
Virtuel undervisning
for dårlig 
Tidens løsen er undervisning foran computeren.
Men kan klassisk dannelse og kritisk analyse
rummes i et html-dokument krydret med små vi-
deoklip af underviseren? Studielederen på data-
logi har en klar mening om det spørgsmål.
LÆS SIDE 3

Folklorister, 
trolde og perkere 
Faget folkloristik forsvinder snart fra Køben-
havns Universitet. Dermed mister universitetet
ikke blot et unikt fag, men også en metode der er
som skræddersyet til at undersøge og tolke sub-
kulturer, siger amerikaneren der har fået til 
opgave at dreje nøglen om på det traditionsrige
fag.
LÆS SIDE 7

Tag med til årsfest
Torsdag den 16. november inviterer Københavns
Universitet traditionen tro alle ansatte, studeren-
de samt indbudte gæster til fest for at fejre året
der gik. Der gøres status og gives bud på hvad de
næste år vil bringe.
LÆS SIDE 6
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En lys idé 
I anledning af 100 år med kvantet fortæller professor Ove Nathan historien om hvor-
dan en stilfærdig tysker ved navn Max Planck med en ‘desperat’ hypotese vendte op
og ned på fysikernes verdensbillede - og dermed banede vejen for Albert Einstein og
Niels Bohrs revolutionerende opdagelser om atomernes forunderlige mikroverden.
LÆS SIDE 10-11

Tidsskrifter og bøger forsvinder med stor

hast fra forskningsbibliotekernes hylder.

Tyven er internationale forlagskoncerner

der har skruet priserne op til det dobbel-

te i løbet af de sidste fem år. Hvis ikke

universiteterne snart vågner op, er tids-

skrifter på læsesalene snart en saga blot,

advarer bibliotekslederne.   Læs side 4-5
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Når disse linier skrives, er forhandlingerne
om finansloven for 2001 formentlig i de-
res allersidste fase. I den anledning har

rektor Henrik Tvarnø fra Syddansk Universitet og
jeg i en fælles kronik (se Berlingske Tidende, tirs-
dag den 31. oktober) peget på det voldsomme be-
hov der er for at få tilført flere ressourcer til uni-
versitetssektoren. Vi gør opmærksom på den af-
stand der er imellem politikernes proklamationer
om uddannelsernes og forskningens rolle for ud-
viklingen og de konkrete politiske indsatser på
disse områder. Vi peger på at der nu er en chance
for at få lukket hullet mellem ambitioner og rea-
liteter, idet der nu skrives finanslov for 2001. 

Vi anerkender fornuften i det politiske mål om
at 50 procent af en ungdomsårgang skal gen-

nemføre en videregående uddannelse. Når der
tales om videregående uddannelser tænkes der
ikke kun på universitetsuddannelser, men også
kortere videregående og mellemlange uddannel-
ser. Men også de lange videregående uddannel-
ser må naturligvis gå ind i arbejdet med at reali-
sere regeringens ambitiøse målsætning. Det har
vi da også gjort. Universiteterne har således si-
den 1993 på landsplan øget det samlede studen-
teroptag med hele 24 procent. 

Sagen er imidlertid den at politikerne åben-
bart ikke alene forestiller sig at der bare kan

blive flere og flere studerende, men også at en el-
ler anden form for stordriftsfordel har ligget uud-
nyttet hen og nu kan realiseres, måske i tiltro til
at de unge bliver bedre og bedre til at studere og
bestå deres eksaminer, måske i troen på at insti-
tutionerne bare skal presses. I hvert fald reduce-
rer politikerne årligt bevillingerne. Siden 1998 er
uddannelsestaksterne for universitetsuddannel-
serne gennemsnitlig faldet cirka fem  procent, og
bevillingerne til basisforskningen er også faldet i
forhold til aktiviteterne, om end lidt mindre.
Samlet er de gennemsnitlige uddannelses- og
forskningsbevillinger per student faldet siden
1998, og den økonomiske situation er nu flere
steder så kritisk at der er en risiko for afgørende
at svække eller sågar helt at ødelægge nogle un-
dervisnings- og forskningsmiljøer som det har ta-
get mange år at bygge op, og som har en uvur-
derlig værdi for samfundets udvikling. 

Og det er så ikke engang hele miseren. Side-
løbende med de åbenlyse nedskæringer fo-

regår der en nok så alvorlig nedskæring i form af
overvæltning af skjulte udgifter, under dække af
mere eller mindre opfindsomme betegnelser. Vi

har mødt grønne afgifter, dispositionsbegræns-
ninger, indkøbsbesparelser. Betegnelser der dæk-
ker over at der lægges stadig flere udgifter over
på universiteterne uden tilsvarende kompensati-
oner. Med denne trafik skjules den reelle økono-
miske udvikling på universiteterne. Rektorkolle-
giet udgav sidste år en rapport hvori disse nye
udgifter, for universiteterne under ét, blev vurde-
ret til at overstige 200 millioner kroner i 1998 i
forhold til 1994. Per 1. januar 2001 indføres så
også en ny huslejemodel for statens institutioner,
og alt tyder på at der igen bliver tale om at
pålægge universiteterne nye udgifter uden at
kompensere dem tilstrækkeligt gennem tilsva-
rende bevillinger. 

Når vi som rektorer optræder sammen, er det
ikke fordi der ikke er konkurrence imellem

vores institutioner, men fordi der på landsplan er
alt for stor afstand imellem politikernes universi-
tetspolitiske ambitioner og de reelle økonomiske
forhold. Derfor bringer vi også et par vigtige cita-
ter i kronikken, for kan politikerne ikke blive
overbevist af vores ord, kan de måske blive det af
deres egne. Her er for eksempel hvad landets
statsminister sagde i sin tale ved Folketingets
åbning den 3. oktober 2000. 

Poul Nyrup Rasmussen: “De omvæltninger vi
oplever netop nu, kan måle sig med skiftet

fra landbrugssamfund til industrisamfund. Vi er
på vej ind i en ny økonomi, den globale vide-
nøkonomi. ... Derfor er en del af nøglen til at vi
kan klare os, uddannelse, uddannelse og uddan-
nelse. ... Ser vi på vores forskning, er det afgøren-
de i det ny samfund at den fortsatte udvikling af
det danske samfunds forskningsintensitet kan
fortsætte. ... Vi vil sikre et internationalt niveau
og kvalitet gennem flere ph.d.-studerende på
højt fagligt niveau, og vi vil sikre forskning og
uddannelse i et godt samspil på alle niveauer...” 

Vi kunne ikke have sagt det bedre. Det er nu
der skal sættes ind. Bevillingerne må øges,

ikke beskæres. Det vil være katastrofalt at gen-
nemføre endnu en bevillingsreduktion i 2001.
Gode økonomiske rammer er forudsætningen for
at Danmark kan få del i og udnytte resultaterne
fra den nyeste internationale forskning og for
selv at kunne bidrage til og deltage kvalificeret i
forskningen. Virkelig succes på de mest udgifts-
krævende og konkurrenceprægede forskningsfel-
ter kan kun opnås hvis vi får gode planlægnings-
horisonter og forsknings- og undervisningsmid-
ler der svarer til ambitionerne. ■
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KUM M E N TA R

NOT E R ▼

Gamle universiteter 
står dårligt

En studerende fra Aalborg Universitet har større chance for at gen-
nemføre sit studie end én fra Københavns Universitet. I hvert fald
hvis man skal tro en rundspørge som Information har lavet på nog-
le af landets universiteter. I Aalborg er frafaldsprocenten kun på
14,2 procent det første år, som typisk er det år hvor flest falder fra.
På Københavns Universitet ligger tallet på omkring 20 procent,
men KU har ingen præcise opgørelser på det samlede frafald. På
Aarhus Universitet er tallet 23,5 procent for årgang 1998.

Små fag – 
små STÅ-procenter

Under 10 procent fuldfører deres uddannelse på de helt små hu-
manistiske sprogfag, men også et fag som religionshistorie har en
STÅ-procent på kun 15. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Kun cirka en trediedel af de studerende på de lange videregående
humanistiske og teologiske uddannelser fik eksamensbevis på det
studium de startede på. Tallene dækker over et stort antal studie-
skift hvor det viser sig at over 80 procent af de studerende i stedet
fuldfører et andet studium. Årsagerne til det store frafald på de
små humanistiske fag er der flere forklaringer på. Mange har
måske en lidt for romantisk forestilling om svære fag som kinesisk,
indisk og lignende. Andre studerende bruger simpelthen studiet
som springbræt til drømmestudiet.  

Flere beståede ph.d.’ere
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet slår i år sin egen rekord med
et stadigt voksende antal af beståede ph.d.-forsvar. I indeværende
år har Fakultetet indtil videre fået 25 beståede ph.d.’ere i hus, og
dermed har de samfundsvidenskabelige fag slået deres egen re-
kord fra 1998 og 1999 hvor henholdsvis 16 og 21 ph.d.’ere blev
færdige. Ved udgangen af oktober forventer Fakultetet med sikker-
hed endnu to beståede ph.d.’ere, mens yderligere seks venter svar
fra deres bedømmelsesudvalg. Heraf forventes et par stykker at
kunne afholde forsvar på denne side af nytår.

Op at stå
Det Juridiske Fakultet har opgjort sin STÅ-produktion for studie-
året 1999/2000 og ved nu hvor mange studenterårsværk de stude-
rende har produceret i det forløbne studieår. Universitetet får pen-
ge per produceret STÅ via taxametersystemet, og på Jura svarer de
opgjorte STÅ til en indtægt på godt 59 millioner kroner i år hvilket
svarer til ca. 65 procent af fakultetets budget. Meroptjeningen i år
har været på 3,9 millioner kroner hvilket skal sammenholdes med
sidste års optjening på 2,8 millioner kroner.

Stadig oprejst
Også Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har opgjort sin STÅ-
produktion for studieåret 1999/2000. Her svarer den opgjorte
STÅ-produktion til en indtægt på godt 55 millioner kroner til Fa-
kultetet. Det rækker til cirka halvdelen af Fakultetets budget. Af de
samfundsvidenskabelige fag står Sociologi for den største stigning
i STÅ-produktionen med 22 procent flere bestående i forhold til
sidste år. Antropologi har en stigning på 16 procent, Statskund-
skab ligger på samme niveau, mens Økonomi har en nedgang på
fem procent.

