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Og vejret for de kommende årtier...
Der er udsigt til politisk stormvejr når FN’s klimapanel i år udsender sin tredje store rapport om
klimaændringer. Men hvor videnskabeligt holdbare er resultaterne af computerberegningerne
over drivhuseffekten egentlig  - og hvad kan Københavns Universitets boringer i den grønlandske
indlandsis egentlig bruges til i den sammenhæng?
LÆS VIDENSKABET SIDE 8-9

Ny takt og tone 
Københavns Universitet har vedtaget en ny per-
sonalepolitik med en vigtig tilføjelse i forhold til
de hidtidige retningslinier: Nu gælder politikken
ikke blot alle ansatte på KU. Det forventes sågar
også at den efterleves!
LÆS KUMMENTAREN SIDE 2 OG 

ARTIKEL SIDE 6

Fra University of
Minnesota til 
University of Amager
Lektor Henrik Rosenmeier fik sin universitære
opflaskning af store kritikere og digtere i tresser-
nes USA. Udbyttet har studerende på engelsk på
Københavns Universitet nydt godt af de sidste
tredive år. Men nu er det slut – og det er Rosen-
meier glad for
LÆS SIDE 7

I kortprosaens tegn
Litterær Café på Litteraturvidenskab har rykket
sine arrangementer fra KUA til Huset i Magstræ-
de. Universitetsavisen var med til premiereafte-
nen der bød på oplæsning af blandt andre Chri-
stina Hesselholdt og masser litterær selvhøjtide-
lighed - helt i kortprosaens tegn
LÆS BAGSIDEN

???
???

Det vrimler med små børn på Køben-

havns Universitet. Flere studerende

end tidligere kombinerer nemlig stu-

dieårene med en familieforøgelse.

For nogle er livet som studerende

skræddersyet til at få børn. For andre

gælder det om at få barselsorloven

overstået før karrieren begynder

Læs tema side 4-5

Babyboom på uni



KUM M E N TA R

Af Joan 

Conrad, 

prorektor

Ny Takt og Tone 
for alle ansatte

At få afsluttet en revision af personalepo-
litikken for Københavns Universitet har
ikke været nogen enkel sag. Det har i

hvert fald været en tidskrævende proces. Man-
ge hensyn skulle tilgodeses og yderligere har
Finansministeriet til stadighed og med meget
korte mellemrum udsendt nye vejledninger
om personalepolitiske forhold. Også disse
skulle tages i betragtning. 

Men arbejdet er vigtigt, og den tid vi i et un-
derudvalg, nedsat af Hovedsamarbejdsudval-
get (HSU), har brugt på udformningen af den
nye personalepolitik har været både interes-
sant, morsom og lærerig.

Enhver almindelig virksomhed har en
personalepolitik, og  virksomhedsledere
kommer sjældent godt af sted med ikke

at tage en sådan politik alvorligt. Den persona-
lepolitiske gennemslagskraft ved statslige in-
stitutioner har derimod været noget begræn-
set. 

I 1994 udgav Finansministeriet for første
gang en samlet personalepolitisk redegørelse.
‘Medarbejder i staten – ansvar og udvikling’,
hed den. I 1998 blev den fulgt op med ‘Perso-
nalepolitik i staten – fra ord til handling’. 

I vid udstrækning har denne publikation
med tilhørende uddybende vejledninger dan-
net udgangspunkt for udvalgets drøftelser.
Selvfølgelig har de forskellige kontraktmæssi-
ge forhold for diverse medarbejdergrupper og-
så spillet en afgørende rolle, og nu er ‘Persona-
lepolitik for Københavns Universitet’ altså ved-
taget. 

Men hvad er så en personalepolitik? En
personalepolitik er – hvis man kan ud-

trykke det på denne måde – en for alle medar-
bejdere forpligtende hensigtserklæring der og-
så rummer enkelte regler som hvis de ikke
overholdes, udløser alvorlige sanktioner. 

Personalepolitikken skal sikre at KU forbli-
ver en attraktiv og god arbejdsplads. Ifølge for-
muleringerne skal den således:
– Medvirke til at motivere alle medarbejdere

og sikre arbejdsbetingelser og udviklingsmu-
ligheder der er forudsætningen for en kvalifi-
ceret arbejdsindsats.

– Danne rammen for de lokale samarbejdsud-
valgs arbejde på fakulteter, institutter og an-
dre enheder.

– Fremme universitetets udviklingsplaner ved
at sikre et arbejdsmiljø der er præget af pro-
fessionalisme, fleksibilitet og ansvarlighed
hos alle medarbejdergrupper i enhver ar-
bejdssammenhæng.

– Være et strategisk værktøj der understøtter
universitetets overordnede mål, som er at
drive forskning og give videregående uddan-
nelse til højeste videnskabelige niveau og bi-
drage til udbredelse af kendskab til videnska-
bens arbejdsmetoder og resultater.

Personalepolitikken for KU indeholder en
række principper for forholdet mellem le-

delse og medarbejdere og for forholdet mellem
medarbejdere, herunder ligebehandling af
mænd og kvinder og spørgsmålet om etnisk in-
tegration. 

Ledelsens ansvar med hensyn til sikring af
det gode arbejdsmiljø understreges, og der
lægges vægt på personaleudvikling og perso-
naleplanlægning. 

Ligesom kompetenceudvikling er et nøgle-
ord i Finansministeriets vejledninger, er kom-
petenceudvikling for alle medarbejdergrupper
inklusive medarbejdere på ledelsesniveau
fremhævet som noget væsentligt i vores perso-
nalepolitik. I denne forbindelse understreges
vigtigheden af medarbejderudviklingssamta-
ler, men også forhold ved det daglige arbejde
tages op. 

Mere specielle forhold som for eksempel
seniorordninger, orlov, afskedigelser med vide-
re, bliver ligeledes behandlet. Som særlige per-
sonalepolitiske forhold kan nævnes ‘Rygepoli-
tik’, ‘Alkoholpolitik’ og ‘Elektronisk Kommuni-
kation’.

Personalepolitikken gælder for alle ansatte
ved Københavns Universitet – VIP’er såvel som
TAP’er. Alle bør derfor være bekendt med den-
ne lidt særlige udformning af en Emma Gads
‘Takt og Tone’, for det er jo faktisk hvad en per-
sonalepolitik også er.

Den vil snart findes i en trykt version, lige-
som den også snart vil findes på nettet. ■
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Fest og glæde 
på Økonomisk Institut

MONETÆRT: Tre meget glade økonomi-
studerende fik hver en kæmpecheck på
kroner 75.000 ved en højtidelighed på
Økonomisk Institut den 14. maj. Penge-
ne skal bruges til studier af ‘finansielle
og monetære emner’ på ‘førende nord-
amerikanske eller europæiske universi-
teter’.

Christin Kure Kinnberg og August
Lund skal til Cornell University og Lars
Denkov er allerede på London School of
Economics. De har alle klaret sig særde-
les flot i København og blev på den bag-
grund – mens rektor, dekan, Rachel
Davies fra Euroclear og medarbejdere
ved Økonomisk Institut smilede om kap
– hver tildelt et Euroclearstipendium.
Pengene faldt på tørre steder. Det koster
for eksempel over 300.000 kroner at
læse på Cornell i ét år.

Økonomerne har en del penge i kas-

sen. I 1999 vandt Signe Krogstrup 1. pri-
sen i Euroclears priskonkurrence for
økonomistuderende på alle europæiske
universiteter. Hun fik 15.000 euro og
Universitetet modtog 150.000 euro. I
2000 gentog historien sig da Hans Peter
Lorenzen fik 1. prisen. Han havde skre-
vet et speciale (til 13) om  The Euro, The
Dollar and the Equilibrium Exchange
Rate. Afhandlingen har vakt betydelig
opmærksomhed for sin særdeles kompe-
tente analyse af de seneste års bevægel-
ser i Euro/Dollar-kursforholdet.

Euroclear er en internationalt arbej-
dende bank med basis i Bruxelles.

I alt har økonomerne fået cirka to mil-
lioner kroner i kassen som  fra og med
sidste år er blevet uddelt som Euroclear-
stipendier. Instituttet regner med at
mellem to og fire studerende kommer af
sted hvert år indtil pengene er brugt op. 

MØNSTER-

STUDERENDE

– Glade polit-

ter modtog

støtte til at

studere økono-

mi for ved

nogle af USAs

og Europas

førende uni-

versiteter

R E T T E L S E : Nå, er de nu også begyndt
at forske i netværkssamfund, IT-læring
og pædagogik ude på Institut for Folke-
sundhedsvidenskab? Sådan har nogle af
de mere opmærksomme læsere forment-
lig spurgt efter de i sidste nummer af
Universitetsavisen (side 2, under noten
‘Blåt stempel til forskergrupper’) kunne
læse at professor Ib Bygbjerg  – også
kendt som afdelingsleder for internatio-
nal sundhed og ekspert i folkesygdom-
me i den tredje verden – kandiderer til
at være leder af en større tværgående
forskergruppe om ‘Medier og demokrati
i netværkssamfundet’. 

Lad os straks gå til bekendelse og ind-
rømme at vi i skyndingen er kommet til
at forveksle Ib Bygbjerg med Ib Bonde-
bjerg - og han rager som bekendt op et
helt andet sted, nemlig på KUA hvor han
til daglig er professor og institutleder på
film- og medievidenskab. 

Projektforslaget om “Medier og demo-
krati i netværkssamfundet (MODINET)”
tager sigte på at slå bro og bygge net-
værk imellem humanistisk kommunika-

tions- og medieforskning samt sam-
fundsfaglig demokrati- og deltagelses-
forskning. Ud over Ib Bondebjerg er føl-
gende forskere fra KU med i kernegrup-
pen bag projektansøgningen: Professor
Claus Bundesen (psykologi), lektor Hen-
rik Bang (statskundskab), lektor Jens
Hoff (statskundskab) og lektor Lilie
Chouliaraki (COS og film- og medievi-
denskab).

I alt er der afsat 145 millioner kroner
til tværgående forskergrupper i finans-
lovsforliget. 192 forskergrupper inden
for samtlige videnskaber har tilsammen
søgt omkring 4,5 mia. kroner, men kun
26 slap igennem det første, afgørende
nåleøje: prækvalifikationen. MODINET
var blandt dem der gik videre med en
ansøgning på 25,5 millioner. I anden
runde vil opgaven være at konkretisere
og integrere de enkelte delprojekter
med henblik på at skabe en slagkraftig
humanistisk-samfundsfaglig alliance
hvis forskning orienterer imod at inte-
grere sig selv i produktion og samfunds-
liv.  

Den forkerte Ib
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Hvad er bioteknologi?
Bioteknologi er en sammensmeltning mellem de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber med henblik

på udvikling og produktion af organismer, celler og molekyler til sygdomsbekæmpelse, miljøforbedringer,

energiproduktion og industriel produktion. En af de mest kendte eksempler på bioteknologisk forskning er

fåret Dolly. Gærcellers produktion af insulin til patienter med sukkersyge og fremstilling af bakterier, der kan

rense kloakvand, hører til nogle af de mindre kontroversielle eksempler på bioteknologi.

Kilde: European Federation of Biotechnology og professor Elisabeth Bock, Institut for Molekylær Patologi.

derende. Altså i sidste ende en
dårligere uddannelse og min-
dre forskning, siger han.

Mangler penge og 
fleksibilitet
Fag som biokemi, biologi, mo-
lekylær- og mikrobiologi får fle-
re og flere eksternt finansiere-
de ph.d.er. Relativt få ph.d.-sti-
pendiater bliver betalt af uni-
versitetet på de institutter der
skal bidrage til den bioteknolo-
giske udvikling. Og det betrag-
ter flere institutledere som et
problem for universitetets
grundforskning.

– Hvis du søger ind på et cen-
ter eller en virksomhed, så er
du bundet til et bestemt pro-
gram eller til at udvikle et be-
stemt produkt. Opgaverne er
formuleret af ældre forskere og
har derfor ofte rod i forrige ge-
nerations problemstillinger. Det
kan selvfølgelig være både godt
og udbytterigt, men spørgsmå-
let er hvad det betyder for den
intellektuelle udfordring af vo-
res mest talentfulde og selvs-
tændige unge forskere og der-
med for grundforskningens
fremtid her i landet, siger Erik
Hviid Larsen.

Bioteknologi udgør et af uni-
versitetets fire satsningsområ-
der. Erik Hviid Larsen ærgrer
sig på den baggrund over at de
mange lovende studenter på
sundheds- og naturvidenskab,
der har specialiseret sig i bio-
teknologi, formodentlig aldrig
vil blive ansat på universitetet.

– Vi har talenterne, og med
bedre arbejdsvilkår kunne vi
producere endnu flere. Det er
meget bekymrende at vi end ik-
ke har mulighed for selv at be-
holde bare en del af dem der
bliver færdige i disse år.

Humanbiologisk paradoks
Et af de få fag på KU som er
målrettet direkte på forskning
og udvikling i den farmaceuti-
ske del af bioteknologiske indu-
stri, er humanbiologi på Sund-
hedsvidenskab. Her sidder stu-
dieleder Henrik Galbo først og
fremmest med en bureaukra-
tisk hurdle. 

Selv om humanbiologer er
nogle af de mest efterspurgte i
den bioteknologiske industri,
kan der højst lukkes 30 stude-
rende ind hvert år. Uddannel-

sen, som har eksisteret siden
1989, er nemlig stadig ikke ble-
vet permanent.

– Fakultetet har brugt det
forhold som undskyldning for
at udskyde udvidelsen af antal-
let af optagne studerende. Når
vi ser på hvor gode vores
ansøgere er, så kunne vi ud-
mærket optage det dobbelte af
dem vi har nu. Og det vel at
mærke uden at gå på kompro-
mis med de strenge optagelses-
krav der følger af at humanbio-
logi er rettet mod forsknings-
virksomhed. Derfor er det også
lidt besynderligt at der angive-
ligt er et udtalt behov for unge
forskere i medicinalindustrien,
men at man ikke på universi-
tetet og måske heller ikke i 
Undervisningsministeriet er
gearet til at tage udfordringen
op, siger Henrik Galbo. 

En vigtig BRIC
Men hvad med det nye biocen-
ter på Tagensvej? Vil det ikke
for alvor sætte skub i den bio-
teknologiske forskning og op-
fylde industriens behov for kva-
lificeret arbejdskraft?

Jo, det er i alt fald planen.
Men om det også vil geare
Københavns Universitet til at
tage de udfordringer op som
Henrik Galbo snakker om, er
langt fra givet.
Molekylærbiologisk Institut får,
som det eneste på Københavns

Universitet, adresse på det nye
Biocenter på Tagensvej. Hoved-
stadens Sygehusfællesskabs
eksperimentielle kræftforsk-
ningsafdeling får til huse sam-
me sted. Og endelig er der
BRIC – Biotechnological Rese-
arch and Innovation Center –
der skal koble forskere og er-
hvervsliv tættere sammen. 

Fællestillidsmand for VIP’er-
ne på KU, Leif Søndergaard,
der er lektor på molekylærbio-
logi, frygter at netop BRIC kan
gøre det endnu sværere for uni-
versitetet at holde på sine kan-
didater og specialestuderende
inden for det bioteknologiske
område.

– Vi har jo set det før. Jo flere
penge der bliver brugt på forsk-

ning uden for universitetet, jo
færre penge får universitetet.
Men man skal være meget for-
sigtig med at dræne universite-
tet for forskningsaktiviteter.
Hvis først universitetets biotek-
nologiske forskningsmiljøer
sygner hen, så får det nemlig
meget hurtigt en negativ effekt
på både rekruttering af medar-
bejdere og nye studerende, si-
ger Leif Søndergaard.

Det nye biocenter vil måske
alt i alt betyde flere penge til
udvikling og forskning. Men
VIP’ernes fællestillidsmand
frygter at en del af de private
midler som den bioteknologi-
ske universitetsforskning får i
dag, fremover vil havne i BRIC’s
kasse.

Institutleder på moleky-
lærbiologi Jørgen Olsen er dog
knap så pessimistisk. Han er
overbevist om at den megen fo-
kus på biotekbranchen vil bety-
de en hel del for instituttet: 

– Det vil blive nemmere at re-
kruttere studerende til at søge
ind på vores uddannelser, og de
gode fremtidsmuligheder inden
for bioteknologien vil også gøre
det mere attraktivt for flere at
specialisere sig i den retning. At
Medicon Valley kommer med
på bioteknologiens verdens-
kort, vil sikkert også gøre det
nemmere for os at tiltrække
udenlandske forskere, siger
han.

Kollegaen på August Krogh
Instituttet Erik Hviid Larsen
mener dog at der skal mere end
et nyt biocenter til at redde uni-
versitetets bioteknologiske ud-
dannelses- og forskningsind-
sats: 

– Universiteternes rolle skal
gentænkes hvis ikke forsknin-
gen og uddannelserne skal
tømmes for talenter. De bedste
folk går allerede til udlandet og
til det private erhvervsliv fordi
forskning i stigende grad også
er virksomhedernes domæne.
Samtidig har Undervisningsmi-
nisteriet sat sig hårdt på univer-
siteterne med det resultat at vi
er ved at blive omdannet til re-
ne læreanstalter, siger Erik
Hviid Larsen. ■

Biotekfag ramt 
af hjerneflugt
Biotek-branchens succes er ved at udvikle sig til en 

trussel mod biotekfagene på Københavns Universitet 

der støvsuges for de bedste forskere

EN MANGELVARE – De institut-

ter på KU der uddanner kandida-

ter og forskere til den bioteknolo-

giske industri får sværere og

sværere ved at fastholde de bed-

ste forskere fordi industriens

forskningsenheder har flere res-

sourcer og bedre arbejdsforhold

at byde på. 

Af Lise K. Lauridsen

Isidste uge lød det glade
budskab at satsningen på
bioteknologi i erhvervsliv

og forskning har givet gode re-
sultater. Anledningen var at
Biogen – en af den amerikanske
biotekindustris sværvægtere –
valgte Danmark som hjemsted
for en ny produktions- og forsk-
ningsenhed. Men advarslen
kom prompte fra førende dan-
ske virksomheder inden for 
biotek-området: Nu vil der for
alvor blive mangel på danske
biotekfolk.

