine studier
mere retning at jeg her har haft

mulighed for at komme ud og
prøve tingene i praksis. 

For Signe og Poul har feltar-
bejdet blandt andet indbefattet
et togt med skib til havisen i
Framstrædet mellem Grønland
og Svalbard.

Også underviserne ser man-
ge fordele i at befinde sig midt i
det de forelæser om.

– Fordi vi sidder midt i mil-
jøet, er her en virkelig god kob-
ling mellem teori og praksis.
Jeg kan forelæse i en time, hol-
de en kort pause, og så kan vi
tage snescooterne 15 minutter
ud i dalen og se det i praksis.
Man kan lave meget værdifuld
forskning via computermodel-
ler, men de helt store overra-
skelser får man ved at gå ud i
naturen, mener Ole Humlum
der p.t. har orlov fra Geografisk
Institut ved Københavns Uni-
versitet. 

Han har for eksempel netop
haft en specialestuderende fra
Bergen der var specielt interes-
seret i ishuleforskning. Forde-
len ved Svalbard er i den sam-
menhæng at det er så koldt at
mange af hulerne er bundfros-
ne så man kan gå ind i dem om
vinteren. Og inde i bunden af
en ishule under Longyear-
bræen, cirka 2 kilometer fra
gletscherens nuværende kant,
fandt de studerende velbevare-
de planter. 

– Ifølge en kulstof 14-date-
ring gled isen hen over dem
omkring år 400. Så vi ved altså
nu at gletscheren er vokset med
et par kilometer i løbet af de
sidste 1.600 år, forklarer Ole
Humlum.

Økonomien på plads
UNIS der ejes i fællesskab af de
fire norske universiteter, har 14
fastansatte forskere. Derudover
sætter godt 170 gæsteforskere
hvert år deres fingeraftryk på
undervisningen. På den måde
får også de ansatte udbygget
deres egne faglige netværk.

– Det er et privilegium at
være ved et universitet hvor
økonomien er på plads og giver
rum for nye initiativer. Mange
europæiske universiteter er
desværre for tiden økonomisk
klemte, og det sætter naturlig-
vis sit præg på dagligdagen.
Her har jeg et budget der tilla-
der at jeg kan invitere eksperter
fra hele verden, siger Ole Hum-
lum. Det norske storting har
netop bevilget penge til en kraf-
tig udvidelse af UNIS. Den nye
forskningspark forventes at stå
færdig i Longyearbyen til efter-
året 2003.

Tyve minusgrader
Ud over de faglige udfordringer
byder et ophold i Arktis også på
mange personlige udfordringer.

Gennemsnitstemperaturen i
Longyearbyen er 6 grader om
sommeren og 14 minusgrader
om vinteren. Perioder med
temperaturer under 20 minus-
grader er dog ikke ualmindeli-
ge, så de studerende må blandt
andet lære hvordan man be-
skytter sig mod forfrysninger. 

– Nogle af de studerende er
næsten overvældede i starten.
Men det går jo fint. De lærer at
skyde, at sejle i gummibåd og
at svømme i land i overlevelses-
dragter og så videre. Man kan
næsten se hvordan det mentalt
får dem til at vokse flere centi-
meter, fortæller Ole Humlum. 

Midnatssol 
og svalbardrener
Det arktiske landskab er alle-
stedsnærværende på UNIS. Fra
de studerendes læserum på
tredje sal er der udsigt over is-
fjorden til den ene side og over
Longyeardalen til den anden –
ofte tilsat et par græssende
svarlbardrener. Sommeren by-
der på fire måneder med mid-
natssol. Ikke desto mindre til-
bringer de studerende generelt
meget tid på universitetet, for-
tæller Signe Aaboe.

– UNIS er som et andet hjem.
Her er hyggeligt så man kom-
mer nemt til at bruge alt for
meget tid her. Vi spiser her,
hænger ud her, har biograf, stu-

dierum og så videre her, forkla-
rer hun.

Hvis man kan løsrive sig, har
selve Longyearbyen også en del
at tilbyde. Byen der er vokset
ud af kuldriften, har 1.500 ind-
byggere og en hastigt voksende
turistindustri. Der er bibliotek,
butikker, svømme- og sports-
haller, kor, orkestre, løbeklub,
fem restauranter og danseste-
det ‘Huset’. Sidstnævnte ligger
belejligt tæt på Nybyen hvor
studenterkollegierne ligger. 

Fra Nybyen er der til gengæld
hele tre kilometer ned til UNIS’
bygning ved Isfjorden. Så det
kan være en barsk omgang at
kæmpe sig frem til forelæsning
gennem vind og vejr. Som Povl
Abrahamsen grinende siger: 

– Der er dage hvor det er
svært ikke at blive blæst af ve-
jen. Så det hænder at der bliver
taget en taxa! ■

Line Reeh er freelance-skribent
og cand.mag. i Moderne kultur
og kulturformidling fra KU

UDLANDSOPHOLD ▼

BESKYTTELSE – Geofysik-

studerende Signe Aaboe med sin

riffel foran studenterkollegierne i

Nybyen.

Med vildmarken som laboratorium
På verdens nordligste universitet læser man 

ikke bare om Arktis. Man oplever det
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Feriefonden tager nu hul på
vintersæsonen som stræk-
ker sig fra uge 50 til og med

uge 19. Der bliver trukket lod
om retten til et hus i jule-, vin-
ter-, eller påskeferien. De som
deltager i lodtrækningen, skal
være opmærksomme på at man
tegner sig for en hel uge. Bestil-
ling af enkelte dage i f.eks. ju-
len eller weekender i foråret
2002 kan ske fra den 1. novem-
ber. 

Feriefondens telefonnummer
er 3532 2791. 

Telefontiden er mandag, tirs-
dag, torsdag og fredag mellem
kl. 12.30 og 14.30.

Jul/nytår:
Uge 52 (22/12 -29/12)
Uge 1   (29/12 - 5/1)

Vinterferie:
Uge 7 (9/2 - 16/2)
Uge 8 (16/2 - 23/2)

Påske:
Uge 13  (23/3 - 30/3)
Uge 14 (30/3 - 6/4)

Husdyrallergikere  
Det er ikke tilladt at medbringe
husdyr i Liseleje- og Silkeborg-
huset.

Yderligere informationer om
Feriefondens huse kan findes
på  www.ku.dk/ferie.

Feriefonden råder over 17
dejlige feriehuse. Geografisk er
husene fordelt med 15 i Dan-
mark og 2 i Sverige. En ferieuge
beregnes fra lørdag  kl. 14.00 til
den efterfølgende lørdag kl.
14.00. 

Weekendudlejninger fra fre-
dag til søndag.

Husene er fuldt monterede,
der er elvarme/pejs, varmt
vand, toilet og brusebad,
gas/elkomfur og køleskab. End-
videre er der radio/tv og fire
cykler i alle huse. Der er ligele-
des telefon i alle huse – undta-
gen i Väset.

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

Lodtrækning på edb
Lodtrækningen foretages elek-
tronisk. Lodtrækningssystemet
fungerer på følgende måde:

1. Alle førstegangsdeltagere
starter med en anciennitet på
0.

2. Når en lodtrækning er foreta-
get, vil alle tabere automatisk
få tildelt ét anciennitetspoint
mens vindernes anciennitet
vil blive nulstillet.

3. Der foretages to årlige lod-
trækninger; én til sommerpe-
rioden og én til vinterperio-
den. Anciennitetsoptjeningen
i de to perioder vil blive holdt
adskilt. Det betyder at en vin-
der til fx juleferien kun bliver
reguleret i sin anciennitet i
forhold til vinterlodtræknin-
gen det efterfølgende år. Det
har altså ingen indflydelse på
den anciennitet vedkommen-
de har stående i sommerpe-
rioden.

Ansøgningen, der skal være 
Feriefonden i hænde senest fre-
dag den 21. september, stiles
til:

Feriefonden Københavns
Universitet 
Nørregade 10
Postboks 2177
1017  København K.

Senest torsdag den 11. oktober
2001 vil man have modtaget
svar på om man har været hel-
dig i lodtrækningen. ■

Nordsjælland

Tibirke ved Tisvilde. 
Huset er beliggende på smuk 2953 kvm. natur-
grund, rig på dyre- og fugleliv. 

Indretning: Huset er beregnet til 5 personer.
Stuen er inddelt i opholdsafdeling og spiseafde-
ling med åbent køkken, komfur med keramisk
plade, emhætte og køle/fryseskab. Desuden ba-
deværelse med bruseniche og entre med garde-
roberum. I stuen trappe til 1. sal med 2 sove-
værelser med dobbeltsenge. Der er tillige en so-
veplads i stuen. Klinkegulve m. varme, elvarme
og brændeovn.

Pga. den meget stejle trappe til 1. sal er huset
ikke velegnet til små børn og gangbesværede.

Ugepris i højsæsonen: Kr.  1.600.

Saunte ved Hornbæk Plantage. 
Isoleret sommerhus på beplantet grund i som-
merhusområde. 

Indretning: Huset er beregnet til 5 personer,
og der er barneseng og høj stol. Stue med køk-
ken, 3 soveværelser og stort brusebadeværelse.
Desuden farve-tv og ghettoblaster.

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

Transport: Nær busstop til Helsingør, Hornbæk
og Gilleleje.

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.400.

Hald Strand. Mellem Liseleje og Hundested.
Stort helårsisoleret træhus på dejlig stor beplan-
tet grund. Terrasse med delvis overdækning. 

Indretning: Huset har 4 soveværelser med 8
sovepladser, opholdsstue, køkken, ét toilet m.
bruser og ét toilet m. vaskemaskine.

Afstand til strand: 5 min. gang til sti med trap-
pe til stranden.

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.500.

Liseleje, Hyllingebjergvej 52 B. 
Direkte til Kattegat med pragtfuld udsigt. 46
kvm. hyggeligt og velindrettet helårsisoleret Kal-
mar fritidshus samt carport med udhus. Stor ud-
sigtsterrasse med delvis overdækning. Huset er
bygget i 1984 og ligger på lukket grund med god
kystsikring ca. 700 m. fra Liseleje bymidte.

Indretning: Entre, opholdsstue med brænde-
ovn, åbent køkken, soveværelse og køjeværelse
samt badeværelse med brusekabine. Beregnet til
4 personer.

Transport: Tog til Frederiksværk, derfra bus til
Liseleje. 

Afstand til strand: Direkte adgang til strand fra
grunden.

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.500.

Lundeborg

Huset ligger på vejen mellem Nyborg og
Svendborg med udsigt til Langeland. 

Indretning: Lille køkken, stor stue med trap-
pe til 1. sal med 1 dobbelt og 2 enkeltværelser
samt et værelse med køjeseng. Desuden bade-
værelse med brusebad. Der er en lukket have
og udestue.

Afstand til strand: Direkte adgang til strand
fra grunden.

Ugepris i højsæsonen: Kr.  1.800.

Blåvand

Kringsvej 3, Blåvand. 
Helårsisoleret sommerhus tæt ved Vesterhavet. 

Indretning: Der er 6 sovepladser. Der er bar-
nestol og -seng i huset. Tillige vaskemaskine
og sauna.

Afstand til strand: Ca. 300 m.
Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.900.

Ærø

Lærkegade 10, Marstal. Fuldt moderniseret
helårshus, opført ca. år 1900 (i den gamle by-
del). 

Indretning: Beregnet til 5 personer. Køkken
med spisekrog, stor stue, 2 soveværelser med
skrå vægge. Moderne badeværelse med brus-
eniche. Fjernvarme. Ugenert gårdhave. 

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.400.

Læsø

Skuret, Øster Havn. 
Sommerhus beliggende på naturgrund med
fyr og lyng i et af de smukkeste områder på
Læsø. 

Indretning: Beregnet til 8 personer. Stue
med køkken, 1 soveværelse og 3 køjerum. 
Intet tv og ingen antenne.

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

Afstand til strand: Ca. 1 km. til flotteste klit-
strand. 

Ugepris i højsæsonen: Kr.  1.200.

Silkeborg

“Toppen” ved Julsø ligger fantastisk smukt på
stor naturgrund med udsigt over Julsø. 

Indretning: Beregnet til 6 personer med stor
stue og køkken, 2 soveværelser og køjerum.

Transport: Hvis ikke man har bil, skal man
være opmærksom på at huset ligger ca. 3 km.
fra Laven station og der er ca. 6 km. til nærme-
ste supermarked.

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.900.

Lodtrækning 
om feriehus 
til jule-, vinter-,
og påskeferien

MARIELYST



U N I V E R S I T E T SAV I S E N  13  . 2 0 01 15

Sådan udfylder du skemaet

Udfyld skemaet tydeligt.  Skriv fuldt CPR-nummer idet det er vores eneste indgang til EDB-syste-

met. Alle ansøgninger behandles fortroligt, men ansøgninger uden CPR-nummer kan ikke behand-

les!

Der må kun indsendes én ansøgning pr. medarbejder. Medarbejdere der søger sammen, skal gøre

opmærksom på det i rubrikken  “Jeg søger sammen med”. Husk at skemaet skal være Feriefonden

i hænde senest den 21. september 2001.

Ansøgningsskema til jule-, vinter- eller påskeferien
Husnumre:

1. Skuret, Læsø 

2. Toppen, Silkeborg  (husdyr ikke tilladt)

3. Hulsig, Skagen                                 

4. Blåvand                                        

5. Marstal, Ærø                                 

6. Stendiget, Sejrøbugten                 

7. Nålevænget, Sejrøbugten              

8. Hald Strand, Hundested                  

9. Liseleje (husdyr ikke tilladt)

CPR-nummer:

Navn:

Arbejdssted:

Privatadresse:

Postnummer:

Lokaltlf.: Evt. privat tlf.:

Angiv den periode du ønsker i prioriteret rækkefølge (f.eks. 1. uge 13.  2. uge 14. 3. uge 52)

1.

2.

3.

Husønske: (angiv husnumre i prioriteret rækkefølge)

1. 2. 3. 4. 5.

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

1.

2.

3.

Sejrøbugten

“Stendiget”, Tengslemark Lyng. 
Helårsisoleret sommerhus med overdækket

terrasse beliggende på beplantet grund.
Indretning: Beregnet til 6 personer. Stue

med køkken, 2 soveværelser og 1 køjerum.
Toilet med brusebad. Desuden brændeovn.

Handel: Nærmeste købmand ligger i Lumsås
(ca. 3 km.) 

Afstand til strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.400.

“Nålevænget”, Tengslemark Lyng. 
Stort bjælkehus med anneks på gammel be-
plantet grund. 

Indretning: Beregnet til 6 personer. Stue,
køkken/spisestue samt 3 soveværelser. Annek-
set indeholder stue med 3 sovepladser og der
er et køjerum med 2 pladser (– kan kun benyt-
tes om sommeren). Karbad og sauna. 

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.600.

Bornholm

Huset ligger ved Sandkås ca. 2 km. fra Allinge
i et smukt område med klipper. Indretning: 
To etager. Køkken, spisestue, soveværelse og
køjerum i stueetagen og soveværelse, stor stue
med brændeovn og havudsigt på 1. sal. Tillige
stort badeværelse med brus og vaskemaskine.
I alt plads til 7 personer samt et lille barn. Der
er to terrasser og have.

Transport: Busforbindelse fra Rønne (linie
2) med stoppested ca. 500 m. fra huset.

Afstand til strand: Ca. 1. km.
Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.800.

“Bondehuset” i den lille havneby Vang på vest-
kysten tæt på Hammershus ruiner. Omegnen
er smuk med klipper og skov, men uden bade-
muligheder. 

Indretning: Beregnet til 7 personer. Stue
med køkken og 4 soveværelser, barneseng og 
-stol. Stort brusebadeværelse. Der er oliefyr og
brændeovn.

Handel: 7 km. til Sandvig/Allinge.
Transport: Bus fra havnen i Rønne til Hasle,

stoppested tæt ved huset.
Afstand til strand: Allinge/Sandvig, ca. 

8 km.
Ugepris i højsæsonen: Kr.  1.600.

10. Saunte, Hornbæk

11. Marielyst, Falster

12. Vang, Bornholm

13. Sandkås, Bornholm

14. Lundeborg, Fyn

15. Landeryd, Sverige

16. Väset, Sverige

17. Tibirke, Tisvildeleje 

KUN FOR ANSATTE

STENDIGET HULSIG VED SKAGEN

Skagen

Hulsig, Skagen.
Huset ligger 12 km. syd for Skagen og er et mo-
derne og velholdt bjælkehus på 75 kvm. 

Indretning: 6 sengepladser, hvoraf 2 er i køje-
værelse. Der er brændeovn og elvarme. 

Afstand til strand: Ca. 1 km gennem et dejligt
plantage- og klitterræn.

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.900.

Marielyst

Bekkasinvej, Stovby Klit. Et lille, men velindrettet
sommerhus.
Indretning: Der er plads til 5 personer. Stue med
køkken, 3 soveværelser, brusebadeværelse. El-
varme, men ingen pejs eller brændeovn.

Handel: Ca. 15 min. gang til Marielyst by.
Afstand til strand: Tæt ved flot badestrand.
Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.400.

Sverige

“Väset”, Kulltorp, Jönköping Län (mellem Breda-
ryd og Gnösjö.) 
Smuk natur med Storemose, Sveriges måske
største sydlige naturreservat. Det kendte ski-
sportssted Isaberg ligger ca. 30 km. fra huset. 