Hvad nøler I efter?
“Vi kan ikke erindre at nogen regering (..) nogensinde er blevet rådgivet så klart og enslydende fra en række

organisationer, institutioner og enkelt personer, som alle peger i samme retning: Der ligger store gevinster

for det danske samfund i at investere langsigtet og bredt i universitetsforskningen og kandidat- og ph.d.-ud-

dannelserne. Vi håber meget at politikerne ved indeværende finanslovsforhandlinger vil agere under motto-

et Carpe diem, så eftertiden ikke skal spørge hvad nølede I efter.....?”

Kronik af rektor Kjeld Møllgård, Københavns Universitet og 

rektor Henrik Tvarnø, Syddansk Universitet, Berlingske Tidende den 31.10.2000
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Af Lise K. Lauridsen

Smarte dot.com-drenge
med gyldne net-optioner
vil også gerne hjælpe

Københavns Universitet med at
komme med på IT-vognen. KU
skal have e-learning eller virtu-
el undervisning – for det er
fremtiden. Dansk Industri, poli-
tikere, udenlandske og danske
universiteter er for længst hop-
pet på vognen. 

Men ude på Institut for Data-
logi er studieleder Hasse Clau-
sen i tvivl. Begejstringen for
den nye teknologi bliver over-
skygget af det faktum at megen
IT-baseret undervisning sim-
pelthen ikke er god nok, mener
han:

– Det der generer mig, er at
man tager de ting vi kender,
som for eksempel et klasse-
værelse, og så prøver man at il-
ludere virkeligheden ved at op-
tage en underviser på video der
så kan ses af hele verden i et
virtuelt klasseværelse. Sikke
noget pladder. Folk falder i svi-
me over det, men hvad har vi
opnået: Ingenting. Undervis-
ningen er hverken blevet bedre
eller nemmere.

Hasse Clausen mener at det
grundlæggende problem i væl-
det af IT-tilbud rettet mod uni-
versiteterne, er at ingen rigtig
har overvejet hvad undervis-
ning er. Den ny teknologi er et
genialt kommunikationsmid-
del. Derfor kunne underviserne
med stor fordel lave nyheds- el-
ler diskussionsfora med de stu-
derende. 

Men hvad angår selve under-
visningen er Hasse Clausen og
mange andre undervisere på
KU bekymrede for at det kriti-
ske og analytiske vil gå tabt i
den fagre nye e-undervisning.

– Efter min mening går un-

dervisning ud på at træne de
studerende i at få en kritisk og
analytisk tilgang til stoffet. At
give dem en personlig forståel-
se for hvordan tingene hænger
sammen. Det der foregår til en
forelæsning, handler om per-
sonlig kontakt, og de små nu-
ancer i en forelæsning går tabt
hvis jeg bare skal læse op foran
et videokamera, siger Hasse
Clausen.

E-undervisning kan godt
bruges når det drejer sig om in-
struktion, som eksempelvis ma-
nualer til kaffemaskinen eller
tyverialarmen, men på univer-
sitet hører det ikke hjemme.

Også kritisk gennem IT
En del fag rundt omkring på
universitetet benytter sig af
fjernundervisning. Carsten Nie-
buhr Instituttet for Nærorien-
talske Studier har siden 1998
udbudt kurser i Nærorientalske
Oldtidskulturer på Internettet.
Og her er adjunkt Charlott
Hoffmann Jensen enig med
Hasse Clausen i at ikke alle kur-
ser egner sig til Internettet. 

– På kurser hvor en tekst skal
diskuteres, kan det være svært.
Men der er faktisk diskusions-
grupper i forbindelse med net-
undervisning. Det kan være
svært at få dem til at fungere,
men jeg synes vi gør en del for
at bygge opgaverne op, så de
studerende bliver nødt til at
være kritiske, siger Charlott
Hoffmann Jensen.

Når det drejer sig om mere
generel indlæring, som for ek-
sempel de kurser i kulturhisto-
rie Carsten Niebuhr Instituttet
udbyder, er e-undervisning en
god løsning for folk der sidder i
den anden ende af landet eller
rejser meget. 

Underviserne går ind og sup-
plerer hinanden når program-

merne bliver bygget op. Noget
som sjældent sker i den norma-
le undervisning, mener Char-
lott Hoffmann Jensen. De fjern-
studerende viser sig også at
være fuldt ud rustede til at gå
til eksamen i det samme som de
ordinære studerende på Nær-
orientalske Studier. 

Charlott Hoffmann Jensen
forstår godt den skepsis som
mange på Universitetet nærer
over for fjernundervisning. Et
af problemerne er for eksempel
at mange studerende mangler
det sociale liv når studierne 
foregår foran computeren. 

– Jeg tror det er vigtigt at
tænke sig godt om inden man
begiver sig ud i det her. For det
er en helt anden belastning af
lærerne end det er at skulle un-
dervise et par gange om ugen.
Jo større hold af fjernstuderen-

de, jo mere tidskrævende er det
fordi hver enkelt skal have svar
på sine mails og sine opgaver.
Til gengæld behøver man ikke
møde op og være frisk på klok-
keslet, siger Charlott Hoffmann
Jensen.

Dårlige produkter
E-undervisning kan altså godt
bruges på nogle fag. Men Hasse
Clausen sammenligner den
software universitetet bliver til-
budt, med de første EDB-syste-
mer som blev brugt som regne-
og skrivemaskiner, men slet ik-
ke var nemmere at betjene end
de gamle maskiner. Først da
folk blev mere bevidste om de
nye muligheder der lå i teknik-
ken, blev edb-systemerne til go-
de produkter.

– Problemet er at folk tror at
jeg er imod ny teknologi når jeg

siger det her, men det jeg er
imod, er dårlig anvendelse af
teknologi. Vi skal ikke bruge
teknologien til blot at lave
dårlige udgaver af noget eksi-
sterende, men bruge den når
den giver os kvalitativt nye mu-
ligheder, siger studielederen på
Datalogi. 

Hasse Clausen frygter at le-
delsen på København Universi-
tet i sin eufori over de spænd-
ende tilbud, kaster sig ud i no-
get der er utroligt ressource-
krævende: 

– Bare se på universitetets
hjemmesider. Skal de fungere
optimalt, skal man bruge langt
flere ressourcer på at holde det-
te system kørende. Ressourcer
som universitetet næppe er pa-
rat til at ofre. ■

E - F RU ST R AT I O N E R  ▼

The MTV of Education 
“Jeg er overbevist om at menneskenes hjerner er i færd med at tilegne sig en ny måde at lære på,

takket være informationsteknologien. Derfor må universiteterne også, hvis de skal klare sig i kon-

kurrencen, indføre nye undervisningsmetoder der kan erstatte den enlige lærer ved katede-

ret(...)Nutidens studerende kræver langt mere end undervisning. De kræver oplevelser.”

Jan-Eric Sundgren, præsident for Chalmers University of Technology i Sverige eller The MTV of

Education, som deres TV-afdeling kalder sig. Berlingske Tidende, Univers den 14. oktober 2000

VARM LUFT – Hvad er varm luft, og hvad er brugbare redskaber 

for universitetet i den fagre nye e-verden? E-undervisning er det store

mantra, men virtuelle klasseværelser er ikke kun en gave til de stude-

rende eller underviserne.

Virtuel 
undervisning
for dårlig
Tidens løsen er undervisning foran computeren. 

Men kan klassisk dannelse og kritisk analyse rammes

ind i et html-dokument krydret med små videoklip 

af underviseren? Nej, e-undervisning er uegnet til 

det formål, mener studielederen på datalogi 
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Af Lise K. Lauridsen

Flere end 1700 tidsskrifter
er forsvundet fra hylder-
ne på Københavns to

største universitetsbiblioteker
gennem de seneste fem år. Men
bibliotekarerne er magtesløse
på Det Kongelige Bibliotek (KB)
og Danmarks Natur- og Lægevi-
denskabelige Bibliotek (DNLB).
Hullerne i tidsskrift- og
bogsamlingen skyldes nemlig
blandt andet en række store
forlagskoncerners monopol på
formidlingen af viden. 

Bibliotekerne føler sig taget
som gidsler af de store interna-
tionale koncerner som udsen-
der tidsskrifter og udbyder da-
tabaser. De er nemlig tvunget
til at købe pakkeløsninger fyldt
med mere eller mindre relevan-
te tidsskrifter, og hvis de siger
ét op, mister bibliotekerne også
retten til resten. 

Stigende dollarkurser gør og-
så sit til at priserne på de viden-
skabelige publikationer ryger i
vejret. Prisen per anskaffet bog
steg fra 1998 til 1999 med knap
14 procent. Statens bevillinger
til at holde forskningens puls i

gang har på ingen måde fulgt
med prisen på viden. 

Dyr elektronisk viden
– Vi kan forudse at hvis priser-
ne på viden bliver ved med at
stige som i de seneste år, kom-
mer der en dag hvor vi ikke har
råd til at købe en bog. Universi-
tetet bliver nødt til at forudse at
denne udvikling også kommer
til at gælde deres egne institut-
biblioteker, siger direktør på KB
Erland Kolding Nielsen.

Den elektroniske publikation
har på trods af alle forudsigel-
ser gjort viden endnu mere
kostbar. Specielt inden for na-
tur- og lægevidenskab er udvik-
lingen gået stærkt, og her for-
klarer overbibliotekar Mette
Stockmarr at trykte tidsskrifter
er så stor en belastning af bud-
gettet at DNLB har opsagt for
en million kroner tidsskrifter i
år selv om der ikke er sikkerhed
for at der fremover vil være ad-
gang til den elektroniske udga-
ve. 

De trykte tidsskrifter stiger i
pris fordi de elektroniske vin-
der frem, men for mange bibli-
oteker er der ikke engang pen-

ge at spare ved at opsige nogle
af de dyreste tidsskrifter. Ad-
gang til databaser og elektroni-
ske tidsskrifter bliver nemlig
solgt i pakker efter alt-eller-in-
tet-princippet. Derfor går det
ud over de mindre forlag når
der skal spares penge. Og på
den måde øger bibliotekerne de
store forlags magt.

Inden for humaniora og sam-
fundsvidenskab er overgangen
til elektroniske dokumenter
gået langsommere. Også her
har de stigende priser på især
de trykte tidsskrifter og bøger
sat deres spor. I modsætning til
natur- og lægevidenskab er for-
skerne på humaniora dog knap
så afhængige af tidsskrifter
med de nyeste forskningsresul-
tater. Til gengæld har små hu-
manistiske fag som for eksem-
pel arkæologi oplevet at over
halvdelen af de fagrelevante
tidsskrifter er forsvundet igen-
nem de seneste ti år uden fuldt
ud at blive erstattet af adgang
til elektroniske versioner.