På August Krogh Instituttet,
der uddanner nogle af fremti-
dens forskere og kandidater til
den hurtigt voksende biotekin-
dustri, er institutleder Erik
Hviid Larsen enig i de dystre
profetier. Men for ham at se er
det i første omgang ikke indu-
strien, men universiteternes
biotekuddannelser der får pro-
blemer med at tiltrække de
bedste folk:

– Vi kan ikke fastholde de
bedste forskere simpelthen for-
di vi ikke mere kan konkurrere
på arbejdsvilkår. De store medi-
cinalvirksomheders forsknings-
afdelinger har råd til hele tiden
at ajourføre sig med det bedste
og mest tidssvarende apparatur
– og de giver deres medarbejde-
re den tid til fordybelse som er
alfa og omega for at kunne
præstere innovativ forskning.
Med endnu større vækst inden
for den private biotekbranche,
vil de bedste unge forskere selv-
sagt gå til industrien på grund
af  for ringe og for urolige ar-
bejdsvilkår på universitetet, si-
ger Erik Hviid Larsen.

Men også de succesrige bio-
tekfirmaer som fx Novo Nor-
disk og Lundbeck vil efterhånd-
en få udviklingen at mærke. Kil-
den til nye bioteknologiske
landvindinger tørrer langsomt
ud. Flere og flere studerende
betyder mindre tid til forskning
fordi midlerne per bestået stu-
derende ikke inkluderer forsk-
ning. At instituttet skal levere
gratis efteruddannelse med det
samme antal ansatte, forværrer
situationen yderligere, mener
Erik Hviid Larsen. 

– Resultatet er en knap så
forskningsbaseret uddannelse,
mindre tid til den enkelte stu-
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Af Ulla Kiel Hansen

Det nye puslebord på to-
ilettet ved KUA’s trappe
8 bliver flittigt brugt af

studerende mødre og fædre.
Betjentene måtte for et lille års
tid siden sørge for endnu en pu-
sleplads ud over de tre der var
på fakultetet i forvejen. Flere
studerende er nemlig begyndt
at få børn mens de læser – og
de tager dem med på studiet. 

På det teologiske fakultet er
man ikke nær så meget i børne-
højde selvom der er en del der
har børn. Her er der lige så
mange pusleborde som der er
vegetarer til en grisefest.

Om puslebordsfrekvensen er
en indikator for hvilke fakulte-
ter der har mange studerende
med børn ved man ikke. Der er
nemlig ikke lavet opgørelser
over børnetallene på fakultets-
niveau. 

Men fra 1998 til 1999 steg
andelen af studerende på
Københavns Universitet der
modtog fødselsklip, med hele
19 procent. Trods stigningen er
det dog kun lidt under hver ot-
tende studerende på de videre-
gående uddannelser der er for-
ælder. 

Om babyboomet er en bli-
vende tendens eller blot et lille
udslag af demografiske tilfæl-
digheder er svært at sige med
sikkerhed. Men noget tyder på
at det bliver mere og mere al-
mindeligt. Børnetallet på de vi-
deregående uddannelser er
nemlig generelt stigende i åre-
ne fra 1996-1999.

Udviklingen kan skyldes det
øgede optag overalt i uddannel-
sessystemet, og at der generelt
er et stigende fødselstal i Dan-
mark. 

– Men det forklarer ikke tal-
lene på Københavns Universi-
tet. Her er stigningen for kraftig
til at man kan bortforklare det
med at man måske har optaget
en ny type studerende med en
anden adfærd, siger Stig Gars-
dal fra SU-styrelsen.

Ingen børnepolitik
I Studievejledningen på Huma-
niora fortæller Mikkel Lands-
dorf at de ser mange studeren-
de med barnevogne.

– Men jeg synes det er svært
at vurdere om der er kommet
en stigning i løbet af de to år jeg
har været ansat. Men som stu-
derende kan man jo helt klart
meget bedre planlægge sin tid.

At få børn er jo også en overve-
jelse i forhold til karrieren. Til
vores næsten-kandidatkurser
har der da været en del kvinder
der fx havde spørgsmål der dre-
jede sig om kommende jobs i
forhold til børn.

Mikkel Landsdorf mener at
det at have børn kan vendes til
at være en ressource når man
skal søge job.

– Kan man få en hverdag
med fire unger, snotnæser og
madpakker til at gå op, siger
det jo noget om ens organisato-
riske evner og overblik. 

På Det Naturvidenskabelige
Fakultet mærker man at flere
studerende end tidligere får
børn, fortæller studieadmini-
strator Karen Rønnow. Og det
selvom de studerende generelt
er yngre når de starter på et na-
turvidenskabeligt fag end på et
humanistisk. 

– Vi har ikke nogen børnepo-
litik på fakultetet, men der er
ikke noget mærkeligt eller ugle-
set ved at få børn når man læs-
er, siger Karen Rønnow. 

Både på naturvidenskab og
sundhedsvidenskab har man
syslet med planer om at oprette
en vuggestue for børn af stude-
rende og ansatte. Der er dog ik-

ke sket noget endnu, fortæller
Leif Christensen som er studie-
administrator på sundhedsvi-
denskab hvor studerende med
børn også er blevet et mere al-
mindeligt syn end tidligere. 

– Mange tager børnene med
hvis de har et ærinde på univer-
sitetet, men det kan ikke lade
sig gøre at tage dem med til un-
dervisningen. Ofte er det jo kli-
nisk undervisning, så det er
simpelthen ikke gennemførligt,
fortæller han.

Forsinkede studier
Dobbelt så mange kvinder som
mænd får udbetalt fødselsklip.
Enten skyldes det at fædrene
arbejder mere ved siden af stu-
dierne og derfor ikke får SU. El-
ler også får flere kvinder end
mænd børn mens de læser. I
langt de fleste tilfælde er det
også kvinderne der tager et af-
bræk i studierne for at passe
barnet. Det kan komme til at
betyde forsinkelser i studiet.

Ingrid Skovsmose, som er
studenterøkonomivejleder på
Københavns Universitet, taler
ofte med studerende der allere-
de har børn eller skal til at have
det.

– Et gennemgående problem

opstår når mødrene er færdige
med at bruge de 12 barselsklip
og gerne vil i gang med studiet
igen. Ofte kan de nemlig ikke få
passet deres børn. Og hvis de
fortsætter med at få SU uden at
studere, kan de miste retten til
at få støtte. Tager de derimod
orlov for at få kontanthjælp, er
de udelukket fra at gå til eksa-
men, fortæller hun.  

Nogle oplever at de må sætte
studierne i bero i længere tid
fordi det ikke er unormalt at
skulle vente 14-15 måneder på
at kunne få passet sit barn. Ud-
over at studierne bliver forsin-
kede har nogle problemer med
at få økonomien til at hænge
sammen. 

– Det er jo fint nok at man får
et forhøjet fribeløb når man har
børn. Men mange kan slet ikke
nå at bruge det for hvis de skal
studere og nå at være sammen
med deres børn, er der ikke tid
til meget arbejde ved siden af,
siger Ingrid Skovsmose.

Studerende er ikke helt så
produktive som resten af be-
folkningen når det gælder om
at få børn. De fleste venter
trods alt til de er kommet ud på
arbejdsmarkedet. 

Selv om mange barsler som

studerende, er det kun 13 pro-
cent af  studerende kvinder
mellem 25-29 år der har børn.
Hos kvinderne i samme alders-
gruppe i resten af befolkningen
er andelen oppe på 31 procent.

Mere synlige børn
Kirsten Stenbjerre, der er sekre-
tariatschef på det humanistiske
fakultet, fortæller at trods det
relativt store børnetal har fa-
kultetet ikke en officiel hold-
ning til at studietiden også bli-
ver brugt på børn.

– Det er jo folks personlige
valg. Men vi har jo generelt et
problem med at vores studeren-
de er for længe om studierne og
at mange falder fra. At de stu-
derende får børn er nok en af
årsagerne, siger hun. 

I sit arbejde har hun bemær-
ket at flere er begyndt at tage
børnene med på universitetet. 

– I forhold til 80’erne er bør-
nene blevet langt mere synlige.
Der er sket en holdningsæn-
dring så det nu er langt mere
normalt at have børnene med
end for 20 år siden, fortæller
Kirsten Stenbjerre der ikke me-
ner at der umiddelbart er ud-
sigt til en vuggestue på det nye
KUA. ■
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Babyboom på
universitetet
Det vrimler med stolte småbørnsforældre på Københavns Universi-

tet, og der bliver flere af dem. Mange studerende kombinerer 

nemlig studieårene med en familieforøgelse. For nogle er livet som

studerende skræddersyet til at få børn. For andre gælder det om 

at få barselsorloven overstået før karrieren begynder at rulle 

Ida Marie er en glad pige på to år, født i baby-
boom-året 1999. Hun hopper op og ned i vug-
gestuens bløde sofa mens hun pruster og gri-

ner så man kan se alle hendes små hvide tænder.
Hendes mor, Karen Marie Bredegaard, er kon-

ferensstuderende på kunsthistorie på Køben-
havns Universitet, og hun sætter stor pris på at
Ida Maria kan tilbringe nogle af dagtimerne i
Studenterrådets vuggestue i Krystalgade. 

– Det var ikke et bevidst valg at jeg blev gravid,
men bagefter har jeg opdaget fordelene ved at
have børn mens man læser. Man er jo langt mere
fleksibel når man er studerende. Jeg kan aflevere
Ida Marie sent og hente hende sent, eller aflevere
tidligt og hente tidligt. Og så prioriterer jeg at
hun kun skal være i vuggestuen seks, maksimum
syv timer hver dag. Og det kan jeg jo kun gøre
fordi jeg er studerende, fortæller Karen 
Marie Bredegaard. 

For både at få tid til studierne og til sin datter,
har Karen Marie Bredegaard valgt ikke at have

noget studiejob. Men hun understreger at det og-
så kun kan lade sig gøre fordi Ida Maries far er
færdig med datalogistudierne og har et arbejde.

– Ellers tror jeg ikke at det ville kunne løbe
rundt økonomisk, siger hun og betoner sin privi-
ligerede status som ‘forsørget’.

Men den model er nu ikke så atypisk endda.
Langt de fleste der bliver far eller mor i studieti-
den, har en partner der ikke læser. 

Kun i lidt under en femtedel af tilfældene stu-
derer begge forældre.

Godt for karrieren
Hvis man synes studierne levner plads til børn,
kan det være strategisk smart i forhold til en
kommende karriere.

– Der eksisterer jo den holdning hos nogle ar-
bejdsgivere at hvis man er nyuddannet, uden
børn og er i et parforhold, så er man ikke værd at
ansætte fordi der nok snart er børn på vej. Jeg
kender nogle der har oplevet at blive forbigået på

grund af det, fortæller Karen Marie Bredegaard. 
Men det er ikke kun lutter lagkage med børn i

huset.
Lenette Vacher læser pædagogik på fjerde år

og har August på fem og Katinka på næsten to år.
– Det kan være hårdt i eksamenstiden. Der må

man nogle gange bare tage nætterne i brug, for-
tæller hun. 

For hende var Katinkas fødsel ikke ensbety-
dende med at tage orlov. – Jeg læste på halv tid i
et års tid, og så skrev jeg min bacheloropgave
samtidig. Det kunne lade sig gøre fordi det var
mit andet barn. Jeg var blevet meget bedre til at
arbejde og planlægge min tid, siger hun.

Hun synes også at den fleksibilitet der hører
med til at være studerende, gør at studietiden er
et godt tidspunkt til at få børn.

– Børnene har i alt fald givet mig et stort men-
talt overskud. 

■ ukh

Livet som studerende giver

større muligheder for 

at tilpasse arbejdstiderne 

til børnenes behov. 

Større fleksibilitet er en 

af de klare fordele ved 

at være studerende og 

forælder samtidig

Drømmen af en mor
– Jeg har en drøm om at man opretter et småbørnsuniversitet hvor mødre

kan være sammen med deres børn. De kan tage efteruddannelseskurser 

eller blive fjernundervist samtidig med at børnene leger ved siden af.

Psykolog Ole Schouenborg i Aktuelt 28. marts 2001

STILLE – At

være til under-

visning med

børn er ikke 

en ønskedrøm.

Men det kan

indimellem

være nødven-

digt

Mor og far med bedre tid
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Katrine Møller, Levevilkårssekretær i 

Forenede Studenterråd

Er du en af de mange studerende som overvejer at
få børn inden studierne er afsluttet? I givet fald
kan du godt begynde at spare op allerede nu. 

Hvis du tilhører den meget almindelige gruppe af stu-
derende der lever af deres SU, kan du nemlig se frem til
nogle hårde år hvor du skal forsørge dig selv og dit barn
på en skræmmende lav SU som på ingen måde tager høj-
de for de stigende leveomkostninger der følger med det
at få børn. 

Men det kan selvfølgelig ikke være rigtigt at vores vel-
renommerede uddannelsesstøttesystem ikke har medreg-
net så indlysende en faktor? Det gør det skam også. Pro-
blemet er blot at man har valgt den billigste ‘løsning’ på
problemet som ikke tager højde for at du som nybagt mor
eller far formentlig ikke har alverdens tid til at tage et job
nede på den nærmeste tankstation hver anden aften fra
17.00-23.00.

Hæv det månedlige stipendium
I stedet for at øge det månedlige SU-stipendium har man
valgt at hæve fribeløbet – altså den sum penge du kan tje-
ne ved siden af din SU. Det betyder at studerende med
børn kan tjene knap 1.600 kroner mere om måneden end
andre studerende. 

Det giver jo bare ingen mening! Hvis der er nogen der
har mindre tid end andre til at have erhvervsarbejde ved
siden af studierne, er det da folk med børn.

Vi mener i Forenede Studenterråd at den eneste for-
nuftige løsning på problemet er at hæve det månedlige
stipendium betydeligt.

Folketinget besluttede sidste år at afsætte 35 millioner
kroner på Finanslov 2001 til studerende med børn. Disse
penge er lagt ud til kommunerne hvor uddannelses-
søgende forældre kan søge om et særligt børnetilskud.
Det er altså kommunerne og ikke SU-styrelsen der tager
sig af behandlingen af disse ansøgninger.

35 millioner kroner er jo ikke ret meget set i forhold til
antallet af studerende med børn. Det betyder også at det
særlige børnetilskud ikke kommer op på mere end maksi-
malt 5.000 kroner årligt per barn hvis ellers man opfylder
alle kriterierne for tildeling. 

Politisk lappeløsning
Fra studentersiden er vi selvfølgelig glade for at disse
penge er blevet afsat. Men det skal ikke afholde os fra at
bemærke at det mest af alt minder om en politisk lappe-
løsning på et problem der ikke forsvinder sådan uden vi-
dere. 

Det skal retfærdigvis nævnes at man i forbindelse med
fødsel under uddannelsesforløbet kan søge om såkaldte
fødselsklip. Skal du være mor, kan du få op til 12 ekstra
klip. Skal du være far kan du få op til seks ekstra klip.
Moderen kan give op til seks af sine ekstra klip til faderen
efter fødslen hvis de begge opfylder betingelserne for at
få fødselsklip. 

Men hvad så efter denne ‘barselsperiode’? Ja, så befin-
der man sig i en situation hvor kun erhvervsarbejde ved
siden af studierne og familielivet kan supplere SU’en. 

Ønsker du mere information om fødselsklip og det
særlige børnetilskud, kan du besøge SU-styrelsens hjem-
meside på: www.su.dk. På hjemmesiden: www.blan-
ketservice.dk kan du ligeledes printe en ansøgning ud til
det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende foræl-
dre. ■

ST U D E N T E R R Ø ST E N ▼

Dårlige vilkår 
for studerende
med børn

Det er ikke alle der ved
det. Men i den gamle
Polyteknisk Læreanstalt

findes der en vuggestue hvor
både studerende og ansatte på
Københavns Universitet kan få
børnene passet tæt på jobbet el-
ler studierne. 

15 ud af de 20 vuggestue-
pladser er reserveret til folk
med tilknytning til Københavns
Universitet. Men mange foræl-
dre må opgive at få en plads til
deres barn i Vuggestuen ved
Botanisk Have, som institutio-
nens rigtige navn lyder. Venteli-
sten er simpelthen for lang. 

De forældre der får børnene
ind, jubler. Og deres børn er li-
ge så glade som alle de andre
børn der har gået i vuggestuen 
i de forløbne 25 år. Til jubilæet
kom gamle som nye børn, for-
ældre og pædagoger for at øn-
ske hinanden tillykke med det
vellykkede projekt.

Priviligerede familier
En far har fået flødebolle på ær-
met. En anden render rundt
med en lille klat flødebolle i
mundvigen. Flødebollespillet er
populær underholdning i den
store gård der er taget i brug i
dagens anledning. Bordene er
dækket med sølvpapirduge, og
nogle børn og voksne puster
kæmpesæbebobler.    

Susanne Kyehn skulle starte
på et ph.d-studium på Sociolo-
gisk Institut efter sin barsel i
1995 da hun hørte om vugge-
stuen.

– Den har jo et godt ry, så jeg
kæmpede for at få overbevist
pladsanvisningen om at jeg ef-
ter min barsel var ansat på
Københavns Universitet så jeg
kunne blive skrevet op.

Det der kendetegner vugge-
stuen er overskud og glæde. Og
en god fornemmelse hos pæda-
gogerne for børnenes behov.
Som universitetsansat har man
jo også andre muligheder tids-
mæssigt. Så hvis jeg kom og
hentede min søn klokken fire
dengang han gik her, så var der
ikke ret mange andre børn til-
bage. Man kan da godt mærke
at det er børn fra priviligerede
familier der kommer her, for-
tæller hun. 

– Vi må indrømme at vi ikke
har nogen vanskelige familier.
Det er lidt af et smørhul på den
måde, fortæller Annemette
Lyngholm der har været pæda-
gog her siden 1978.

Normeringen er ret god fordi
udendørsarealerne er forholds-
vis små. Til gengæld bliver de
daglige gåture i Kongens Have
og Østre Anlæg prioriteret højt. 

Vuggestuen har endnu ikke
lavet en virksomhedsplan selv

om kommunen rykker for den
hver eneste år.

– Hvis vi skulle prioritere det,
ville der jo gå tid fra børnene,
fortæller Annemette, der ikke
mener at vuggestuen er så
usynlig som Deres udsendte an-
tyder. 

– Folk der bor i området, ken-
der os, og det gør de studeren-
de også. Vuggestuen er så søgt
at børnene først er omkring
halvandet år når de starter. De
kan ikke få plads før, siger hun. 