Indretning: Huset er en Västkyst-stuga, 54
kvm., helårsisoleret med elvarme og pejs. Bereg-
net til 4 - 6 personer. Stor stue med terrasse, 2 so-
verum, køkken og spiseplads. Ingen telefon.

Handel: Nærmeste indkøbssted er Kulltorp (2
km.)

Transport: Huset kan nemmest nås med bil,
men der går også tog til Gnosjö - derfra taxa til
Väset.

Ugepris i højsæsonen: Kr.  1.200.

“Annelund”, Landeryd, Hyltebruk kommune. 
Smukt beliggende, velindrettet helårshus store
stille skove.

Indretning: Hus med gæstehus er beregnet til
7 personer. På stor grund er opført 4 huse: Ho-
vedhus, stor garage, brændehus, værksted samt
gæstehus. Hovedhuset er i to etager med 5 sove-
pladser, stue med porcelænskakkelovn, rumme-
lig forstue, stort køkken med spisekrog, sove-
værelse  samt toilet med brusebad. På 1. sal er
der en stue og et kammer. Gæstehuset med plads
til 2 personer har elvarme og pejs. I en nærlig-
gende skovsø ligger en robåd til fri afbenyttelse.

Handel: Lokalt: 2 km. Større og specielle ind-
køb: 10 km.

Transport:  Ca. 2 timers bilkørsel fra Helsing-
borg (Der er togforbindelse til Landeryd).

Ugepris i højsæsonen: Kr. 1.400.
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Af Rasmus Heltberg og 
Jacob Ingemann Olsen

Borgerkrige er et stort og
voksende problem i ulan-
dene. I årene 1980-97 var

i gennemsnit en fjerdedel af
ulandene involveret i en intern
konflikt i et givet år. I alt 44
procent af landene har været
berørt af borgerkrig over de sid-
ste to årtier. Efter Murens fald
er antallet af borgerkrige eks-
ploderet, idet der i 1990’erne
var over dobbelt så mange bor-
gerkrige som i 1980’erne. Alene
i Afrika er der for tiden borger-
krige i 16 lande.

Borgerkrige har store huma-
nitære omkostninger og kan
sætte landenes udvikling tilba-
ge med årtier. Hvorfor er der så
mange borgerkrige? 

Mange forklaringer er blevet
bragt på banen i debatten om
årsagerne til ulandenes borger-
krige. Specielt i afrikanske sam-
menhænge taler man ofte om
kolonitidens tilfældige grænse-
dragning der skabte multi-etni-
ske nationalstater på kryds og
tværs af de traditionelle stam-
megrænser. Den udbredte fat-
tigdom i ulandene spiller givet-
vis også en rolle. Andre lægger
mere vægt på hurtig befolk-
ningsvækst og pres på knappe
naturressourcer når borgerkri-
ge skal forklares. En del forske-
re forudsiger sågar at fremti-
dens krige vil blive udkæmpet
om adgang til vand.

En økonomisk tilgang kan
hjælpe med til at forstå borger-
kriges årsager og konsekvenser.
Bag komplekse og blodige kon-
flikter gemmer sig ofte enkelt-
personers kyniske kalkuler af
indtægter og udgifter. Økono-
miske betragtninger skal dog
ikke stå alene – historiske, poli-
tologiske og sociologiske vink-
ler spiller naturligvis også ind.

I denne kronik gives med ud-
gangspunkt i økonomisk forsk-
ning et overblik over væsentlige
forhold der forårsager og for-
mer borgerkrige. Dernæst dis-
kuteres hvorfor det ofte er så
vanskeligt at få borgerkrige af-
sluttet med en permanent fred. 

Grådighed 
og utilfredshed
Der er to direkte årsager til bor-
gerkrige; grådighed og util-

fredshed (‘greed and grievan-
ces’ på engelsk). Fagøkonomer
lægger mest vægt på enkeltper-
soners grådighed som forkla-
ring på borgerkrige, mens so-
ciologer hælder mere til forkla-
ringer der betoner gruppers og
klassers kollektive utilfredshed.

Enkeltpersoners grådighed
kan føre til krig når incitamen-
tet til at starte et oprør er tilpas
stort i forhold til omkostninger-
ne. Det lyder måske kynisk,
men når man tænker på hvilken
rolle diamanter, guld, olie og
elfenben spiller for Afrikas kon-
flikter, er det ikke overrasken-
de. Det er tragisk at borgerkrige
beriger nogle få (som regel på
begge sider), mens de forarmer
flertallet. Det er blandt andet
derfor at mange krige er så
svære at afslutte.

Borgerkrige drevet af util-
fredshed bunder oftest i at be-
stemte samfundsgrupper eller
klasser diskrimineres og forar-
mes relativt i forhold til andre
grupper i forbindelse med ad-
gang til jord, vand, uddannelse,
sundhedsydelser, infrastruktur
eller politisk indflydelse. Op-
rørene i Mellemamerika og Fi-
del Castros revolution i Cuba er
eksempler herpå.

Oprør motiveret af utilfreds-
hed sammenlignes nogle gange
med en protestbevægelse som
det ikke lykkes at vinde indfly-
delse gennem fredelige meto-
der. Oprør der bunder i grådig-
hed, kan sammenlignes med en
mafia organisation, bare større,
farligere og med lidt andre mål. 

Der er to mål for oprør: Op-
rørere ønsker enten at overtage
den statslige magt eller at bry-
de væk fra den for at danne en
ny stat.

Fællestræk 
ved borgerkrige
Uanset oprørets mål og dets år-
sag er der en række fælles ka-
rakteristika for borgerkrige.

For det første forsøger op-
rørerne at erobre finansierings-
kilder. Våben, ammunition, 
udstyr, løn og mad til soldater 
koster penge. Regeringshære er
oftest skattefinansierede, mens
oprørsbevægelser er nødt til
selv at skaffe finansiering enten
fra udenlandske regeringer el-
ler via indenlandske kilder. De
indenlandske ressourcer der of-

test finansierer oprør, er guld,
diamanter, narkotika og andre
primære eksporterhverv. Altså
værdifulde ressourcer, hvis pro-
duktion er geografisk koncen-
treret og immobil, og dermed
et godt ‘skatteobjekt’ for op-
rørere. Andre indtægtskilder er
gidseltagning og afpresning af
landsmænd i ind- og udland. 

Den anden mulighed er at
oprørere finansieres af et andet
lands regering. Under den kol-
de krig udspilledes mange
såkaldte ‘stedfortræderkrige’.
Oprørsbevægelser rundt om-
kring i ulandene fandt det nemt
at få støtte fra USA eller Sovjet-
unionen ved at appellere til den
‘rigtige’ ideologi. I dag er arabi-
ske oliepenge involveret i et-
nisk-religiøse konflikter, blandt
andet i Afrika og Afghanistan.

Hvis oprørernes finansiering
tørrer ind, er de før eller siden
tvunget til at stoppe konflikten.
Det er derfor man internatio-
nalt taler om at stoppe salget af
de såkaldte ‘bloddiamanter’ der
er udvundet i konfliktområder 
i Afrika, og hvis salg skaffer
penge til oprørernes våben. Og
det er derfor man diplomatisk
lægger pres på lande som Li-
byen der støtter oprørsbevægel-
ser i nabolande. 

Et andet karakteristika er at
undertrykkelse og uretfærdig-
heder påkaldes af alle oprørs-
bevægelser. Vrede over uretfær-
digheder, reelle eller indbildte,
skærper nemlig sammenholdet
blandt oprørere og giver moti-
vationen et løft. Både den suc-
cesrige Eritrean People’s Libe-
ration Front og Pol Pots Khmer
Rouge fjernede således rutine-
mæssigt sine tropper fra fron-
ten for at give dem ‘ideologisk’
træning.

I praksis er det svært eller
umuligt at vide om en konflikt
er forårsaget af grådighed eller
utilfredshed. Grådighed og util-
fredshed eksisterer nemlig side
om side. Oprørerne er under al-
le omstændigheder nødt til at
plyndre eller pengeafpresse
hvis de ikke får udenlandsk
støtte. Og udnyttelse af etniske
konflikter – indbildte eller reel-
le – er mange gange den nem-
meste måde for politikere og
oprørsledere at skabe gruppefø-
lelse og rekruttere tilhængere.

For det tredje skyldes de fle-

ste dødsfald sjældent de direkte
kamphandlinger. Sammenbrud
i sundhedsvæsenet, landbruget,
transportnettet og handelen
forårsager ofte langt de fleste
dødsfald. Den fattige civilbe-
folkning er gidsler i særinteres-
sernes kampe.

For det fjerde er borgerkrige
sjældent begrænset af nationale
grænser. Sikkerhedspolitisk
tænker man på borgerkrige som
selvstændige landes interne an-
liggender (og blander sig uden-
om). Det er forkert – borgerkri-
ge er internationale i deres år-
sager og konsekvenser. 

Borgerkrige har globale fi-
nansieringskilder – enten fra
oversøisk salg af råvarer som
diamanter eller narkotika eller
fra udenlandske regeringer. Og
de har store konsekvenser for
flygtningestrømme, sikkerhed,
handel, investeringer, spred-
ning af smitsomme sygdomme,
miljøet, humanitær bistand,
smugling af våben og narkotika
med videre på regionalt og glo-
balt plan. Løsninger på konflik-
terne er ligeledes internationa-
le: fredsskabende eller fredsbe-
varende operationer, udvik-
lingsbistand, boykot af eksport
fra konfliktområder og så vide-
re.

Det er derfor tankevækkende
hvor lidt de rige lande gør for at
standse salget af diamanter fra
borgerkrigsramte lande som
Angola og Sierra Leone, hvor
diamanter spiller en helt af-
gørende rolle. Især i lyset af
hvad den vestlige verden i
øvrigt forgæves bruger af mid-
ler på at standse narkotika. Et
internationalt stop for diamant-
salg ville potentielt kunne gen-
nemføres relativt nemt da dia-
manter, modsat den illegale og
spredte smugling af narkotika,
handles på legale og centralise-
rede markeder.

Årsagen til oprør
Lad os gå tilbage til spørgsmå-
let om hvorfor der er så mange
borgerkrige i ulandene. En ræk-
ke økonomer har foretaget sta-
tistiske undersøgelser af hvilke
faktorer der især udløser risiko
for udbrud af en borgerkrig.
Disse studier viser at de vigtig-
ste risikofaktorer er stor fattig-
dom og underudvikling, mid-
delhøj grad af etnisk mangfol-

dighed, afhængighed af primær
ressourceeksport samt en stor
befolkning.

Fattige lande (målt ved ind-
komst per indbygger) har langt
større risiko for udbrud af en
borgerkrig (og længere varig-
hed per konflikt) end bedrestil-
lede lande. Fattigdom er altså
med til at udløse konflikter. Pri-
mært fordi fattige mennesker
og lande har langt mindre at ta-
be ved at indgå i en væbnet
konflikt. Høj ulighed i samfund
med fattigdom og mangel på le-
gitime leveveje er en spræng-
farlig cocktail. 

Hvad med etniske modsæt-
ningsforhold og koloniale stats-
grænser der skabte lande med
mange stammer? Ikke overra-
skende har homogene lande en
lav risiko for krig. Mere overra-
skende gælder det samme for
stater med en høj grad af
såkaldt etnisk-lingvistisk mang-
foldighed, hvor mange relativt
små folkeslag lever sammen.
Den største krigsrisiko indtræ-
der i lande med middelhøj grad
af etnisk mangfoldighed, hvor
to eller tre omtrent lige store
grupper deler stat. Forskerne
forklarer dette forhold med den
lethed hvormed etnisk basere-
de oprørsgrupper kan organise-
res og holdes sammen.

Hvad med naturrigdomme?
Paradoksalt nok kan indbrin-
gende naturressourcer som olie
og mineraler bidrage til øget
usikkerhed for et lands borgere.
Ressourcerigdom skaber nem-
lig ensidige og afhængige øko-
nomier, store makroøkonomi-
ske svingninger, korruption
samt øget krigsrisiko. Især af-
hængighed af eksport af pri-
mære varer øger risikoen for
krig og borgerkrig betragteligt
(i hvert fald indtil et vist
punkt). Det skyldes simpelthen
at tilstedeværelsen af primære
eksportvarer udgør et vigtigt
incitament og en potentiel fi-
nansieringskilde for oprørere.

Mere tankevækkende kon-
kluderer den engelske økonom
Paul Collier, der er chef for Ver-
densbankens forskningsafde-
ling, at Afrikas mange konflik-
ter ikke skyldes de afrikanske
staters etniske sammensæt-
ning. Mange lande i Afrika har
nemlig en så høj grad af etnisk
fraktionalisering at muligheden

for nemt at skabe sammenhold
i en oprørsstyrke baseret på et-
nisk identitet ikke er til stede. I
stedet peger Paul Collier på
Afrikas afhængighed af natur-
ressourceeksport samt den ud-
bredt fattigdom som de under-
liggende årsager til de mange
konflikter i Afrika.

Endelig har store lande større
tilbøjelighed til borgerkrig, gi-
vetvis fordi tilskyndelsen for en
relativ rig eller politisk under-
repræsenteret region til at bry-
de væk er større. 

Alt dette har konsekvenser
for hvad landene selv og Ver-
denssamfundet kan gøre for at
forebygge konflikter. Landene
skal udvikles og økonomierne
diversificeres. Fattigdom skal
bekæmpes og en mere retfær-
dig fordeling bør tilstræbes. Ve-
jen frem er bedre økonomiske
politikker, åbenhed i regerings-
førelsen, investeringer, fattig-
domsorienteret udviklingsbi-
stand og international støtte i
form af markedsadgang for
ulandenes varer til de rige lan-
des markeder.

Angola og Mozambique
De to afrikanske lande Angola
og Mozambique illustrerer na-
turressourcernes altafgørende
betydning for at finansiere op-
rør. Begge lande opnåede selv-
stændighed i 1975 efter blodige
befrielseskrige. Begge led der-
efter under langtrukne og bru-
tale borgerkrige. 

I Mozambique var Renamo-
oprørerne en marionethær for
Sydafrikas apartheidstyre der
målrettet søgte at destabilisere
landet og smadre dets økono-
mi. 

Renamo var helt og aldeles
afhængig af støtten fra Sydafri-
ka. Da denne støtte ophørte i
begyndelsen af 1990’erne som
følge af Sydafrikas demokrati-
sering, sluttede Mozambiques
borgerkrig. Landet har nemlig
ingen ressourcer der er egnede
til at finansiere en oprørsstyrke. 

Efter våbenhvilen i 1992 og
fredsafslutningen i 1994 er lan-
det blevet hurtigt genopbygget
takket være en stor indsats fra
bistandsdonorerne, blandt an-
dre Danmark. Millioner af
flygtninge og internt fordrevne
er vendt hjem, mange efter 15
år i flygtningelejre. Der er en

VIDENSKABET
ØKONOMI

Borgerkrigens økonomi
Hvorfor slås de så meget i ulandene? 
Økonomisk forskning kan hjælpe med at forstå 
borgerkriges årsager og konsekvenser
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ber det ofte. Til den genopbyg-
ning der er altafgørende for at
sikre en varig og stabil fred, er
offerviljen sjældent stor når
krigshandlingerne er stoppet
og krigskorrespondenterne
rejst hjem. ■

Rasmus Heltberg er lektor på
Økonomisk Institut og tilknyttet
‘Development Economics Re-
search Group’ (DERG), som er en
gruppe af forskere inden for ud-
viklingsøkonomi. Han forsker i
landbrug, naturressourcer og
fattigdom i ulandene og undervi-
ser i udviklingsøkonomi på øko-
nomistudiet.

Jacob Ingemann Olsen er nybagt
cand.polit. Han forsvarede den
16. august sit afsluttende specia-
le på økonomistudiet med titlen
‘Økonomiske aspekter af borger-
krige og voldelige interne kon-
flikter’.

stor økonomisk fredsdividende
ved at folk der hidtil har været
tvunget til et passivt liv i en
flygtningelejr, atter kan dyrke
deres jord. 

Freden holder, og Renamo er
i dag landets største oppositi-
onsparti. Den hurtige genop-
bygning, muliggjort af et sær-
deles højt bistandsniveau og
fraværet af en finansieringskil-
de for en oprørsstyrke, betyder
at en ny borgerkrig ikke virker
sandsynlig. 

Modsat i Angola. Jonas Sa-
vimbis Unita-oprørere fik en
overgang støtte fra både Syd-
afrika og USA. Da støtten op-
hørte, gjorde kontrollen over
landets rige diamantminer det
muligt for Unita at fortsætte
kampene med uændret styrke.
Diamanterne i Angola vanske-
liggør derfor en fredsslutning,
for hvorfor skulle oprørsleder-
ne i Angola frivilligt afgive kon-
trollen over diamantminerne?

Den vanskelige fred
Det er ofte svært at finde varige
fredsløsninger. Ikke alene har
borgerkrige en tendens til at
skabe eller forstærke etniske
modsætningsforhold og etnisk
had som det efterfølgende er
svært for begge parter at tilgive

(Rwanda, Balkan). Der er også
økonomiske motiver i at holde
konflikten i gang idet visse
grupper på begge sider tjener
store penge i krigstid. Det gæl-
der især de dele af erhvervslivet
der tjener på krigsskabte mono-
polsituationer, smugling og
korruption i forbindelse med
militære leverancer. 