Biblioteker glemt
Store forlagskoncerner som
Blackwell, Elsevier, Springer,
Academic Press med flere æder
sig ind på markedet for publice-
ring af viden, og de har univer-
siteterne i deres hule hånd. For
universitetsbibliotekernes
fremmeste pligt er at stille væ-
sentlig viden til rådighed for
forskere og studerende. 

Bibliotekernes udtyndede
hylder kan der på kort sigt kun
rettes op på hvis politikerne be-
gynder at tage problemet se-
riøst. De tre største forsknings-
biblioteker – Statsbiblioteket i
Århus, Det Kongelige Bibliotek
og Danmarks Natur- og Lægevi-
denskabelige Bibliotek – hører
under Kulturministeriet, mens
de fleste andre hører under
Forsknings- og Undervisnings-
ministeriet. 

Den opdeling er biblioteker-
ne godt tilfredse med. Men bib-
liotekslederne er frustrerede
over altid at blive overset midt i
al snakken om at styrke forsk-
ningen. Forskningsbiblioteker-
ne blev aldrig spurgt om de
havde noget at tilføje da forsk-

ningsforliget kom i hus før som-
merferien. Og universiteterne
glemte deres egne biblioteker,
mener Erland Kolding Nielsen.
Han synes det tyder på dårlig
koordinering imellem Forsk-
nings-, Undervisnings- og Kul-
turministeriet.

– Det er da en selvfølge at
man husker at forskningen ikke
kan fungere uden adgang til in-
formation. Forskningsministe-
ren skjuler sig hele tiden bag
det forhold at universiteterne
bare selv kan tildele forsknings-
bibliotekerne flere penge til
bøger, men det gør de sjældent
undtagen når det drejer sig om
deres egne biblioteker, siger Er-
land Kolding Nielsen.

At bibliotekerne bare kan
spare penge gennem fælles ind-
køb, som finansministeriet gen-
tagne gange har krævet, er ef-
ter Erland Kolding Nielsens me-
ning selvmodsigende: Bibliote-
kerne har i modsætning til
mange andre statsinstitutioner
længe købt ind i fællesskab og
har anskaffet især elektroniske
dokumenter gennem fællesli-
censer. På den konto er der
altså ikke flere penge at hente.

Humanister ligeglade
Der er ikke den store opbak-
ning fra forskere og studerende
når det drejer sig om bibliote-
kernes situation, især ikke på
det samfundsvidenskabelige,
teologiske og humanistiske om-
råde. Måske fordi de har tradi-
tion for velforsynede institut-
biblioteker, mener Erland Kol-
ding Nielsen. 

Lånerne inden for det huma-
nistiske område er endnu ikke
blevet ramt så hårdt af at pri-
serne på videnskabelig infor-
mation accelererer. 

Men Kolding Nielsen er
enormt frustreret over at uni-
versitetet, forskerne og de stu-
derende ikke er med til at skabe
debat om problemerne.

– Humanistiske forskere må
gøre sig klart at hvis udviklin-
gen fortsætter som i de seneste
år, bliver der i fremtiden måske
ikke penge til bøger og tids-
skrifter på papir overhovedet.
Og jeg tror ikke at mange filolo-

ger, historikere og antropologer
vil nøjes med elektronisk infor-
mation, siger Kolding Nielsen.

Et af hans ønsker er at deka-
ner, studenterråd og biblioteker
laver en høring om manglen på
midler til bøger og tidsskrifter
for at sætte fokus på forsk-
ningsbibliotekernes situation i
fremtiden.

Den papirløse fremtid
På natur- og lægevidenskab er
flere forskere dog ved at være
klar over udviklingens ubeha-
gelige konsekvenser. Måske for-
di de er mere afhængige af bib-
liotekernes tidsskriftsamlinger,
eller måske fordi udviklingen
mod det fagre nye papirløse
bibliotek går stærkere her. 

På Danmarks Tekniske Uni-
versitets bibliotek er næsten al-
le trykte tidsskrifter blevet af-
skaffet. Tilbage er computer-
skærme med adgang til on-line
publikationer. 

Men i det øjeblik også et
elektronisk tidsskrift bliver op-
sagt fordi det er for dyrt, så har
biblioteket absolut ingen publi-
kationer at tilbyde lånerne. Bib-
liotekerne må nemlig ikke
downloade eller arkivere fra de
elektroniske tidsskrifter.  

– De elektroniske tidsskrifter
er en gave fordi de gør livet let-
tere for os alle. Problemet er
bare hvor længe vi har råd til de
elektroniske tidsskrifter med de
voldsomme prisstigninger der
er. Derfor kan vi ikke med sik-
kerhed sige til forskerne at de
på sigt kan få nem og hurtig ad-
gang til relevant information
når vi ikke har lov til at beholde
den information vi allerede har
betalt for én gang, siger Mette
Stockmarr.

Flere elektroniske publikatio-
ner truer forude. Forsknings-
bibliotekerne frygter at når e-
bogen vinder indpas vil det be-
tyde endnu højere priser for at
stille viden til rådighed for for-
skere og studerende. I modsæt-
ning til en god gammeldags pa-
pirudgave som bibliotekerne
betaler for en gang, vil e-bogen
sikkert komme til at koste pen-
ge, hver gang en låner “låner”
den. ■
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Forskningsbiblioteker på katastrofekurs
“I midten af 1980’erne startede den proces som er blevet kaldt tidsskriftskrisen. Med tal

fra en amerikansk undersøgelse kan det dokumenteres at i årene 1986 til 1996 steg det

generelle forbrugerprisindeks i USA med 44 procent, mens prisen på videnskabelige tids-

skrifter i tilsvarende periode steg med 148 procent.”

Kronik i Jyllands-Posten den 17. august 2000 af Niels Hannestad, 

professor, dr. phil., Institut for klassisk arkæologi, Århus Universitet 

FORÆLDET – Måske er forsk-

ningsbibliotekernes læsesal med

videnskabelige tidsskrifter ved at

være en saga blot. I hvert fald er

trykte tidsskrifter ved at være så

dyre at bibliotekerne har opsagt

godt en femtedel af dem. 

Monopol 
på ny viden
Tidsskrifter og bøger forsvinder med stor hast fra 

forskningsbibliotekernes hylder. Tyven er internationale

forlagskoncerner der har skruet priserne op til det 

dobbelte i løbet af de sidste fem år.
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Lederne for de to forsk-
ningsbiblioteker der er
tilknyttet Københavns

Universitet, råber nu vagt i ge-
vær. Forlagskoncernerne er
simpelthen for grådige. Derfor
må forskere og studerende til at
vågne op og tage stilling til at
deres adgang til viden hver dag
bliver dårligere fordi priserne
på bøger, tidsskrifter og data-
baser vokser eksplosivt.

En negativ spiral er sat i gang
fordi universitetsbibliotekerne
er bundet af licensaftaler. Det
vil sige at bibliotekerne ikke
kan opsige mindre vigtige tids-
skrifter uden også at miste ret-
ten til resten. 

I bund og grund handler den
dyre viden dog om en helt for-
kert måde at publicere viden-
skab på, mener de to biblioteks-
ledere. Samfundet betaler for
forskernes arbejde, men resul-
tatet af arbejdet giver forskerne
videre til kommercielle forlag
der får copyright på den dyre-
bare viden. 

På den måde er biblioteker,
myndigheder, forskere og stu-
derende blevet gidsler af for-
lagskoncerner der har copy-
righten og undertiden ejen-
domsretten til den viden vi selv
allerede har betalt for en gang.
Og forlagskoncernerne bliver
rige på statsunderstøttelse. 

Tvang og traditioner
Forskerne føler sig ofte tvunget
til at afgive deres ophavsret for-
di forlagene ellers ikke vil pub-
licere artiklen. Men det er ikke
noget forskerne tjener store
penge på. 

– For mange er det tradition,
og jeg tror bare det handler om

at forskerne begynder at tænke
sig om og lader være med at af-
skrive ophavsretten. Men de
bliver selvfølgelig også nødt til
at tænke over hvem de sælger
til. Der er masser af mindre for-
lag som kører en hæderlig for-
retning med gennemsigtige pri-
ser, siger Mette Stockmarr,
overbibliotekar på Danmarks
Natur- og Lægevidenskabelige
Bibliotek.

Den eneste måde at bryde
den negative spiral på er at lave
nye normer for publicering.
Universiteternes organisation i
USA, Organization of American
Universities, og forskningsbibli-
otekernes organisation, Associ-
ation of American Research Li-
braries, er allerede begyndt at
protestere imod vidensmono-
polerne. Her er forskerne be-
gyndt at publicere i egne medi-
er, non-profit-tidsskrifter og
især via videnskabelige selska-
ber som for eksempel American
Chemical Society.

– Det er nok svært at gøre at-
traktivt, men det er den eneste
måde at lægge pres på produ-
center af videnskabelig formid-
ling. Vi må arbejde sammen på
europæisk niveau med de ak-
tører der allerede er i gang i
USA. I sidste ende går den nu-
værende udvikling mere ud
over forskning og uddannelse
fordi de studerende ikke får ad-
gang til al relevant viden, me-
ner Erland Kolding Nielsen, di-
rektør for Det Kongelige Biblio-
tek.

Uhyrlige priser
Inden for det natur- og lægevi-
denskabelige område er for-
skerne allerede blevet opmærk-

somme på de ubehagelige kon-
sekvenser af at retten til at of-
fentliggøre videnskabelige ar-
tikler er koncentreret på få
hænder.

Formand for Biblioteksudval-
get på Institut for Matematiske
fag, lektor Jørn B. Olsson, er i
fuld gang med at informere om
hvordan forskerne kan skride
til handling:

– De store universitetsbiblio-
tekers økonomiske problemer
er i stadig større grad også uni-
versitetsforskernes problem.
Der er en reel fare for at vores
frie adgang til en del af den ny-
ere forskning kan gå tabt. Det
vil være katastrofalt for dansk
forskning, siger Jørn B. Olsson.

Han mener priserne på vi-
denskabelige tidsskrifter er helt
uhyrlige i betragtning af at for-
skerne mange gange leverer ar-
tiklerne gratis til forlagene i en
trykfærdig udgave. 

– Vi er på vej ind i noget der
ligner pengeafpresning, siger
Jørn B. Olsson.

Han tror dog ikke at det vil
være det store problem at lade
være med at give forlagskoncer-
nerne ophavsret. Men det vil ta-
ge tid. For de færreste forskere
er opmærksomme på at salget
af ophavsret til en videnskabe-
lig artikel i sidste ende går ud
over ens egen adgang til at læse
om ny forskning.