En af de tidligere ansatte der
er kommet på besøg, er Frida
Rasmussen. Hun har gjort rent i
vuggestuen siden 1978, men
stoppede for to år siden i en al-
der af – hold fast – 93.

Sodavand og lagkage
– Undskyld at jeg er så oprørt.
Er der flere frikadunser?,
puster Mike der gik ud af vug-
gestuen for seks år siden. Han
får en håndfuld med sig inden
han stormer ud i gården igen.
Efter dukketeater, sang og mu-
sik har vuggestuens tidligere
kok Per sørget for fantasifulde
kanapeer til de voksne og frika-
deller og andet godt til børnene.

Kan man overkomme mere
efter den omgang, er der frit
valg blandt et stort udvalg af
kunstfærdige, hjemmelavede
lagkager.

Kåre Traberg Smidt læser ju-
ra på andet år og priser sig lyk-
kelig for at hans søn Nåkve på
18 måneder kan være her mens
studierne bliver passet.

– Vi havde en rigtig dårlig op-
levelse med en anden instituti-
on hvor vi blev nødt til at tage
ham ud. Derfor søgte vi Stu-
denterrådets Vuggestue og den
her. De har simpelthen tid til
børnene så det ikke kun bliver
stress og affodring. Det hele er
meget mere på børnenes
præmisser, fortæller han og
håber at det yngste skud på
stammen, Trygve på fem måne-
der, også kommer til at gå her
når det bliver hans tur.

Annette Uhrenfeldt som er
mor til Anna, er en af de foræl-
der der ikke er tilknyttet univer-
sitetet. Hun har slet ikke tænkt
på at vuggestuen har mange
KU-forældre.

- Det mærker man altså slet
ikke. Man mærker at det er
nogle søde børn, og jeg synes at
pædagogerne er nogle ret karis-
matiske personer. Er du sikker
på at der er så mange forældre
fra KU? ■ ukh

NÆRVÆR – Anna nyder 

de afslappede omgivelser 

i Københavns Universitets 

vuggestue ved Botanisk Have

De priviligeredes
vuggestue 

I 25 år har gården ved Botanisk

Institut lydt af gummistøvle-

tramp fra priviligerede universi-

tetsbørn. Det lille åndehul blev

fejret med maner i sidste uge af

begejstrede forældre og børn
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Endnu et papir er blevet
produceret i de styrende
organer. ‘Personalepoli-

tik for Københavns Universitet’,
hedder det, og skal man tro re-
præsentanterne for såvel ledel-
ses- som medarbejdersiden i
Hovedsamarbejdsudvalget
(HSU), er det et uhyre vigtigt
dokument for alle ansatte på
universitetet (jf. Kummentar 
side 2).

Det samme blev sagt om det
foregående papir med samme
titel der blev vedtaget i 1997.
Det var der ingen der tog notits
af. TAP’erne fik aldrig kend-
skab til det, VIP’erne var lige-
glade og institutlederne og
mellemlederne mente ikke at
kunne afse tid til at læse det.

Sådan kommer det imidlertid
ikke til at gå denne gang, for-
sikrer tre af de medarbejderre-
præsentanter der som medlem-
mer af et udvalg under HSU har
været med til at formulere ud-
kastet til den reviderede perso-
nalepolitik – nemlig næstfor-
mand i HSU og tillidsrepræsen-
tant for det tekniske personale
Poul Erik Krogshave, HK-fælle-
stillidsrepræsentant Ingrid Kry-
hlmand og VIP-fællestillidsre-
præsentant Leif Søndergaard.

De positive – og de 
negative
De tre medarbejderrepræsen-
tanter har alle oplevet forhand-
lingerne i HSU som yderst posi-
tive og har fuld tillid til at såvel
rektorat som fakultetsledelser-
ne vil gøre sit til at få de perso-
nalepolitiske hensigtserklærin-
ger realiseret.

Til gengæld er de betydeligt
mere skeptiske når det gælder
viljen hos institutledere og mel-
lemledere – og interessen hos
VIP’erne. 

– Det er jo ikke nogen hem-
melighed at visse ledelsesre-
præsentanter har haft det lidt
svært med at efterleve de ved-
tagne spilleregler og respektere
medarbejdernes rettigheder, si-
ger Poul Erik Krogshave der
dog ikke ønsker at komme med
navne. 

Og hvad angår VIP’erne, så
har de tydeligvis opfattet perso-
nalepolitik som noget der ikke
vedrørte dem, men kun TAP-
gruppen, konstaterer han.

Med den nye personalepoli-

tik skulle der imidlertid ikke
længere være noget at tage fejl
af. Som det fastslås med syv-
tommersøm i et nyt afsnit i ind-
ledningen: “Det forventes at
personalepolitikken for Køben-
havns Universitet efterleves på
alle universitetets enheder. Per-
sonalepolitikken gælder for alle
ansatte ved universitetet”.

Vigtig også for VIP’ere
Men hvad kan personalepolitik-
ken så egentlig bruges til af
VIP’erne? De er jo i forvejen
inddraget i alle væsentlige be-
slutninger på deres institutter.

– Det er rigtigt, og så meget
desto mere grund er der til at
man kender de personalepoliti-
ske målsætninger og bruger
dem i dagligdagen, siger VIP’er-
nes fællestillidsrepræsentant.

– Fx tydeliggøres det at alle
ansatte ved Københavns Uni-
versitet, også VIP’er, skal have
mulighed for at vedligeholde
og udvikle deres faglige og per-
sonlige kompetencer. Og kom-
petenceudvikling er vel at mær-
ke ikke blot efteruddannelse,
men også at man som VIP’er får
lov til  at fordybe sig i sit forsk-
ningsområde, fx ved at man får
et undervisningsfrit semester.
Eller omvendt: at man får lov til
at koncentrere sig om undervis-
ning ved at have et forsknings-
frit semester, siger Leif Sønder-
gaard.

Et andet vigtigt element i den
nye personalepolitik er bilaget
om ‘minimumsprincipper for
evaluering af undervisernes
pædagogiske indsats’. 

– Heri fastslås fx at hvis der
er utilfredshed med en undervi-
ser, så har studielederen pligt
til at tage sagen op med ved-
kommende og komme med an-
visninger på hvordan proble-
merne kan løses, fx ved at tilby-
de hjælp fra velfungerende kol-
leger og økonomisk støtte til
pædagogiske kurser mv. Tidli-
gere kunne man bare klage
uden at underviseren fik mulig-
hed for at forsvare sig før sagen
var kommet højt op i systemet –
og uden at universitetet gjorde
noget for at hjælpe vedkom-
mende, siger Leif Søndergaard.

Alt i alt er Leif Søndergaard
på VIP’erne vegne særdeles til-
freds med den nye personale-
politik. Hans eneste bekymring
er at man i HSU ikke har kun-
net nå til enighed om det bilag
der handler om ‘Retningslinier

for påtaler, henstillinger og ad-
varsler’.

– Ledelsen synes at reglerne
er for komplicerede og at det
tager for lang tid at komme af
med uønskede medarbejdere.
Derfor ønsker den at få regler-
ne strammet op, hvilket medar-
bejdersiden selvfølgelig ikke er
begejstret for, siger Leif Sønder-
gaard.

Medarbejderudviklings-
samtaler
Også HK’ernes fællestillidsre-
præsentant lægger stor vægt på
målsætningerne om kompeten-
ceudvikling – og at det er andet
og mere end kurser.

– Det er fx også sidemands-
oplæring, at man udvikler sig i
sit job, får nye udfordringer –
og at ledelsen ikke blot accepte-
rer, men også motiverer til at
medarbejderne påtager sig nye
opgaver, siger Ingrid Kryhl-
mand og fortsætter:

– Det er jo lidt den omvendte
verden her på universitetet.
Mange ledere ude på institut-
terne og laboratorierne er di-
rekte afvisende over for medar-

bejderne der gerne vil prøve
noget nyt. Derfor siger de fx og-
så nej til uddannelsesorlov for-
di de ikke gider alt det bøvl
med vikarer, oplæring af nye og
så videre. Generelt for KU gæl-
der at lederne endnu ikke har
lært at acceptere at man som
medarbejder altså ikke bliver
på den samme pind i 40 år ind-
til man går på pension. Men nu-
tidens medarbejderne bliver ik-
ke på den samme plads i særligt
mange år – og heller ikke på
den samme arbejdsplads. Det
må man til at vænne sig til, si-
ger HK’ernes fællestillidsre-
præsentant.

Af samme årsag lægger hun
også særlig stor vægt på be-
stemmelserne om at der skal af-
holdes fortrolige medarbejder-
udviklingssamtaler mindst en
gang om året.

– Medarbejderudviklings-
samtalerne er krumtappen i he-
le personalepolitikken. Hvis vi
ikke får dem til at fungere – og
det gør de ikke i dag – så falder
hele personalepolikken til jor-
den, siger hun.  ■
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PERSONALEPOLITIK ▼

En attraktiv arbejdsplads
Formålet med en personalepolitik for Københavns Universitet er at sikre at universitetet

forbliver en attraktiv, udfordrende, motiverende og tryg arbejdsplads hvor arbejdet tilret-

telægges så arbejdsopgaverne bliver så varierede og forskelligartede som muligt, og hvor

den enkelte føler et medansvar for det samlede arbejdsresultat.

Personalepolitik for Københavns Universitet, 2001.

Nu skal personalepolitik 
også efterleves

Institutledere og mellemledere får tørt på hvis de vedbliver at 

negligere personalepolitikken, lover repræsentanter for både 

TAP’er og VIP’er

Af Richard Bisgaard

Den gode leder

Den nye personalepolitik kan bruges til mange ting. Fx er
den en glimrende facitliste for hvordan de politisk valgte
og de administrativt ansatte ledere bør behandle sine med-
arbejdere. 

Efterlever lederen af dit institut eller din afdeling fx føl-
gende retningslinier?:

“Det er den enkelte leders ansvar at arbejdet tilrette-
lægges på en sådan måde at der tages hensyn til medarbej-
dernes faglige og personlige udvikling og til den enkelte
medarbejders mulighed for at kombinere arbejdet med en
tilværelse uden for arbejdspladsen under hensyntagen til
en effektiv opgaveløsning. Lederen bør udvise en åben og
fleksibel lederstil der vil kunne sikre en udviklende og
kreativ arbejdsplads”.

Mere konkret skal lederne medvirke til at: 1) skabe og vi-
dereudvikle gode faglige miljøer for ansatte og studerende;
2)anvende menneskelige og økonomiske ressourcer bedst
muligt; 3)motivere og fremme medarbejdernes udvikling i
overensstemmelse med universitetets mål; 4) administrere
faktiske forvaltningsopgaver og personaleadministrative
opgaver på tilfredsstillende måde; 5) skabe visioner, sætte
mål og lægge strategier for institutionens arbejde; 6) skabe
en god kommunikation på arbejdspladsen og løse op for
konflikter.

Hvis din leder ikke lever op til disse retningslinier, bør du
kontakte din tillidsmand for at få sagen taget op i samar-
bejdsudvalget. Herfra kan den så om nødvendigt sendes vi-
dere op i systemet.  ■
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Af Ulla Kiel Hansen 

Henrik Rosenmeier har
en gennemtrængende
stemme der fylder

rummet med en dyb, rund
klang da han træder ind på
KUA´s gang 7 støttet af sin
stok. Hans grå øjne er skarpe
og bestemte og samtidig fulde
af liv og varme. 

I marts holdt han afskedsfore-
læsning efter 33 år som under-
viser på Engelsk Institut på
Københavns Universitet hvor
han har været en kontroversiel,
men også karismatisk undervi-
ser der absolut ikke var kendt
for at være en stor pædagog. 

Hans viden og personlige
kendskab til mange kendte dig-
tere har sammen med hans
vævende, men også kontante
undervisningsform gjort ham
både populær og berygtet
blandt de studerende. For en
del studerende på Engelsk In-
stitut er Rosenmeiers afsked et
farvel til den mand der viste
dem vejen til forståelsen af den
humanistiske tradition. Littera-
turen bliver da heller ikke lagt
på hylden fordi forpligtelserne
på universitet hører op. Han
fortsætter som  flittig oversæt-
ter og litterat.

– Det er dejligt at der ikke er
noget man skal, men det tager
lidt tid at vænne sig til det. Jeg
skal til at rejse lidt mere end jeg
har gjort, fortæller han.

Selv om han faktisk allerede
er gået af, synes han at inter-
viewet skal foregå på hans gam-
le institut. Et institut han har
fulgt i medgang og modgang,
fra den oprørske afsked med
professorvældet i de sene tres-
sere til årtusindskiftets taxame-
terplagede masseuniversitet.
Henrik Rosenmeier har som
øjenvidne en klar holdning til
den udvikling der er i gang.

Krisesituation på engelsk
– Da jeg kom hertil var Engelsk
Institut det bedste uden for den
engelsksprogede verden, men
siden jeg er kommet til, er det
gået ned ad bakke, siger Henrik
Rosenmeier med et glimt i øjet.

I et lidt mere andagtsfuldt tone-
fald siger han:

– Det er gået sådan på grund
af den politik der er blevet lagt
ovenfra. Det forekommer jo
helt absurd at der skal bygges
for milliarder af kroner til et nyt
KUA når det bare bliver en tom
skal. Inden for engelsk littera-
tur hvor der engang var cirka
tyve ansatte, er der nu reelt kun
fire-fem fastansatte.

– Engelsk er blevet for frag-
menteret. Man skal både have
grammatik, fonetik, britisk lit-
teraturkundskab, postcolonial
studies og så videre. Og alle
disse fag  medfører prøver så
det hele bliver fuldstændigt ek-
samensfikseret.

Den anden ekstrem var da
Henrik Rosenmeier begyndte
som underviser: 

– Man gik til en forprøve, og
så gik man hjem og læste, og
nogle år senere gik man til sin
hovedfagseksamen. Det var en
ordentlig omgang, synes Ro-
senmeier. Han tror på at der må
være en gylden middelvej et el-
ler andet sted midt imellem de
alt for mange delprøver og den
ene store afskrækkende eksa-
men.

Undertrykkelse i USA
Smøgen mellem hans fingre
sender små hvide røgbølger ud
i luften. Man må ikke ryge i un-
dervisningslokalerne, men det
rører ikke Henrik Rosenmeier. 

– Jeg var ikke særlig lydig, si-
ger han da han fortæller om
værnepligten i Livgarden. Han
tilføjer:

– Det har jeg faktisk aldrig
været.

Efter endt militærtid i 1952
tog han til Minnesota for at
læse på universitetet. Siden
holdt han sommerferie i Dan-
mark hver tredje eller fjerde år,
blandt andet på det elskede Fa-
nø, men drømte ikke om at
komme tilbage til Danmark.

– Jeg kom til Københavns
Universitet i ‘68. På det tids-
punkt var jeg adjunkt ved
Boston University og havde
været involveret i anti-Vietnam-
bevægelsen. Jeg troede faktisk

at vi ville vin-
de. At vi kun-
ne have
standset kri-
gen i Viet-
nam, at vi
kunne gøre
forholdet mel-
lem sorte og
hvide bedre.

– I staten
Mississippi
skulle man
kunne læse
for at stem-
me. Det kun-
ne de sorte
selvfølgelig ikke, så vi tog ned
til Mississippi, hvor nogle sorte
var blevet dræbt, og underviste
i engelsk, og så blev de også
dræbt. Det var en frygtelig tid –
tresserne – på den måde, siger
Henrik Rosenmeier

– Jack (John F. Kennedy
red.) blev myrdet, Martin Lu-
ther King blev myrdet, og Ro-
bert Kennedy blev myrdet. Alt
hvad jeg havde været involveret
i politisk, så ud til at være om-
sonst. Så derfor søgte jeg tilba-
ge til Danmark.

– Jeg regnede med måske at
blive her en fire – fem år, men
jeg endte med at blive på
Københavns Universitet. Det
har jeg sådan set været vældig
glad for. Indtil for en fire, fem
år siden har det været en god,
fornøjelig arbejdsplads, siger
han. 

Tankevækkende 
undervisning
Institutleder Steen Schousboe
ved godt hvilken betydning Ro-
senmeier har haft for de stude-
rende:

– Han har i den grad været
en utraditionel og inspirerende
lærer, specielt for de utilpasse-
de studerende. Han er ikke en
mand der har det godt med reg-
ler, bekendtgørelser og bestem-
melser.

Nicolaj Paulsen, der er
cand.mag i engelsk, fortæller: 

– I den udstrækning jeg kan
påstå at jeg har forstået hvad
humaniora går ud på, er det i
høj grad på grund af Henrik

Rosenmeier. Han lærte os at
man skulle sætte tingene ind i
en sammenhæng, bruge det
indvendige af hovedet og være
ydmyge over for den store tra-
dition vi trådte ind i.

Om sin egen undervisning
forklarer Rosenmeier: 

– Jeg har en tendens til at
komme med anekdoter – og
den er alvorlig. For eksempel
kan jeg finde på at sige om et
digt: Da jeg var sytten havde
jeg nøjagtig den fornemmelse
som Worthsworth taler om her.
Det er den form for anekdote-
lort som man skal passe på
med. Det kan sommetider være
godt, men jeg har misbrugt det.
Dog står der også i styrelseslo-
ven at man er enerådende i
form og indhold – så længe det
nu varer.

Et liv med litteratur er et mø-
de med mange forskellige an-
skuelsesmåder. De litteraturkri-
tiske bølger har Rosenmeier ik-
ke ladet sig berøre af.

– Så er vi pludselig i struktu-
ralisme, poststrukturalisme og
dekonstruktion og alt det der.
Den har jeg ikke været ude i,
den gynge. Engelsk er nemlig et
fremmedsprog i langt højere
grad end folk aner. Derfor er
nuancerne i sproget næsten det
allerførste man skal se på for at
komme til en forståelse af tek-
sten. Først derefter kan man be-
gynde at anvende det seneste
kritiske system, siger han.

Han har undervist i både
amerikansk litteraturkundskab,
engelsk litteraturkundskab,

tekstlære ‘og hvad det nu ellers
hedder alt sammen’. Men
særligt den irske litteratur står
hans hjerte nær:

– I det nittende århundrede
sker der navnlig det i England
at litteraturen bliver meget ma-
nieret og også meget akade-
misk. Omvendt har irerne – for-
di de har været så undertrykte,
så fattige – bevaret den snævre
forbindelse til folketraditioner-
ne. Der er sket meget i det her
århundrede. Fire Nobelprista-
gere: Shaw, Beckett, Yates og
Heaney. Undertrykkelsen har
været en forbandelse, men der
kommer noget ud af den der
kan være skabende – og har
været det. I verden i dag inden
for lyrik er Seamus Heaney den
største. Det er en evig fryd at
læse noget fra Seamus´ hånd,
siger Rosenmeier om den irske
digter som også er hans gode
ven.