En del oprørsbevægelser
smuldrer og bliver til gangster-
bander der lever af plyndring
og kidnapning (som i Colom-
bia). I fattige og økonomisk
stagnerende økonomier kan
oprør og/eller væbnet krimina-
litet ofte forekomme den bedste
(eller eneste) jobmulighed for
arbejdsløse unge mænd. Ofte er
det derfor afmønstrede eller
deserterede regeringssoldater
der slår sig på bandevirksom-
hed. Risikoen for nye konflikter
er derfor især høj i post-konflikt
områder hvor våben er nemme
at skaffe og mange mænd har
træning og erfaring i at bruge
dem. 

Det internationale samfund
bør derfor støtte lande i den
vanskelige post-konflikt situati-
on. Først og fremmest er det
vigtigt at komme hurtigt i gang
med genopbygning af den fysi-
ske infrastruktur og statens in-

stitutioner således at rammerne
for hurtig og diversificeret øko-
nomisk vækst er til stede. Mine-
rydning, demobilisering af de
kæmpende samt genhusning af
flygtninge bør støttes. Samtidig
er det vigtigt at væksten forde-
les på en mere lige og retfærdig
facon end før konflikten såle-
des at årsagerne til oprør ikke
opstår på ny.

Mange lande oplever relativ
høj økonomisk vækst efter en
konflikts afslutning. Det sker
når bønderne kan vende hjem
til deres marker, når fabrikker-
ne igen kan tage den fysiske ka-
pital i brug, når transportnettet
tillader varerne at bevæge sig
ubegrænset rundt i landet, og
når staten atter kan bruge sine
indtægter på bedre ting end mi-
litært isenkræm.

Hurtig genopbygning og
vækst er mulig, men det kræver
at freden opfattes som varig.
Alt for mange fredsaftaler over-
holdes ikke af den ene eller

begge parter. En utroværdig
fred har ikke den samme freds-
dividende. Frygten for et nyt
krigsudbrud skræmmer in-
vestorerne væk og holder flygt-
ningene i deres lejre. Krige
kræver dødsofre på slagmarken
og opnår mediedækning mens
kampene foregår. Men de øko-
nomiske og humanitære skade-
virkninger indtræder både før,
under, imellem og efter kamp-
perioder.

Forventningen om en krigs
(gen)udbrud kan medføre gen-
oprustning og nye flygtninge-
strømme og kan derfor være
særdeles kostbar. Det er derfor
især glædeligt at Danida sidste
år gjorde konfliktforebyggelse
til et af grundprincipprne i
dansk udviklingsbistand.

Humanitær hjælp er med til
at afbøde nogle af borgerkrige-
nes tragiske følger. Men hvis ri-
sikoen for en ny konflikt skal
formindskes, er støtte til genop-
bygning også vigtig, og her kni-

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 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.  

LEMLÆSTET – Angolanske

hyrder lemlæstet af landminer

venter her på behandling i Cunge

Village i det centrale Angola. Den

brutale borgerkrig i Angola har 

siden de sydafrikanske landes løs-

rivelse fra Portugal i 1975 haft

450.000 ofre.
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Af Erik Brinch Petersen 

D er er de pludselige øje-
blikke hvor man forstår
en sammenhæng, og en

sammenhæng som man ikke før
har skænket en tanke. I virke-
ligheden er det vel disse øje-
blikke man som såkaldt forsker
længes efter og lever højt på!
Som kunstprofessoren Bjørn
Nørgaard udtrykker det: “Man
har sine klare øjeblikke”. 

Desværre er de for os andre
alt for sjældne. En gang imel-
lem kan de dog ligefrem være
af følelsesmæssig karakter. El-
ler rettere, de starter vist altid
på det følelsesmæssige plan og
må herefter underbygges med
en masse ræsonnementer for at
blive til videnskabelige påstan-
de. 

Det sidste vil jeg dog i denne
sammenhæng overlade til an-
dre og klogere hoveder end jeg
selv. Det er heller ikke fordi de
to oplevelser sådan set har no-
get med hinanden at gøre, men
en sammenstilling af dem gav
mindelser om dengang man for
første gang blev belært om
Guds allestedsnærværelse eller
hørte om verdensrummets uen-
delighed. 

Den første oplevelse –
Grønland
Den første oplevelse fandt sted
på Grønland, nærmere bestemt
yderst på Nuussuaq halvøen i
den nordlige del af Diskobug-
ten, under sommerens rekog-
noscering efter den grønland-
ske stenalders råmaterialer.

Og hvorfor nu det, vil den år-
vågne læser spørge med alle

tegn på forbavselse. Altså,
hvorfor lede efter stenalderens
råmaterialer når vi nu hellere
vil se oliefund fra samme områ-
de? Vi er jo kommet ind i det
21. århundrede, og det er Grøn-
land faktisk også! 

Men en ph.d-student fra for-
historisk arkæologi og hans
gamle vejleder var ikke desto
mindre på rekognoscering, og
det på en tur sponsoreret af Det
Humanistiske Forskningsråd og
med flittig brug af universite-
tets undersøgelsesskib M/S
Porsild af Qeqertarsuak samt
en utæt gummibåd der skulle
pumpes hver morgen. Med dis-
se rammer kan vi roligt erklære
turen for en videnskabelig ud-
forskning. 

For os lå og ligger problemet
dog i at stenalderbopladserne i
den sydlige del af Diskobugten
er fyldt med redskaber af kil-
liaq, chalcedon, agat og jaspis,
alle råmaterialer som kun kan
stamme fra Nuussuaq halvøen.
Det har man faktisk vidst de
sidste to hundrede år lige siden
geologen Giesecke blev tvunget
til at overvintre og oversomre
heroppe i flere år på grund af
en lille korsikaner. 

Så kan vi finde ud af hvor-
dan disse fremmede råmateria-
ler, i fagsproget kaldt for “exo-
tica”, i stenalderen er kommet
fra den nordlige til den sydlige
del af Diskobugten, ja, så er 
der vist meget vi bedre kan for-
stå af inventaret på vore sten-
alderbopladser. Enten er disse
råmaterialer, eller de færdige 
redskaber, blevet handlet fra
person til person eller blevet
hentet hjem over en afstand 

Hvad er sammenhængen mellem
en gammel eskimoisk mødding i
Diskobugten og kasserede compu-
tere på Vandkunsten i København? 
Arkæolog Erik Brinch Petersen 
har i et af sine klare øjeblikke set
forbindelsen

KLARE ØJEBLIKKE – Kontra-

sten mellem Nuussuaq på Grøn-

land og Arkæologisk Instituts

computerrum på Vandkunsten

bringer mindelser om Guds alle-

stedsnærvær og nutidsmenne-

skets dårskab.

på godt 150 kilometer i luft-
linje. 

Men så skulle det ikke være!
Vi fandt ikke de råstofforekom-
ster vi havde drømt om, og det
på trods af, at vi nåede hele
sydkysten igennem, fra Qeqer-
taq over Saqqaq til det store
elvdelta yderst ved Marrat. Vi
fandt dog ud af hvor vi skal le-
de næste gang, og det var vel
også et godt udbytte? 

For der bliver forhåbentlig en
næste gang?

Den anden oplevelse –
København
Den anden oplevelse fandt sted
på Vandkunsten, eller rettere
ved Frederiksholms Kanal i
centrum af København, idet det
helt præcise sted var instituttets
arkivrum for de forhistoriske
medarbejdere. 

Til manges beklagelse bruges
rummet ikke til opbevaring af
de forhistoriske medarbejdere,
men til opbevaring af de forhi-
storiske medarbejderes mange
dokumenter og papirer. Hvem
sagde noget om det papirløse
samfund? Ikke hos os.

Hvad bestod den anden ople-
velse så af? Jo, hele gulvet var
fyldt op med brugte og ubruge-
lige PC’er, nogle forsynet med
en selvklæbende gul etiket med
påskriften “Virker ikke”, andre
uden etiket, men sikkert også
ubrugelige. 

Ikke nok med det, også i en
åben reol var hylderne fyldt op
med maskiner. Og da jeg åbne-
de det låsbare og brandsikre
skab som jeg i sin tid havde an-
skaffet til opbevaring af lånte
oldsager, kom der endnu flere

maskiner til syne. I parentes be-
mærket var der kun én ting at
glæde sig over. Det var lutter
PC’er, ingen Mac’er, som nogle
af os ‘oldtimers’ stadig og
stædigt holder fast ved.

Som arkæolog tvinges man
bestandig til at tage stilling til
hvad der karakteriserer de for-
skellige perioder. Hvad beva-
res, hvad bliver efterladt og
hvad har eventuelt været gen-
brugt – eller ‘recyclet’, som det
hedder i dag?

Faktisk har jeg altid ment at
vores tid kunne karakteriseres
som en ‘wrap around’ periode.
Alt, fra mursten til agurker, bli-
ver pakket ind i plastic. Hvis det
nu tager et lille institut som
vort ti til femten år at fylde et
rum med ubrugelige PC’er,
hvor mange større institutter
ude på fakultetet, ja på hele
Københavns Universitet, har så
fyldt hvor mange rum med hvor
mange kasserede maskiner?
Man bliver helt svimmel, men
forstår nu, hvorfor verdensrum-
met må være uendeligt!

Ren shamanisme?
Viste den første oplevelse så
Guds allestedsnærværelse? Nej,
det gjorde den ikke, men den
viste grønlændernes evne til at
få det mest mulige ud af det
mindst mulige, og hvis det er
tegn på Guds allestedsnær-
værelse, så for min skyld ingen
alarm. 

Vi stod den august-dag foran
en gammel eskimoisk mødding
med et par tørvehuse bag ved,
yderst på Nuussuaq hvor bøl-
gerne kom rullende gennem
Vaigat, “der hvor det altid blæ-

ser”. Ud af møddingen faldt en
enkelt knogle, troede jeg, men
da jeg samlede den op, viste det
sig at være en tildannet ske. 

Først da vi fik kigget nærme-
re på den, afslørede den hele
sin historie. Selve skedelen var
lavet af en hvalknogle der først
havde været tildannet som slæ-
demede. Det var brug og gen-
brug af naturens egne råstoffer. 

En hval er kød til mad, mat-
taq til lækkerier, knogler til red-
skaber og barder til flettede li-
ner. Slædemeder og et hunde-
spand giver mulighed for at
komme rundt i landskabet, og
med en ske kan den nødvendi-
ge varme mad kokkereres. 

Men hvad kan man bruge
kasserede PC’er til? Og hvorfor
opbevare dem i et indre rum,
nogle på gulvet, andre på hyl-
der og andre igen bag brandsik-
re skabslåger? 

Det må da vist kaldes for eks-
perimentel arkæologi hvor tolk-
ningsmulighederne må blive alt
fra ‘kultrum’, over ‘shamanis-
me’ til de ‘sociale og genderspe-
cifikke aspekter ved tastaturer’.
Eller måske det ligefrem kan
fungere som en metafor for vor
periode: Fremmed import, dyr i
anskaffelse, kort funktionsperi-
ode, længere deponeringstid
end brugstid og pladskrævende
selv efter ophør af brug! ■

Erik Brinch Petersen er mag.art.
og lektor på Institut for Arkæolo-
gi og Etnologi.

ESSAY ▼  

Aha-oplevelser ude og hjemme
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Rabat på oplevelser – fx cafebesøg, rejser mm.

Kom ind i BG Bank og hør mere om fordelene ved Plus Klub.
Du kan også læse mere på www.bgbank.dk

Tilknytning af checks, kundekort, lån og kredit sker efter individuel vurdering, herunder almindelig kreditvurdering.
Medlemskab af Plus Klub, der administreres af CIMS A/S, giver adgang til finansielle ydelser leveret af BG Bank, division af Danske
Bank A/S og teleydelser leveret af Telia Telecom A/S.
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H ovedsamarbejdsudvalget (HSU) har i
længere tid arbejdet på retningslinier
for universitetets politik omkring ad-

gang til ansattes e-post og anvendelse af elek-
tronisk post på universitetet. Retningslinierne
med tilhørende bilag er nu vedtaget og kan
ses på universitetets hjemmeside.

Hovedvægten er naturligt nok lagt på hvor-
dan en eventuel adgang til ansattes e-post i gi-
vet fald skal foregå eftersom det er kontrover-
sielt, jævnfør de aktuelle sager der på det se-
neste har været fremme i dagspressen. Hvad
angår anvendelsen af elektronisk post, kan de
lokale samarbejdsudvalg udfærdige supple-
rende retningslinier. 

Lovgrundlag trænger til opstramning
HSU’s arbejde med udfærdigelsen af retnings-
liner er ikke hastet igennem selv om brugen af
e-post er steget ganske betydeligt i de seneste
to år. 

I arbejdsgruppen der fik til opgave at for-
mulere og udfærdige retningslinierne, har der
blandt andet deltaget repræsentanter der bå-
de har den faglige, professionelle og juridiske
fagkyndighed samt tilknytning til Datarå-
det/Datatilsynet, som er den statslige myn-
dighed på området. 

Selve processen omkring tilblivelsen i HSU-
regi af vore retningslinier for e-post har været
interessant med de forskellige juridiske vink-
ler der har været undervejs. Heldigvis lykke-
des det til sidst at få et fornuftigt resultat som
formentligt er det mest vidtrækkende og mest
personalevenlige der kan opnås i forhold til
de begrænsninger og gældende regler der er
affattet i blandt andet Persondatalovgivnin-
gen. 

Men det er min opfattelse at selve lov-
grundlaget trænger til en kraftig opstramning
der i større grad sikrer det enkelte menneske
mod overgreb og urimeligheder.

Ingen adgang for uvedkommende
I vore retningslinier er det formålet at sikre de
ansatte mod uvedkommendes adgang til de-
res elektroniske post og sikre dennes funktion

DEBAT ▼  

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 e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.

TAP’ERT TALT

Overvågning af 
e-post forbudt

optimalt. Derfor er det forbudt for uvedkom-
mende at skaffe sig adgang til ansattes elek-
troniske post. Dog med den undtagelse at
såfremt der fx ved fravær ved sygdom eller fe-
rie eventuelt opstår behov for adgang til den
ansattes tjenstlige e-post, kan andre søge om
tilladelse til at åbne den. 

I disse tilfælde skal der foreligge en beslut-
ning fra enten rektor, universitetsdirektør, de-
kan eller dennes sekretariatschef. Desuden
bestemmes det i vore retningslinier at der er
forbud mod adgang til videnskabelige medar-
bejderes e-post og forbud mod adgang til til-
lidsrepræsentanters personlige e-postadresse
og andre ansatte med behov for personlig e-
post adresse.

Det er min vurdering at de retningslinier vi
er nået frem til er de mest optimale der for
øjeblikket kan opstilles. De sikrer ikke mod at
overvågning kan finde sted, men hvis den lo-
kale leder vil med på en kigger, så kan det kun
ske via rektors eller andres godkendelse. 

Men det har vore lokale ledere selvfølgelig
hverken lyst eller tid til. Skulle der alligevel
være en ubændig trang fra en chefs side til at
kigge en ansat over skulderen, skal både den
ansatte og dennes tillidsrepræsentant skrift-
ligt underrettes om den trufne beslutning.

Hvis nogle har gode og bedre forslag til vo-
re retningslinier omkring e-post, er de natur-
ligvis velkomne, og de kan således indgå ved
den genforhandling der skal ske om to og et
halvt år. 

Behovet for retningslinier på området er
muligvis ikke helt klart for alle endnu, men
den drejning og opmærksomhed e-post har
fået i offentligheden, tyder klart på et behov
som vi også har på universitetet, da vi næppe
heller på det her område adskiller os fra det
øvrige samfund. 

I øvrigt er det vel heller ikke muligt at for-
mulere retningslinier der kan sikre det enkelte
menneske mod den overvågning som finder
sted enten det nu er via ECHELON, PET, FET –
eller hvad de nu hedder alle de kære væsener
der vil beskytte os mod alle de væmmelige
ting vi risikerer at blive udsat for.  ■

■ BOLIGSIKRING

Investeringsstøtte til velbeslåede middelklasseforældre

Det var med glæde at jeg
ved gennemlæsning af
By- og Boligminister Lot-

te Bundsgaards kronik i den
sidste udgave af Universitetsa-
visen kunne konstatere at det
endelig ser ud til at landets re-
gering er begyndt at tage bolig-
problemet i de store universi-
tetsbyer alvorligt. 

I samme avis kan man samti-
dig finde en annonce fra et ad-
vokatfirma der tilbyder rådgiv-
ning ved køb af boliger.

Annoncen er direkte rettet
mod hvad der betegnes ’for-
ældrekøb’. Det vil sige de tilfæl-
de hvor forældre køber ejerlej-
ligheder og efterfølgende udle-
jer disse til deres børn. Ikke 
alene kan dette firma hjælpe
med skøder og lignende, men
de kan sørme også udforme le-
jekontrakten og sørge for at de
unge lejere får søgt boligsik-
ring. 

Annoncen har været trykt i
Universitetsavisen over flere

IUniversitetsavisen nummer
12 er der en del debat om
Hans Siggaard Jensens for-

slag om at afskaffe masseuni-
versitetet ved at forlænge gym-
nasiet og overflytte bachelor-
uddannelserne til de nye Cen-
tre for Videregående Uddannel-
ser. Dette vil, hævder Universi-
tetsavisen i et spørgsmål, jo
medføre at kun folk med et
gennemsnit på over 10 kan
komme ind på ‘de rigtige’ uni-
versiteter, og Siggaard Jensen
svarer at det vil det i princippet,
men siger i samme åndedrag at
så må andre dele af uddannel-
sessystemet jo opgraderes.