Jørn B. Olsson prøver selv at
undgå at publicere andre steder
end i de videnskabelige selska-
bers tidsskrifter eller via gratis
on-line tidsskrifter. ■

likl

F
O

T
O

:
J

O
A

C
H

IM
R

O
D

E

Oprør mod 
monopoler
Biblioteker og universiteter må gå sammen imod 

de store vidensmonopoler. Og forskerne må lade være

med sælge ophavsretten til deres egen forskning, 

lyder nødråbet fra biblioteksledere

Pushermetoder
Efter bedste pushermetoder gør de internationale videnskabelige forlag ofte adgangen til

databaser gratis eller særlig billig den første tid, og når så bibliotekerne sparer de trykte

tidskrifter væk, bliver forskerne totalt afhængige af at der fortsat betales licens hvorefter

forlagene uden risiko kan hæve prisen med 10-15 procent hvert år.

Docent Johan L. Dupont, Matematisk Afdeling, 

Aarhus Universitet i Jyllands-Posten den 12.7.2000



Af Mette Budtz, ledelsessekretariatet

Hvert år i november måned inviterer Uni-
versitetet sine ansatte og studerende
samt særligt indbudte gæster til fest. Års-

festen markerer at endnu et år er gået. Der gøres
status og gives bud på hvad de næste år vil brin-
ge.

Årsfesten begynder i Universitetets festsal og
fortsætter om aftenen med en festforestilling i
Det Kongelige Teater hvor Universitetet har købt
hele forestillingen til balletten “Romeo & Julie”.  

Program for årsfesten
Programmet for årsfesten 2000 ser således ud:
– Rektors tale
– Forenede Studenterråds tale ved stud.mag.

Jens Barslund Mikkelsen
– Festforelæsning ved professor Andrew D.

Jackson, Niels Bohr Institutet
– Uddeling af undervisningsprisen for år 2000

(“Årets Harald”)
– Promovering af æresdoktorer, doktorer og ud-

deling af guld- og sølvmedaljer

Musikken leveres af: MI22 – Musikvidenskabeligt
Instituts Bigband under ledelse af Bjarne Than-
ning, Studenter-Sangforeningens Lille og Store
Kor under ledelse af Jørgen Fuglebæk og Univer-
sitetskoret Lille MUKO under ledelse af Jesper
Grove Jørgensen.

Efter højtideligheden serveres en let forfrisk-
ning på 1. sal i Hovedbygningen.

Der er på forhånd reserveret pladser i såvel
Festsalen som i Det Kongelige Teater til Universi-
tetets specielt indbudte gæster. De resterende
pladser i Festsalen og i teatret er åbne for univer-
sitetets ansatte og studerende. Deltagelse i Fest-
salen er gratis mens teaterbilletterne kan købes.

Sådan får du adgang til Festsalen
Adgangskort til Festsalen udleveres fra torsdag
den 9. november 2000 ved fremmøde (telefoni-
ske/skriftlige henvendelser kan desværre ikke
ekspederes) hos Forenede Studenterråd, Fiol-
stræde 10, 2. sal. 

Adgangskort kan også udleveres ved afleve-
ring af fuldmagt i form af en kopi af årskort, løn-
bevis eller universitetslegitimationskort. Der ud-
leveres 1 adgangskort per fremmødt/fuldmagt.

Påklædning: Daglig påklædning.

Sådan får du teater-billetter
Festforestilling i Det Kongelige Teater, Gamle
Scene, begynder klokken 19.30.

Billetter til teatret kan købes fra torsdag den 9.
november 2000 ved fremmøde
(telefoniske/skriftlige henvendelser kan des-
værre ikke ekspederes) hos Forenede Studenter-
råd, Fiolstræde 10, 2. Sal. Billetter kan også udle-
veres ved aflevering af fuldmagt i form af en kopi
af årskort, lønbevis eller universitetslegitimati-
onskort. 

De første to dage udleveres maksimalt to billet-
ter per fremmødt/fuldmagt, derefter ingen be-
grænsning.        

Påklædning: Smoking/Mørkt tøj.

Billetsalg
Billetterne sælges igen i år til nedsatte priser
(dvs. under teatrets normale priser) fra kroner
50 til 275 per. styk.
Billetsalget foregår i perioden fra torsdag den 9.
november til onsdag den 15. november hos For-
enede Studenterråd, Fiolstræde 10, 2. sal. 

Åbningstiderne vil være: 
– Torsdag fra kl. 10.00 - 18.00
– Fredag  fra kl. 10.00 - 13.00
– Mandag  fra kl. 14.00 - 17.00
– Tirsdag fra kl. 10.00 - 13.00
– Onsdag  fra kl. 10.00 - 13.00.

Alle dage vil der være opsat  nummerrulle fra kl.
10.00.

Ledelsessekretariatet kan desværre ikke mod-
tage bestillinger.
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Vil du med til årsfest?
Københavns Universitet fejrer sig selv 

torsdag den 16. november
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Universitets-
avisen som 
valgavis
I forbindelse med valg til de styrende organer på Køben-
havns Universitet 2000 har alle lister der opstiller til Konsi-
storium og Fakultetsråd, mulighed for at få spalteplads stil-
let til rådighed i Universitetsavisen nummer 19 der udkom-
mer torsdag den 30. november.

Lister der opstiller til Konsistorium, har én avisside til
rådighed og Forenede Studenderråd to sider. Lister der kun
opstiller til Fakultetsråd, har en halv side at brede sig på. 

Listerne skal selv skrive og redigere deres materiale plus
skaffe eventuelt billedmateriale. Al tekst skal afleveres på
diskette eller sendes på e-mail (uni-avis@adm.ku.dk) i
word, wp eller lignende i RTF-format (OBS: Ikke Macin-
tosh). Alle sider vil blive i sort-hvid med mulighed for yderli-
gere én valgfri farve.

Alt materiale skal afleveres til redaktionen senest mandag
den 20. november klokken 12 på følgende adresse: Universi-
tetsavisen, Krystalgade 16, 1172 København K.

Lister der overskrider denne deadline, vil ikke få deres
materiale trykt. 

Universitetsavisen sørger for lay-out af siderne så listerne
kun skal koncentrere sig om det indholdsmæssige. En god
tommelfingerregel er at brødtekst ikke må fylde mere end
højst to tredjedele af en side hvilket svarer til cirka 7.000-
8.000 enheder med mellemrum. Resten bør bruges til illu-
strationer og overskrifter.   
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Af Thomas With

Faget Folkloristik forsvin-
der fra Københavns Uni-
versitet. Dermed mister

universitetet et unikt fag og
især en metode der er som
skræddersyet til at undersøge
og tolke subkulturer – uanset
om det er garagepunkere, fod-
boldtilhængere, handicappede,
rygsækrejsende eller indvan-
drergrupper.

Synspunktet kommer fra den
amerikanske folklorist Tim
Tangherlini der det sidste halv-
andet år har haft den triste op-
gave at skulle dreje nøglen om
på Institut for Folkloristik på
Københavns Universitet. 

Historien om lukningen af
det lille institut med de stolte
traditioner går tre-fire år tilba-
ge og er fuld af ævl og kævl,
akademisk galde og arrige be-
skyldninger, som det fremgår af
gamle artikler og indlæg i
blandt andet Universitetsavisen
og Magisterbladet. Men histori-
en skal ikke refereres her med
fare for at bylden springer op
igen.

Tim Tangherlini, der har or-
lov fra en post som studieleder
på UCLA – University of Cali-
fornia  Los Angeles – og som i
dette semester er gæsteunder-
viser på Harvard,  vil hellere ta-
le om hvad det er universitetet
nu mister. 

Et enestående fag
– Folkloristikkens kerne er den
narrative teori og tolkning
kombineret med feltarbejde

som ikke findes magen til på
noget andet fag. Jeg vil ikke på
nogen måde forklejne etnologi,
antropologi eller kulturstudier.
Det er ikke en konkurrence.
Men vi har hvert vores ud-
gangspunkt. Og når det gælder
mundtlige beretninger har vi
nogle andre redskaber og et an-
det fokus end for eksempel et-
nologerne, siger Tim Tangherli-
ni og nævner sine egne studier
af ‘perkervittigheder’ som ek-
sempel.

For nogle år siden var han på
feltarbejde i den lille fodbold-
klub AB 1903 på Amager. En
del af studierne foregik efter
træningen på  spillernes lokale
stamværthus:

– Jeg samlede blandt andet
vandrehistorier, mange af dem
racistiske, altså perkerhistorier,
og sammenlignede dem senere
med klassiske sagnfortællinger
om for eksempel trolde og hek-
se – historier som var indsamlet
i slutningen af 1800-tallet. Det
viste sig at historierne lignede
hinanden meget, bortset fra at
troldene var skiftet ud med ind-
vandrere. Det var interessant at
se hvordan det gamle vender
tilbage i ny forklædning, kon-
staterer Tim Tangherlini.

Folkesagn og folkeviser
I gamle dage samlede folklori-
sterne på folkesagn og folkevi-
ser og gode historier fra små
landsbysamfund. 

De var en del af det store na-
tionalromantiske projekt der i
1800-tallet skulle fortælle dan-
skerne hvem de var, og hvor de

kom fra. Og det gjorde man ved
at interviewe og registrere 
hundredvis af beretninger fra
almindelige mennesker. Faget
var en del af nordisk filologi
indtil det fik et selvstændigt in-
stitut i 1960’erne.

Traditionen begyndte med
forskere som Svend Grundtvig
(N.F.S.’s søn), Evald Tang Kri-
stensen og Axel Olrik. Sidst-
nævnte grundlagde Dansk Fol-
kemindesamling hvor man den
dag i dag kan få klar besked om
hekse, nisser og trolde eller
hvordan man holder fastelavn i
forskellige dele af landet.

Men nutidens hekse, nisser
og trolde vil måske forsvinde
fordi den forskning der kan for-
stå og fastholde forskellige be-
folkningsgruppers selvforståel-
se, opgives. ‘Lore’ betyder ifølge
Tim Tangherlini ‘viden’ eller
mere præcist ‘uofficiel viden’.
Folklore defineres følgelig, som
‘den fælles viden’ der karakteri-
serer en gruppe mennesker, og
som giver dem en følelse af fæl-
lesskab.

Som eksempel nævner han
sin egen undersøgelse af ambu-
lance-chauffører i Los Angeles.
Deres folklore består blandt an-
det af gode historier om fif og
smutveje som de bruger for at
lette arbejdet i forhold til et
besværligt og bureaukratisk
sundhedssystem.