Fra KUA’s start
Henrik Rosenmeier fortæller at
Engelsk Institut var det første
institut der rykkede ud til byg-
ningerne på Amager i 1972. I
den forbindelse lavede Rosen-
meier sammen med en kendt
arkitekt et forslag til hvordan
universitetet i indre by kunne
ombygges så udflytningen kun-
ne undgås.

– Det var dengang der endnu

var oprør i mig af betydelig art.
Frue Plads skulle lukkes af, og
det havde nok også betydet at
hovedbygningen skulle væk,
men den er jo heller ikke så
fremragende arkitektonisk, me-
ner han. 

Rosenmeier kunne godt have
tænkt sig at en arkitekt som Ar-
ne Jacobsen havde fået lov til at
tegne et nyt universitet midt i
byen, men daværende rektor på
Københavns Universitet Mo-
gens Fog bad ham om at trække
forslaget tilbage. 

Selv om udflytningen ikke
var en ønskedrøm for institut-
ter der lå ideelt på Højbro
Plads, var der også fordele.

– Især tonen mellem de an-
satte blev en helt anden. Hver
gang jeg underviste inde i byen,
var der en betjent i fuld tjene-
steuniform der trak gardinerne
for i salen og spurgte: “Er alt til-
fredsstillende, doktor Rosen-
meier?”. Og så skred han med
honnør.

– Den dag jeg kom herud på
KUA første gang, stod han i
døren og sagde: Dav, Henrik! ■

Fra University of Minnesota
til University of Amager
Lektor Henrik Rosenmeier fik sin universitære opflask-

ning af store kritikere og digtere i tressernes USA. 

Udbyttet har studerende på engelsk nydt godt af de 

sidste tredive år. Men nu er det slut – og Rosenmeier

kan se tilbage på et forløb hvor Københavns Universitet

har udviklet sig til det værre

ANEKDOTE – Jeg har en tendens til at komme med anekdoter – og

den er alvorlig. For eksempel kan jeg finde på at sige om et digt: Da jeg

var sytten havde jeg nøjagtig den fornemmelse som Worthsworth taler

om her. Det er den form for anekdote-lort som man skal passe på med.

P O RT RÆ T ▼



Af Peter Ditlevsen, lektor

ved Niels Bohr Instituttet

Der er i øjeblikket stor
opmærksomhed om-
kring mulige menne-

skeskabte klimaændringer. In-
teressen skyldes dels proble-
merne omkring ratificering af
Kyoto-protokollen, dels at det
internationale IPCC (Inter-go-
vernmental Panel on Climate
Change) i år udsender sin tred-
je store videnskabelige rapport
om klimaændringer. 

IPCC, der blev oprettet i 1988
på baggrund af den stigende
politiske bekymring for menne-
skeskabte klimaændringer,
udøver ikke selv forskning, men
samler og vurderer resultater
fra den videnskabelige littera-
tur. IPCC-rapporterne er opbyg-
get med videnskabelige afsnit
som dækker, efter IPCC’s ud-
sagn, over 2000 forskeres resul-
tater. Derudover indeholder
rapporterne et ‘summary for
policymakers’. Dette summary
er skrevet af udvalgte forskere
som overordnet konklusion på
rapporten. 

Den stærke politiske interes-
se for IPCC’s konklusioner har
gjort hele forskningsfeltet me-
get følsomt. Forskere som er
uenige i konklusionerne, kaldes
ved ophidsede møder drivhus-

skeptikere og rubriceres ufrivil-
ligt i kategori med ‘forskere’
købt af olieindustrien eller ara-
biske lande. 

Mere betænkeligt er måske
den vægt IPCC-rapporterne får
som en slags kanoniserede tek-
ster fra økumeniske møder
hvor apokryffe tekster (tvivl-
somme bibelskrifter som kirken
ikke anerkender som ægte,
red.) frasorteres, for nu at for-
mulere det lidt polemisk.

Problemet er at uanset om
konklusionerne i IPCC-rappor-
terne er fornuftige, så fremstår
de som enige vurderinger fra
flere tusinde forskere hvorved
usikkerheden og uenighederne
i vurderingerne bliver stærkt
undervurderet. 

Computermodeller med
forskellige scenarier
Den videnskabelige vurdering i
rapporterne er i høj grad base-
ret på resultaterne af simulerin-
ger af såkaldte GCM-scenarier.
Det er computerberegninger
hvori der antages et forhøjet,
typisk fordoblet, indhold af kul-
dioxid i atmosfæren. Modellen
beregner så den resulterende
temperaturforøgelse. 

Den første rapport i 1990
konkluderede på baggrund af
resultaterne fra forskellige mo-
deller rundt omkring i verden
at der ville ske en væsentlig

temperaturstigning inden for
de næste fem år. Dette førte til
en stor international opmærk-
somhed omkring drivhuseffek-
ten. Vi oplevede dog ikke i de
følgende fem år en så voldsom
temperaturstigning som forud-
sagt af IPCC. 

Den følgende rapport nedju-
sterede derfor også prognosen.
Det nye ved denne rapport var
at virkningen af en del af den
menneskeskabte forurening,
nemlig mikroskopiske støvpar-
tikler, også kaldet aerosoler, i
atmosfæren blev inkorporeret i
modellerne. Disse støvpartikler
virker afkølende fordi de tilba-
gereflekterer den indkommen-
de solstråling. 

I de seneste seks år siden den
anden IPCC-rapport er den glo-
bale temperatur tilsyneladende
steget mere end forudsagt i rap-
porten, og den nye rapport,
som er tilgængelig på Internet-
tet, er også endnu engang mere
dramatisk i sin prognose. Dette
er dog på baggrund af model-

ler, som er betydeligt mere de-
taljerede end modellerne rap-
porteret i 1990. 

Menneskeskabt eller 
naturlig klimaændring
Usikkerheden bunder i at vur-
dere i hvor høj grad den obser-
verede temperaturstigning på
omkring 0,6 grader igennem de
seneste 100 år er et naturligt
udsving eller skyldes den men-
neskeskabte drivhuseffekt. 

For at få et billede af den na-
turlige klimavariation må vi
kende klimaet i en meget læn-
gere periode end de cirka 100
år hvor temperaturen er blevet
målt. Vi ved fra historiske be-
retninger at klimaet har varie-
ret meget før industriel tid. For
at få et kvantitativt billede af
dette må vi ty til en række for-
skellige indirekte klimaindika-
torer. 

En væsentlig indikator er tyk-
kelsen og hårdheden af træer-
nes årringe. Når det er varmt,
vokser træerne mere hvorved

træringstykkelsen er et indirek-
te mål for temperaturen i træets
vækstsæson. 

En anden meget vigtig klima-
indikator, som er udviklet af
professor Willy Dansgaard ved
Københavns Universitet, er
målinger i gletscheris. 

Den grønlandske indlandsis
udgør et uvurderligt klimaar-
kiv. Indlandsisen er skabt ved
snefald, som igennem titusind-
vis af år er sammentrykket til et
ismassiv. Det kan på denne må-
de ses som et stort atmosfære-
sediment. 

Isen er flydende og flyder
under sin egen vægt langsomt
ud og smelter ved kysten eller
brækker af som isbjerge. Men
lige på toppen, ved isdeleren, er
flydningen lodret og lagene af
årlig nedbør bevares. 

Ved at optage en borekerne
af isen hele vejen ned til grund-
fjeldet, som ligger tre kilometer
under isoverfladen, har man en
kontinuert prøve af is som
stammer fra nedbør igennem

de sidste cirka 250 tusinde år. I
isens koncentration af tunge ilt-
og brint-isotoper findes et mål
for temperaturen på det tids-
punkt hvor isen faldt som sne
på iskappen. Ved at måle ilt-iso-
topkoncentrationen igennem
iskernen har glaciologerne fået
et indirekte mål for variationer-
ne i temperaturen. 

Istider og mellemistider
Klimaet har igennem den sidste
million år svinget periodisk
imellem istider og mellemisti-
der med ca. 100.000 års inter-
valler. Vi har endnu ikke nogen
endelig teori der kan forklare
dette. 

Den bedste kandidat til en
forklaring er at det skyldes æn-
dringerne i jordens bane om-
kring solen således at solind-
strålingen varierer. Istiderne
falder så når solindstrålingen er
lav. 

Problemet med denne forkla-
ring er at de ændringer som
sker i solindstrålingen, er mini-
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MeteorologiVidenskabet

Størstedelen af drivhuseffekten, cirka 98 procent, stammer fra vand-

damp mens de resterende to procent skyldes kuldioxid, metan og an-

dre gasser. Vanddampen i atmosfæren fremkommer ved fordampning

fra oceanerne. Denne fordampning afhænger af overfladetemperatu-

ren som på sin side afhænger af drivhuseffekten som afhænger af

mængden af vanddamp som afhænger af fordampningen. Denne form

for sammenhæng kaldes, med et låneord fra kybernetikken, et feed-

back-loop. 

Et andet væsentligt feedback gør sig gældende igennem skydannel-

sen. Vanddampen i atmosfæren kan fortætte til skyer og i sidste ende

regne ud af atmosfæren. Skyerne indvirker på temperaturen ved at

blokere for den indkommende solstråling. Det mærker vi øjeblikkeligt

ved at temperaturen falder når en sky går for solen. 

Men skyerne har også en drivhuseffekt ved at blokere for den ud-

gående varmestråling. Det mærker vi om natten, især om vinteren,

hvor det bliver betydeligt koldere i stjerneklart vejr end når det er

overskyet. Disse to effekter fra skyerne er ganske væsentlige og mod-

satrettede. En måde at angive betydningen af forskellige faktorer, er at angive opvarmningen per kvadrat-

meter som følge af de forskellige faktorer. Den direkte solstråling er på over 300 W/m2, en del af denne

reflekteres direkte tilbage til verdensrummet så opvarmningen svarer til et par hundrede Watts pærer i

gennemsnit per kvadratmeter jordoverflade. 

Effekten af skyernes opvarmning og afkøling er henholdsvis plus 30-40 W/m2 og minus 30-40 W/m2 og

afhænger hver især af skytype , skyhøjde og andre faktorer. Drivhuseffekten fra det forøgede menneske-

skabte indhold af kuldioxid i atmosfæren er i størrelsesorden 1 W/m^2 og altså mere end en størrelsesor-

den mindre end de naturlige faktorer. 

De naturlige faktorer vil ændre sig med temperaturen som følge af feedback-mekanismer som dem der

er beskrevet ovenfor, så vi står overfor en uhyre vanskelig opgave når vi vil vurdere effekten af de menne-

skelige påvirkninger. 

Allerede i begyndelsen af forrige århundrede gjorde den svenske 

atmosfærekemiker Ahrrenius opmærksom på at den kuldioxid som

udsendes til atmosfæren ved afbrænding, bidrager til atmosfærens

drivhuseffekt. 

Jorden opvarmes af den kortbølgede stråling fra solen og afkøles

ved udstråling af langbølget varmestråling. Disse to størrelser er i

balance hvis jordens gennemsnitstemperatur er konstant. 

Drivhuseffekten skyldes at gasser i atmosfæren absorberer en del

af den langbølgede varmestråling fra jorden mens de lader den

kortbølgede solstråling passere uhindret ned igennem atmosfæren

til opvarmning af jordoverfladen. Den langbølgede varmestråling

afhænger af temperaturen på det sted hvorfra udstrålingen sker. Da

atmosfæren på grund af absorptionen ikke er ‘gennemsigtig’ for

varmestrålingen, sker den effektive udstråling til verdensrummet et

sted oppe i atmosfæren. Det er temperaturen på dette sted, kaldet

det effektive udstrålingsniveau, som vil være bestemt af balancen

med den indkommende kortbølgede solstråling. 

I den nedre del af atmosfæren falder temperaturen med højden.

Det erfarer vi når vi bevæger os op i bjergene, under normale om-

stændigheder falder temperaturen med cirka seks grader Celcius 

per kilometer. Det effektive udstrålingsniveau er cirka fem kilometer

oppe hvor temperaturen er cirka 30 grader koldere end ved jord-

overfladen. Hvis ikke der havde været en atmosfære ville det effek-

tive udstrålingsniveau have været ved jordoverfladen, og tempera-

turen havde været 30 grader koldere. Vi har altså en naturlig driv-

huseffekt på omkring 30 grader. 

Hvad er  drivhuseffekten?

Og vejret for de 
kommende årtier...
Der er udsigt til politisk stormvejr når FN’s klimapanel i år udsender sin tredje store 

rapport om klimaændringer. Men hvor videnskabeligt holdbare er resultaterne af 

computerberegningerne over drivhuseffekten egentlig  – og hvad kan Københavns Uni-

versitets forskning i den grønlandske indlandsis egentlig bruges til i den sammenhæng?

Den naturlige drivhuseffekt

DRIVHUSEFFEKT 1 – Udstrålin-

gen til verdensrummet som ba-

lancerer den kortbølgede solstrå-

ling sker fra et niveau højt i

atmosfæren hvor temperaturen

er lavere end ved jordoverfladen.

Jordoverfladen opvarmes af tilba-

gekastet varmestråling, dette er

atmosfærens drivhuseffekt. 

DRIVHUSEFFEKT 2 – Skyer vir-

ker afkølende ved at tilbagere-

flektere solstrålingen samtidig

med at de virker opvarmende ved

at bidrage til drivhuseffekten. 

Langbølget 
varmestråling

Koldt

Varmt Varmt

Koldt

Langbølget 
varmestråling

Kortbølget 
solstråling

Kortbølget 
solstråling
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male i forhold til de store kli-
matiske forandringer som ob-
serveres. Klimasystemet må re-
spondere med en eller anden
form for forstærkningsmekanis-
me som ingen computermodel
til dato har været i stand til at
efterligne.

Iskernemålingerne går så
langt tilbage at vi kan se sving-
ningerne fra mellemistid til is-
tid. I sidste istid observerede
glaciologerne til deres store
overraskelse at klimaet ikke ba-
re var koldt. Det svingede me-
get pludseligt imellem et ‘mel-
lemvarmt’ klima og istidsklima-
et. 

Disse svingninger svarer til
en global temperaturændring
på måske 5-7 grader på 10-20
år. Det er unægteligt en stor va-
riation i sammenligning med
ændringen på 0,6 grader over
de sidste 100 år. Resultatet var
så overraskende at det først
blev accepteret efter at man
havde lavet en ny boring i den
anden ende af den Grønlandske
indlandsis som bekræftede den
første. Disse svingninger er nu
også set i oceanbundskerner og
kaldes internationalt Dansga-
ard-Oeschger begivenheder.

Iskernerne indeholder et
væld af andre oplysninger. Man
kan fx måle støv som stammer
fra vulkanudbrud. På denne
måde er årstallet for Santorini-
vulkanens udbrud bestemt hvil-
ket har ført til revisioner i ud-
forskningen af det antikke
Grækenland. 

En anden vigtig faktor er ind-
holdet af gasser. I processen
hvor sneen sammenpresses til
is, indkapsles små luftbobler i
isen. Disse bobler indeholder
prøver på atmosfæreluften
hvorfra vi har fået information
om atmosfærens indhold af kul-
dioxid igennem istidssvingnin-
gerne. Dette indhold har varie-
ret i takt med temperaturen,
dog ikke så voldsomt som i de
sidste 100 år. 

En del af forklaringen på
denne variation er at et koldt
ocean kan indeholde mere kul-
dioxid i form af kulsyre end et
varmt ocean. Derfor sker der en
udveksling af kuldioxid imel-
lem atmosfæren og oceanerne i
takt med temperatursvingnin-
ger. Dette samspil med ocea-
nerne er en yderligere kompli-
kation når vi vil forstå størrel-
sen af den menneskeskabte
drivhuseffekt.

Gaia-teorien
Vi ved at jorden igennem sin hi-
storie har oplevet skiftende kli-
ma, og der er er ingen tvivl om
at vores aktiviteter på jorden
påvirker klimaet. Det gælder li-
ge såvel den øvrige del af bio-
sfæren som er en integreret del
af klimaet. 

Dette er mest tydeligt formu-
leret af James Lovelock i hans
teori om de kemiske forandrin-
ger i atmosfæresammensætnin-
gen og reguleringsmekanismer-
ne som følger af det biologiske
liv. Teorien er kaldt Gaia-teo-

Danske bidrag til klimaforskningen
At danske forskere er med helt i front i den internationale klimadiskussion, kan man for-

visse sig om ved at læse en ny bog med titlen Climate Change Research, Danish Contributi-

ons, DMI, Gad 2001. Blandt bidragyderne er adskillige forskere ved Københavns Universi-

tet, heriblandt Peter Ditlevsen, der har skrevet et bidrag om iskerneforskning sammen

med Katrine Krogh Andersen og Jørgen Peter Steffensen fra Geofysisk afdeling på Niels

Bohr Instituttet. 

En kvantitativ beskrivelse af klimaet og klimaforandringer fordrer at

vi løser de ligninger som beskriver systemet. Allerede i begyndelsen

af sidste århundrede var det kendt at vejret i princippet kunne for-

udsiges ved at løse bevægelsesligningerne for luftstrømmene. 

Opgaven var dog komplet umulig før udviklingen af computeren.

Det var ligefrem sådan at efter 2. verdenskrig hvor de første regne-

maskiner blev udviklet til at bryde nazisternes koder, kastede com-

puteringeniørerne sig over det sværeste problem de kunne finde

som fordrede computerkraft. Det var vejrprognoser. 

Det tog dog yderligere 30 år før de computerberegnede progno-

ser blev så pålidelige at de udkonkurrerede de traditionelle hånd-

tegnede meteorologiske vejrkort. Undervejs i processen udvikledes i

øvrigt kaosteorien, men det er en anden historie. 