Siggaard Jensens forslag kan
umiddelbart forekomme meget
oprørende, som om systemet
skulle bombes tilbage til en
pædagogisk og social stenalder.
Endnu mere eftersom opsæt-
ningen af interviewet betoner
det provokerende i forslaget, og
rektor Kjeld Møllgård taler
imod det i KUmmentaren på si-
de 2.

Men hånden på hjertet: Om
ikke andet er Siggaard Jensens
analyse fuldstændig korrekt el-
ler også må I kalde mig Mads. 

Visionært forslag
Siggaard Jensen sætter finge-
ren på to hovedproblemer: ta-
xametersystemet og den mang-
lende helhedsstruktur på uni-
versiteterne der får folk på de
enkelte fakulteter (i det mind-
ste her i København) til at spør-
ge hvad i alverden de skal med
en overbygning med det mysti-
ske navn ‘fællesadministratio-
nen’.

Det kan godt være at forsla-
get om at forlænge gymnasiet
er helt ude i hampen, men det

er ikke umuligt at en omstruk-
turering af bacheloruddannel-
sen er på sin plads. I dag har
den alligevel kun betydning
som adgangsbillet til overbyg-
ningen på universitetsuddan-
nelserne, og det er da absurd at
man efter endt bachelor-eksa-
men skal søge ind på en ‘ny’ ud-
dannelse. Og der er da heller
ingen der regner en bachelor
for noget i et CV.

Under alle omstændigheder
er forslaget langt mere visio-
nært end noget jeg tidligere har
set fra politisk eller administra-
tivt hold i den standende uni-
versitetsdebat. Måske er det
derfor alle fra undervisnings-
ministeren og ned føler trang til
at slå syv kors for sig. Men i ste-
det for er der måske nogle styk-
ker der burde gennemtænke
Siggaard Jensens forslag igen.

Danske forudsætninger
afgørende
Siggaard Jensens forslag dan-
ner efter min mening en ud-
mærket basis for den videre dis-
kussion, selvom jeg kan se at i
en eventuel diskussion mellem
ham og mig kunne bølgerne
nemt komme til at gå temmelig
højt om hvordan og hvorledes
tingene burde sættes sammen i
en reform af undervisningssy-
stemet.  

Fx mener jeg at hvis vi skiller
bachelordelen ud og laver et
‘eliteuniversitet’, må vi finde en
måde at få folk ind på der ikke
udelukkende er afhængig af det
nuværende karaktersystem. For
gode karakterer og god forsk-
ning hænger ikke nødvendigvis
sammen - man er ikke vis fordi
man er klog. Og det vil være
nødvendigt med et meget flek-

sibelt system hvor de enkelte
institutioner arbejder mere for-
domsfrit sammen end i dag
(om nødvendigt bliver tvunget
til det). 

Desuden er det meget vigtigt
at vi går ud fra danske forud-
sætninger. Det er godt at sam-
arbejde med andre lande, det
er også godt at hente inspira-
tion – men udgangspunktet i en
reform af det danske system er
og bliver dansk. Vi skal altså ik-
ke bare gøre noget fordi man
gør det i Sverige eller USA, vi
skal gøre noget fordi der er en
god idé bag, og denne idé
tilfældigvis kan bruges i en
dansk kontekst.

Netop derfor er der gods i
Siggaard Jensens overordnede
vision. Netop derfor burde un-
dervisningsministeren og rek-
tor Møllgård sige pænt tak for
visionen og arbejde videre med
den inspiration de måtte have
fået fra den.

Søren Skriver Tillisch, stud.mag.,
forhistorisk arkæologi.

■ MASSEUNIVERS ITET

Korrekt diagnose – 
forkert behandling?

måneder, og hver gang bliver
jeg lige forarget. Ikke at jeg har
noget imod at forældre med
økonomisk overskud hjælper
deres børn. Det må vel nærmest
betegnes som en menneskeret.
Men jeg synes det er forargeligt
at denne hjælp, som alt andet
lige er forbeholdt de mere vel-
beslåede forældre, subventio-
neres af staten i form af bo-
ligsikring. Ikke alene har bo-
ligsikringen i denne form en so-
cial slagside, men den virker

samtidig stik modsat hensigten.
I stedet for at bevirke billige

boliger, er den med til at presse
ejendomspriserne i vejret og
derved gøre det endnu sværere
for de mindre velbeslåede at er-
hverve sig en bolig. 

Som enhver ved er ejen-
domspriserne i København gen-
nem en længere periode steget
støt. Det er således en god for-
retning at investere i fast ejen-
dom i Københavnsområdet for
tiden, og de ejendomskøbende

forældre bliver derfor rigeligt
belønnet for deres omsorg for
deres børn når de efter en fem-
syv år sælger lejligheden igen.

Dermed virker boligsikringen
i dette partikulære tilfælde som
investeringsstøtte for velbeslåe-
de middelklasseforældre. Jeg er
ikke økonom eller jurist, og jeg
vil derfor ikke udtale mig om
hvorvidt det er loven om bo-
ligsikring, skattelovgivningen
eller noget helt tredje, der bør
ændres, men jeg vil foreslå By-

og Boligminister Lotte Bunds-
gaard i samråd med sine rege-
ringskolleger at få rettet op på
denne uhensigtmæssige virk-
ning af de gældende love. ■

Morten Østergaard Christensen,
stud.scient.soc.

Af Poul Erik Krogshave, 

næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget



● NAVNE

Tiltrædelser ▼

Nye studenterrepræsentanter 

til Uddannelsesrådene

Udpegelsesperioden til Undervis-

ningsministerens Uddannelses-

råd er to år. Fra Københavns

Universitet er udpeget: Huma-

nistisk Uddannelsesråd: Karina

Heuer Bach (Historie); Sund-

hedsuddannelsesrådet: Simon

Serbian (Medicin); Naturviden-

skabeligt Uddannelsesråd: An-

na Vallgårda (Datalogi); Sam-

fundsuddannelsesrådet: Simon

Schou Jakobsen (Økonomi).

Fødselsdage ▼

50 Cand.jur.

Elisabeth

Bruun

Sekretariats-

chefen på Det

Naturvidenska-

belige Fakultet kan den 2. sep-

tember fejre sin 50 års fødsels-

dag. Elisabeth Bruun er en sær-

deles kendt person på Køben-

havns Universitet hvor hun i

1972 startede som assistent i

universitetets daværende Tek-

nisk forvaltning. Samtidig med

arbejdet i universitetets admi-

nistration fuldførte Elisabeth

Bruun jurastudiet som hun af-

sluttede i 1990. Gennem årene

på universitetet er hun i kraft

af sit store engagement steget

i graderne og sidder i dag som

administrativ chef for landets

største naturvidenskabelige

uddannelses- og forskningsin-

stitution. Selv om Elisabeth

Bruun er jurist, befinder hun

sig godt i den naturvidenska-

belige verden hvor hun blandt

såvel forskere som studerende

nyder stor respekt. Hendes juri-

diske indsigt og taktiske evner

kom senest fakultetet til gavn

da hun indgik i den gruppe der

skulle sikre at sekretariatet for

det internationale Global Bio-

diversity Information Facility

ville blive placeret i Danmark.

Og stor var hendes glæde da

sekretariatet efter et nervepir-

rende opløb endte på Zoolo-

gisk Museum under Det natur-

videnskabelige Fakultet.

● BOLIGER

Boliger søges ▼

Copenhagen or surrounding area

Period: From 1/2-02, for 6 months

(at least).

Size: Apartment around 45 sqm.

Equipment: Fully furnished,

kitchen. Preferrably with bath-

room.

Tenant: Post-doc, non-smoker.

Rent: Max kr. 4.500 per month.

Contact: Jorge Castro, tel. 

3532 2244, e-mail:

jorgec@bot.ku.dk.

København nær Panum

Periode: Fra 1/10 el. 1/11-01 for

1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: K gæsteforsker.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Sekretær Else Uhren-

feldt, Panum, tlf. 3532 7761.

København el. Christianshavn

Periode: Snarest og for min. 

6 md., gerne længere.

Beboer: K undervisningsass., 

ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3331 1089 el. 

e-mail: ingove@yahoo.dk.

Copenhagen

Period: From 1/10-01 to 30/4-02

or for 1 year.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished with

kitchen and bath.

Tenant: American F postdoc,

non-smoker.

Rent: Max. kr. 5.500 per month.

Contact: Andrew Terry, tel. 2636

3248, e-mail: dpope@zi.ku.dk.

København og omegn

Periode: Snarest og for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed el. vær.

Udstyr: Umøbleret med adgang

til køkken/bad.

Beboer: Dansk ph.d.-stud.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Eske Willerslev, tlf. 

3532 1309/3542 4467, e-mail:

ewillerslev@zi.ku.dk.

København

Periode: Snarest og for min. 5

md., gerne fremleje.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: Italiensk forskningsassi-

stent og dansk kæreste, ikke-

rygere.

Husleje: Maks. kr. 6.500 pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Kristine Fredborg og

Carmine Gioia, tel. 8619 1449,

e-mail: cag@asb.dk. 

København

Periode: Pr 1/10-01 for ca. 1 år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret. 

Beboere: Fransk postdoc og

kæreste.

Kontakt: Lektor Jesper Møller, 

tlf. 3532 0691, e-mail: 

moller@math.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/10-01 el. snarest

derefter og for en længere pe-

riode.

Størrelse: Lejlighed, ca. 3 vær.

Beboere: Specialestud. og kære-

ste.

Husleje: Maks. kr. 7.000 pr. md.

inkl. udgifter.

Kontakt: Katrine, tlf. 2673 3532

el. Fredrik, tlf. 2063 1265.

Boliger udlejes ▼

Amager

Period: From September and for

4-6 months (negotiable).

Size: Large furnished bedroom.

Equipment: Share bathroom, kit-

chen, living room and garden.

Tenant: Female non-smoker.

Rent: Kr. 3.000 per month incl.

electricity, heating, washing

machine.

Contakt: Tel. 2427 2522.

København

Periode: Fra 1/10 til 31/12-01.

Størrelse: Hus, ca. 80 kvm. med

have. 

Udstyr: Møbleret m. kabel tv, 

video, op- og vaskemaskine.

Røgfrit hjem.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md.

Depositum: Kr. 14.000.

Kontakt: Tlf. 3545 8373.

Hellerup

Period: From 20/9-01 onwards.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished with new

kitchen, bathroom with tub

and a balcony. 

Rent: Kr. 8.500 per month. 

Contact: E-mail: 

nora_nn@hotmail.com.

● KOLLEGIER

Valkendorfs Kollegium

Målgruppe: En studerende fra

samfundsvidenskab og en stu-

derende fra humaniora med to

års bestået normeret studietid.

Periode: Pr. 1/10-01 bliver to kol-

legieværelser ledige.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md.

Ansøgning: Skema fås hos Sti-

pendiekontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Returneres i ud-

fyldt stand med en beskrivelse

af dig selv og en motivering

for ansøgningen samt doku-

mentation for 2 års bestået

studietid.

Ansøgningsfrist: 12/9-01.

Samtaler: Med eforen og 3 be-

boere i løbet af september.

Borchs Kollegium

Målgruppe: En studerende ved

det Teologiske Fakultet og en

studerende ved det Naturvi-

denskabelige Fakultet med to

års bestået normeret studietid.

Studenter fra Ribe Katedral-

skole er fortrinsberettigede.

Periode: Pr. 1/10-01 bliver to

alumnepladser ledige.

Udstyr: Bibliotek, musikstue med

flygel, festsal, tv- og videostue,

vaske- og tørrerum samt have

med kroketbane.

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl. 

tlf. abonnement samt husskat

kr. 200.

Ansøgning: Skema fås hos Sti-

pendiekontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K. Returneres i ud-

fyldt stand.

Ansøgningsfrist: 10/9-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.borchskollegium.dk.

● STILLINGER

Jura ▼

Adjunkt i retsvidenskab
Genopslag.

Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skatteret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsv. 

niveau, se stillingscirkulæret.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 21/9-01, 

kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab ▼

Lektor i Medicinsk Biokemi
og Genetik
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Forskning inden for et

el. flere af områderne: moleky-

lær genetik, molekylær celle-

biologi & cancerbiologi, mole-

kylær design og metabolisk

biokemi, desuden prægraduat

undervisning af læge- og tand-

lægestuderende samt vejl. af

postgraduate studerende.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgningsfrist: 8/10-01, 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 el. fungerende

institutleder Niels Grunnet, tlf.

3532 7724.

Adjunkt i Medicinsk 
Biokemi og Genetik
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Forskning inden for et

el. flere af områderne: moleky-

lær genetik, molekylær celle-

biologi & cancerbiologi, mole-

kylær design og metabolisk

biokemi, desuden prægraduat

undervisning af læge-og tand-

lægestuderende samt vejl. af

postgraduate studerende.

Til besættelse: 1/1-02.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist:  27/9-01.

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 el. fungerende insti-

tutleder Niels Grunnet, tlf.

3532 7724. 

Humaniora ▼

Lektorat i navneforskning
Sted: Institut for Navneforskning.

Kvalifikationer: Forskningsmæs-

sige kvalifikationer inden for

nordisk navneforskning.

Til besættelse: 1/1-02 el. senere.

Ansøgning: J.nr. 401-221-495/01-

4331.

Ansøgningsfrist: 28/9-01, 

kl. 12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Bent Jørgensen, 

tlf. 3532 8559.

Undervisningsadjunktur 
i spansk
Sted: Romansk Institut.

Til besættelse: 1/1-02.

Ansøgning: J.nr. 401-222-161/01-

4271.

Ansøgningsfrist: 25/9-01, 

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.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lene Schøsler, tlf. 3532

8406 el. studieleder Vibeke

Grubbe, tlf. 3532 8441

Naturvidenskab ▼

Associate Professorship in
Experimental Nanophysics
Faculty Renewal Program.

Place: The Niels Bohr Institute for

Astronomy, Physics and Geo-

physics.

Contents: The Institute and the

Department of Chemistry have

recently formed the Center for

Nano Science to promote re-

search in this area (see

www.nano.ku.dk). The physics

expertise is in Molecular Beam

Epitaxy/Electron Beam litho-

graphy for low-temperature

mesoscopic transport studies,

headed by P.E. Lindelof and in

synchrotron X-ray diffraction

studies of surfaces and inter-

faces, headed by J. Als-Nielsen.

The position involves participa-

tion in all facets of university

teaching, also undergraduate

physics courses in Danish. 

Qualifications: Documented ex-

pertise in at least one of these

two areas, but also an inde-

pendent research profile and a

general interest in taking part

in developing the nanoscience

within the Center. 

Period of employment: 2 years.

Application: Submitted by e-mail

will not be considered.

Deadline for applications: 4 Janu-

ary 2002 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.nbi.ku.dk or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

Associate Professorship 
in Experimental Subatomic
Physics
Faculty Renewal Program.

Place: The Niels Bohr Institute for

Astronomy, Physics and Geo-

physics.

Qualifications: Independent re-

search profile which can sup-

port and complement the Insti-

tute’s current experimental

activities in particle physics and

relativistic heavy ion physics.

The position involves participa-

tion in all facets of university

teaching, also  undergraduate

physics courses in Danish. 

Period of employment: 2 years.

Application: Submitted by e-mail

will not be considered.

Deadline for applications: 4 Janu-

ary 2002 at noon. 

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.nbi.ku.dk or

contact the Personnel Office,

tel. 3532 2645.

Undervisere og instruktorer
til elementær biostatistik
Sted: Zoologisk Institut.

Indhold: Undervisningsassistent

til kursus i elementær biostati-

stik (16 forelæsninger) samt et

el. flere eksaminatoriehold a

16 timer. Desuden søges en el.

flere instruktorer til de reste-

rende eksaminatoriehold.

Omfang: Undervisning i uge 43 -

51 i 2001 og deltagelse i eksa-

men januar 2002.

Ansøgning: Indehl. kort CV og

oplysning om ønsket antal ek-

saminatoriehold. 

Sendes til: Zoologisk Institut,

Att.: Leif Lau Jeppesen, 

Tagensvej 16, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 28/9-01. 

Yderligere oplysninger: Kursus-

beskrivelse: Se www.ku.dk –

studerendes selvbetjening el.

kontakt Leif Lau Jeppesen, tlf.

3532 1304.
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

Årets Harald

Københavns Universitets Almene Fond modtager frem til den 

1. oktober nomineringer til universitetets undervisningspris for

2001. Prisen – som har fået sit navn efter matematikeren Harald

Bohr – tildeles en af universitetets fastansatte lærere for god og

inspirerende undervisning. Udover en net lille porcelænsugle

modtager årets underviser 25.000 kr. ved årsfesten til novem-

ber. Tanken bag ‘Årets Harald’ er at understrege at undervis-

ning bør have samme status i universitetets liv som forskning.