Ud på et sidespor
Tim Tangherini brænder for sit
fag og håber det vil overleve i
København. Men han har sine
tvivl. I øjeblikket arbejdes der

med planer om at oprette et
fælles studium hvor folklori-
stikken lægges sammen med 
etnografi og kulturstudier.       

Ideen er god, mener han, det
kunne skabe et særdeles frugt-
bart miljø der kunne gøre
Københavns Universitet til et
vigtigt referencepunkt, siger
Tim Tangherlini. 

Men han frygter også at fol-
kloristerne ville blive kørt ud
på et sidespor fordi de i så fald
skal konkurrere med to allere-
de eksisterende fag: 

– Mine erfaringer fra USA si-
ger mig at når et institut eller et
fag først er lukket, er det uhyre
svært at få det genindført. Kam-
pen om stillinger er hård, og
når der ikke er fastansatte fol-
klorister der bare kan overflyt-
tes, vil kampen om stillingerne
på et nyt fælles center eller in-
stitut blive meget svær for fol-
kloristerne. Jeg er bange for at
vi er ved at blive udelukket, si-
ger han. 

16 studerende tilbage
Tim Tangherlinis strategi består
i at få uddannet så mange dyg-
tige folklorister som muligt in-
den lyset slukkes næste som-
mer. Håbet er at de ved deres
dygtighed kan markere sig og
føre traditionen videre. 

Der er 16 aktive studerende
tilbage hvoraf 12 er i gang med
at skrive speciale. Emnerne il-
lustrerer fagets bredde:  

Én skriver om det såkaldte
‘Banana pancake trail’, beteg-
nelsen for en rejserute i Sydøst-
asien der følges af moderne
rygsækrejsende. Specialet dre-
jer sig om den narrativitet der
knytter sig til selve rejsen, og til
den selviscenesættelse der fin-
der sted når man vender hjem
til hverdagen igen.

En anden skriver om kultur-
en blandt ‘sent rygmarvsskade-
de’ – den drejer sig blandt an-
det om handicappedes humor. 

En tredje undersøger forestil-
linger om ægteskabet og dets
historie, blandt andet ved at se
på brevkasser i ugeblade. 

En fjerde har sat sig for at ny-
tolke materiale fra den store
danske folklorist Evald Tang
udfra en politisk og økonomisk
synsvinkel. 

– Jeg prøver i øjeblikket at
skaffe amerikanske stipendier
til nogle af de studerende, både
på Harvard og UCLA. Jo dygtig-
ere de bliver, des større er
chancen for at de kan markere
sig i fremtiden og på den måde
føre faget videre, siger Tim
Tangherlini. ■

Thomas With er 
freelance-journalist.

Folklorister, 
trolde og perkere
Universitetet mister et traditionsrigt fag og en 

unik metode, siger amerikaneren der har fået til opgave 

at dreje nøglen om til Folkloristik 
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FOLKLORE – Lyseslukkeren Tim Tangherlini stiller gerne op foran en mur 

med graffiti, som er et typisk udtryk for ‘narrativiteten’ og ‘folkloren’ i en af de 

subkulturer der studeres af moderne folklorister. 



Aktionsplan for øget 
europæisk mobilitet

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : Ved mødet
mellem EU’s uddannelsesministre i Paris for nog-
le uger siden diskuterede man en aktionsplan for
øget europæisk mobilitet som den franske ord-
fører præsenterede. Planen understreger vigtig-
heden af et øget udbytte mellem medlemslande-
ne. Det foreslås blandt andet at man i hvert land
forsøger at øge tiltagene for friere bevægelighed
for studerende og lærere. Informationen om for-
skellige mobilitetsprogrammer bør øges, og der
foreslås en fælles europæisk portal på nettet.
Derudover vil man arbejde for at etablere euro-
pæiske sommeruniversiteter, uddannelser via
nettet og en fælles europæisk kvalitetsstandard
for modtagelse af gæstestuderende. Planen skal
diskuteres ved ministrenes rådsmøde i begyndel-
sen af november for siden at fortsætte til behand-
ling på det europæiske topmøde i Nice den 7.-8.
december.
Læs mere på: www.education.gouv.fr/di-

scours/2000/mobilite/htm.

Flere udenlandske 
studerende, tak

S V E R I G E : Nu foreligger en ny svensk rapport
med titlen ‘Advantage Sweden - indsatser for
øget rekruttering af udenlandske studerende til
svenske uddannelsesinstitutioner’. Rapporten
har undersøgt forudsætningerne for at øge antal-
let af udenlandske studerende, især udenfor EES-
området, ved svenske universiteter. 
Ifølge rapporten er det globale uddannelsesmar-
ked en realitet. Sverige har brug for en øget til-
strømning af både udenlandske studerende og
lærere, ellers risikerer det svenske erhvervsliv og
svensk uddannelse at sakke bagud. Flere uden-
landske studerende er også en strategisk investe-
ring for at kunne udvikle og forstærke fremtidige
forbindelser med personer, institutioner og virk-
somheder i andre lande. En øget international til-
stedeværelse vil tillige berige det svenske studie-
miljø.
I rapportens forslag til et femårigt behandlings-
program siges det blandt andet at uddannelses-
politikken bør indgå i en større sammenhæng og
samvirke med andre politiske områder såsom
udenrigs-, handels-, bistands- og miljøpolitikken.
Visse regioner og emneområder bør udpeges som
særligt interessante. Flere attraktive uddannelser
bør også etableres på engelsk, og en særlig inter-
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national mastereksamen etableres, anbefaler
rapporten.
Det overvejende mål for rekruttering af uden-
landske studerende og undervisere bør være at
antallet af udenlandske studerende skal øges
med 1.000 om året i løbet af de næste fem år.
Læs rapporten på: http://utbildning.regeringen.se/in-

dex/htm.

Rektorer utilfredse med 
regeringen

F R A N K R I G : Det franske rektorkollegium
kræver et stærkere engagement fra statsmagten i
universiteterne. Man vender sig blandt andet
mod det man kalder en tendens til konkurrence-
tænkning og en udvikling mod en stigende ulig-
hed i universiteternes vilkår. Det er rektorernes
ønske at alle universiteter skal have ens mulighe-
der for at udvikle sig. Man er også bekymret over
lærersituationen. I løbet af de næste år frem mod
2008 skal halvdelen af alle nuværende professo-
rer og en fjerdedel af lektorerne på pension. Rek-
torernes synspunkter støttes af de to ledende stu-
denterorganisationer som i en udtalelse kræver
“en pædagogisk revolution, en studiestøttere-
form og et helhjertet politisk engagement”.
Læs mere på:

www.cpu.fr/actu/article_index.asp?id=281.

Bill Gates støtter politisk 
korrekt forskning

E NG L A N D : The Bill & Melinda Gates Foundati-
on har besluttet at donere 210 millioner dollars
(cirka 1,9 milliarder kroner) til universitetet i

INTERNATIONALT NY T ▼

Cambridge. Formålet er at skabe en stipendie-
fond som skal give dimittender fra hele verden
mulighed for at studere et hvilket som helst em-
ne. Det er den største donation universitetet har
fået nogensinde. Man regner med at fonden skal
kunne finansiere omkring 225 treårige stipendia-
ter hvert år, og det forventes at omkring halvde-
len af stipendiaterne kommer fra USA. Det er al-
lerede nu muligt at søge et stipendium for som-
merterminen 2001. Ifølge Bill Gates håber man
at de udvalgte stipendiater er motiverede til at
anvende deres uddannelse i samfundets tjeneste:
“Vi forventer at Gates Cambridge Scholars vil
føre an i løsningen af globale problemer inden
for sundhed, retfærdighed, teknologi og læring”.
Læs mere på: www.gates.scholarships.cam.ac.uk.

Dyrere at studere  

U SA : Afgifterne for længerevarende uddannelse
i USA er steget med op til fem procent for fireåri-
ge universitetsstudier og med op til syv procent
for toårige community colleges. Det fremgår af
tal som amerikanske College Board netop har of-
fentliggjort. Samtidig konstaterer man at der var
et rekordstort beløb på 68 milliarder dollars til-
gængeligt som stipendiestøtte i forskellige for-
mer. Det beløb er 88 procent højere end den sti-
pendiestøtte der fandtes for ti år siden. Forøgel-
sen af terminsafgifterne betegnes som moderat,
og det kan, ifølge talsmanden for College Board,
fortsat betale sig at satse på en højere uddannel-
se. Har man en akademisk eksamen, får man i
gennemsnit 80 procent højere løn end hvis man
kun har en eksamen fra high school.
Læs mere på: www.collegeboard.org/press/cost00/ht-

ml/001016.html.

Universitet indsamler 
gigantbeløb

U SA : En milliard dollars i løbet af de kommende
fem år. Det er målet for den indsamlingskampag-
ne som Stanford Universitys nye rektor, John
Hennessy, introducerede i sin tiltrædelsestale i
sidste uge. Formålet er at styrke universitetets
grunduddannelser gennem dannelsen af en fond
der skal finansiere Stanford Introductory Studi-
es, et nyt program med forskellige typer af semi-
narer og kurser for mindre grupper af studeren-
de under intensiv vejledning. Ifølge Hennessy
skal pengene også bruges til stipendier til stude-
rende der normalt ikke har råd til at betale de
høje undervisningsafgifter ved universitet. Kam-
pagnen, som er den største af sin art nogensinde,
har allerede indbragt flere hundrede millioner
dollar. 
Læs mere på: http://news-service.stanford.edu/news/

Svækket interesse for 
lægeuddannelsen 

U SA : For fjerde år i træk er antallet af ansøgere
til en medicinsk uddannelse mindsket i USA. I år
er svækkelsen på 3,6 procent, antallet af mandli-
ge ansøgere er dog gået ned med hele seks pro-
cent. Andelen af studerende fra etniske minori-
tetsgrupper er derimod steget med cirka to pro-
cent. I sammenligning med mange andre lande
er konkurrencen om de medicinske studiepladser
moderat: 37.000 ansøgere til 16.000 studieplad-
ser.
Læs mere på: www.aamc.org/newsroom/press-

rel/001025.htm.

Demonstrationer 
mod studieafgifter
Ø ST R I G : Efter bare 20 minutters diskussion måtte et stort møde om uddan-
nelsesafgifter afbrydes i Wien i sidste uge. Mødet var arrangeret af Wiens uni-
versitet i samarbejde med studenterforbund og faglige organisationer, og der
var indbudt parlamentarikere fra de fire største partier som talere. Seks maske-
rede repræsentanter fra en ‘eksmatrikulationskommando’ stormede råbende
ind og begyndte at kaste vandbomber. Politikerne havde allerede inden da
svært ved at trænge igennem med deres budskaber på grund af piften og buhen.
Studenternes protester gælder den foreslåede hævelse af studieafgiften til cirka
350 kroner om måneden.
Læs mere på: http://www2.kurier.at/ - se Uni Inside.