Ved et symposium i 1974, arrangeret af World Meteorological 

Organization under FN, diskuterede nogle af verdens førende me-

teorologer den teoretiske mulighed for at beregne klimaet ved

hjælp af computermodeller for vejrprognoser. Dette blev startskud-

det til en lang udvikling af computermodeller kaldet ‘generelle

cirkulationsmodeller’ eller GCM’er i fagjargon. Den sideløbende ud-

vikling af computeren og detaljeringsgraden i modellerne har igen-

nem 25 års udvikling gjort modellerne i stand til at give en realistisk

beskrivelse af klimaet.

Litteraturen omkring klimaændringer er

omfattende. For den interesserede med

lidt matematisk baggrund findes popu-

lære fremstillinger af klimaet i: Kvant 9,

november 1998.

Den forestående IPCC-rapport findes

på Internettet:

http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm

En interessant kritisk røst om drivhusef-

fekten og IPCC findes på:

http://www.john-daly.com/ 

Iskerneboringerne har en hjemmeside

med daglig opdatering fra Indlandsisen:

http://www.glaciology.gfy.ku.dk/ngrip/ .

Det er ikke kun de naturlige faktorer der ændrer sig med tempera-

tursvingningerne. Klimaet er også forskelligt forskellige steder på

jorden, og det uanset den menneskelige påvirkning.

Allerede de gamle grækere definerede begrebet klima. Det har

den samme sproglige rod som ordet inklination og udtrykker det

simple forhold at middeltemperaturen først og fremmest er bestemt

af solens hældning (inklination) i forhold til den geografiske lokali-

tet. 

Jorden opvarmes mest i troperne hvor solen står højt på himme-

len. Dette medfører en temperaturforskel imellem lave og høje

breddegrader. Denne temperaturforskel forårsager vindene og

havstrømmene som igen fører til udjævning af temperaturforskelle-

ne. 

Klimaet afhænger også af andre faktorer. Danmark, Sydgrønland

og Sibirien befinder sig på (næsten) sammen breddegrad, men kli-

maet er vidt forskelligt de tre steder. Klimaet afhænger af havstrøm-

me, bjerge, ismasser og så videre. 

Overordnet kan vi definere klimasystemet som bestående af at-

mosfæren, oceanerne, cryosfæren (ismasserne), hydrosfæren (søer,

floder, grundvand), litosfære (fastlandet) og biosfæren. Alle disse

delkomponenter udveksler masse og energi imellem hinanden og er

hver især karakteriserede ved meget forskellige tidsskalaer for deres

dynamik. Hvis vi vil forstå og kvantificere klimaet og forandringer i

dette, er det naturligvis uoverskueligt at forsøge at inddrage alle

tænkelige komponenter.

Mange faktorer bestemmer klimaet Udviklingen af computermodeller Læs mere om klimaet
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rien efter jordens gudinde og
har bidraget til den måde vi
tænker på klimaet i dag. 

Gaia-teorien er, efter sigende
til Lovelocks fortrydelse, blevet
ganske populær iblandt holi-
ster, mystikere og økologister.
Gaia-teorien omhandler klima-
skift på meget lange geologiske
tidsskalaer og kan ses som en
teori om hvad der adskiller Jor-
den fra vores naboplaneter.  

For at forstå størrelsen og de
socio-økonomiske konsekven-
ser af de eventuelle menneske-
skabte klimaændringer er ha-
stigheden hvormed de foregår,
af stor betydning. Det er jo ikke
specielt relevant i dag at vi
måske om titusinde år på trods
af drivhusopvarmning er på vej
ind i en ny istid. 

En del af IPCC’s rapport – og
adskillige bidrag i den nye bog
fra Dansk Klimacenter ‘Climate
Change Research, Danish Con-
tributions’ – er konsekvensbe-
regninger af regionale ændrin-
ger for landbrug og samfund gi-
vet model-scenariernes
præmisser. Disse beregninger
er trods de store usikkerheder
vægtige i de politiske klimafor-
handlinger landene imellem. ■

Peter Ditlevsen, Lektor ved Niels
Bohr Instituttet, forsker og un-
derviser i klima og meteorologi 
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Navne

▼ Adjungerede 
professorer

Professor, dr. Abraham Joseph,

Christian Medical College, 

Vellore, Indien

– har ret til at betegne sig som

adjungeret professor (honora-

ry professor) i international

sundhed ved Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet for en

femårig periode fra den 1. maj

2001.

Direktør Arthur M. Mercurio,

Beth Israel Deaconess Medical

Center, Boston, USA

– har ret til at betegne sig som

adjungeret professor (honora-

ry professor) i ‘Signal Transduc-

tion and Tumor Progression’

ved Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet for en femårig 

periode fra den 1. maj 2001.

Professor, dr.med. Berit Schei, 

Institut for Samfundsmedicin,

Universitetet i Trondhjem, Norge

– har ret til at  betegne sig som

adjungeret professor i 'Kvinde-

forskning med særlig henblik

på voldtægtsofre' ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet for en femårig periode fra

den 1. juni 2001.

Berit Schei er desuden leder af

Centeret for Voldtægtsofre, 

Juliane Marie Centret, Rigs-

hospitalet.

Boliger

▼ Boliger søges

København og omegn

Periode: Fra 15/7 til 25/8-01.

Størrelse: Værelser.

Nivå

Periode: Fra 1/8-01 og et år frem.

Størrelse: Hus, 120 kvm.

Kontakt: Tlf. 4918 1280.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/6-01.

Størrelse: 2 vær. hhv. 25 og 18

kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken, bad og have.

Beboere: Ikke-rygere.

Husleje: Hhv. kr. 2.500 og 2.000

pr. md. 

Depositum: Hhv. kr. 2.500 og

2.000.

Kontakt: Else Nygaard, 

tlf. 3331 1501, e-mail: 

E.Nygaard@pubhealth.ku.dk.

København City

Størrelse: Specialekontorer.

Pris: Kr. 1.000 pr. studerende.

Kontakt: Tlf. 2251 9954.

▼ Kollegier

Elers’ Kollegium
Målgruppe: Hhv. en ph.d.- og en

filologistuderende. For den

alm. studerende skal to års be-

stået normeret studietid ved

KU dokumenteres. Eventuelle

slægtninge af fundator/dennes

hustru har fortrinsret. Doku-

mentation vedlægges.

Periode: Den 1/7 bliver to

alumnepladser ledige.

Kollegiet: Med de 20 alumne-

pladser fordelt over teologiske,

humanistiske, lægevidenskabe-

lige, samfundsvidenskabelige

og naturvidenskabelige disci-

pliner findes en udbytterig stu-

diekontakt fagene imellem.

Hovedparten af driften vareta-

ges af alumnerne selv, og det

forventes at kommende alum-

ner er indstillede på at bidrage

til disse aktiviteter.

Udstyr: Værelserne er på 9-22

kvm. Til kollegiet hører bl.a.

bibliotek, sauna og have med

kroketbane. Desuden er der til-

knyttet enkelte mindre legater.

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

studerende og kr. 1.725 pr. md.

for kandidater samt et bidrag

på kr. 100 til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier som fås

fra SU kontoret. Bilæg en

skriftlig motivation for opta-

gelse på kollegiet. 

Ansøgningsfrist: 15/6-01.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270.

Svar: Kun indstillede alumner får

besked.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling 

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må

kun indrykkes én gang.

Boliger til udvekslingsstuderende
Det internationale Kontor ved KU søger møblerede værelser/lej-

ligheder til udenlandske studerende fra 1/8 eller 1/9 for 1-2 se-

mestre. Der skal være adgang til køkken og bad og husleje for

et værelse må være maks. kr. 2.500 pr. md. Kontakt Emilia Kol-

lemorten, Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1., 1010

Kbh. K, e-mail: eko@adm.ku.dk, tlf. 3532 3897 (kl. 10-15).

Studiejob 
I morgen?

Hver dag er en ny dag – Og i morgen kan
du vælge at tage udfordringen op og få job
som vikar hos en af vores kunder i Stor-
københavn.

Vi søger kantineblæksprutter, som kan
hjælpe til med nogle af følgende områder:

• Varm mad
• Smørrebrød og buffetanretninger
• Disk, kasse og salatbuffet
• Opvask og afrydning
• Servering

Er du samtidig serviceminded, fleksibel
med arbejdstid og -sted, loyal og har hæn-
derne skruet rigtigt på, så er det måske lige
netop dig, vi har brug  for.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så
ring til Kirsten Lund på tlf. 7015 9400 og
hør nærmere om jobbet.

Attention Personaleservice A/S og Adecco A/S fusio-
nerer og er hermed Danmarks største

leverandør af HR-serviceydelser.

Udstyr: Møblerede m. adgang til

køkken/bad.

Beboere: Udenlandske studeren-

de v. Øresunds Sommeruniver-

sitet.

Husleje: Maks. kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3532 2836, e-mail:

sga@adm.ku.dk.

Nordsjælland

Periode: Pr. 1/6 el. 1/7-01.

Beboer: 2 læger m. 2 børn, ikke-

rygere.

Kontakt: Viktor og Liudmila 

Babenko, tlf. 9818 3785.

Copenhagen

Period: From July and 1-2 years

onwards.

Size: 2 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: English PhD.-student,

non-smoker.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Andrew Terry, 

tel. 3532 1325, e-mail: 

amrterry@zi.ku.dk.

Copenhagen/Frederiksberg

Period: From 1/6-01 for at least 

3 months.

Tenant: Canadian external 

lecturer.

Rent: Max kr. 5.000 per month.

Contact: somjon@yahoo.com.

København

Periode: Pr. 1/6-01 for ca. et år.

Størrelse: Vær. el. lille lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Polsk ph.d.-stud. 

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Magda Zolkos, e-mail:

mzolkos@poczta.wp.pl el.

Thomas Berg, tlf. 3532 3383, 

e-mail: tbe@ifs.ku.dk.

København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/9 til 31/12-01.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret, m. eget bad/

toilet og køkken.

Beboer: Amerikansk gæstepro-

fessor med kone.

Husleje: Maks. kr. 8.000 pr. md.

inkl. varme, gas, vand og el.

Kontakt: Leanne Jensen, 

tlf. 3311 0144 el. 2345 3676, 

e-mail: ljensen@disp.dk.

Copenhagen

Period: One year from August or

September 2001.

Size: Apartment with 2 rooms or

more.

Tenant: Canadian lecturer and

wife, non-smokers.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Justin Edwards, 

tel. 3940 5191, e-mail: 

jedwards@hum.ku.dk.

København

Periode: Det akademiske år 

2001-02.

Størrelse: Lille bolig.

Udstyr: Eget bad og toilet.

Beboer: K norsk studerende.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Torbjørg Flåm Nilsen,

tlf. +47 2271 8995.

Central Copenhagen/Hellerup

Period: August-September 2001.

Size: Room.

Equipment: Furnished.

Tenant: F Portugese PhD.-stu-

dent.

Rent: Max. kr. 2.500 per month.

Contact: Tel. +351 91 484 3156, 

e-mail: ihill@ipimar.pt.

København

Periode: Fra ca. 1/10-01 for 6-8

md. Evt. bytte m. 2 vær. i Paris-

Marais.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Dansk-fransk par. 

Kontakt: E-mail: 

sarathelle@hotmail.com.

Storkøbenhavn

Periode: Fra 15/6-01 til januar

2002.

Beboere: Familie med to mindre

børn, ikke-rygere.

Kontakt: Anne og Claus Sehested

Hansen, e-mail:

RNielsen@aki.ku.dk, 

tlf. 4373 4368.

Centrala Köpenhamn

Period: September 2001 – maj

2002. Evt. lånbyte med lägen-

het i Stockholms innerstad.

Storlek: Lägenhet, 2-3 rum. 

Utstyrsel: Möblerad.

Invånare: Svenskt par, gästforska-

re vid KU. 

Kontakta: E-mail: jonas.nordin@

historia.su.se el. helena.

bergman@historia.su.se, 

tel. +46(0)8-644 4543.

Copenhagen or 

northern suburbs

Period: From 1 September to end

December 2001.

Size: House/apartment with 

2-3 bedrooms.

Equipment: Preferably fully fur-

nished.

Tenant: Visiting professor from

USA with family.

Contact: Jette Johannesen, 

tlf. 3269 8847, e-mail: 

jo@humanrights.dk.

▼ Boliger udlejes

Copenhagen/Nyboder

Period: From 1/6, alternatively

15/6-01.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: Furnished. Access to

kitchen/bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Rent: Kr. 2.400 per month. 

Deposit: Kr. 2.400.

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

Nørrebro

Periode: Fra 22/6 til 27/9-01.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

55 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Bad.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md. 

Kontakt: Jeppe Falsig Pedersen,

tlf. 3582 3536, e-mail:

locof@get2net.dk.

København/Søerne

Periode: Fra 15/5 til 30/9-01.

Størrelse: Lejlighed, ca. 100 kvm.

Udstyr: Elevator, køkken, bade-

værelse m. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Tlf. aften: 3324 3650 el.

e-mail: jm@kb.dk.

København City

Periode: Fra 10/6 til 1/9-01.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, spisekøk-

ken og badeværelse m. vaske-

maskine.

Husleje: Kr. 6.800 pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: Ca. kr. 10.000.

Kontakt: Rikke Østergaard, 

tlf. 3325 2745.

Hellerup 

Periode: Fra 1/6 til 31/12-01.

Størrelse: Villalejlighed, 4 vær.,

110 kvm.

Udstyr: Møbleret. Have, carport,

kælder og vaskekælder. 

Husleje: Kr. 9.000 pr. md. ekskl.

varme, vand, el og tlf. 

Depositum: Kr. 18.000. 

Kontakt: Carl-Henrik Brogren, 

tlf. 3962 2249, e-mail: hbrog-

ren@image.dk, efter 1/6:

Thomas brogren, 

tlf. 3536 1787.

Østerbro

Periode: Fra 15/5 el. 1/6 til 

1/11-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

92 kvm.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Husleje: Kr. 5.200 pr. md. inkl.

varme og el/gas.

Kontakt: E-mail:

solhojpark49@post.tele.dk el.

anja@swiftkisumu.com.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 31/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

93 kvm.

Udstyr: Umøbleret, kabel-tv.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3536 2848 el. 

2020 2119.

Quartier Gobelins/Mouffetard,

Paris 13ème

Periode: Fra 1/6 til 1/9-01 m. 

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 45 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Forsker.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. inkl.

varme/el, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 10.000. 

Kontakt: Melan Salimi, indtil 20/5

tlf. 0049 40 3070 3735, efter

20/5 tlf. 0033 01 4336 8565, 

e-mail: 

melan.salimi@wanadoo.fr.

Frederiksberg

Period: From 1-4 June for 

3-31⁄2 months.

Size: 3 rooms, 70 sqm.

Equipment: Furnished (computer

if needed), shower/toilet, kit-

chen.

Rent: Kr. 4.500 per month incl.

water, heating & electricity, 

excl. phone.

Deposit: To be agreed upon.

Contact: Ulla, tel. 3886 4460/

7542 1553, e-mail:

usp@mail.tele.dk.

Copenhagen/Holmen

Period: From 20 June 2001

onwards.

Size: Room, 13 sqm. and share 

living room, kitchen, bath-

room, balcony and storrage

room.

Equipment: Furnished if desired.

Other areas are also (partly)

furnished.

Rent: Kr. 3.500 per month.

Contact: Eva Børjesson, tlf. 

3283 1558, e-mail: 

evab33@hotmail.com.

Nørrebro/Sct. Hans Torv

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

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm.

Udstyr: Møbleret med vaskema-

skine. 

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Husleje: Kr. 4.300 pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: Kr. 12.900.

Kontakt: Cristina, tlf. 3534 2426.

Vesterbro

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

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

64 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

toilet/bad.

Beboer: Studerende/gæstefor-

sker el.lign., ikke-ryger.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl.

vand, varme og el, ekskl. tlf.

Depositum: Kr. 12.000.

Kontakt: E-mail: pack@e-mail.dk.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Stillinger

▼ Samfundsvidenskab

Lektor/adjunkt/
forskningsassistent
Sted: FAOS, Forskningscenter for

Arbejdsmarkeds- og Organisa-

tionsstudier, Sociologisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning i et team der

arbejder med internationale

arbejdsmarkedsstudier i til-

knytning til projekter med fo-

kus på sammenlignende analy-

ser af arbejdsmarkedsforhold i

Europa. 

Kvalifikationer: Stillingen kan be-

sættes som lektor, adjunkt el.

forskningsassistent afhængig

af ansøgernes kvalifikationer.

Hvis der er kvalificerede ansø-

gere på højere niveau vil disse

blive foretrukket fremfor kvali-

ficerede ansøgere på lavere ni-

veau.

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgningsfrist: 15/6-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling el.

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

▼ Sundhedsvidenskab

Kliniske lærere
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Dentalmaterialer, Afdeling

for Tandsygdomslære, Afde-

ling for Protetik.

Indhold: Undervisning i klinisk

odontologi, vejledning, evalue-

ring og tilsyn med tandlæge-

studerendes kliniske arbejde.

Omfang: Op til 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 20/6-01, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Eksterne lektorater 
i sundhedspsykologi
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedspsykologi. 

Indhold: Planlægning af og selv-

stændig tilrettelæggelse og af-

vikling af undervisning i sund-

hedspsykologi for læge- og

tandlægestuderende herunder

tilrettelæggelse af eksaminer

og andre evalueringer. Endvi-

dere forventes interesse for at

deltage i forskning og udvik-

lingsarbejde inden for områ-

det.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Arbejdsforpligtelsen

omfatter et timetal på min.

100 og maks. 500 timer/under-

visningsår. Timetallet fast-

lægges forud for hvert seme-

sters påbegyndelse.

Ansøgningsfrist: 12/6-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Forskningsassistent
Sted: Afdeling for Oral Diagno-

stik, Tandlægeskolen.

Indhold: Forskning i glykobiolo-

gi, glykoproteiners biologi,

specielt muciners rolle ved can-

cerudvikling og infektiøse li-

delser.

Kvalifikationer: Relevant sund-

hedsvidenskabelig kandidat-

grad og bred basisbiologisk

forskningserfaring.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 1 år m. mulighed for

forlængelse i yderligere et år.

Ansøgningsfrist: 15/6-01. 

Yderligere oplysninger: Henrik

Clausen, tlf. 3532 6630.

Timelærer i Mikrobiologi
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Kvalifikationer: Læge, tandlæge,

biolog o.l.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 28 forelæsninger.

Ansøgningsfrist: 25/6-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/adm/.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: Undervisning i Medi-

cinsk Videnskabsteori II kon-

centreret omkring klinisk beto-

nede emner, klinisk metode-

lære, forskningsmetodologi og

etik på uddannelsens 8. seme-

ster samt opgaveretning. Hold-

undervisningen foregår side-

løbende med forelæsninger.