Alle universitetets ansatte og studerende er velkomne til at ind-

sende motiverede navneforslag til rektor. Motiveringen skal

være kortfattet - højst en A4-side og indsendes i lukket kuvert,

mrk. ‘Årets Harald’ til Ledelsessekretariatet, Nørregade 10, Post-

boks 2177, 1017 Kbh. K. Forslagene vil blive behandlet med fuld

diskretion.
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● TAP-STILLINGER

Kontorfuldmægtig
Sted: Studieadministrationen,

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Primært udarbejdelse af

lektionskatalog, planlægning

af undervisning og eksaminer

og holdsætning af studerende.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiead-

ministrator Leif Christensen,

tlf. 3532 7069 el. fuldmægtig

Annette Jørgensen, tlf. 3532

7098.

Afdelingsleder
– Barselsvikariat
Sted: Lønningskontoret.

Indhold: Frigivelse af løn, besva-

relse af div. henv., afholdelse 

af ugentlige kontormøder,

medlem af div. arbejdsgrupper,

input til opslagsværker m.m.

Efterfølgende stilling som løn-

sagsbehandler med varetagel-

se af afdelingslederens ar-

bejdsopgaver ved dennes fra-

vær og lønsagsbehandling.

Kvalifikationer: Erfaring med

lønsagsbehandling og rutine i

anvendelsen af SCL, overens-

komstforståelse, kendskab til

lønkontering, uddataforståelse

og PC kendskab på brugerni-

veau.

Ansøgning: Bilagt CV og doku-

mentation for uddannelse og

tidl. beskæftigelse.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, Personalekontoret,

Nørregade 10, Postboks 2177,

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/9-01,

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Kontorchef Henrik Sevaldsen, 

tlf. 3532 2711.

Overassistent
Sted: Humanbiologi, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Bistand ved optag af

nye studerende, tilrettelæggel-

se af undervisning og eksami-

ner samt udarbejdelse af bud-

get og regnskab for studiet.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stilling.

Yderligere oplysninger: Studiead-

ministrator Leif Christensen,

tlf. 3532 7069 el. overassistent

Mette Reimers, tlf. 3532 7528.

Studievejleder for de 
kemiske og fysiske fag
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Vejledning af uddannel-

sessøgende og studerende i

bl.a. studieplanlægning, SU,

meritoverførelser og spørgsmål

af mere personlig karakter; ud-

arbejdelse af skriftligt informa-

tionsmateriale og deltagelse i

‘Åbent Hus’ og rusture; admi-

nistrative opgaver som holdtil-

melding og skemalægning.

Desuden omfatter jobbet vide-

reuddannelse der sikrer dine

kompetencer inden for regler

og vejledningsmetodik.    

Omfang: Ca. 15 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 18/9-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se www.

nat.ku.dk/NAT-nsv/job.html.

Laborant
Sted: Afdeling for Parasitologi,

Institut for Medicinsk Mikro-

biologi og Immunologi.

Indhold: Kloning og karakterise-

ring af malaria gener.

Kvalifikationer: Kendskab til PCR,

molekylærbiologiske klonings-

teknikker, sekventering og

gængse immunologiske tek-

nikker.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Institut for

Medicinsk Mikrobiologi og 

Immunologi, Att.: Thor G. 

Theander, Panum Instituttet

24. 2, Blegdamsvej 3C, 

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 17/9-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Biblioteksmedhjælper
Sted: Dansk Bilharziose Laborato-

rium (DBL).

Indhold: Styring af DBL’s indlån

af publikationer fra andre bib-

lioteker, specielt DNLB, modta-

gelse, registrering og placering

af DBL’s egne tidsskrifter m.m.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 8 timer/uge, fordelt på

2 dage, fortrinsvis onsdag og

fredag.

Ansøgning sendes til: Dansk Bil-

harziose Laboratorium,

Jægersborg Allé 1 D, 2920

Charlottenlund, Att.: Persona-

leadministrationen, el. pr. 

e-mail: doh@bilharziasis.dk

Ansøgningsfrist: 20/9-01.

Yderligere informationer: 

Bibliotekar Marie Schöwandt, 

tlf. 7732 7716.

Stagiaire-ophold
Praktikophold ved 

Europa-kommissionen

Målgruppe: Studerende under 

30 år.  

Periode: Stagiaireperioden be-

gynder 1/3 el. 1/10-02. 

Indhold: Praktikophold på 5 md.

i Bruxelles, Luxembourg el.

København. Der kan ikke tilby-

des løn, men i visse tilfælde

ydes et stipendium på ca. kr.

4.500 pr. md.

Kvalifikationer: Bacheloreksamen

og igangværende kandidatud-

dannelse på universitetsniveau.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til Europa-Kommissionen, se

nedenstående adresse el. hos

studienævnene.

Sendes til: Stagiaire-kontoret i

Bruxelles. Ønskes ophold i

København, skal en kopi af

ansøgningen sendes til Dorrit

Knudsen med et følgebrev

hvoraf det fremgår at det øn-

skede praktiksted er Køben-

havn. Ønskes ophold i Bruxel-

les, Luxembourg el. andet sted,

sendes ansøgningen udeluk-

kende til Bruxelles.

Ansøgningsfrist: 30/9-01 el. 

31/3-02.

Yderligere oplysninger: Europa-

Kommissionen, Repræsenta-

tion i Danmark, Østergade 61,

Postboks 144, 1004 Kbh. K, 

e-mail: eu@europa-

kommissionen.dk.

Fulbright Visiting Professor
Sted: University of Minnesota,

Dept. of German, Scandinavian

and Dutch.

Indhold: Two semester-length

courses during the semester in

the areas of advanced Danish

language, literature and/or cul-

ture; and in Scandinavian lite-

ratures and cultures. Scandi-

navian literature/culture cour-

ses are offered in English and

commonly deal with such 

topics as film, women writers

in Scandinavia, Scandinavian

immigration to the USA, the

philosophy of Kierkegaard,

Scandinavian mythology or 

folklore, or medieval Scandi-

navian culture (e.g., the age of

the Vikings). 

Ansøgning: Forslag til undervis-

ningsplan skal vedlægges. Sti-

pendiet omfatter hvad der sva-

rer til 4 måneders løn samt til-

skud til rejse-, forsikring- og

andre udgifter. 

Ansøgningsskema til stipendiet

fås ved indsendelse af en fran-

keret A4 kuvert (250 g) til Ful-

bright Kommissionen, Fiolstræ-

de 24, 3., 1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/10-01, 

kl. 12.00.

Opslaget I fuld ordlyd: Se

www.daf-fulb.dk .

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Marie Mønsted, tlf.

3312 8223.

● PH.D. -
STIPENDIER

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendium i sociologi
Sted: Sociologisk Institut, Køben-

havns Universitet. 

Målgruppe: Kandidater og ældre

studerende der forventes at af-

slutte deres studium i nærme-

ste fremtid.

Indhold: Stipendiet, der er finan-

sieret af Rockwool Fonden, fal-

der inden for instituttets sats-

ningsområde ‘Værdier og so-

ciale forandringer’ og vedrører

‘pædagogers professionalise-

ring’.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 8/10-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ph.d.-stipendier i økonomi
Sted: Økonomisk Institut, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Uddannelsen sikrer kva-

lifikationer af god internatio-

nal standard på tre hovedom-

råder: En generel viden om

økonomisk teori og empiriske

metoder, en specialviden inden

for området for ph.d.-afhand-

lingen og en selvstændig forsk-

ningsindsats i form af ph.d.- af-

handlingen. 

Kvalifikationskrav: Ph.d.-stipendi-

er kan søges efter 5+3 el. 4+4

modellen. Stipendier efter 5+3

modellen tildeles ansøgere der

har afsluttet kandidateksamen.

Stipendier efter 4+4 modellen

tildeles ansøgere der har be-

stået 4. år af deres kandidat-

studium el. tilsvarende.

Til besættelse: 1/12-01 el. efter

aftale.

Omfang: 3-4 år. 

Ansøgningsfrist: 21/9-01, kl. 12.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – stil-

lingsopslag.

Yderligere oplysninger: 

Ph.d.-studieleder Christian

Schultz, tlf. 3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Ph.d-stipendium 
i Molekylær Biofysik
Genopslag

Sted: Arbejdet foregår ved Fysik-

sektionen, Institut for Matema-

tik og Fysik, KVL og ved Fysik-

sektionen, Forskningscenter

Risø.

Målgruppe: Kandidater med en

baggrund inden for fysik, bio-

fysik, fysisk kemi el. lign.

Støtte: Stipendiet er finansieret

af Forskningscenter Risø, Den

Kongelige Veterinær og Land-

bohøjskole (KVL) og forskerud-

dannelsesrådet.

Indhold: Dannelse af amyloide

aggregater af proteiner invol-

veret  i neurodegenerative syg-

domme studeret ved Røntgen,

neutron og lysspredning og cir-

cular dichroism. Formulering

og afprøvning af teoretiske

modeller for det tidsmæssige

forløb af aggregeringen.

Kvalifikationer: Kandidateksa-

men el. tilsv. helst inden for Fy-

sik/Biofysik.

Omfang: Fra 1/11-01 til 1/11-04.

Ansøgning sendes til: Prof. Ro-

gert Bauer, Institut for Mate-

matik og Fysik, Den Kongelige

Veterinær og Landbohøjskole,

Thorvaldsensvej 40, 1871 Frb.

C.

Ansøgningsfrist: 15/9-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.signatur01.dk/kvl_stillin-

ger/010915_reannouncement-

phdstu.htm.

Yderligere oplysninger: Rogert

Bauer, tlf. 3528 2307, e-mail:

rba@kvl.dk.

● STIPENDIER

RUF-Rejsestipendier 
til specialestuderende
Målgruppe: Specialestuderende

inden for områderne ulandsre-

lateret jordbrug og sundhed

samt andre områder af rele-

vans for dansk ulandsbistand

og -forskning med et god-

kendt specialeprojekt (inkl.

OSVAL II for medicinstuderen-

de).    

Støtte: Et antal rejsestipendier a

maks. kr. 20.000 til billet (den

billigste), udgifter til vaccina-

tioner, visum, forskningstilla-

delse, rejseforsikring m.m. (do-

kumenterede udgifter) samt

maks. kr. 3.500 pr. md. til op-

hold. Det er en forudsætning

at der ikke opnås støtte til de

samme udgifter fra andet sted.

Projektansøgning: Indehl. kort

beskrivelse af projektets ho-

vedproblemstilling, mål og me-

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

kendelse fra de projektansvar-

lige i samarbejdslandet; kopi af

relevante eksamenspapirer;

budget inkl. specifikation af

den ansøgte sum; oplysninger

om finansiering fra anden side.

Projektet skal være tilknyttet

danskstøttede bistandsaktivite-

ter (inkl. RUF og ENRECA) og

projektansøgningen skal være

godkendt og underskrevet af

specialevejlederen. 

Afrapportering: Senest 1 md. ef-

ter hjemkomsten: regnskab

med bilag samt feltrapport på

eng. (maks. 4 s.) Efter speciale-

aflevering udfærdiges et eng.

resumé af specialet. 

Ansøgningsskemaer: De respekti-

ve uddannelsesinstitutioner el.

hos koordinatorerne. 

Ansøgningsfrist: 1/10-01. Svar ca.

3 uger senere.

Yderligere oplysninger: Netværk

for Jordbrugsrelateret Ulands-

forskning, Att.: koordinator

Anne Sørensen, KVL, Bülowsvej

17, 1870 Frb. C, www.juf.kvl.dk

el. ENRECA sundhedsforsk-

ningsnetværket, Att.: koordi-

nator Lene Blegvad, afd. f. In-

ternational Sundhed, Pavillo-

nen 42, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N,

www.pubhealth.ku.dk/enreca-

health, samt for andre relevan-

te områder Projektadministra-

tionen RUF, c/o Center for Ud-

viklingsforskning, Att.: koordi-

nator Marie Louise Tvede, Gl.

Kongevej 5, 1610 Kbh. V,

www.cdr.dk.

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen

Til besættelse: 1/2-02 el. snarest

derefter.

Omfang: Bevilling op til 6 md.

Ansøgning: Skema får hos Ma-

rianne Pagels, tlf. 3977 8000.

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 8/10-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.gigtforeningen.dk.

FUHU Fulbright stipendium
Støtte: Et stipendium a kr.

100.000 Til en amerikansk

gæsteprofessors/-forskers op-

hold a 2 md. ved danske “busi-

ness schools” 2003-04. Institut-

ter el. enkeltpersoner inden

for erhvervsøkonomiske el. er-

hvervssproglige afdelinger må

fremlægge en plan hvoraf det

fremgår hvorledes den ameri-

kanske gæsteprofessor vil ind-

gå i instituttets arbejde (fore-

dragsrække, seminar, projekt,

el.lign.) Flere institutioner, in-

stitutter el. afdelinger må ger-

ne ved et evt. fælles projekt la-

ve fælles ansøgning.

Ansøgning: Skema fås hos Ful-

bright Kommission, Fiolstræde

24, 3., 1171 Kbh. K. Returneres

i udfyldt stand i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 17/10-01, kl.

12.00.

Audition
– on Saturday 15th September between 10 and 18 at Teatersalen, KUA, room 8.1.9 for Projektmagernes 10th

year anniversary production of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream. The rehearsal period is from mid

September to the end of November. The play will be performed at Teatersalen from Monday 26th November

to Saturday 1st December. For information on how to sign up for the audition, check out www.

projektmagerne.dk. Additional information can be obtained from director Paul Bjergfelt at tel. 3321 1026.

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

rådighed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

om SU igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Yderligere oplysninger: Se

www.daf-fulb.dk el. kontakt

Kommissionen, tlf. 3312 8223.

● LEGATER

Lektor cand.mag. Inga
Svensbo’s Mindelegat
Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet med

fransk som hovedfag.

Støtte: Portioner a kr. 25.000, for-

trinsvis til rejse- og studieop-

hold i udlandet.

Ansøgning: Indehl. oplysning om

anvendelse, bilagt karakterud-

skrift og dokumentation for

indskrivning på KU samt årsop-

gørelse for 2000 fra told- og

skattemyndighederne.

Sendes til: Advokat Bo Vadt Chri-

stensen, Valdal Advokatfirma,

Øster Alle 33, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/10-01.

Uddeling: Nov./dec. 2001.

Fonden til 
Lægevidenskabens Fremme
A.P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond 

til almene Formaal

Støtte: Typisk legatportioner på

kr. 10-50.000, undtagelsesvis

kr. 100.000. Fondens midler an-

vendes efter følgende ret-

ningslinier: Bevillinger kan gi-

ves til enkeltpersoner m.h.p.

kortere speciel uddannelse ved

udenlandske universiteter el.

institutioner på områder med

betydning for dansk lægevi-

denskab og det danske sam-

fund. I særlige tilfælde bevilli-

ges midler til kortvarige rejser

m.h.p. deltagelse i konferencer

el. til enkeltpersoners viden-

skabelige arbejde her i landet.

Bevilling kan gives til videnska-

beligt arbejdende klinikker, la-

boratorier og institutioner til

udførelse af projekter. Ingen

bevilling til udgifter ved over-

sættelse, trykning og køb af

særtryk.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til Fonden på tlf. 3363 3401 el.

3363 3402 samt e-mail: 

cphapmfond@maersk.com. 

Bilægges: Redegørelse for arbej-

dets planlæggelse, budget for

beløbets anvendelse, oplysning

om ansøgerens stilling, uddan-

nelse og tidligere videnskabe-

lig produktion, samt oplysning

om søgt/opnået tilskud fra an-

den side.

Sendes til: A.P. Møller og Hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal, Espla-

naden 50, 1098 Kbh. K. Sendes

i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Oberstløjtnant Max 
Nørgaard og Hustru Magda
Nørgaard Legat
Målgruppe: Færdiguddannede

matematisk-naturvidenskabeli-

ge kandidater (cand.scient.),

rets- og statsvidenskabelige

kandidater (cand.jur. og

cand.polit./oecon.) el. forskere

i øvrigt som arbejder på viden-

skabelige værker om økono-

misk el. finansielle emner.

Støtte: Der uddeles årligt ca. kr.

100.000 i en el. flere portioner

som bidrag til videreuddannel-

se og studieophold i udlandet.

Ansøgning: Indehl. redegørelse

for ansøgerens uddannelse og

studier, det påtænkte studie-

opholds mål, formål, budget

og varighed, og om muligt an-

givelse af hvornår studierejsen

agtes påbegyndt. Skema fås

hos Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet el. på www.

samf.ku.dk/stud/ansog.html.

Mrk. jnr. 201-630-7/00.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet, St. Kannikestræde

13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-01 med

morgenposten.

Uddeling: Alle ansøgere får skr.

besked i december.

Professor Ludvig Wimmer
og Hustrus Legat til fremme
af videnskabelige studier
ved Københavns Universitet
Målgruppe: Yngre videnskabs-

mænd der har lagt fremragen-

de videnskabelig dygtighed for

dagen, særligt ved arbejder

vedr. Nordens historie, nordisk

sprog el. sammenlignende

sprogvidenskab. Studerende vil

normalt ikke komme i betragt-

ning.

Støtte: Et antal portioner af va-

rierende størrelse.

Ansøgning: Intet skema. Oplys

cpr.nr.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/9-01.

Søstrene Christine og Anna
Petra Krarups Legat
Målgruppe: Filologer der er

mag.art., cand.mag. el.

cand.phil. i græsk og/el. klas-

sisk filologi. Kan søges i de

første år efter afsluttet eksa-

men. Kan også søges efter er-

hvervet lic.phil. el. ph.d.-grad

og i særlige tilfælde efter af-

sluttet BA-studium i græsk

og/el. latin.