Af Ove Nathan

Fysik som videnskab kan
fejre et stort jubilæum i
året 2000. For hundrede

år siden, i december 1900, blev
begrebet virkningskvantum for
første gang nævnt i et videnska-
beligt tidsskrift. De følgende tre
årtier blev begivenhedsrige. En
ny fysik blev skabt, og en ny
verden åbnede sig: fysikkens
mikroverden, atomernes og ele-
mentarpartiklernes univers.
Men lad os først gå tilbage til
udgangspunktet.

1800-tallet havde været et
forrygende århundrede for fy-
sikken med flere store gennem-
brud. Elektromagnetismen blev
grundlagt ved 1800-tallets be-
gyndelse og afrundet ved dets
afslutning, varmelæren (termo-
dynamikken) ligeså. I århun-
dredets sidste halvdel begyndte
fysikerne at benytte statistiske
metoder i mekanikken, og det
viste sig at den nye, statistiske
mekanik med held kunne for-
bindes med termodynamikken. 

Eksperimentalfysikken fejre-
de triumfer, fx da radiobølger-
ne blev eksperimentelt påvist,
som forudsagt af den elektro-
magnetiske teori. Og da århun-
dredet var ved at løbe ud, blev
elektronen opdaget, og dermed
fik man et første kik ind i natu-
rens mikroverden. 

Troen på den klassiske 
fysik
Ved indgangen til det 20. år-
hundrede var det en udbredt
opfattelse blandt fysikerne at
man var ved at nå frem til en af-
sluttet og afrundet naturfor-
ståelse. Nok tumlede man med

enkelte hårde nødder som man
ikke kunne knække, og nok spe-
kulerede man over mærkelige
opdagelser, som fx radioaktivi-
tet og røntgenstråler, der ikke
uden videre lod sig indpasse i
billedet. Men der var en optimi-
stisk tro på at selv de hårde
nødder en dag ville blive knæk-
ket inden for rammen af det vi i
dag kalder klassisk fysik. 

Årtiet fra 1890 til 1900 var
præget af et væld af nye resulta-
ter fra laboratorierne hvor man
målte på livet løs. Der blev pub-
liceret en strøm af data fx om
materialers fysiske egenskaber
og om lysudsendelse fra luftar-
ter i udladningsrør. Langt det
meste af dette laboratoriearbej-
de var dog indsamling af oplys-
ninger, ren empiri. Fx kunne
man ikke tyde den information
der lå i de mange, omhyggeligt
kortlagte spektrallinier. 

Og på ét punkt var man helt
blank: atomet. Der var diskussi-
oner blandt fysikerne om ato-
mernes mulige eksistens, men
der var ingen som helst viden
om strukturen af atomer, hvis
sådanne da overhovedet eksi-
sterede. 

Situationen var ikke meget
anderledes i kemien, hvor man
fx havde opstillet grundstoffer-
nes periodiske system ud fra
empiriske data, men ved år-
hundredeskiftet havde ingen
kemiker endnu kunnet forklare
hvad der lå bag dette vidunder-
lige system.

Max Planck knækker 
nøden
Netop ved århundredeskiftet, i
december 1900, blev den første 
torpedo så affyret mod den

klassiske fysik. Angrebet kom
fra en stilfærdig, konventionelt
tænkende, teoretisk fysiker,
omkring de fyrre, familiefader,
med interesse for varmelærens
grundprincipper, ikke netop
den mennesketype man umid-
delbart vil tænke på som en
himmelstormer i fysikkens ver-
den. Men det var faktisk som
det kom til at gå for den tyske
fysiker Max Planck. I årevis
havde han spekuleret over en
bestemt problemkreds, uden at
komme nogen vegne. Det blev
til afhandling efter afhandling
som nu stort set alle er glemte. 

Men så – sent på året 1900 –
indså Max Planck at han var
havnet i en blindgyde, og at
han måtte gøre noget radikalt
hvis den hårde nød skulle
knækkes. Planck foretog en ko-
vending og fremsatte – til en vis
grad som gætteri – en hypotese
som med et slag løste vanske-
lighederne. Planck havde dog
ikke fantasi til at forestille sig at
denne hans hypotese om det
såkaldte virkningskvantum
skulle vende op og ned på fysik-
ken, og at dette virkningskvan-
tum skulle blive nøglen til for-
ståelse af en ny verden: atomer-
nes og atompartiklernes mikro-
verden. 

Et spørgsmål om 
varmelære
Det spørgsmål Planck kredsede
om, har sin rod i dagligdags 
erfaringer. Brødristerens glø-
delegeme lyser op når det bli-
ver varmt. Og jo varmere et em-
ne er, jo mere hvidglødende bli-
ver det. Et varmt legeme lyser
altså, det vil sige det udsender
elektromagnetisk stråling i

form af lys. Og lysets farve-
mønster afhænger af tempera-
turen. Desuden udsendes der
anden stråling som vi ikke kan
se, i det infrarøde og ultravio-
lette område. 

På Plancks tid var den slags
ting genstand for minutiøse un-
dersøgelser i laboratorierne, og
der var kommet en masse tal og
diagrammer ud af forsøgene.
Det hele er et samspil mellem
stof og stråling, og da det har at
gøre med varme, er det også et
spørgsmål om varmelære.

Plancks første mange arbej-
der om varmestrålingen havde
som nævnt ikke ført til en strå-
lingsformel der duede. Andre
af tidens fysikere var i en lig-
nende situation. Men så dukke-
de altså Plancks idé om kvantet
op. 

Det lå i denne kvantehypote-
se at udveksling af energi mel-
lem stof og stråling kun kan ske
i form af energipakker som
Planck kaldte virkningskvanter.

For hver bølgelængde (farve) af
lyset skulle energipakken have
en ganske bestemt størrelse, og
i Plancks formel for energipak-
ken indgik en ny naturkonstant,
siden hen altid kaldet Plancks
konstant. Planck døbte sin kon-
stant med bogstavet h, og dette
lille h blev i de følgende år en
slags fanfare. Lille h blæser den
melodi der i dag kaldes kvante-
mekanik, og som er blevet
grundlaget for al nutidens for-
ståelse af atomer og andre små-
ting.

Einsteins lyse idéer
På Plancks tid, ved forrige år-
hundredeskifte, var dette sort 
tale. Klassisk fysik kan ikke af-
grænse energi til at optræde i
pakker med bestemt energiind-
hold, og derfor var tidens tone-
angivende fysikere skeptiske el-
ler afvisende. 

Autoriterne anerkendte at
Plancks fine strålingsformel re-
producerede eksperimenterne i

stor detalje. Men man mente at
hans succes var et udtryk for
tilfældigt held, og at virknings-
kvantet ikke havde større fysisk
betydning. Der ville nok kom-
me en bedre, klassisk, forkla-
ring i fremtiden, mente skepti-
kerne. Planck selv var også til-
bageholdende. Og han gjorde
ingen dristige forsøg på at ud-
nytte kvanteideen videre. Spe-
cielt holdt han fast ved at lys er
elektromagnetiske bølger, og
intet andet.

Men fem år efter, i 1905,
dukkede der så en lille afhand-
ling op om lysets egenskaber.
Forfatteren var en ung, ukendt
fysiker, Albert Einstein, som
havde gjort sig tanker om lys og
kvanter. Det var Einsteins for-
slag at når lys dannes eller om-
dannes, vil det kunne optræde
som en strøm af kvantepartik-
ler hvor hver lyspartikel har et
bestemt energiindhold. 

Blandt Einsteins eksempler
på lyskvante-processer var den
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Fysik
Videnskabet

Historien om hvordan en 

stilfærdig tysker ved navn 

Max Planck med en ‘desperat’

hypotese vendte op og ned på

fysikernes verdensbillede – og

banede vejen for Albert Einstein

og Niels Bohrs revolutionerende

opdagelser om atomernes 

forunderlige mikroverden

Resumè for den travle

En lys idé REVOLUTIONERENDE FORMLER – Niels Bohr og

Max Planck foran tavlen i Auditorium A på Institut

for Teoretisk Fysik (nu Niels Bohr Instituttet) på

Københavns Universitet.
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Videnskab er en uforudsigelig menneskelig ak-
tivitet som altid har skabt overraskelser. Et
slående eksempel på en sådan uforudset ud-
vikling kan findes i fysikkens historie i over-
gangen fra 1800-tallet til 1900-tallet. Ved slut-
ningen af 1800-tallet fremstod den klassiske
fysik som et næsten afsluttet bygningsværk.
Men bygningsværket krakelerede da Max 
Planck i året 1900 løste et af fysikkens da-
værende paradokser ved at bryde med den
klassiske fysik. Einstein byggede i 1905 videre
på Planck med sin hypotese om lyskvantet. Og

i 1913 blev Plancks opdagelse udnyttet af Niels
Bohr som havde sat sig for at opklare gåden
om atomets struktur. På få år blev der vendt op
og ned på fysikernes verdensbillede, og ved
udgangen af 1920’erne var der skabt en helt ny
fysik til at beskrive atomernes mikroverden.
Den nye kvantefysik blev fundamentet for en
stormende udvikling af de faste stoffers fysik,
med mange praktiske konsekvenser, blandt an-
det den elektroniske computer.
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element i vores forståelse af
universets udvikling.

Forklaring for enhver pris
Alt dette startede næsten i blin-
de. Mange år efter sin store op-
dagelse skrev Planck til en ven: 

“Hvad jeg udførte var sim-
pelthen en desperat manøvre.
Af naturen er jeg et fredeligt
menneske der holder sig fra
tvivlsomme eventyr. Men jeg
havde kæmpet i seks år med
spørgsmålet om ligevægt mel-
lem stråling og stof, og jeg vid-
ste at spørgsmålet var af funda-
mental betydning for fysik-
ken... Der måtte findes en teo-
retisk forklaring, og forklarin-
gen måtte findes for enhver
pris, uanset hvor stor....”

Plancks naturkonstant h er
en ganske lille størrelse, men
dens betydning er er gennem-
gribende. Sammen med to an-
dre naturkonstanter er det
Plancks konstant der bestem-
mer atomets størrelse. Natur-
konstanter har jo den størrelse
de har, men derfor kan man da
godt have lov til i tankerne at
lege lidt med dem for at kaste
lys over nogle sammenhænge. 