Til besættelse: Fra efterårsseme-

stret 2001.

Omfang: 12 konfrontationstimer.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og om hoved-

stilling haves. Ansøgere som

selv har gennemgået kurset i

Medicinsk Videnskabsteori, vil

blive foretrukket.

Sendes til: Studiesekretær Kirsten

Kjær, Afdeling for Medicinsk

Videnskabsteori, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 13/6-01.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Timelærer i Anatomi
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Kvalifikationer: Læge/tandlæge.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 70 forelæsninger.

Ansøgningsfrist: 25/6-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

▼ Humaniora

Eksterne lektorater 
i fransk
Sted: Romansk Institut, Fransk

Studienævn. 

Indhold (begge stillinger): Under-

visning i version fransk-dansk,

oversættelse dansk-fransk samt

fransk grammatik. Visse timer

på Åbent Universitet.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen. Der lægges stor

vægt på undervisningsmæssige

kvalifikationer samt på at

ansøgeren kan påtage sig un-

dervisning i alle 3 discipliner.

Omfang: To stillinger i efterårsse-

mesteret 2001 m. mulighed for

forlængelse.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Jonna Kjær, Romansk Institut,

Københavns Universitet, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 11/6-01, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jonna Kjær, tlf. 3532 8420,

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

Ekstern lektor/
undervisningsassistent
Sted: Retorik, Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik.

Indhold: Undervisning i Skriftlig

formidling, tilvalg.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 3 timer/uge. 

Ansøgning sendes til: Studie-

nævn for retorik, Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/6-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Charlotte

Jørgensen, tlf. 3532 8879.

Eksterne lektorer
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold I: Varetagelse af under-

visningsopgaver i disciplinerne

satslære/arrangement på

grunduddannnelsen og videre-

gående analyse på kandidat-

niveau. 

Kvalifikationer: Relevant eksa-

men og dokumenteret omfat-

tende erfaring med tilsvarende

undervisningsopgaver på uni-

versitetsniveau.

Indhold II: Undervisning i analyse

på grunduddannelsen samt et

overbygningskursus om instru-

mentalklangens betydning i

musikdramatik og programmu-

sik. 

Kvalifikationer: Dokumenterede

solide færdigheder i musikalsk

analyse samt historisk, teore-

tisk og analytisk indsigt i for-

hold omkring instrumentation

og orkestrering på højt akade-

misk niveau. 

Indhold III: Varetagelse af et mu-

sikhistoriekursus på grundud-

dannelsen om moderne lyd-

kunst, populærmusik og kunst-

musik der betjener sig af for-

skellige former for sampling

og elektronisk bearbejdelse og

som gør brug af computeren. 

Kvalifikationer: Dokumenteret

omfattende historisk og teore-

tisk indsigt i emnet samt prak-

tisk beherskelse af computeren

som musikredskab. 

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Søren Møller Sørensen,

tlf. 3532 3746.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af fornøden

bevilling 

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Et antal stillinger i disci-

plinerne sang; klaver; jazzkla-

ver; brugsklaver/hørelære; ryt-

misk musikledelse/rotation.

Kvalifikationer: Dokumenteret

relevant faglig uddannelse og

pædagogisk erfaring. Forud-

sætninger for at indgå i et fag-

ligt miljø hvor praktisk musi-

kalske og teoretisk-historiske

discipliner samvirker. 

Til besættelse: 1/9-01.

Ansøgning: Oplys om hovedstil-

ling haves.

Sendes til: Studielederen, Musik-

videnskabeligt Institut, Klerke-

gade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Søren Møller Sørensen,

tlf. 3532 3746

Undervisningsassistenter
Sted: Elementarkursus i græsk og

latin.

Indhold: Propædeutisk undervis-

ning i græsk og latin af huma-

nistiske og teologiske stude-

rende på tre niveauer. Under

Åbent Universitet udbyder Ele-

mentarkursus også græsk og

latin som fjernundervisning.

Der fordres tilstedeværelse ved

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

end studierne

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

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

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

om SU igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Bogudsalg (Dubletter)
Skt. Andreas Teologiske Bibliotek, Købmagergade 44, sælger bøger 

til en pris af 5, 10 el. 20 kr. i perioden 29-31/5, tirsdag og onsdag 

kl. 10-16, torsdag kl. 12-18.

ugentlige lærermøder og del-

tagelse i igangværende udvik-

lingsprojekter samt en del ad-

ministrative pligter bl.a. i f.m.

eksamen og registrering af

fremmøde samt information af

studerende.

Omfang: Et antal stillinger i

efterårssemesteret 2001 pri-

mært hverdage ml. kl. 8-10 og

15-17. 70 timer pr. hold pr. se-

mester samt eksamen.

Ansøgning: Bilagt CV og eksa-

mensbeviser.

Sendes til: Studielederen for

Græsk og Latin, Njalsgade 92,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/8-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Per Methner Rasmussen,

e-mail: pmr@hum.ku.dk el. Ele-

mentarkursus i Græsk og Latin,

tlf. 3532 3631.

Deltidslærere i Indianske
sprog og kulturer
Sted: Institut for Religionshisto-

rie.

Indhold: Undervisning på kurser-

ne ‘Mayaernes kultur og histo-

rie’ (kun efterårssemestret) og

‘Mayahieroglyffer’ (både efter-

års- og forårssemestret).

Til besættelse: Det akademiske år

2001-02.

Omfang: 2 stillinger a 2 timer/

uge i hhv. 15 og 30 uger.

Ansøgning sendes til: Institut for

Religionshistorie, Studienævn

for Indianske sprog og kultu-

rer, Artillerivej 86, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 8/6-01.

Yderligere oplysninger: 

Una Canger, tlf. 3532 8962. 

▼ Naturvidenskab

Lektorat 
i Forsikringsmatematik
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Forsikringsmatematisk 

Laboratorium.

Indhold: Forsikringsmatematik.

Til besættelse: 1/1-02 el. snarest

muligt derefter.

Ansøgningsfrist: 17/8-01 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Hanspeter Schmidli,

tlf. 3532 0788, e-mail: 

schmidli@act.ku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Plantefysiologisk Afdeling,

Molekylærbiologisk Institut.

Indhold: Undervisning i almen

plantefysiologi ved eksamina-

torier (16 konfrontationstimer)

og laboratorieøvelser (64 kon-

frontationstimer) under Bio-

logi 2. 

Til besættelse: Efteråret 2001.

Ansøgning sendes til: Plante-

fysiologisk Afdeling, Øster 

Farimagsgade 2A, 1353 Køben-

havn K.

Ansøgningsfrist: 12/6-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Henning Frost-Christensen, 

tlf. 3532 2127, e-mail:

frost@pfa.molbio.ku.dk.

Instruktorer til Datalogi 
Under forudsætning af fornøden

bevilling 

Indhold: Undervisning på 1.

delskurserne: Datalogi 0; Mate-

matik og Beregninger; Datalo-

gi 1E; Datalogi 2A; Datalogi 

V-Introduktion til grafik; Data-

logi V-Numeriske Beregnings-

metoder; Datalogi V-Program-

meringssprog og Multimedie

teknologi. Afholdelse af øvel-

ser med opgaveregning i 2-3 ti-

mer/uge; retning af ugentlige

hjemme- og rapportopgaver;

deltagelse i vagtturnus i f.m.

indkøring af opgaver; deltagel-

se i de ugentlige instruktormø-

der. Øvelsestidspunkt aftales

på førstkommende instruktor-

møde.

Kvalifikationer: Beståelse af kur-

serne el. tilsv. kvalifikationer.

Ansøgere med bestået 1. del

foretrækkes. Ved Datalogi 

V-Introduktion til grafik skal

instruktoren skal have kend-

skab til skankonvertering af li-

nier og polyponer; transforma-

tioner; Hermite og Bezier kur-

ver og flader; skjulte flader;

lys- og reflektionsmodellen

samt shading på et niveau sva-

rende til Foley. 

Omfang: Efterårssemesteret

2001.

Ansøgning: Skema fås på

www.diku.dk/teaching/ el. v.

henv. til Ruth E. Schlüter, Stu-

dienævnet, Datalogisk Institut,

e-mail: snaevn@diku.dk.

Sendes til: Studienævnet, 

Datalogisk Institut, Universi-

tetsparken 1, 2100  Kbh. Ø.  

Ansøgningsfrist: 19/6-01, 

kl. 12.00.

Instruktorer
Sted: Botanisk Institut.

Indhold: Øvelsesundervisning i

Biologi 2, Botanisk del, plante-

anatomi.

Kvalifikationer: Biologistuderen-

de med bestået basisdel.

Omfang: Et antal stillinger i

efterårssemesteret 2001. I alt

ca. 125 undervisningstimer i 8

uger i uge 36-46. Der er 7 pa-

rallelle hold med hver 2-3 ti-

mer/uge.

Ansøgning: Mrk. ‘instruktor’.

Sendes til: Institutsekretær Jette

Sødahl, Botanisk Institut, Øster

Farimagsgade 2D, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/6-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: 

Lektor Lise Bolt Jørgensen, 

tlf. 3532 2162, 

e-mail: LiseB@Bot.ku.dk. 

Kurateringsassistent
Sted: Zoologisk Museum, patte-

dyr- og krybdyr/paddesektio-

nen.

Indhold: Assistance til varetagel-

se af præparation af skind og

skeletter, spritkonservering og

journalisering af de mange dyr

der indkommer til samlingerne

samt vedligholdelse af de vi-

denskabelige samlinger. Arbej-

det vil omfatte en del feltar-

bejde, og der vil være mulig-

hed for udvikling af oven-

nævnte præparationsteknik-

ker, m.v.

Kvalifikationer: Konserverings-

tekniker el. lign. baggrund

med et godt kendskab til

dansk i skrift og tale samt en

vis beherskelse af engelsk og

kendskab til tekstbehandling

på brugerniveau. Kørekort er

ønskeligt. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 7/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Hans J. Baagøe, tlf. 3532 1079.

Undervisningsassistenter
(kandidater)
Sted: Zoologisk Institut.

Indhold: Undervisning i faget

Zoologisk Morfologi.

Til besættelse: Efterårssemestret

2001.

Omfang: Et antal stillinger a 

50 timers undervisning.

Ansøgning sendes til: Åse 

Jespersen, Zoomorfologisk 

Afdeling, Universitetsparken

15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/8-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Åse Jespersen, e-mail: 

ajespersen@zi.ku.dk, 

tlf. 3532 1243. 

TAP-stillinger

AC’er til 
internetportal-projekt
Sætternissen havde desværre

været på spil i stillingsopslaget

i Universitetsavisen nr. 7.

Ansøgningsfristen er den 

6/6-01 og ikke den 6/5-01. For

opslagets fulde ordlyd se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Økonom til 
bygningsforvaltning
Genopslag

Sted: Den centrale administra-

tion – Teknisk Administration.

Indhold: Udviklingsopgaver på

det bygningsøkonomiske om-

råde; intern kvalitetsudvikling

på økonomistyringsområdet;

notater og løsninger til brug

for KU’s administration el. den

politisk/administrative proces

på KU; rekvirere, koordinere

og kvalitetssikre bidrag fra af-

delingens sektioner i f.m.

større opgaver; sparringspart-

ner på det politisk/økonomiske

område for den tekniske direk-

tør og souschefen.

Kvalifikationer: En samfundsvi-

denskabelig uddannelse el.

tilsv. kvalifikationer. 

Til besættelse: 15/7-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 6/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd: 

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Institutadministrator 
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Aflastning af institutle-

deren for administrative opga-

ver og ledelse af administra-

tionsafdelingen.

Kvalifikationer: Samfundsviden-

skabelig kandidatuddannelse

el. anden relevant uddannelse.

Til besættelse: 1/7-01, el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Se www.ku.dk/led/generel/ 

– ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, DIKU, 

tlf. 3532 1449, 

e-mail: stig@diku.dk.

Uddannelsesleder
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 1/8-01. 

Ansøgningsfrist: 7/6-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Yderligere oplysninger: 

Ledende Tandlæge P.T. Teglers,

tlf. 3532 6857, 

e-mail: pt@odont.ku.dk.

Studienævnssekretær/
overassistent
Sted: Institut for Idræt, p.t. Afd.

for Humanfysiologi.

Indhold: Sekretær for studie-

nævn og studieleder: referater,

korrespondance m.m.; sagsbe-

handling og økonomistyring

for studienævnet: dispensatio-

ner, studieplanlægning, lek-

tionskatalog, kontering og

regnskabskontrol m.m.; ansæt-

telse af DVIP; journalisering i

ScanJour; forefaldende sekre-

tæropgaver.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til edb især MS Office og

Word/Excel samt gode formu-

leringsevner dansk/engelsk.

Ansøgningsfrist: 7/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger:

www.ifi.ku.dk el. Enno 

Hofeldt, tlf. 3532 0827.

Overassistent
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Eksamensadministra-

tion, sekretæropgaver, layout

af meddelelsesblad samt sup-

port af hjemmesider.

Kvalifikationer: Kendskab til

Word/WordPerfect, Pagemaker

og Frontpage samt engelsk.

Ansøgningsfrist: 7/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
– vikar
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Biblioteksadministration

samt deltagelse i de generelle

sekretariatsfunktioner. 

Kvalifikationer: Kendskab til MS

Office pakken og gode en-

gelskkundskaber.

Ansøgning sendes til: Institut for

Matematiske Fag, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 6/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Faglige vejledere
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af

såvel potentielle som ordinære

studerende samt studerende

under Åben Uddannelse. Vej-

ledning om Den Teologiske

Kandidatuddannelses indhold

og opbygning herunder studie-

og eksamensordning, dispensa-

tionsmuligheder, optagelse

m.m. 

Kvalifikationer: Studerende på

den teologiske overbygnings-

uddannelse.

Til besættelse: 1/8-01. 

Omfang: 2 stillinger a 8 timer/

uge i 40 uger. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Peder Nørgaard-Højen, Det

Teologiske Fakultet, Købma-

gergade 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-01.

Den nye medarbejder vil indgå i sekretariatets
hovedaktivitet, der omfatter vurdering af pro-
jekter med almennyttige formål samt udarbej-
delse af beslutningsoplæg til fondenes besty-
relser især vedrørende fondenes støtte til
større projekter.

Fondene modtager løbende et meget stort
antal ansøgninger, der både i omfang og
emneområder spænder meget vidt. Sekretaria-
tet driver desuden opsøgende arbejde og
udvikler nye projekter inden for fondenes 
prioriterede indsatsområder.

Stillingen forudsætter som udgangspunkt:

• kandidatgrad på universitetsniveau, gerne
med en teknisk eller naturvidenskabelig
baggrund

• bred viden om og interesse for danske såvel
som internationale samfundsforhold

• administrativ erfaring
• gode analytiske evner 
• sikkerhed i den skriftlige såvel som mundt-

lige formulering
• engelskkundskaber på forhandlingsniveau

og gerne kendskab til tysk eller fransk

Desuden forventes der almindelig grundighed
og personlig integritet.

Ansættelsesforhold og gage efter kvalifika-
tioner.

Høj kandidat-anciennitet er ikke en ulempe.

Uddybende spørgsmål til stillingens karakter
og indhold kan rettes til direktør Kjeld Juel
Petersen på tlf. 39 57 09 95.

For en introduktion til fondenes arbejdsfelter
kan der henvises til fondenes hjemmeside på
web-adressen: www.veluxfondene.com.

Ansøgninger stiles til

VELUX FONDENE
Sekretariatet
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
att.: direktør Kjeld Juel Petersen 

og skal være sekretariatet i hænde senest 
fredag den 15. juni 2001. Henvendelser og
ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

STILLING I VELUX FONDENE
Vi søger en akademisk medarbejder til en stilling i fondenes sekretariat. 
Stillingen er som udgangspunkt normeret til en ugentlig arbejdstid 
på 25-30 timer.

VELUX FONDENE omfatter VILLUM KANN RASMUSSEN 
FONDEN og VELUX FONDEN. De er begge almennyttige fonde,
som yder støtte til en bred vifte af videnskabelige, kulturelle,
kunstneriske og sociale formål. De to fonde har fælles sekretariat,
der løbende behandler et stort antal ansøgninger om støtte inden for
fondenes respektive prioritetsområder og med henblik på beslutnin-
ger herom betjener de to fondsbestyrelser.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Fuldmægtige/
studievejledere
Sted: Studie- og Erhvervsvejled-

ningen, Københavns Universi-

tet.

Indhold: Vejledning og informa-

tion til potentielle og nu-

værende studerende; vejled-

ning af studerende med særli-

ge behov fx specialpædagogisk

støtte; administrativt arbejde

primært i forbindelse med op-

tagelse af studerende; udarbej-

delse af skriftligt og internet-

baseret informationsmateriale.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse; tidligere arbejde

med studievejledning og gerne

med studieadministrativt ar-

bejde; Kendskab til Microsofts

kontorværktøjer.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Kontor-

chef Jakob Lange, e-mail:

jal@adm.ku.dk, tlf. 3532 2890

el. souschef Merethe

Markvard, e-mail:

mem@adm.ku.dk, 

tlf. 3532 2889.

Studievejledere
Sted: Studienævnet for Psyko-

logi.

Indhold: Vejledning af potentiel-

le og indskrevne studerende

om adgang, studieordninger,

eksamensregler, dispensations-

regler, studieforhold samt

orientering af gæstestuderen-

de, deltagelse i planlægning

og afvikling af åbent hus-

arrangementer, vejledning om

udlandsophold, deltagelse i

møder m.m.

Kvalifikationer: Psykologistude-

rende.

Til besættelse: 15/6-01 el. snarest

derefter

Omfang: To studievejledere samt

en barselsvikar i 6 måneder.

Hver stilling a 10-15 timer/uge.

Ansøgning: Skriftlig, bilagt CV.

Sendes til: Studienævnet for Psy-

kologi, att.: Studieleder Helle

Andersen, Njalsgade 88, 

2300  København S.

Ansøgningsfrist: 1/6-01, kl. 12.00.

Studievejleder
Sted: Studienævnet for Pædago-

gik, Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Tilrettelæggelse af til-

valgs- og Åbent Hus arrange-

menter; deltagelse som obser-

vatør i studienævnets møder

ca. 1 gang om måneden; revi-

sion af fagets bidrag til Studier

ved Københavns Universitet og

andet informationsmateriale;

deltagelse i informationsmø-

der på KUA og Indre By (ca. 