Støtte: Til gennemførelse af et

bestemt videnskabeligt arbej-

de, herunder dækning af rejse-

udgifter el. som støtte til vide-

reuddannelse i udlandet. Der

er kr. 8.000 til uddeling i en el.

flere portioner.

Ansøgning: Intet skema. Oplys

cpr.nr.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 28/9-01.  

Reinholdt W. Jorck og
Hustrus Fond
Målgruppe: Fra universiteterne:

samfundsvidenskabelige og

medicinske bachelorer samt ju-

ridiske bachelorer og kandida-

ter. I enkelte tilfælde vil også

institutioner o.l. komme i be-

tragtning.

Støtte: I år er ca. kr. 4.300.000 til

uddeling til videre uddannelse

– fortrinsvis i udlandet – og

dygtiggørelse af uformuende

yngre mennesker.

Ansøgning: Blanketter fås ved

indsendelse af frankeret svar-

kuvert til Sekretariatet for

Reinholdt W. Jorck og Hustrus

Fond, Børsen, 1217 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/9-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.fonde.commerce.dk/

jorck.htm el. kontakt Kurt

Nystrup, tlf. 3395 0585 el. Jette

Saxe, tlf. 3395 0584.

Legatuddelinger  ▼

Kaj Hanssons Legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

2 portioner a kr. 22.000 til me-

dicinstuderende.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Carlsbergfondet
Støtte: Til grundvidenskabelig

forskning inden for humani-

stisk videnskab, samfundsvi-

denskab og naturvidenskab.

Kliniske, tekniske og andre an-

vendelsesorienterede projekter

falder uden for fondets områ-

de, ligesom støtte til ph.d.-stu-

dier, studierejser, kursusophold

o.l.

Ansøgning: Skema fås på

www.carlsbergfondet.dk el.

hos sekretariatet. Sendes i 1

original og 5 kopier – ikke i

elektronisk form.

Sendes til: Carlsbergfondets Se-

kretariat, H.C. Andersens Bou-

levard 35, 1553 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/10-01.

Yderligere oplysninger: Carls-

bergfondets Sekretariat, tlf.

3343 5363

Hjerteforeningens 
Biomedicinske forsknings-
udvalg
Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

for fagfolk el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2000 s. 205.

Hjerteforeningens Udvalg
for forebyggelsesforskning
Ansøgningsfrist: 1/10-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.Hjerteforeningen.dk –

for fagfolk el. Lægeforenin-

gens Vejviser 2000 s. 206.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Introduktion til tidsskriftssøg-

ning og artikelsøgning

Tid: 17/9-01, kl. 14-17. 

Sted: Fiolstræde.

Introduktion til Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider, især

REX-databasen og bibliotekets

klassifikationssystemer

Tid: 19/9-01 kl. 14-17, 21/9-01 

kl. 10.15-13.15 samt 24/9-01 

kl. 14-17.

Sted: KUA.

Tilmelding: Telefonisk henv. til

Det Kgl. Biblioteks servicetele-

fon, tlf. 3347 4747*1, el. via 

e-mail: iod@kb.dk. Eventuelle

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Ph.d.-kurser på Danmarks
Farmaceutiske Højskole
I 2001-02 tilbydes flg. kurser:

In Vivo Neuropharmacology

Teaching and Learning

Bibliographic Software. Use the

Reference Manager with

Hands-on

Cellular and Molecular Pharma-

cology and Toxicology

Advanced Techniques in Synthe-

tic Organic Chemistry

Methodological Perspectives in

Health Services Research

Drug Design and Discovery

Advanced Structure and Function

Quantitative Approaches to the

Evaluation of Health Care In-

puts

Receptor Structure and Function

Drug Delivery

Clinical Evaluation of Drug Pro-

ducts

Yderligere oplysninger: Se

www.dfh.dk el. kontakt ph.d.-

administrationen, tlf. 3530

6314.

● MØDER

Møder i Polymorfien
Emne: Virulensfaktorer hos Kleb-

siella ved Cartsen Struve, AMTI,

SSI.

Tid: 11/9-01, kl. 15.00.

Emne: Invasiv pneumokoksyg-

dom i Danmark i perioden

1995-99 ved H.B. Konradsen og

M.S. Kaltoft, ALMOS, SSI.

Tid: 18/9-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut (SSI),

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen.

Det amerikanske missilfor-
svar – baggrund og debat
Debatmøde 

Indhold: International Debat

sætter med semestrets første

arrangement fokus på nogle af

disse spørgsmål: Er der med

USA’s planer tale om et forsøg

på at imødegå nye trusler? I re-

lation til hvem skal missilfor-

svaret legitimeres? Hvilke in-

ternationale politiske konse-

kvenser har forslaget i relation

til Europa, Kina og Rusland?

Og hvilke interne magtkampe

udspiller sig i USA i forbindelse

med missilforsvaret?

Panel: Prof. Ole Wæver, journa-

list Jørgen Dragsdahl, forsk-

ningsadjunkt Mikkel Vedby

Rasmussen, lektor Peter Viggo

Jakobsen (ordstyrer).

Tid: 14/9-01, kl. 12.15-14.00.

Sted: Institut for Statskundskab,

Rosenborggade 15, RO8.

Arrangør: International Debat,

Inst. for Statskundskab, Casper

Sylvest, tlf. 3321 8187.

Det jødiske fædreland – 
i Østeuropa
Bogpræsentation og foredrag

Indhold: I anledning af genudgi-

velsen af Amol iz geven om

jødisk kultur og historie i Øst-

europa inviterer Minoritetsstu-

dier og Minoritetsstudiers Ven-

ner til bogpræsentation, hvor

Helen Krag og Margit Warburg

vil holde foredrag. 

Tid: 14/9-01, kl. 14-16.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Introduktion til Studenter-
menigheden ved Trinitatis
Indhold: Efter introduktionen vi-

ser sekretær Carl Fuglsang-

Damgaard Trinitatis Kirke fra

krypt til klokker. Ringerlaugs-

formanden vil deltage i rund-

visningen og lauget optager

nye medlemmer.

Tid: 14/9-01, kl. 14.00.

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 3393

0183.

Psykoanalyse og psykisk 
lidelse
Diskussionsmøde

Indhold: Diskussion af forskellige

aspekter af behandlingen af

psykiske lidelser ud fra Lacan.

Hvilke etiske spilleregler findes

for behandlingen af psykiske

lidelser? Hvilke interventioner

er nødvendige og forsvarlige

at foretage? Hvilket ansvar har

behandleren for kurens gen-

nemførelse?

Oplægsholdere: Cand.mag., psy-

koanalytiker Tommy Thambour

og psykoanalytiker René

Rasmussen.

Tid: 17/9-01, kl. 19.30-21.00.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovsgade.

Arrangør: KLAG (Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe), René

Rasmussen, tlf. 3879 9491.

Mediernes rolle i konflikter
på Balkan
Debatmøde

Indhold: Diskussionen tager ud-

gangspunkt i den aktuelle kon-

flikt i Makedonien.

Panel: Konsulent Jesper Højberg;

lektor Karsten Fledelius, Film

og Medievidenskab; leder Jan

Øberg, The Transnational Fo-

undation of Peace and Future

Research, Lund samt repræsen-

tanter fra danske dagblade.

Tid: 19/9-01, kl. 19.00.

Sted: Christianshavns Beboerhus,

Dronningensgade 34.

Arrangør: Global Actiongruppen

i Mellemfolkeligt Samvirke.

Det flerkulturelle 
og fremtiden
Gå-hjem foredragsrække på 

Sociologisk Institut

Formålet er at give nogle eksem-

pler på hvilken forskning der

foregår i temaer relateret til

det såkaldte multikulturelle

samfund. Danmark præges i

stadig stigende grad af øget

kulturel, etnisk, national, reli-

giøs og sproglig mangfoldig-

hed, og spørgsmålet om hvor-

dan man kan vedligeholde

samfundets sammenhængs-

kraft, er på dagsordenen. 

Emne: Folkeskolen og multikul-

Københavns og Lunds Studentersangere 
giver fælles koncert
Lørdag den 22. september kl. 16.00 afholder de to kor koncert i

Festsalen på Frue Plads. Begge kor optrådte på Peberholmen

ved indvielsen af Øresundsbroen, og i april gav korene en fæl-

les koncert i Aulaen på Universitet i Lund. Nu gentages succesen

med københavnerne som værter. Båndene mellem Studenter-

Sangforeningen i København og Lund Studentersångförening

går helt tilbage til 1838 da vinteren var så streng at det var mu-

ligt at gå over Øresund. Lundeserne gæstede København, og

deres firstemmige kor inspirerede til etableringen af Studenter-

Sangforeningen i 1839. I dag holder foreningen til i lokaler ved

Den Svenske Kirke, Folke Bernadottes Allé 4, 2100 Kbh. Ø. For

yderligere oplysninger, se www.studenter-sangforeningen.dk,

kontakt e-mail: info@studenter-sangforeningen.dk eller for-

mand Carsten Fentz, tlf. 3819 1229.
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turalisme ved kultursociolog,

ph.d. Bolette Moldenhawer.

Tid: 20/9-01, kl. 16-15-17.30. 

Emne: Integration ved lov? Om

Danmarks integrationslov i al-

mindelighed og spredningspo-

litik i særdeleshed ved kultur-

sociolog, ph.d. Lene Kofoed

Rasmussen. 

Tid: 11/10-01, kl. 16.15-17.30.

Emne: Interkulturel kommunika-

tion ved kultursociolog, ph.d.

Iben Jensen. 

Tid: 1/11-01, kl. 16.15-17.30.

Emne: Ligestillingspolitikkens 

dilemmaer ved ph.d.-stud. 

Kirsten Hvenegaard Lassen. 

Tid: 22/11-01.

Emne: Mon farven har en anden

lyd? Etniske minoritetsunge,

musikliv og ungdomskultur i

Danmark ved musiketnolog

Eva Fock.

Tid: 13/12-01, kl. 16.15-17.30.

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen.

Arrangører: Yvonne Mørck, 

e-mail: yvonne.morck@

sociology.ku.dk, tlf. 3532 3249

og Flemming Røgilds, e-mail:

flemming.rogilds@sociology.

ku.dk, tlf. 3532 3138.

Kick-off møde for 
Dansk Naturvidenskabs-
festival 2002
Tid: 27/9-01, kl. 13-17.

Sted: HCØ, Aud. 1.

Tilmeldingsfrist: 10/9-01.

Arrangør: Dansk Naturviden-

skabsformidling, tlf. 7020 8620.

Miljøstyrelsens ny 
luftvejledning
Temamøde

Indhold: Ny luftvejledning fra

Miljøstyrelsen: Konsekvenser

for industrien? Betydning for

miljøet?

Tid: 3/10-01, kl. 13.00-16.40.

Sted: dk-TEKNIK ENERGI & MIL-

JØ, Sydmarken 42, 2860

Søborg, konferencelokalet.

Tilmelding: Senest 26/9-01 til

Karsten Fuglsang, tlf. 

3955 5862, e-mail:

fuglsang@dk-teknik.dk.

Arrangør: Interessegruppe for

Gasanalyse (IGAS) og Dansk

Selskab for Miljøkemi (DSfM).

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Rural-urban linkages in a
developing world
Public seminar

Speakers: Kate Gough, Institute

of Geography, KU; Deborah

Bryceson, African Studies Cen-

tre, University of Leiden,

Netherlands; Ninna Nyberg,

Centre for Development Re-

search, Cph.; Cecilia Tacoli, Int.

Institute of Environment and

Development, London; Jytte

Agergaard, Institute of Geo-

graphy, KU; Jonathan Rigg, De-

partment of Geography, Uni-

versity of Durham; Søren Ivars-

son, Asia Institute, KU; repre-

sentative from Danida Flem-

ming Gjedde Nielsen, Ibis.

Concluding discussion: Chair:

Valg af Rektor, Prorektor, dekaner og prodekaner

Ved Københavns Universitet afholdes i efteråret 2001 valg af
Rektor, Prorektor, dekaner og prodekaner samt valg til Konsisto-
rium, fakultetsråd, institutbestyrelser, ph.d.-studienævn &
studienævn i valggruppe VI “Studerende” (se valgcirkulære II).
Valg af Rektor, Prorektor, dekaner, prodekaner samt studenterre-
præsentanter afvikles af Valgsekretariatet som brevstemmevalg. 

Derudover afholdes valg af institutledere og viceinstitutledere
og valg til institutbestyrelser i valggruppe I, II, III “VIP” og valg-
gruppe V “TAP” samt valg til studienævn i valggruppe I, II og III
“VIP”. Disse valg afvikles af lokale valgbestyrelser. Nærmere op-
lysninger på de enkelte institutter.

Alle valg foregår i henhold til Valgstatut for Københavns Uni-
versitet, se www.ku.dk/led/valg.

Dette valgcirkulære omfatter valg af Rektor, Prorektor, dekaner og
prodekaner.

Bemærk: Kandidatanmeldelse af prodekanerne ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet indgives efter offentliggørelse af rektor
og dekanvalget.

Udskrivelse
1. oktober 2001 
Valget udskrives. Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der
denne dato og tillige på det tidspunkt afstemningen foregår, op-
fylder de fastsatte betingelser for udøvelse af valgret.

Valglister
5. - 18. oktober 2001
Valglisten fremlægges til gennemsyn på fakultetskontorerne, på
institutterne samt i Valgsekretariatet. Derudover er valglisten til-
gængelig på universitetets elektroniske informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. 

Indsigelse over forkert eller manglende optagelse på valgliste
indgives til Valgsekretariatet på klageblanketter, der fås på insti-
tutter og fakultetskontorer samt i Valgsekretariatet. 

Ved klage over manglende optagelse på valgliste skal person-
nummer oplyses for at klagen kan behandles. Ved klage over for-
kert optagelse på valgliste skal enten person-nummer eller valg-
nummer oplyses.

18. oktober 2001
Sidste frist for klager over manglende eller forkert optagelse på
valglisten. 

Klager skal være Valgsekretariatet i hænde senest kl. 15.00.

23. oktober 2001
Den endelige valgliste fremlægges på fakultetskontorerne, på in-
stitutterne, i Valgsekretariatet og på universitetets elektroniske
informationstjeneste, www.ku.dk/led/valg. Herefter kan der ik-
ke klages over valglisten, men egentlige fejl og mangler rettes i
videst muligt omfang så længe det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelse
29. oktober 2001
Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldelser skal være
Valgsekretariatet i hænde senest kl. 15.00. Kandidatanmeldelser
kan kun foretages på de særlige anmeldelsesblanketter, der fås
på institutterne, på fakultetskontorerne og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt underskrevet af
kandidaten, som herved bindende erklærer sig villig til at modta-
ge valg. Kandidatanmeldelser skal være påført navne og under-
skrifter fra stillere: Kandidatanmeldelser til rektor- og prorektor-
posten skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede
stillere. Kandidatanmeldelser til dekan- og prodekanposten skal
være underskrevet af et antal stillere svarende til mindst 1/10 af
samtlige stemmeberettigede, dog kræves højst 25. Kandidaten er
selv stiller for listen. Kandidatanmeldelsen skal desuden være
påført såvel kandidatens som stillernes valgnummer. Valgnum-
meret kan ses på valglisten.

1. november 2001
Valgsekretariatet offentliggør en oversigt over, hvilke hverv der
skal stemmes til og hvor der er fredsvalg. Dette sker ved opslag i
Valgsekretariatet samt ved meddelelse til fakultetskontorerne.
Kandidaternes navne offentliggøres på universitetets elektroni-
ske informationstjeneste, www.ku.dk/led/valg. Navnene kan
desuden ses i Valgsekretariatet.

8. november 2001
Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelser. 

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. Indsigelser skal
være skriftlige og begrundede. Indsigelser skal være Valgsekreta-
riatet i hænde senest kl. 15.00.

Afstemning
23. november 2001
Valgmaterialet udsendes.

26. november - 9. december 2001
Afstemningen foregår.

5. december 2001
Sidste frist for at klage over manglende eller forkert stemmema-
teriale. Klagen indgives personligt og skriftligt til Valgsekretaria-
tet senest kl. 15.00. Ved klage over forkert stemmemateriale skal
det udsendte stemmemateriale samtidig afleveres. Der kan kun
udleveres nyt stemmemateriale til det valgområde, hvor klageren
er tillagt valgret ifølge den endelige valgliste.

7. december 2001
Sidste frist for personlig aflevering af stemmesedler er kl. 15.00.
Stemmesedler, der modtages med posten 10. december 2001 an-
ses for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse & klage
14. december 2001
Valgresultatet meddeles ved et offentligt møde i Udvalgsværelse
1, Frue Plads, Port A, indgang O kl. 10.00. Valgresultatet offent-
liggøres samtidig på universitetets elektroniske informationstje-
neste, www.ku.dk/led/valg.

21. december 2001
Sidste frist for at klage over valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal være Valgsekretariatet i hæn-
de seneste kl. 15.00.

1. februar 2002
De nyvalgte ledere tiltræder.