Hvis Plancks konstant havde
været 10.000 gange større end
den faktisk er, ville den stadig-
væk være en ganske lille natur-
konstant. Men nu ville et atom
være blæst op til en størrelse
som vore dages femogtyveøre,
og et enkelt vandmolekyle ville
være som en femkrone i størrel-
se. Men sådan er det jo ikke.
Plancks konstant er hvad den
er, her på Jorden og i verdens-
rummet. 

Alle vegne har atomer den
mikrostørrelse som vi kender
på vores planet; der er hverken
atomer en million gange større
eller en million gange mindre.
Det sørger Plancks konstant for.

Om der er en ny Max Planck
på vej, med en idé, der kan ven-
de op og ned på fysikernes tan-
kesæt, anno 2000? Der er ikke
noget der tyder på det, men
Universitetsavisen kan jo pas-
sende vende tilbage til spørgs-
målet i år 2100. ■

Ove Nathan (f.1926) blev i 1953
knyttet til Niels Bohr Institutet,
med arbejdsområder indenfor
eksperimentel atomkernefysik.
Han blev dr.phil. i 1964 og pro-
fessor i fysik i 1970. Han var i to
perioder instituttets bestyrer og
var i perioden 1982-1993 Uni-
versitetets rektor. I 1980’erne
deltog han i den internationale
debat om atomvåben og menne-
skerettigheder på baggrund af
Niels Bohrs ideer om en åben ver-
den. Fra 1994 blev han igen til-
knyttet Niels Bohr Institutet.

det – hvis de da ikke helt skal
kasseres.

Dette var den 28-årige Niels
Bohrs problem i 1913. Bohr
havde læst Planck, og det satte
ham på sporet. I indledningen
til sin banebrydende afhand-
ling om atomstruktur skriver
Bohr:

“Uanset hvilken ændring
man kommer frem til i lovene
for elektronens bevægelse, så
forekommer det nødvendigt at
indføre en størrelse i disse be-
vægelseslove der er fremmed
for klassisk elektrodynamik,
nemlig Plancks konstant, eller
det elementære virkningskvan-
tum, som denne konstant ofte
kaldes. Gennem indførelse af
denne størrelse bliver spørgs-
målet om atomernes stabilitet
grundlæggende forandret efter-
som Plancks konstant har en
sådan dimension og en sådan
størrelse at den, taget sammen
med partiklernes masse og lad-
ning, kan bestemme
en længde af den nød-
vendige størrelsesor-
den.”

Bohrs forslag til en
atommodel blev da en
ukonventionel kombi-
nation af klassiske
elementer og kvante-
fysik. Dermed kunne
han i første omgang
forklare atomets sta-
bilitet, og kort tid ef-
ter lykkedes det for
ham med stor succes
at forklare lysudsen-
delsen fra et brinta-
tom, i al fald i hoved-
trækkene. 

Også Bohr mødte i
begyndelsen mod-
stand mod sine kvan-
tepostulater, men re-
sultaterne var så over-
bevisende at skepti-
kerne snart overgav
sig. Og da Plancks lil-
le h først havde holdt
sit indtog i atomfysik-
ken, tog tingene fart. Bohrs op-
rindelige model, med sin blan-
ding af klasssisk fysik og kvan-
tefysik, holdt så nogenlunde
igennem et årti, men den løb
efterhånden ind i svære vanske-
ligheder, og i slutningen af
1920’erne blev Bohrs atommo-
del afløst af en sammenhæn-
gende og konsistent kvantebe-
skrivelse, markeret af navne
som Heisenberg, Born,
Schrédinger, Dirac, Pauli med
flere.

Et kvart århundrede efter
Planck var der således skabt en
sammenhængende teoribyg-
ning, kvantemekanikken og
bølgemekanikken, som gennem
resten af århundredet skulle

blive fundamentet for forståel-
sen af al slags mikrofysik. 

Kvantemekanikkens 
betydning
Med kvantemekanikken kunne
fysikerne nu besvare mange af
de åbne spørgsmål fra 1800-tal-
let. Grundstoffernes periodiske
system viste sig at have sin rod i
kvantefysikken. Mylderet af
målte spektrallinier viste sig at
bære vidnesbyrd om de atoma-
re elektroners diskrete energi-
tilstande. De radioaktive hen-
fald kunne forklares som  kvan-
tefænomener i atomernes ker-
ner, medens røntgenstrålingen
viste sig at være knyttet til elek-
tronbevægelser uden for ker-
nen. 

Da først de hvide pletter på
landkortet var blevet til kendt
land, dukkede der nye fæno-
menkredse op. Kvantemekanik-
ken blev nøglen til de faste stof-
fers fysik i bred forstand, og da

transistoren blev opfundet i
1948, var kvantemekanikken
bagved. Det gælder også de føl-
gende skridt i faststofteknologi-
en, nemlig de integrerede
kredsløb og mikrochippen.
Uden Planck og hans lille h ville
vi ikke have haft den elektroni-
ske computer som vi kender
den i dag.

Andre kvantefænomener ud-
spiller sig i elementarpartikler-
nes verden. Denne gren af fy-
sikken har ingen baggrund i
klassisk fysik, her er alt kvante-
mekanik, og med den forbind-
else der i dag er etableret mel-
lem elementarpartiklerne og
den fysiske kosmologi, er kvan-
temekanikken  blevet et grund-
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såkaldt fotoelektriske effekt.
Men Einsteins idé om lyskvan-
ter var så radikal, så provoke-
rende i forhold til klassisk tan-
kegang, at den blev afvist over-
alt, selv af Planck. 

I 1905 var der endnu ikke
eksperimentelle resultater der
kunne bekræfte eller afkræfte
Einsteins hypotese om lyskvan-
tet. Det tog mere end 10 år før
hans model for den fotoelektri-
ske effekt blev verificeret gen-
nem forsøg. Men selv om den
fotoelektriske effekt viste sig at
fungere akkurat som Einstein
havde forudsagt, var der fortsat
skepsis over for hans grundidé,
lyskvantet. Siden hen blev lys-
kvantet, nu kaldet fotonen,
imidlertid til daglig kost for fy-
sikerne.

Einstein lod sig på ingen må-
de slå ud af den skepsis han
mødte fra fysiker-bjerget i
1905, og allerede to år efter
brugte han igen kvanteideen,
denne gang til at beskrive kry-
stallernes varmemæssige opfør-
sel ved lave temperaturer. Det
var det første skridt mod det
der siden blev til moderne fast-
stoffysik, men også denne Ein-
steinske idé skulle lagres før
den kunne slå an hos andre. 

Bohrs atommodel
Og så, i 1913, dukkede endnu
en kvante-entusiast op på sce-
nen. Den unge Niels Bohr hav-
de sat sig for at forstå det den-
gang ukendte atom. 

Bohrs udgangspunkt var et
sæt friske, eksperimentelle re-
sultater fra 1911 der dokumen-
terede at atomet var et slags
luftigt solsystem, med det me-
ste af atommassen koncentreret
i et lille område i midten (atom-
kernen). Man vidste også den-
gang at al positiv ladning var
koncentreret i atomkernen, og
at der uden om denne måtte
svirre et antal elektroner. Men
det var et åbent spørgsmål hvor
mange elektroner der var i ato-
met, hvordan de bevægede sig,
og hvordan strukturen af alt
dette skulle forstås. Og kunne
atomet i det hele taget være sta-
bilt?

Ligesom med varmestrålin-
gen kan klassisk fysik ikke give
noget rimeligt svar på disse
spørgsmål. Det klassiske atom
er faktisk ustabilt fordi dets
svirrende elektroner vil udsen-
de stråling (lys), og dermed mi-
ste energi, og følgelig spiralise-
re ind mod kernen på en lille
brøkdel af et sekund. Men hver-
dagens atomer er som bekendt
ganske stabile, så en realistisk
forklaringsmodel må indebære
at klassisk fysiske argumenter
bliver suppleret med noget an-
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Forskningsbaseret under-
visning er en frase som
Universitetsavisen bruger

så hyppigt og med så blind en
tro som var det et mantra. For
så vidt er der ikke noget galt
med dette ideal; det giver sig
selv at som det mest avancere-
de forum for uddannelse, burde
universitetet kunne levere un-
dervisning som rækker ud over
lærebøger og nedarvede truis-
mer.

Hvem kan levere undervis-
ning af denne høje standard?
Svaret er temmelig indlysende:
Forskere som er dybt engagere-
de i det stof de formidler. Pro-
blemet er at frasen ‘forsknings-
baseret undervisning’ som regel
bliver defineret på en måde
som erstatter den intellektuelle
virkelighed med systemtænk-
ning. ‘Forskningsbaseret under-
visning’ er undervisning som
bliver udført af de priviligerede
fuldtidsansatte med forsknings-
pligt.  

Hvis disse medarbejdere al-
tid underviste inden for deres
egne forskningsområder, ville
der ikke være noget problem.
Men dette er langt fra tilfældet;
især som sagerne står i dag. Når
deltidslærere, amanuenser og
lektorvikarer bliver sagt op el-
ler bliver begrænsede i deres
aktiviteter, elimineres mulighe-
den for undervisning på univer-
sitetsniveau inden for nogle
områder. Dette problem skjules
af den officielle definition –
‘forskningsbaseret undervis-
ning’ er forbeholdt undervisere
med forskningspligt.

Gratis forskning
Mange af os som står uden for
de fastansattes forjættede land
fordi vi aldrig lige var på det
rette sted på det rette tids-
punkt, har altid forsket alligevel
– men med svære handicaps.
De to største af disse er at vi
sjældent modtager betaling for
vores indsats, og at vores forsk-

ning ikke giver nogen status på
universitetet. Dette leder til en
situation som er ikke blot er
uretfærdig, men også ydmygen-
de.

På mit eget institut er der for
øjeblikket ingen penge til at be-
tale deltidslærere for vejled-
ning i forbindelse med projek-
ter og specialer eller undervis-
ning af overbygningskurser;
selv inden for områder hvor de
fastansatte ikke har den samme
ekspertise eller erfaring som en
af de deltidsansatte. Arbejdet
bliver uden tvivl udført af forsk-
ningspligtige undervisere –
men gør dette det til forsk-
ningsbaseret undervisning?