20 timer/år); være a jour med

studietekniske regler m.m.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Ca. 4 timers vejled-

ning/uge i semestrene samt en-

kelte dage i august og januar

og vejledning på Åbent Uni-

versitet. Deltagelse i Det Hu-

manistiske Fakultets kursus for

studievejledere. 

Ansøgning sendes til: Studielede-

ren, Studienævn for Pædago-

gik, Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, Njalsgade 80,

2300  Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 15/6-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Lars Jakob Muschinsky,

tlf. 3532 8857.

Studenterkustode
Sted: Zoologisk Museum, udstil-

lingerne.

Indhold: Opsynsfunktion, vejled-

ning af publikum, omvisninger.

Kvalifikationer: Biologistuderen-

de med godt kendskab til dan-

ske dyr.

Omfang: 12 timer/uge samt ca.

en weekend/måned.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Øvrige stillinger

Redaktør
Sted: Stud.Samf.

Indhold: Redaktøren står for re-

daktion af bladet i samarbejde

med frivillige skribenter; tilret-

telæggelse af produktionen af

bladet; kontakt til Stud.Samf.

foreningens bestyrelse og har

budgetansvar.

Kvalifikationer: God sprogsans

og redaktionel erfaring; gene-

rel interesse for studieforhold

og uddannelsespolitik; kompe-

tencer til at spille en central

rolle i en frivillig redaktion.

Kendskab til Macintosh og lay-

out-programmet Quark Xpress

er en fordel.

Omfang: Ca. 50-70 timer/udgivel-

se (4 gange/år). 

Ansøgningsfrist: 8/6-01.

Opslaget i fuld ordlyd:  DJØFbla-

det 25/5.

Yderligere oplysninger: Redaktør

Connie Svabo, tlf. 3331 3307,

e-mail: svabo@inet.uni2.dk.

Studenteradministrator
Sted: Forenede Studenterråd.

Indhold: Administration/registre-

ring af de studerende der be-

taler fagrådsbidrag; admini-

stration/registrering af aktive i

organisationen; varetagelse af

medlemssystemet for Instruk-

torfagforeningen; koordine-

ring af kampagner m.m.; vedli-

geholdelse af hjemmeside.

Kvalifikationer: Kendskab til EDB

på brugerniveau er en betin-

gelse, kendskab til Access en

fordel. Du må ikke være aktiv i

organisationens centrale orga-

ner/grupper.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 15 timer/uge fordelt på

to dage.

Ansøgning: Mrk. ‘Medlems-

system’.

Sendes til: Forenede Studenter-

råd, Fiolstræde 10, 1171 K, 

att.: Iben Koch.

Ansøgningsfrist: 8/6, kl. 12.00.  

Yderligere oplysninger: 

Sekretariatsleder Iben Koch, 

tlf. 3532 3830. 

Bogholder
Sted: Forenede Studenterråd, 

sekretariatet.

Indhold: Et dobbelt bogholderi

udført på Navision. Kontering;

afstemning af likvide konti, de-

bitorer, kreditorer o.l.; løn-

regnskab i Excel. Tillige et lille

bogholderi for en mindre fag-

forening og evt. arkivering

m.m.

Til besættelse: 1/9 el. snarest der-

efter.

Omfang: 18 timer/uge fordelt på

tre dage. 

Ansøgning sendes til: Forenede

Studenterråd, Fiolstræde 10,

1171 Kbh. K, att. Iben Koch.

Mrk. ‘bogholder’.

Ansøgningsfrist: 8/6, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Sekretariatsleder Iben Koch,

tlf. 3532 3830.

Direktør
Sted: Dansk Polarcenter.

Indhold: Dansk Polarcenter er en

serviceinstitution under IT- og

Forskningsministeriet hvis for-

mål er at fremme dansk polar-

forskning nationalt og interna-

tionalt.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 6/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.dpc.dk.

Stipendier

Seniorstipendier
Sted: Gigtforeningen.

Til besættelse: 1/11-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Stipendiet bevilges for

1 år, men kan efter ansøgning

evt. forlænges i yderligere 1 år.

Ansøgning: Skema fås hos

Marianne Pagels, 

tlf. 3977 8000. 

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 23/7-01, 

kl. 12.00.

Uddeling: Besked ult. september

2001.

Forskerstipendier til
Grækenland 2001/2002
Målgruppe: State Scholarships

Foundation of Greece tilbyder

stipendier til ansøgere med

statsborgerskab i lande i Euro-

pa, USA, Canada, Australien og

Japan samt ansøgere af græsk

oprindelse.

Støtte: Op til 40 stipendier til:

postgraduate/doctoral studies;

postdoctoral research studies;

further education in the Greek

language, literature, philo-

sophy, history and art; spe-

cialisation in the fine arts.

Ansøgningsfrist: 30/6-01.

Yderligere oplysninger: State

Scholarships Foundation of

Greece, 14 Lyssikratous str., 

GR-10558 Athens, Greece, 

tlf. +30 1 32 54385-9, fax +30 1

3221863. Ansøgningsskema og

vejledning er modtaget via 

Cirius fra The Greek Embassy in

Denmark, Borgergade 16, 

1300 Kbh. K., tlf. 3311 5139, 

e-mail: grinfo@post6.tele.dk. 

▼ Ph.d.-stipendier

Tandlægeskolen
Indhold: Stillingerne er forsk-

ningsmæssige kvalificeringsstil-

linger m.h.p. erhvervelse af

ph.d.-graden. Stillingen omfat-

ter henholdsvis odontologisk

ældreforskning med tilhøren-

de undervisning og forskning i

odontologi og undervisning in-

den for området.

Til besættelse: 1/7-01 el. snarest

derefter.

Omfang: To stipendier a 3 år.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

August Krogh Instituttet 
Sted: Biokemisk Afdeling.

Støtte: Stipendiet opslås i f.m.

Dansk Netværk for Akvakultur-

og Fiskeriforskning (FISHNET)

efter bevilling fra SJVF.

Indhold: Deltagelse i et projekt

der sigter på at overføre og

udnytte vores viden om celle-

volumenkontrol, cellevækst og

celledød i pattedyrceller til fi-

skemuskelceller. Især de fysio-

logiske processer i fiskemuskel-

celler der er ansvarlige for post

mortem ændringer som fx æn-

dringer i cellulært vandindhold

og i de cellulære signalerings-

veje.

Kvalifikationer: Cand.scient., 

civilingeniør el.lign. Ansøgere

skal være indstillet på et 3-5

måneders forskningsophold i

Canada.

Til besættelse: 15/6-01 el. efter

nærmere aftale

Ansøgningsfrist: 10/6-01, 

kl. 12.00.

Ansøgning sendes til: Docent Else

Kay Hoffmann, Biokemisk Af-

deling, August Krogh Institut-

tet, Universitetsparken 13,

2100 Kbh. Ø.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Else Kay

Hoffmann, tlf. 3532 1695, 

e-mail: ekhoffmann@aki.ku.dk.

High Energy Heavy Ion
Research
Place of employment: The Niels

Bohr Institute, University of

Copenhagen.

Contents: The HEHI group studies

Relativistic Heavy Ion Collisions

at the RHIC accelerator with

the BRAHMS detector and 

develops detectors for the 

coming ALICE experiment at

LHC, CERN.  The project must

connect to current theory.

Period of employment: 3 years

from 1 July 2001.

Deadline for applications: 

15 June 2001 at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

Additional information: Associa-

te Professor Jens Jørgen Gaard-

høje, e-mail: gardhoje@nbi.dk.

Kommissionen for 
Videnskabelige 
Undersøgelser i Grønland
Indhold: Stipendierne kan besæt-

tes inden for samtlige faglige

hovedområder. Formålet er at

styrke forskningsudvikling og

forskerrekruttering i Grønland. 

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at stipendiaten ind-

skrives som ph.d.-studerende

ved en højere uddannelsesin-

stitution i Danmark el. ved

Grønlands Universitet inden

for områderne grønlandsk

sprog og litteratur samt arkti-

ske kultur- og samfundsfor-

hold. Ansøgere må kunne do-

kumentere en sådan tilknyt-

ning til det grønlandske sam-

fund at der gennem forløbet

sikres en opbygning og over-

førsel af viden og kompetence

i/til Grønland.

Til besættelse: I 2001.

Ansøgning: Skema fås

www.dpc.dk/kvug el. hos 

KVUG’s sekretariat, tlf. 

3288 0146, e-mail: lt@dpc.dk.

Bilæg projektbeskrivelse

(maks. 5 s.); CV; eksamensbe-

vis(er); evt. publikationsliste.

Det skal fremgå ved hvilken

uddannelsesinstitution ind-

skrivning ønskes. Det anbefales

at ansøgere tager kontakt med

kommende vejledere m.h.p.

udfærdigelse af ansøgningen.

Sendes i 6 eks.

Sendes til: Kommissionen for 

Videnskabelige Undersøgelser 

i Grønland, KVUG’s sekretariat,

c/o Dansk Polarcenter, Strand-

gade 100 H, 1401 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 6/6-01. 

Yderligere oplysninger: Sekretær,

Liselotte Tvede, Dansk Polar-

center, tlf. 3288 0100, e-mail:

lt@dpc.dk el. forskningskoordi-

nator Tom Greiffenberg, Grøn-

lands Hjemmestyre, 

tlf. +299 345000, 

e-mail: tog@gh.gl.

Uddannelse

Indo-Tibetan Buddhism 
Foundational course

Target group: Students in both

the Indian and the Tibetan

programs of the Department

of Asian Studies (Asien-institut-

tet). 

Contents: The course is an intro-

ductory survey of the history,

doctrines, and practices of

Buddhism in its Indian and 

Tibetan forms. The first half of

the semester will be devoted

to exploring the origins and

development of Buddhism in

India, including its relationship

to the larger Indian religious

context(s), its basic world-

view(s), philosophical move-

ments, ritual forms, and scrip-

tural history. The second half

will focus on the history of the

transmission of Buddhism to 

Tibet, processes of canon for-

mation, the foundation of in-

stitutionalized lineages, and

the development of a Tibetan

Buddhist polity. The course will

conclude by examining some

issues concerning Indo-Tibetan

Buddhism in the nineteenth

and twentieth centuries, such

as the rise of Buddhist moder-

nism, Dalit Buddhism, and

Western Buddhism(s). It is also

possible for this course to serve

as a B-subject (tilvalg).

Teaching language: English.

ECTS Credits: 15. 

Studieophold 
i Europa
Socrates-Erasmus-

netværket 

Målgruppe: Studerende fra

de humanistiske, samfunds-

videnskabelige og naturvi-

denskabelige fakulteter

ved KU.

Støtte: Stipendier og ud-

vekslingspladser a 3-10 md.

under de bilaterale UNICA

aftaler i EU’s studentermo-

bilitetsprogram.

Værtsuniversiteter: Univer-

sität Wien; Université Libre

de Bruxelles; Université de

Lausanne; Universidad

Complutense de Madrid;

Universidad Autónoma de

Madrid; Université de Paris

VII Denis Diderot; Universi-

tà degli studi di Roma Tre.

Periode: Det akademiske år

2001-2002.

Ansøgning: Skema fås på

Det internationale Kontor,

Fiolstræde 24. 

Ansøgningsfrist: 7/6-01, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Socrates-Erasmus koordina-

tor: Elin Kibsgaard, tlf.

3532 3899. Information

om værtsuniversiteterne:

www.ku.dk/sa/inter.
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Duration: Autumn 2001. 

Additional information: Lektor

Kenneth G. Zysk, e-mail:

zysk@hum.ku.dk, tel. 

3532 8832.

Kurser

Sprogkurser for 
studerende 2001
Målgruppe: Studerende indskre-

vet som fuldtidsstuderende

ved en højere læreanstalt med

dokumentation for optagelse

på et fuldt meritgivende stu-

die- el. praktikophold i udlan-

det af min. 3 md. der påbegyn-

des i det akademiske år 2001-

2002. Sprogfagenes egne stu-

derende er ikke omfattet af

ordningen.

Indhold: Som led i forberedelsen

til studie- og praktikophold i

udlandet afholder Københavns

Universitet intensive sprogkur-

ser.

Periode: 6 - 24/8-01.

Ansøgning: Skema fås på fakul-

tetssekretariaterne, studievej-

ledningerne el. Det internatio-

nale Kontor i løbet af juni

måned.

Ansøgningsfrist: 2/7-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/sa/inter/open.html.

Optagelse: Meddelelse om opta-

gelse/afslag i løbet af juli.

Forskningsmetode
Ph.d.-kursus

Indhold: Kurset sigter mod at gi-

ve deltagerne indsigt i centrale

forskningsmetodiske problem-

stillinger med hovedvægten på

planlægning, design og prak-

tisk gennemførelse af ph.d.-

projekter. Undervisningen vil

gennemgående tage udgangs-

punkt i deltagernes egne pro-

jekter og projektideer.

Kursusleder: Bobby Zachariae,

Psykologisk Institut, Aarhus

Universitet.

Tid: 22/8, 24/8 og 3/9-01, kl. 9-16.

Sted: Psykologisk Institut, Aarhus

Universitet.

Tilmelding: Skema fås hos Annie

Dolmer Kristensen, Psykologisk

Institut, tlf. 8942 4922 (9-14), 

e-mail: annie@psy.au.dk. 

Ansøgningsfrist: 18/6-01.

Yderligere oplysninger: Se www.

psy.au.dk/bobby/phd2000.htm.

Møder

Phytoøstrogener
Temaaften

Indhold: Foredrag af seniorfor-

sker, ph.d. Vibeke Breinholt,

Fødevaredirektoratet. 

Tid: 28/5-01. kl 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole, Universitetsparken 2,

Benzon Aud. 

Arrangør: DANFYT, Lene Gudik-

sen, tlf. 3530 6294.

Læreanstalternes 
Fælleskurser
Informationsmøder 

Emne I: Læreanstalternes Fælles

Projektleder- og Innovations-

kursus (LFPI).

Tid: 28/5-01 og 27/8-01, kl. 15.00.

Sted: Blågårdsgade 23 B, 1., 

tlf. 3815 3838.

Emne II: Læreanstalternes Fælles

Formidlingskursus (LFF).

Tid: 31/5-01 og 30/8-01, kl. 15.00.

Sted: Julius Thomsens Plads 10,

2., tlf. 3815 3844.

Emne III: Læreanstalternes Fælles

Byplankursus (LFB).

Tid: 27/5-01 og 28/5-01, kl. 15.00.

Sted: Julius Thomsens Plads 10,

2., tlf. 3815 3843.

Yderligere oplysninger: www.lf-

kurser.dk.

Seminarer og 
workshops

Symposier i Biokemisk
Forening
Emne I: The Structure, Function

and Biology of Serpins: a Fami-

ly of Serine Proteinase Inhibi-

tors.

Tid: 30/5-01, kl. 14-18.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3B, Dam Aud.

Abstracts: www.biokemi.org.

Arrangør: Lotte K. Vogel.

Emne II: The Peptidasome at

work.

Tid: 12/6-01, kl. 13-17.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3B, Hannover Aud.

Abstracts: www.biokemi.org.

Arrangør: Jørgen Olsen.

Emne III: Signal Transduction

meets Functional Genomics.

Tid: 11 - 12/6-01.

Sted: Gothersgade 140, Botanisk

Aud.

Yderligere oplysninger: Steen

Gammeltoft, tlf. 4323 2455, 

e-mail: sg@dcb-glostrup.dk.

Er folkekirken 
den 4. statsmagt?
Afskedsseminar for dr.jur. 

Preben Espersen

Preben Espersen har været de-

partementschef i Kirkeministe-

riet 1988-1998 og siden kom-

mitteret i kirkeret samme sted.

Siden 1991 har Preben Esper-

sen endvidere været adjunge-

ret professor i kirkeret ved Det

Teologiske Fakultet. 

Oplægsholdere: Prof., dr.jur.

Henning Koch; lektor, ph.d. 

Peter Lodberg; journalist David

Rehling, Information.

Panel: Pastor Christian de Fine

Licht; prof., dr.theol. Theodor

Jørgensen og adj.prof., dr.jur.

Preben Espersen.

Opsummering: Lektor Jørgen

Stenbæk, Formand for Selska-

bet for Kirkeret.

Tid: 8/6-01, kl. 10-17.

Sted: Købmagergade 46, 

Aud. 11.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi.

The relationhip between
metabolism and fungal
pathogenesis
Seminar

Oplægsholder: Gerald R. Fink,

Whitehead Institute for Biome-

dical Research and Massachu-

setts Institute of Technology.

Tid: 4/7-01, kl. 9.15.

Sted: Carlsberg Forskningscenter,

Gamle Carlsberg Vej 10, 

Seminarrummet.

Arrangør: Biologisk Selskab,

www.biobase.dk/~palmgren/

Biobest.html.

Medicon Valley 
BioConference 2001
Målgruppe: Øresundsregionens

forskere og forretningsfolk fra

universiteter, hospitaler og in-

dustri – både farmaceutisk,

mediko- og bioteknologisk. 

Indhold: I år sættes der bl.a. fo-

kus på emner som bioinforma-

tik, neurobiologi, cancer, pro-

teomics, stamcelleforskning,

og klinisk afprøvning. Målet er

at skabe et fælles forum hvor

forskere inden for områder

som biomedicin og bioteknolo-

gi holder foredrag, præsente-

rer posters og udveksler

idéer/resultater.

Tid: 19 - 20/9-01.

Sted: DGI-byen, København.

Arrangør: Medicon Valley Acade-

my, www.mva.org.

Disputatsforsvar

▼ Jura

Adjunkt Jesper Lau Hansen

Titel: Informationsmisbrug. 

(Jurist- og Økonomforbundets

forlag, april 2001, kr. 760.)

Tid: 1/6-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Studiestræde 6, Anneks-

aud. A.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.jur. Mogens Koktvedgaard

og prof., dr.jur. Jan Schans

Christensen, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan 

tilmelde sig hos dekan Vagn

Greve.

Yderligere oplysninger: Det Juri-

diske Fakultet, St. Kannike-

stræde 11, 1., P.O.B. 2177, 

1017 Kbh. K.

▼ Sundhedsvidenskab

Læge, ph.d. Jesper Graff

Titel: Termodynamiske modeller

for transport af lavmolekylære

solutter over homoporøse

membraner anvendt på den

transperitoneale soluttransport

hos patienter i peritonealdialy-

se.