Forskudt valg af prodekaner på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidatanmeldelse
19. december 2001
Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldelserne skal være
Valgsekretariatet i hænde senest kl. 15.00. Kandidatanmeldelser
kan kun foretages på de anmeldelsesblanketter, der fås på insti-
tutterne, på fakultetskontoret og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt underskrevet af
kandidaten, som herved bindende erklærer sig villig til at modta-
ge valg. Kandidatanmeldelser skal være påført navne og under-
skrifter fra stillere: Kandidatanmeldelser til prodekanposten skal
være underskrevet af et antal stillere svarende til mindst 1/10 af
samtlige stemmeberettigede, dog kræves højst 25. Kandidaten er
selv stiller for listen. Kandidatanmeldelsen skal desuden være
påført såvel kandidatens som stillernes valgnummer. Valgnum-
meret kan ses på valglisten.

Valgcirkulære I – efterårsvalget 2001

KØBENHAVNS UNIVERS ITET VALGSEKRETARIATET

Vil du lave radio?
Universitetsradioen tilbyder en grundig oplæring som studievært, reporter, nyhedsjournalist og

producer/tekniker. Velkommen til intro-dag den 12. og 18. september fra kl. 17.00 hos Universitetsradioen,

Krystalgade 14-16, 1172 Kbh. K. For yderligere oplysninger, kontakt tlf. 3532 3939.
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20. december 2001
Valgsekretariatet offentliggør om valget er afgjort ved fredsvalg
eller der skal afholdes afstemning. Dette sker ved opslag i Valgse-
kretariatet samt ved meddelelse til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetskontor. Kandidaternes navne offentliggøres på universi-
tetets elektroniske informationstjeneste, www.ku.dk/led/valg.
Navnene kan desuden ses i Valgsekretariatet.

7. januar 2002
Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelser. 

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. Indsigelser skal
være skriftlige og begrundede. Indsigelser skal være Valgsekreta-
riatet i hænde senest kl. 15.00.

Afstemning
11. januar 2002
Valgmaterialet udsendes.

14. januar - 26. januar 2002
Afstemningen foregår.

23. januar 2002
Sidste frist for at klage over manglende eller forkert stemmema-
teriale. Klagen indgives personligt og skriftligt til Valgsekretaria-
tet senest kl. 15.00. Ved klage over forkert stemmemateriale skal
det udsendte stemmemateriale samtidig afleveres. Der kan kun
udleveres nyt stemmemateriale til det valgområde, hvor klageren
er tillagt valgret ifølge den endelige valgliste.

25. januar 2002
Sidste frist for personlig aflevering af stemmesedler er kl. 15.00.
Stemmesedler, der modtages med posten 28. januar 2002 anses
for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse & klage
30. januar 2002
Valgresultatet meddeles ved et offentligt møde i Udvalgsværelse
1, Frue Plads, Port A, indgang O kl. 10.00. Valgresultatet offent-
liggøres samtidig på universitetets elektroniske informationstje-
neste, www.ku.dk/led/valg.

1. februar 2002
De nyvalgte prodekaner tiltræder.

7. februar 2002
Sidste frist for at klage over valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal være Valgsekretariatet i hæn-
de seneste kl. 15.00.

Valgsekretariatet – Fiolstræde 22 – 1171 København K
Specialkonsulent Dorthy Rasmussen
Tlf. 3532 2935 – Fax 3532 2892
E-mail: dor@adm.ku.dk
www.ku.dk/led/valg

Valggruppe  VI  (Studerende):

Valg til Konsistorium, fakultetsråd, studienævn, 
ph.d.-studienævn & institutbestyrelser

Ved Københavns Universitet afholdes i efteråret 2001 valg af
Rektor, Prorektor, dekaner og prodekaner (se valgcirkulære I)
samt valg til Konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrelser,
ph.d.-studienævn & studienævn i valggruppe VI “Studerende”.
Valg af Rektor, Prorektor, dekaner, prodekaner samt studenterre-
præsentanter afvikles af Valgsekretariatet som brevstemmevalg. 

Derudover afholdes valg af institutledere og viceinstitutledere
og valg til institutbestyrelser i valggruppe I, II, III “VIP” og valg-
gruppe V “TAP” samt valg til studienævn i valggruppe I, II og III
“VIP”. Disse valg afvikles af lokale valgbestyrelser. Nærmere op-
lysninger på de enkelte institutter.

Alle valg foregår i henhold til Valgstatut for Københavns Uni-
versitet, se www.ku.dk/regel.

Dette valgcirkulære omfatter valg til Konsistorium, fakultetsråd, 
institutbestyrelser, ph.d.-studienævn & studienævn i valggruppe VI
“Studerende”.

Udskrivelse
1. oktober 2001 
Valget udskrives. Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der
denne dato og tillige på det tidspunkt afstemningen foregår, op-
fylder de fastsatte betingelser for udøvelse af valgret.

Valglister
5. - 18. oktober 2001
Valglisten fremlægges til gennemsyn på fakultetskontorerne, på
institutterne samt i Valgsekretariatet. Derudover er valglisten til-
gængelig på universitetets elektroniske informationstjeneste,
www.ku.dk/led/valg. 

Ph.d.-studerende, der ønsker at deltage i valget, skal skrive sig
på en særlig liste hos deres studienævn.

Indsigelse over forkert eller manglende optagelse på valgliste
indgives til Valgsekretariatet på klageblanketter, der fås på insti-
tutter og fakultetskontorer samt i Valgsekretariatet. Samme blan-
ket anvendes til at vælge valggruppe i de tilfælde, hvor betingel-
serne for optagelse i flere valggrupper er opfyldt og til at vælge
kollegialt organ i de tilfælde, hvor betingelserne for optagelse til
flere studienævn eller institutter er opfyldt. 

Ved klage over manglende optagelse på valglisterne skal per-
sonnummer oplyses for at klagen kan behandles. Ved klage over
forkert optagelse på valglisterne skal enten person-nummer eller
valgnummer oplyses.

18. oktober 2001
Sidste frist for klager over manglende eller forkert optagelse på
valglisten. 

Klager skal være Valgsekretariatet i hænde senest kl. 15.00.

23. oktober 2001
Den endelige valgliste fremlægges på fakultetskontorerne, på in-
stitutterne, i Valgsekretariatet og på universitetets elektroniske
informationstjeneste, www.ku.dk/led/valg. Herefter kan der ik-
ke klages over valglisten, men egentlige fejl og mangler rettes i
videst muligt omfang så længe det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser & forbund
29. oktober 2001
Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldelserne skal være
Valgsekretariatet i hænde senest kl. 15.00. Kandidatanmeldelser
kan kun foretages på de særlige anmeldelsesblanketter, der fås
på institutterne, på fakultetskontorerne og i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt underskrevet af
kandidaterne, som herved bindende erklærer sig villige til at
modtage valg. Kandidatanmeldelser skal være påført navne og
underskrifter fra stillere: kandidatanmeldelser til Konsistorium
og fakultetsråd skal være underskrevet af et antal stillere svaren-
de til mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede, dog kræves

højst 25, mens kandidatanmeldelser til medlemmer af studie-
nævn og institutbestyrelser skal være underskrevet af et antal
stillere svarende til mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede,
dog kræves højst 10. Kandidaterne er selv stillere for listen. Kan-
didatanmeldelsen skal desuden være påført såvel kandidaternes
som stillernes valgnummer. Valgnummeret kan ses på valglisten.

Af hensyn til muligheden for at supplere i valgperioden bør der
altid opstilles flere kandidater end det antal, der skal vælges.

1. november 2001
Valgsekretariatet offentliggør en oversigt over, hvilke kollegiale
organer der skal stemmes til og hvor der er fredsvalg. Dette sker
ved opslag i Valgsekretariatet samt ved meddelelse til fakultets-
kontorerne. Kandidaternes navne offentliggøres på universitetets
elektroniske informationstjeneste, www.ku.dk/led/valg. Navne-
ne kan desuden ses i Valgsekretariatet.

8. november 2001
Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelser. Alle kan-
didater på anmeldelsen skal skriftligt erklære sig enige i, at an-
meldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. Indsigelser skal
være skriftlige og begrundede. Indsigelser skal være Valgsekreta-
riatet i hænde senest kl. 15.00.

Sidste frist for anmeldelse af liste- eller valgforbund. Ved an-
meldelse af forbund anvendes en særlig blanket, der fås på Valg-
sekretariatet eller på fakultetskontorerne. Listeforbund kan ind-
gås mellem to eller flere lister eller listeforbund. Valgforbund kan
indgås mellem lister og listeforbund og mellem flere listefor-
bund. Anmeldelserne skal være påført personlig underskrift fra
samtlige kandidater på de pågældende lister.

Anmeldelserne skal være Valgsekretariatet i hænde senest kl.
15.00.

Afstemning
23. november 2001
Valgmaterialet udsendes.

26. november - 9. december 2001
Afstemningen foregår.

5. december 2001
Sidste frist for at klage over manglende eller forkert stemmema-
teriale. Klagen indgives personligt og skriftligt til Valgsekretaria-
tet senest kl. 15.00. Ved klage over forkert stemmemateriale skal
det udsendte stemmemateriale samtidig afleveres. Der kan kun
udleveres nyt stemmemateriale til det område, hvor klageren er
tillagt valgret ifølge den endelige valgliste.

7. december 2001
Sidste frist for personlig aflevering af stemmesedler er kl. 15.00.
Stemmesedler, der modtages med posten 10. december 2001 an-
ses for rettidigt indkommet.

Offentliggørelse & klage
14. december 2001
Valgresultatet meddeles ved et offentligt møde i Udvalgsværelse
1, Frue Plads, Port A, indgang O kl. 10.00. Valgresultatet offent-
liggøres samtidig på universitetets elektroniske informationstje-
neste, www.ku.dk/led/valg.

21. december 2001
Sidste frist for at klage over valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal være Valgsekretariatet i hæn-
de seneste kl. 15.00.

1. februar 2002
De nyvalgte repræsentanter tiltræder.

Valgsekretariatet – Fiolstræde 22 – 1171 København K
Specialkonsulent Dorthe Rasmussen
Tlf. 3532 2935 – Fax 3532 2892
E-mail: dor@adm.ku.dk
www.ku.dk/led/valg
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Niels Fold, Institute of Geo-

graphy, KU.

Time: 20 September 2001, 13.00-

17.00. 

Place: Institute of Geography,

Øster Voldgade 10, 2., Meeting

room.

Organiser: Institute of Geogra-

phy, tel. 3532 2500 and The

North/South Coordination

Committee.

Framing Photography: 
Photography, 
the Institutions and 
Historiography
Seminar

Contents: The changing position

of photography in regard to

research institutions as well as

museums. Which museums

exhibit photography? Where is

photography researched?

What photos are ascribed cul-

tural value, analysed and exhi-

bited? What stories do we con-

struct around photos in exhibi-

tion rooms and in the writing

of history? 

Speakers: Senior research fellow

John Roberts, University of

Wolverhampton; prof. Boris

Groys, Hochschule für Gestal-

tung, Karlsruhe; prof. Michel

Frizot, Ecole du Louvre, Paris;

prof. Abigail Solomon-Godeau,

University of California, Santa

Barbara; ass. prof. Mette Sand-

bye, University of Copenhagen;

ass. prof. Lars Kiel Bertelsen,

University of Aarhus; MA In-

grid Fischer Jonge, Director of

the National Museum of Pho-

tography, The Royal Library.

Time: 21-22 September 2001. 

Place: University of Copenhagen,

Amager and ARKEN Museum

of Modern Art, Denmark.

Registration deadline: 14 Sep-

tember 2001.

Organiser: The Danish Institute

for Advanced Studies in the

Humanities.

Full announcement: See

www.humanities.dk – confe-

rences.

Additional information: Bente

Gade, Danish Institute for Ad-

vanced Studies in the Humani-

ties, tel. 3532 3919, e-mail: 

center@humanities.dk.

“Copenhagen” and beyond:
drama meets history of 
science
To-dages symposium

Deltagere: Michael Frayn og an-

dre internationalt kendte dra-

matikere samt videnskabshisto-

rikere fra flere lande.

Tid: 22 - 23/9-01, begge dage kl.

9.30-17.00.

Sted: Niels Bohr Instituttet, Bleg-

damsvej 17, Aud. U (lørdag) og

Carlsberg Akademi, Gamle

Carlsbergvej 15, Valby (søndag)

Pris: Kr. 300 inkl. kaffe og frokost

begge dage.

Tilmelding: Til e-mail:

nba@nbi.dk el. tlf. 3532 5219. 

Arrangører: Niels Bohr Arkivet,

sponsoreret af Forskningsmini-

steriet, Københavns Universi-

tets Naturvidenskabelige Fa-

kultet og Carlsbergfondet.

Yderligere oplysninger: Se

www.nbi.dk/nba.

Kjeld Abell seminar
Indhold: Med sin samlede skue-

spilproduktion, direktørstilling

for Tivoli, tilknytning til den

kulturradikale bevægelse og

som medstifter af det danske

akademi står Kjeld Abell som

en central personlighed i en

overordentlig spændende pe-

riode i den danske kulturhisto-

rie. 

Deltagere: Bl.a. Morten Thing,

Jørgen Heiner, Erik Aschen-

green, Elias Bredsdorff og Jens

Kistrup.

Tid: 26 - 27/9-01, kl. 10-17 begge

dage.

Sted: KUA, Dansesalen, lok. 8.1.9. 

Arrangør: Dans og Teaterviden-

skab, tlf. 3532 8160.

Undervisningsministeriets
konference om etnisk 
ligestilling
Indhold: Åbning ved undervis-

ningsminster Margrethe Vest-

ager; præsentation af arbejds-

gruppens rapporter; diskus-

sion; paneldebat.

Tid: 5/10-01, kl. 9-15.

Sted: Axelborg, Vesterbrogade 

4 E.

Tilmelding: Undervisningsmini-

steriet, Institutionsstyrelsen,

Juridisk Kontor, Att.: Jesper

Schaumburg-Müller, Frederiks-

holms Kanal 25, 1220 Kbh. K,

e-mail: jesch1@uvm.dk.

Tilmeldingsfrist: 24/9-01.

Arrangør: Undervisningsministe-

riet, Institutionsstyrelsen,

www.uvm.dk.

Industriens Dag på Panum
Renewal, growth and 

integration 

Contents: The event aims at

promoting the cooperation

and communication between

Danish and Swedish resear-

chers and students within the

fields of biotech, medicotech,

pharma. and medicine on one

hand as well as supporting

fields and the business world

on the other. It will be possible

to attend to an industry fair

and various workshops and

there will be a conference with

representatives from the uni-

versity and the business world.

Preliminary plan for the work-

shops: Chaos pilots; Yala Yala;

Renewal, growth, integration;

Business creation; 

Entrepreneurship in practice.

The program will be available

within a short period of time. 

Main speakers: Aamund, chair-

man of the board, Bavarian

Nordic and Neurosearch; 

Michael Ørum, managing 

director, Exiqon and Björn 

Bjerke, professor for Entrepre-

neurship, Lund.

Time: 23 October 2001 from 8 

to 19.

Organisers: Senior Associate Pro-

fessor Thorkild Bøg-Hansen;

Graduate of Economics Henrik

Kruckow, University of Copen-

hagen; Marketing Executive

Jørn Brandt; state-authorized

public accountant Lasse Skov

Kristensten, Ernst & Young and

Bachelor of Commerce Thomas

Björklund, Malmö University. 

Full announcement: http://plab.

ku.dk/tcbh/Idag2001.htm. 

Religionsmøder på 
internettet 
International konference om 

religion og computer-medieret

kommunikation 

Indhold: Som studieområde er

religion på internettet et

tværfagligt felt i hastig vækst.

Det er hensigten med konfe-

rencen, der er den første af sin

art i Europa, at etablere et net-

værk for forskere som arbejder

med emnet samt at lave en sta-

tusrapport over de videnskabe-

lige indsigter der indtil videre

findes på området.

Talere: 24 forskere fra USA, Ca-

nada, England, Italien og Sveri-

ge inden for religionsviden-

skab, teologi, historie, jura, et-

nografi, sociologi og kommu-

nikationsstudier, bl.a. Prof. Ste-

phen D. O’Leary, Annenberg

School of Communication, Cali-

fornien; prof. Eileen Barker,

London School of Economics;

prof. Lorne L. Dawson, Univer-

sity of Waterloo, Canada og di-

rektør Massimo Introvigne,

Center for Studies on New Reli-

gions, Torino.

Tid: 1 - 3/11-01.

Arrangør: Lektor Margit 

Warburg og ph.d.-studerende

Morten Thomsen Højsgaard,

Institut for Religionshistorie.

Yderligere oplysninger: Se det

fulde program og tilmeld dig

på www.staff.hum.ku.dk/

hojs/encounters/. Spørgsmål

besvares via e-mail: 

encounters@dk2net.dk.

Symposium i anvendt 
statistik
Call for papers 

Formål: At skabe et forum for

udveksling af ideer og erfarin-

ger med anvendelse af statisti-

ske metoder og analyser på

tværs af forskellige fagområ-

der. Der lægges vægt på såvel

analyse og metode som frem-

stilling og fortolkning af resul-

tater. 

Bidrag: Personer der vil bidrage

med et indlæg, bedes sende ti-

tel og et resumé på ca. 10 linjer

til Esben Høg, Inst. for Informa-

tionsbehandling, Handelshøj-

skolen i Århus, Fuglesangs Allé

4, 8210 Århus V, e-mail:

eh@asb.dk, tlf. 8948 6354.

Frist: 1/10-01. 

Publicering: De skriftlige indlæg

vil blive publiceret i en bog der

udkommer i f.m. symposiet.

Deadline er 1/12-01.

Program: Foreligger ult. oktober

og kan tilsendes efter henv. til

Nancy Petersen, Inst. for Infor-

mationsbehandling, e-mail:

npe@asb.dk, tlf. 8948 6350.

Symposiet afholdes: 21 - 23/1-02.

Arrangører: Institut for Økono-

mi, Aarhus Universitet og Insti-

tut for Informationsbehand-

ling, Handelshøjskolen i Århus.

Reaction Kinetics and 
Atmospheric Chemistry
The Third Informal Conference

Time: 7-9 June 2002. 

Place: LO-skolen Conference Cen-

ter, Helsingør, Denmark.

Additional information: See 

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

● SAMVÆR OG
SPORT

Studenterhusets program
7/9 kl. 22: Salsafest med Innova-

cion Latina og salsatek (entré)

13/9 kl. 21: Lioudas Mochunas

Baltic Quartet (jazz)

14/9 kl. 22: Se dagspressen

20/9 kl. 21: Copenhagen Blues

Festival: Ease Your Mind

21/9 kl. 22: Copenhagen Blues

Festival: Veronica Martell & Big

City Swing (entré)

Arrangør: Studenterhuset, Køb-

magergade 52, www.studen-

terhuset.ku.dk, tlf. 3532 3861. 

Damefodbold
Indhold: Volvox, fodboldklubben

for studerende, søger flere

spillere. Vi træner og spiller

kamp på motionsniveau. Kom

og træn med et par gange og

se om det er noget for dig.

Tid: Torsdage, kl. 18.00.

Sted: USG’s baner ved Nørre Allé,

bag Rigshospitalets Kollegium.

Kontakt: Holdets træner Jakob,

e-mail: jb@bilharziasis.dk el.

mød op til træningen.

Frivillige søges ▼

Kvindelige forsøgspersoner
søges til træningsstudie
Målgruppe: Kvinder der i gen-

nemsnit løber 3 timer/uge og

er mellem 20 og 40 år.

Formål: I studiet skal sammen-

hængen mellem knogletæt-

hed, kønshormoner og styrke-

træning hos løbere under-

søges. Der søges tillige kontrol-

personer som ikke skal styrke-

træne. Hypotesen er at man

ved styrketræning kan øge

knogletætheden hos løbere

med lav knogletæthed.

Omfang: Deltagelse vil indebære

8 md. styrketræning ca. 3 gan-

ge 1/2 time/uge. 

Yderligere oplysninger: Eva

Wulff Helge, Institut for Idræt,

e-mail: Ewhelge@ifi.ku.dk, tlf.

3532 0803.

● DISPUTATSFOR-
SVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Zbigniew J. Koscielniak-

Nielsen

Titel: Axillary block of the brachial

plexus by single, double or

multiple injection techniques.

Tid: 5/10-01, kl. 14.00, præcis.

Sted: Aud. 1, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Thomas Vester-Ander-

sen og overlæge, dr.med. Jør-

gen B. Dahl.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

Klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Torben Mogensen,

anæstesiologisk afd. 532, Hvid-

ovre Hospital, tlf. 3632 2526

før forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

forfatteren, Rigshospitalet,

AN/OP Klinikken 4132, HOC.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henv. til Fakultetsse-

kretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Teologi ▼

Cand.theol. Krista Rosenlund

Larsen Bellows

Titel: Paul van Buren’s Christolo-

gy and Theology of Israel.

Tid: 24/9-01, kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 46, 3., Aud.

11.

Yderligere oplysninger: Efter for-

svarshandlingen er der recep-

tion på Institut for Systematisk

Teologi.

Samfundsvidenskab ▼

Cand.mag. Ulla Højmark Jensen

Titel: Man skal være sig selv –

teoretisk og empirisk belysning

af unges politiske univers.

Tid: 28/9-01, kl. 13.00.

Sted: Rosenborggade 15, RO9.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes for 100 kr.

ved henv. i Kvikskranken på 

Institut for Statskundskab.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. 

Leila Allermann Møller

Titel: Development of in vitro

models for hazard evaluation

of dust from the indoor enviro-

ment. Correlation to organic

parameters and building re-

lated symptoms.

Tid: 18/9-01, kl. 13.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet, 

Lersø Parkallé 105, Aud.  

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Indeklimaafdelingen,

Arbejdsmiljøinstituttet. 

Humaniora ▼

Cand.phil. Finn Madsen 

Titel: Social udvikling i Hare

Krishnabevægelsen

Tid: 13/9-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Snorresgade 17-19, Aud. U3.

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 Religionshistorie,

Artillerivej 86, Kbh. S.

Fil.mag. Dag Petersson

Titel: The Art of Reconciliation.

Walter Benjamin’s Image of

Photography Reverberating in

Glas.

Tid: 21/9-01, kl. 14.00, præcis.

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

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 Kunsthistorie, Dans

og Teatervidenskab.

Cand.psych. Mads Haaning

Titel: Familiers omsorg for hjem-

meboende ældre demensram-

te.

Tid: 28/9-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

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 Psykologi.

Cand.phil. Robert Jensen-Rix 

Titel: Bibles of Hell – William

Blake and the Discourses of 

Radicalism.

Tid: 5/10-01, kl. 10.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 13.1.71.

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.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Solvejg Jørgensen

Titel: Heterogeneous solvation

and electron transfer.

Tid: 7/9-01, kl. 14.15.

Sted: HCØ, Aud. 7.

Cand.scient. Bo Wegge Laursen

Titel: Triangulenium Salts.

Tid: 10/9-01, kl. 14.00.

Sted: HCØ, Aud. 4.

Cand.scient. Henrik Naested

Titel: Arabidopsis functional

genomics: the identification of

genes invovled in chloroplast

development and systemic

acquired resistance.

Tid: 24/9-01, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, 

Øster Voldgade 5-7.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

sekretær Anne Gade Nielsen,

tlf. 3532 2710.
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Attacking Poverty? Health Service Reforms in Africa
Dr. Martin Alilio, National Institute for Medical Research, Dar es Salaam

Tid: 11/9 kl. 13-15

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

‘Let’ og ‘svært’ på russisk
Prof. Igor G. Miloslavskij, Moskva

Tid: 11/9 kl. 14-16

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8540

Sprog: Russisk

Tiltrædelsesforelæsning: 
Naturvitenskap i skole og samfunn – universiteternes ansvar!
Adj. prof. Svein Sjøberg, Center for Naturfagenes Didaktik 

Tid: 11/9 kl. 15

Sted: HCØ, Aud. 3

Arr.: Center for Naturfagenes Didaktik, Kjeld Bagger Laursen, tlf. 3532 0690

Higgs Boson Searches at LEP (Niels Bohr Lecture)
Prof. A. Read, Oslo Universitet

Tid: 12/9 kl. 15.15 

Sted: HCØ, Aud. 3

Arr.: Fælleskollokviekomiteen for NBIfAFG, NORDITA og DSRI

Russia’s Military Policy
Dr. Alexander A. Segounin and PhD. Sergey Subbotin

Tid: 13/9 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Redefining the Inevitable? 
The Dead Body in Twentieth Century Medicine
Prof. Roger Cooter, Wellcome Unit for the History of Medicine, University of East Anglia

Tid: 13/9 kl. 19.30-21.30.

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Søren Bak-Jensen, tlf. 3532 3809

Den døde krop er ikke hvad den har været. Grænsen mellem liv og død er ligesom grænsen 

mellem liv og før-liv blevet spændt og destabiliseret. Iklædt nye medicinske diskurser og praksis-

ser og underlagt nye definitioner og kriterier, er døden på én gang blevet mere privat og mere

offentlig, mere kommerciel

og mere psykologisk, mere

medicinsk og mere resistent.

Forelæsningen ser på karak-

teren af disse ændringer, og

undersøger deres fremkomst.

Den døde krop kan i dag ses

som en kampplads for mod-

stridende opfattelser af liv og

ikke-liv.

Billedet fra 1890 viser medi-

cinske studenter under en

dissektion.

Foraminiferernes Verden
Cand.scient. Marie Eiland, Zoologisk Museum

Tid: 13/9 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Getting Your Way: Power, Influence, and Coercion? 
Gary John Schaub, University of Pittsburgh

Tid: 14/9 kl. 8.15-10.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Aud. 8

Arr.: Institut for Statskundskab, Peter Viggo Jakobsen, tlf. 3532 3392
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Michael Psellos (1018-1079): Hofsnog eller politiker?
Ph.d. Christian Høgel

Tid: 17/9 kl. 12-13 

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret, Institut f. græsk og latin, tlf. 3532 8140 

Parodic Voices, Parodic Bodies
Prof. Charles Lock

Tid: 18/9 kl. 14.00

Sted: English Department, the teachers’ 

common room

Arr.: Dr.phil. Svetlana Klimenko, tlf. 3532 8596

This is the first lecture within the forthcoming season’s revived Bakhtin Seminar. True to the 

spirit of its namesake, the open forum will strive to combine education with pleasure in stimula-

ting a dialogue that travels to the margins, borders and in-betweens of established curricula and

mainstream scholarship – including Bakhtiniana. Performance and drama have been in need of a

boost at this place for a very long time, especially now that the elaboration of cross-disciplinary

and inter-cultural modes of teaching and representing English is being imposed on the agenda

by the imperative challenges of globalisation.

Kingo
Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og sekretær Carl Fuglsang-Damgaard, Studentermenighe-

den ved Trinitatis

Tid: 19/9 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 3., Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke, tlf. 3393 0183

From RNA to Protein: 
The Structure and Function of the Large Ribosomal Subunit
Poul Nissen, Dept. of Molecular and Structural Biology, Aarhus Universitet

Tid: 19/9 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

Arr.: Biologisk Selskab, www.biobase.dk/~palmgren/

Afskedsforelæsning: Between Sputnik and Star Wars: 
Swansong of the University
Bruce Clunies Ross, Engelsk Institut

Tid: 20/9 kl. 12-14

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Engelsk Institut, tlf. 3532 8600

Europa og Afrika: Perspektiver og udfordringer 
i det 21. århundrede
EU kommissær for udvikling og humanitær bistand, Poul Nielson

Tid: 21/9 kl. 13-15

Sted: Bispetorvet, Alexandersalen

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

Forhåndstilmelding nødvendig: E-mail: cas@teol.ku.dk

Det tegner til at Afrika i globaliseringens

tidsalder er blevet Europas særlige ansvar.

Det gælder afslutning og forebyggelse af

afrikanske krige, også fordi Europa er det

naturlige mål for flygtninge og indvan-

drere pga. den fattigdom og hungersnød

som krigene har til følge. Hvor går græn-

serne for EU’s ansvar? Og er EU med sine

stærke økonomiske muskler bedre til at

løse opgaverne end de enkelte euro-

pæiske lande? Meget tyder på at EU’s bi-

stand er ved at få en langt stærkere poli-

tisk funktion end tidligere. Fra sine man-

ge år som dansk udviklingsminister er

Poul Nielson kendt for sin bramfri facon

som også i Bruxelles har gjort ham til en

markant og kontroversiel figur. Dette er

Poul Nielsons første besøg som kommis-

sær på Københavns Universitet.

F
O

T
O

: 
N

O
R

D
F

O
T

O



Bassedrengens 
Dagbog

Don’t 
hesitate 
- imitate

Mandag:
8.45: Jeg kan ikke forlade mit hjem. I hvert

fald ikke med KUA som mål. Jeg er ikke
klædt på til det, og kan heller ikke blive
det. Jeg er så forkert. Dresscode på Film-
og Medie? Tutorerne kunne droppe alle
deres besserwisser-quizzer og selvfede
underspillede badutspring og i stedet
udlevere en opdateret hot og not-liste én
gang for alle - så ville vi russeres kærlig-
hed forblive uforbeholden. Vuf! Jeg er
en ufrivillig outsider. Og jeg er rådvild.
Jeg mener: Der findes kogebøger med
titlen Cook to captivate a babe, men in-
gen har endnu udgivet en kanon med
emnet Dress to impress the avantgarde.
Markedet må være enormt! Jeg er vel for
pokker ikke den eneste der er sat af? 

8.59: Rodeskuffen! Der må ligge et par
briller. Briller skal der til. Firkantede,
mørkeblå eller sorte, nørdede på den fe-
de måde, så er look’et halvt fuldendt. 

9.01: Flot! Der er et par rødlilla a la Dame
Edna som søs har efterladt og et par an-
tikverede Ray Ban’s a la Top Gun. Og
kontaktlinser med reggaemønster og
hampblad i stedet for pupiller. Duer ik-
ke!      

9.07: Briller eller ej. Jeg kan ikke gå i bar
overkrop. 

9.09: Eller...?
9.10: Føj for Satan, Basse! Tag dig sam-

men. T-shirt - hvor svært kan det være?
Der skal stå Nimbus Film med plastic-
print på ryggen. Men printet må for
crying out loud ikke være nyt. Det skal
være slidt halvt væk. Hvis blusen er ble-
vet vasket over 50 gange, så signalerer
man nemlig til verden at man var med
fra start. Hvis printet er nyt, ligner man
jo bare en eftersnakker. Det skal man ik-
ke. Man skal ligne en innovator. Sådan
én der står med ét ben i den frodige un-
derskov og ét ben i overhalingsbanen. 

10.02: Bugger! Basse, sig goddag til din
mørke side. 

10.14: Damer og herrer, medstuderende.
Træd til side for en trendsætter: Basse
baner vejen for de frivillige outsidere.
Sig goddag til et løvgrønt jakkesæt i Das
Kabinett.

Årets ejakulation
Universitetsavisen så efterårskollektionen af nye studerende ef-
ter i sømmene ved årets immatrikulation. Eftermiddagen bød
på rustikt rusturs look, glokal inspiration, multietnisk mix blan-
det med de klassiske sortklædte 

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Postbesørget blad

(0900KHC

DYREVENNER – Marie Sigh med pink pelsboa

og Helene Hvidman klædt i sort er begge startet på

medicin. Maries henna-tatovering på hænderne er

ikke til ære for rektor. Hun er netop kommet tilbage

fra ferie i Indien. Helene er også lige kommet tilbage

fra en lang rejse – syv dages rustur på Bogø. Til Bag-

siden oplyser hun at hun har ikke set nogen usøm-

melig omgang med grisehoveder hvilket studerende

på RUC af og til oplever. 

– Vi så et par edderkopper og en frø. Det var vist det

vildeste vi oplevede, oplyser hun. 

RUSTIKT – Fanebærer Christian Nikolaj Elmerkjær er en blandt mange datalogistude-

rende i orange T-shirt. Både fanens motiver og de hjemmebryggede T-shirts er dekoreret

med inspiration fra rusturens agentlege. En nøgen mand i et sigtekorn eller ubrydelige ko-

deord som Nirk og Skæwl er helt i tråd med tidens army look. I godt brugte vandrestøvler

er datalogerne ankommet i procession fra basen i Universitetsparken under deres traditio-

nelle kampråb: “Dem der ikke hopper, de er jurister.”  

MULTIETNISK – Ludmilla, Alima og Daw er dug-

friske datalogistuderende. Alima og Daw er lige ble-

vet færdig med gymnasiet. Ludmilla er oprindelig

uddannet ingeniør fra Rusland. Daw er klædt fra top

til tå i mørk denim med inspiration fra den kinesiske

mafia. Sættet er fra haute couturens hovedstad Pa-

ris. Alima er helt i gyldne sandfarver. Fra pirattørklæ-

det med religiøse undertoner om hovedet, den gyld-

ne denimagtige jakke og lysebrune bukser. Ljudmila

er klædt i de nye pastelfarver sart vårgrøn og en 

citrongul kjole fra udsalg i Laura.

HIGHSCHOOL – Fire Roskildedrenge og gym-

nasievenner årgang 2000. Fra venstre ses Morten,

Claus, Mark og Kasper der læser henholdsvis medi-

cin, biologi, statskundskab og biologi. Henslængte 

T-shirts, slidte jeans og gummisko er stilen der har

hængt ved siden gymnasiet. Morten fra medicin er i

Dico bukser, genbrugs T-shirt og Beatleshår. På medi-

cinstudiet vrimler det ifølge Morten med tjekkede

svenske chicks, så der er lidt at leve op til. Marks glo-

bale stil med blå træningstrøje fra en dameforret-

ning i Rio, Adidas sko fra Peru suppleres kækt med

en slidt T-shirt fra Udenrigsministeriet.  

KLASSISK – Modefarverne blandt universitetets

øverste er som altid klassisk sort med kontrastfarver.

Hvert fakultet har sin farve, men i år smykker den

samfundsvidenskabelige dekan (nr. 2 fra venstre) sig

uden blusel i en lånt kåbe med juras syrenfarver. 

Årsagen er ikke hemmelige fusionsplaner mellem 

fakulteterne i Indre By, men at Det Samfundsviden-

skabelige Fakultets traditionelle festkåbe ved en fejl

er blevet sendt til London for at blive anvendt som

skabelon for de helt nye dekankåber der skal syes i

overensstemmelse med universitetets nye visuelle

design. – Jeg overvejede godt nok at tage et helt

gult slips på i protest, men det står så dårligt til 

syren, fortæller dekan Tage Bild.  

Reportage: likl & alk · Foto: Joachim Rode
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