Tid: 20/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: H:S Hvidovre Hospital, 

Kettegård Allé 30, Aud. 3-4.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Bengt Rippe og over-

læge, dr.med. Jørgen Lade-

foged.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Klaus

Ølgaard, Nefrologisk afdeling

P 2132, Rigshospitalet, 

tlf. 3545 2130 før forsvarshand-

lingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Frisersvej 22A, 2.th.,

2920 Charlottenlund. Indstillin-

gen kan købes ved skr. henv. til

Fakultetssekretariatet.

Læge Susanne Helweg-Larsen

Titel: Spinal Cord Compression in

Cancer Patients. Pathologic,

diagnostic, clinical and thera-

peutic aspects.

Tid: 22/6-01, kl. 13.30 præcis.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

V’s Vej 11, Aud. A.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Svend Aage Engelholm

og prof., overlæge, dr.med.

Flemming Gjerris.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge Dorte

Rasmussen, neurologisk afde-

ling, Bispebjerg Hospital, tlf.

3531 2842 før forsvarshandlin-

gen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Skovridergårdsvej 35,

2830 Virum. Indstillingen kan

købes ved skr. henv. til Fakul-

tetssekretariatet.

Læge Pernille Holm

Titel: Effect of Estrogen on De-

velopment of Artherosclerosis.

A Review of Experimental 

Animal Studies.

Tid: 22/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Medicinsk-Historisk 

Museum, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Britt-Marie Landgren

og klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Gorm Jensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Poul Jaszczak, Panum

Instituttet, tlf. 3532 7104/3532

7085 før forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Juellinge Gods, Juel-

lingevej 2, 4653 Karise. Indstil-

lingen kan købes ved skr. henv.

til Fakultetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

▼ Samfundsvidenskab

Mag.art. Søren Kaj Andersen

Titel: Mellem politik og marked.

Interesseorganisering og lønre-

gulering på de kommunale/re-

gionale arbejdsmarkeder i EU.

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

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1., Salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

Sociologisk Institut fra 1/6, 

tlf. 3532 3280.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.med. Marianne Krarup

Titel: Cell Cycle Regulating 

Factors of Small Cell Lung 

Cancer.

Tid: 25/5-01, kl. 13.00.

Sted: Auditorium A, Teilumbyg-

ningen, Frederik V’s vej 11. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Marianne Krarup, Patologisk

Anatomisk Inst., Panum Inst.

Cand.scient. Mette Wiegell

Titel: Diffusion tensor MRI of 

brain anatomy in health and

disease.

Tid: 30/5-01, kl. 16.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 

3-4. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Dansk videncenter

for magnetisk Neurologisk

afd., Rigshospitalet. 

Cand.scient. Katarina Tritsaris

Titel: Cellular signal transduction

involved in stimulus-secretions

coupling in parotid acinar cells.

Tid: 31/5-01, kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Afdeling for bidfunk-

tionslære og oral fysiologi,

odontologisk inst.  

Cand.med. Henrik Ryde

Titel: Effekten af afholdenhed på

hjertets funktion, rytme og

neurohumorale aktivering hos

alkoholafhængige mænd.

Tid: 1/6-01, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 5. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Kardiologisk afde-

ling, Hvidovre Hospital.  

▼ Humaniora

Cand.mag. Pia Schwarz Lausten 

Titel: Det ‘svage’ subjekt. En 

undersøgelse af det litterære

subjekts forandringer i Anto-

nio Tabucchis og Gianni Celatis

forfatterskaber.

Tid: 7/6-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 11.2.8.

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

Romansk Institut, KUA.

Mag.art. Lykke Johansen 

Titel: Fitting Facts. Refitting ana-

lyses of lithic materials from

Stone Age sites in The Nether-

lands, Denmark and Green-

land.

Tid: 8/6-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, o.g.,

Aud. C. 

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 Arkæologi og Etno-

logi, Vandkunsten 5.

Cand.psych. Marissa Alvarez 

Titel: Early infant fussing and

crying and maternal characteri-

stics.

Tid: 15/6-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 11.2.8.

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, KUA.

▼ Naturvidenskab

Mette Krogh Christensen

Titel: Kropslighed, aldring og

profession hos gymnasiets 

idrætslærere.

Tid: 7/6-01, kl. 13.15.

Sted: Universitetsparken 13, 

Aud. 1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes hos bog-

handlerne umiddelbart inden

7/6. 1 eks. ligger til gennemsyn

på Institut for Idræt, bibliote-

ket.

Stud.scient. i statistik
3./4. år studenter-
medhjælp til SAS SGS

Scandinavian Ground Services
Denmark er ansvarlig for drift og
trafikafvikling for SAS i Køben-
havns Lufthavn. Vi  søger en stu-
dentermedhjælper  til udarbejd-
else og behandling af statistikker
i forbindelse med trafikafvikling,
bemanding, punktlighed og lign.

Du skal arbejde i Københavns
Lufthavn i vores administration
4 – 8 timer per uge. Løn iht.
overenskomst med HK.

Vi søger en person der:
• har forståelse for og indsigt i    
større  komplekse statistik opg.

• kan arbejde selvstændigt og   
struktureret

• kan bidrage med forslag og 
løsninger

• vil arbejde i et hektisk miljø

Ønsker du information om
arbejdets art o. lign. bedes du
kontakte  Bo Hendrichsen på
tlf.32323545.

Ansøgning  sendes senest den
7. juni til SAS, Kbh. Lufthavn,
2770 Kastrup. Att. IS-L
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

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

John Searle gæster KU med tre forelæsninger

Social Reality
Tid: 6/6 kl. 10.00

Consciousness
Tid: 7/6 kl. 10.00

Free Will
Tid: 8/6 kl. 14.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arrangør: Anindita

Balslev og Finn Collin

John Searle fra University

of California at Berkely er

en af sin generations mest

indflydelsesrige amerikanske filosoffer både i filosofien og i andre akademiske discipliner. Hans

tidligste indsats lå i sprogfilosofien, især talehandlingsteorien, som han bragte et stort skridt vi-

dere med bogen ‘Speech Acts’ (1969). Derefter bevægede Searle sig over i bevidsthedsfilosofien

med indflydelsesrige publikationer såsom ‘The Mystery of Consciousness’ (1997) hvori han argu-

menterer både imod traditionel dualisme og reduktionistisk materialisme. Senest har han be-

væget sig ind på samfundsvidenskabernes filosofi hvor han i ‘The Construction of Social Reality’

(1995) argumenterer for at den samfundsmæssige virkelighed må betragtes som et produkt af

menneskelig konvention samtidig med at han vender sig meget stærkt imod en radikal social-

konstruktivisme som hævder at også den fysiske virkelighed er en social konstruktion. Searle har

haft stor gennemslagskraft inden for alle områderne.

The Molecular Biology of Alzheimer’s Disease
Bart de Stooper, Center for Human Genetics, University of Leuven

Tid: 6/6 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13

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

Korstogstiden: retsfilosofi og krigsforbrydere
Dommer Ulf  Østergaard-Nielsen

Tid: 7/6 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Hvad vil danskerne med EU?
Lektor Marlene Wind, KU og Søren Winther Lundbye, Nyt Europa

Tid: 8/6 kl. 13.00.

Sted: Landemærket 9A, lok. 11

Arr.: COS, www.cos.dk. Tilmelding til sek@cos.ku.dk

Tiltrædelsesforelæsning: The pathogenesis of type 2 diabetes
and its implications for drug discovery in the post-genomic era
MD, PhD. Pierre De Meyts, Faculty of Health Sciences, 

Copenhagen University

Tid: 8/6 kl. 14.00

Sted: Institut for Molekylær Patologi, Teilumbygningen, Frederik d. 5’s Vej 11, Aud. A

Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Der er reception efter foredraget.

Hvad vil de unge?
Lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitetscenter og Centerleder Henrik Bang, COS

Tid: 25/5 kl. 13.00

Sted: Landemærket 9A, lok. 11

Arr.: COS, www.cos.dk. Tilmelding til sek@cos.ku.dk

Four Faces of 
the Holocaust
Prof. Henry Huttenbach, 

The City University of New York

Tid: 28/5 kl. 16.00

Sted: Hovedbygningen, 

Frue Plads, 1., Room H06

Arr.: Dansk Center for 

Holocaust- og Folkedrabsstudier,

tlf. 3337 0079

Professor Huttenbach is among the

pioneers in genocide studies. In 

addition to writing five books and

numerous articles on the Holocaust and genocide, he is the founding editor of Journal of 

Genocide Research, founding editor of The Genocide Forum, and editor-in-chief of Nationalities

Papers. Dr. Huttenbach served as moderator of the workshop ‘Teaching and Researching Geno-

cide From a Comparative Perspective’ at The Stockholm International Forum on the Holocaust, 

January 2000. Photo: From a nazi underground video with the purpose of increasing football 

violence and recruiting warriors for the nazi cause.

Social Capital: A Comparative Analysis for Mainland China
and Taiwan. Institutional Transformation in Rural China –
The Case of Daqiuzhuang
Prof. Nan Lin, Duke University, Durham, NC

Tid: 29/5 kl. 9.15-10.30 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: Asien-instituttet og NIAS, erik@nias.ku.dk

The Wolf at the Door: Hollywood and the Film Market 
in China 1994-2000
Prof. Stanley Rosen, University of Southern California,

Los Angeles, CA

Tid: 29/5 kl. 10.30-12.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: Asien-instituttet og NIAS, erik@nias.ku.dk

Afskedsforelæsning: Streftog i Maqrizi’s Cairo
Svend Søndergaard

Tid: 29/5 kl. 15.00

Sted: Snorresgade 17 - 19, 1., U5

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet, tlf. 3532 8900

A Nepalese Visa-Overstayers’ Community in Japan:
Transnational Activism for Local Survival
Prof. Keiko Yamanaka, University of California, Berkeley

Tid: 29/5 kl. 15.15-17.00 

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS, erik@nias.ku.dk

Danske historikeres syn på Islands historie 
i perioden 1831-1999
Prof. Gísli Gunnarsson, Islands Universitet

Tid: 31/5 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr.: Isländska kollokviet för historia och samhälle og Det Arnamagnæanske Institut, tlf. 3532 8467

Son of Star Wars: det amerikanske missilforsvar
Seniorforsker Bjørn Møller

Tid: 31/5 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk
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Kirsten Haagensen

Alle tiders chance for den
litterære café på Littera-
turvidenskab bød sig da

Huset i Magstræde tilbød ca-
féen et nyt tilholdssted i hjertet
af København i stedet for lokale
9.2.41 på KUA. Arrangørerne
sagde ja og kunne i sidste uge
byde velkommen til en flot op-
læsningsaften med Christina
Hesselholdt, Katrine Marie Gul-
dager og den lidt yngre forfat-
ter Lars Frost.

Kortprosaen som tema be-
kom det fremmødte publikum
vel. Og så var der ikke bare op-
læsning i luften der var også
stjernestøv. Havde man place-
ret sig i nærheden af VIP-bor-
det, kunne man få berømmel-
sens sus at mærke og oven i
købet få lov at byde Christina
Hesselholdt cigaretter.

Den mørke og dunkle Musik-
café på vej mod toppen af Hu-
set i Magstræde skabte en per-
fekt ramme for de tjekkede lit-
teraturstuderende der var mødt
op for at høre litteratur – live.

For det var hovedsageligt stu-
derende med litteratur som
speciale der havde betalt entré.
Det sås tydeligt selv om
fløjsjakken og piben forlængst
er lagt på hylden sammen med
den komparative metode. I ste-
det udgør store skjorter, ciga-
retter og forfatterskole-inspire-

ret kortprosa trenden blandt de
studerende på litt.vid. 

På vanlig vis grupperede
publikum sig hurtigt ved de
små hyggelige borde. Stearinly-
sene blafrede i mørket og gav
genskær i fadøllene. Publikum
var klar. Forfatterne kunne gå
på scenen.

Agnete eller Christina?
Aftenens hovednavn Christina
Hesselholdt, der repræsentere-
de 1990’ernes første kortprosa-
ister, lagde ud med oplæsning
fra sin nyeste bog ‘Kraniekas-
sen’. Stjernestøvet lagde sig da
hun selv introducerede sit sene-
ste værk. Det satte den rette
stemning og bød også de ikke
helt så litterært velbevandrede
publikummer velkommen. 

Alle var derfor med da forfat-
terindens lidt hæse stemme
blev et med bogens hovedper-
son Agnete. Stærkt repræsente-
ret i seks jeg’er blev denne Ag-
nete (eller var det Christina
selv?) en spændende smags-
prøve på det hesselholdtske
univers.
Den litterære aura bredte sig ud
over scenekanten og indhyllede
publikum i stilhed. Læselampen
var eneste scenekammerat, og
det var næsten som at nyde en
god bog hjemme i læsestolen.
Der blev lyttet intenst, og kun
en svag vind af smågrinende
stemmer slap fri da bogens Ag-

nete råbte: 
“Gud er død!”, 
mens hun løb rundt på 
missionshotellets gange
Efter de 25 første minutters 
oplæsning måtte man, littera-
turstuderende eller ej, medgive
at kortprosa er som skabt til
den fragmenterede oplæsnings-
stil. Det understregede Christi-
na Hesselholdt i hvert fald med
sin feministiske stil og højtideli-
ge oplæsning der formåede at
overskygge scenens noget triste
kulisse af en branddør.

Hr. Frost... 
Næste mand på scenen var Lars
Frost der læste op af dugfriske
manussider fra sin kommende

bog ‘Allermest undrer det mig,
at vi kan glemme’. Tempoet var
hæsblæsende, men ind imellem
blev stemmen rolig og afdæm-
pet. Det gav tid til refleksion.

Hr. Frosts oplæsning var en
strøm af ordlege, dog ikke helt
uden kortprosaens obligatori-
ske opremsning af personlige
pronomener. Ordene blev til en
detaljeret rundtur i ungdom-
mens små hverdagsoplevelser.
Tænk bare på sikkerhedsselens 

kradsen, el- 
skoven og pigens 

yndlingstrusser i 
skovbunden og de bare 

tæer i sandrevlen, for slet ik-
ke at tale om manden på den
kommunale græsslåmaskine.
Ikke ubetydelige detaljer til
kraniekassen!

Lars Frosts fortrolighed med
scenen er endnu ikke helt på
plads, men engagementet, for-
men og indholdet er der. En
ung kortprosaist der godt kan
måle sig med de garvede.

...og Frøken Tø
Efter endnu en pause med mu-
lighed at købe litterære tidskrif-
ter og forfriskninger i baren

blev det Katrine Marie Gulda-
gers tur.
Stemmen var indtagende og
bar sit publikum ind i det så ty-
piske Guldagerske univers af
frokost med leverpostej og
agurk, Seven Eleven-butikken
på hjørnet og myren på Kili-
manjaro. 

Det var smagsprøver fra hen-
des seneste udgivelse ‘Ankomst,
Husumgade’ hvor de realistiske
detaljer blev mere realistiske
end nogensinde. Hvem vidste
måske at myren fra Kilimanjaro
havde slægtninge i Skælskør? 

Katrine Marie Guldagers dej-
lige, ligefremme og ugenerte
facon tøede den litterære selv-
højtidelige stemning op. Hun
drog publikum med ind bag
privatdøren og lod dem hænge
den intellektuelle overfrakke på
stumtjeneren.

Desværre var intellektet
hængt så langt væk at publikum
slet ikke havde spørgsmål til de
tre forfattere der ellers velvil-
ligt havde sat sig til rette på sce-
nen.

Her var muligheden for at
redde kryptiske svar hjem til
sommerens eksamensopgave,
men det var synd at sige at
spørgsmålene regnede ned over
de tre forfattere. Aftenens kon-
ferencier forsøgte, men for-
gæves. Ikke et eneste spørgs-
mål. På litt. vid. ved de bare det
hele. ■

I kortprosaens tegn
Litterær Café på Litteraturvidenskab har rykket sine 

arrangementer fra KUA til Huset i Magstræde. 

Premiereaftenen bød på oplæsning og litterær 

selvhøjtidelighed - helt i kortprosaens tegn

Tirsdag
8.37: Mine røde blodlegemer har været i krise. Og så er det ikke

engang fordi jeg har villet pynte på resultatet som ham Bo
Dope Hamburger. Jeg har bare været syg. For syg til at læse
til Javaprogrammering, for svag til Galaxy Magazine. Jeg er
så offline. Jeg ved ikke engang om svaret på meningen med
livet stadig er 42. 

8.42: Prøver at aktivere venepumperne for første gang i ti dage.
Op at stå, tøj på. Jeg har sejret over The Naked Dwarf Syn-
drom. Jeg er rask og menneske og høj og flot.

8.44: Konfronterer spejlet. Hvad? Derpå vægten. Doomed! Jeg
har tabt to kilo. På benene! Så er det definitivt afgjort: Jeg
kan ikke gå med shorts til sommer. Man kunne jo skræmme
nogen med de knæ. Jeg ligner en blodfattig og vindtør degn
fra en illustration til et dansk folkeeventyr. 

9.22: Nå, hvad? Det bliver alligevel ikke aktuelt med shorts i
dag. Sommeren blev overstået mens virusserne levede det sø-
de liv i mine blodbaner og min sjæl var emigreret til Abernes
Planet.
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10.01: Studieadministrationen er et boyband. De vil have os til
at vælge tilvalg i løbet af juni. Derfor har vores mest lang-
hårede lærer arrangeret ekskursion til statskundskab i dag
for de interesserede. Adam mente jeg nok var interesseret, så
jeg er tilmeldt.

11.01: Føj for at være til forelæsning sammen med en hær af ly-
seblå skjorter der falder over hinanden i deres iver efter at
fortælle lange, blærede anekdoter om deres familiers formi-
dable præstationer i EU,  ministeriet . . .

11.03: ”Min indre spindoctor siger mig at . . . Sådan taler de!!! 
11.05: Hurtigt! For ikke at skrige må jeg gøre brug af min mest

effektive flugtmanøvre. Jeg trækker mit usynlige rullegardin
beklædt med Star Trek Wallpaper med indbyggede toner af
en Commodore 64 ned. Sådan. Væk. Hjem. Til min egen, fjer-
ne galakse. Her hersker den skønneste orden. Ingen ambitio-
ner - ingen aftershave.