Det er dybt utilfredsstillende
at den akademiske planlægning
er blevet reduceret til en rykken
rundt på tal, og at de individu-
elle undervisere bliver define-
rede i henhold til den kategori
de tilhører snarere end i hen-
hold til deres potentielle bidrag
til instituttets intellektuelle liv.
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Tak til prorektor Joan
Conrad for en veloplagt
KUmmentar i sidste

nummer af Universitetsavisen
til Dansk Industris nye uddan-
nelsespolitiske debatoplæg
“Slip talenterne løs” . Dette bli-
ver i Joan Conrads kommentar
oversat til “Slip Dansk Industri
løs – og tæm talenterne”. Gan-
ske morsomt, hvis det ikke var
fordi situationen var så alvorlig
blandt andet for Det Naturvi-
denskabelig Fakultet på Køben-
havns Universitet.

Lad mig slå fast med det sam-
me at DI ikke lader sig slå til
jorden af de humanistiske køl-
leslag der altid truer med at
kvæle enhver uddannelsespoli-
tisk debat i Grundtvigs fædre-
land. DI er ikke imod humani-
ster. Samfundet har brug for
højtuddannede og dygtige hu-
manister, og stadig flere finder
og vil finde ansættelse i indu-
striens virksomheder. Al re-
spekt for det.

Og det er ikke bare noget vi
siger for at være høflige. DI har
for eksempel et samarbejde
med Filosofisk Institut på KU
om at formidle filosoffernes ev-
ne og kvalifikationer til en bred
kreds af danske virksomheder.

Men det ændrer ikke det for-
hold at uden tilstrækkelig ar-
bejdskraft med teknisk og na-
turvidenskabelig baggrund, vil
virksomhederne ikke i fremti-
den kunne skabe de værdier
der skal finansiere velfærds-
samfundet, herunder bevillin-
gerne til Københavns Universi-
tet. 

Nej, det går ikke
Det mest fortvivlende ved dis-
kussionen er den ‘laden stå til
holdning’ som også Conrads
kommentar udtrykker. Det går
jo nok alligevel. Nej, det går ik-
ke at vi uddanner dobbelt så
mange humanister som inge-
niører. Det bliver Danmark fat-
tigere af. Og nej igen, man kan
ikke substituere en ingeniør el-
ler kemiker med en humanist. 

Det er ærgerligt med alle de
nej’er. Ingen politikere kan lide
dem. De vil hellere sige ja til al-
ting. Ja til at de unges valg af
uddannelse alene skal styre
hvilke veje dansk forskning og
dermed det danske samfund
skal bevæge sig. 

Samfundet er jo også kunde
på universitetet. Derfor har vi
efterlyst at politikerne i højere
grad tager ansvar og træffer de

D E BAT ▼

KU tæmmer naturvidenskaben
Af Bjarne Lundager Jensen, 

forskningschef i Dansk Industri

beslutninger der skal til for at
uddannelsessystemet kan brin-
ges i samklang med samfundets
og virksomhedernes behov.

Joan Conrad skyder derimod
Dansk Industri en snæver plan-
økonomisk tænkning i skoene.
Vi kan næppe lave præcise
fremskrivninger af det fremtidi-
ge behov for medarbejdere med
bestemte uddannelser. Vi skal
ikke tilbage til Ritt Bjerregaards
totaldimensionering. Dertil er
arbejdsmarkedet alt for dyna-
misk. Men det er på de brede
fagområder muligt at skabe et
grundlag for en bedre politisk
dimensionering eller budgette-
ring af uddannelserne. Når nu
universiteterne ikke selv kan el-
ler vil foretage denne priorite-
ring.

KU svigter 
naturvidenskab
DI er særdeles bevidst om de
tiltag Københavns Universitet
gør for at tiltrække flere unge
til de naturvidenskabelige ud-
dannelser. Vi værdsætter hvert
eneste forsøg og hvert eneste
initiativ der iværksættes for at
gøre uddannelserne mere at-
traktive eller gøre unge bevid-
ste om fortræffelighederne ved

de naturvidenskabelige uddan-
nelser. Men vi er også pinligt
bevidste om de tiltag og den
prioritering der ikke foretages.

For Joan Conrad og KU vil jo
tilsyneladende ikke oppriorite-
re Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet på KU. Fakultetet er i de
seneste fire år blevet skåret
med én procent om året. Det er
ensbetydende med en
nedskæring i gode danske kro-
ner på i alt 50 millioner. I års-
værk er der tale om 110 VIP-
stillinger og 80 TAP-stillinger. I
det sidste budgetår foregik der
en reel omfordeling af midler
fra naturvidenskab til sam-
fundsvidenskab og jura. 

Man ved ikke om man skal le
eller græde. Det fakultet som i
de seneste 150 år har holdt
Københavns Universitet og

Danmark på det videnskabelige
verdenskort, sygner hen. Den
seneste akt i tragedien er at der
nu heller ikke længere er råd til
at holde Botanisk Have. Det
høje videnskabelige niveau har
igennem flere menneskealdre
medvirket til at skabe en række
teknologiske gennembrud som
Danmark fortsat lever af. 

Kære Joan Conrad. Det kan
jeg ikke selv med min allerbed-
ste vilje og med respekt for de
vanskelige økonomiske og le-
delsesmæssige forhold I opere-
rer under på KU, kalde støtte til
ingeniør- og naturvidenskab.
Derfor har vi svært ved at beva-
re optimismen. Derfor skal der
politisk handling til før det er
for sent. Så vi igen kan slippe
naturvidenskaben løs til gavn
for hele det danske samfund. ■

S Y N S P U N K T

■  FO R S K N I NG S BA S E R E T  U N D E RV I S N I NG

Ydmygende behandling 
af deltidslærere

Et levende universitet burde
være mere end blot en arbejds-
plads og en erhvervsskole. 

Hvis myndighederne tog
forskning som basis for univer-
sitetsundervisning alvorligt, vil-
le de have etableret en pulje
som satte de deltidsansatte i
stand til en gang i mellem at
supplere deres indtægt fra uni-
versitetsundervisningen og fær-
diggøre deres forskningsprojek-
ter. Men denne forskning er al-
drig blevet anerkendt – måske
for at deltidsansatte undervise-
re bare kan kasseres uden at
magthaverne får ondt i samvit-
tigheden. ■

Marlene R. Edelstein, ekstern
lektor, Engelsk Institut

Lad mig slå fast med det samme at DI ikke lader 

sig slå til jorden af de humanistiske kølleslag der 

altid truer med at kvæle enhver uddannelsespolitisk

debat i Grundtvigs fædreland.

Reformér de humanistiske fag 
“DI var for nylig på krigsstien med dramatiske udtalelser om kommende generationer af unges studievalg.

Udtalelserne (...) er ikke langt fra at nedlægge de humanistiske uddannelser for at få de unge tilbage til de

naturvidenskabelige og tekniske fag. (...) Jeg tror faktisk, at vi efterhånden bliver nødt til at erkende at der

er brug for at revidere de klassiske, humanistiske uddannelser.(...)Der er brug for uddannelser, der i langt

højere grad end i dag er en kombination af de såkaldt bløde og hårde fag.”  

Læserbrev af cand.mag. Tine Boe Johanssen. Politiken 19.10.
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Hensynet til kollegaerne
vejer tungere end hen-
synet til videnskaben.

Det er tilsyneladende situatio-
nen på Københavns Universitet,
og det kan samfundet ikke være
tjent med.

På Det Humanistiske Fakultet
har man besluttet at de økono-
miske problemer skal løses ved
at man ikke uddeler nogle
ph.d.-stipendier de næste to år.
Den løsning er hul i hovedet.
Hvordan i al verden kan man
forestille sig at Københavns
Universitet skal drive forskning
og undervisning ‘indtil højeste
videnskabelige niveau’ (som
der står i universitetsloven) når
man uden at blinke smider to
årganges talentmasse ud af vin-
duet. Hvis en fodboldklub gjor-
de noget lignende, så blev den
ikke liggende i superligaen ret
længe.

Under al kritik
Men hvad tænker ledelsen da
på? Jo, de tænker på deres kol-

legaer. Fakultetsledelsens top-
prioritet er at der ikke må
skæres ned på de fastansatte.
Det vil sige at man ikke laver en
kvalitativ vurdering af hvem
der er dygtig underviser, og
hvem der får udgivet sine forsk-
ningsresultater. I stedet priori-
terer man sine ressourcer efter
folks ansættelsesforhold. 

I en fodboldklub ville det sva-
re til at man satte holdet ud fra
hvilken type kontrakt de enkel-
te spillere havde, og ikke efter
hvor gode de var til at spille
fodbold.

Dermed fører Det humanis-
tiske Fakultet en forkert perso-
nalepolitik der er skadelig for
både undervisning og forsk-
ning. For lidt og for dårlig un-
dervisning, nul-forskning og
slendrian hører til dagens or-
den. Uanset hvad må det til en-
hver tid være fakultetetsledel-
sens opgave at varetage de
overordnede interesser, også i
lidt magrere år. 

Det er derfor under al kritik

■  S PA R E P L A N  PÅ  H U M A N I O R A

Klar til nedrykning
at fakultetet har signaleret at
man dybest set ikke tager forsk-
ningsforpligtelsen alvorligt.
Den forfejlede administration
bør dog ikke ramme gruppen af
ph.d.-ansøgere. Der må findes
en løsning, enten på KUA eller
igennem en alternativ pulje så
vi ikke taber flere års forsker-
kandidater på gulvet.

Det er at svigte videnskaben
og at ødsle med skattekronerne
når Det Humanistiske Fakultet
nægter at lave kvalitative prio-
riteringer blandt de ansatte, og
nægter at uddanne nye forske-
re. ■

Thomas Køhler og Anders Lundt
Hansen. Begge er uddannet som
cand.mag. på fakultetet og stiller
op til Folketinget ved næste valg
for Det Radikale Venstre.

De studerende på filosofi
har på et stormøde den
26. september i år ved-

taget en resolution som prote-
sterer over fagets profil (se Uni-
versitetsavisen nummer 15).
Der er en efter de studerendes
opfattelse “helt utålelig ubalan-
ce” mellem filosofiens to fag-
traditioner; den “analytiske” og
den “kontinentale”. Instituttet
er efter de studerendes opfat-
telse langt fra at være et re-
præsentativt universitetsinsti-
tut for filosofi.

Af referatet fremgår det at
der var 87 fremmødte til stor-
mødet, at 77 af de fremmødte
stemte for resolutionen, tre
imod, mens syv ikke stemte.

Man kan med rette spørge sig
hvordan det har kunnet komme
så vidt?

Hvordan er studenteropinio-
nen blevet så eklatant oprørsk?
Hvorfor al den ballade på filo-
sofi?

Angelsaksisk nedgøring
af kontinentalfilosofi
Diskrepansen imellem på den
ene side hvad filosofi er, og
hvad de studerende interesse-
rer sig for, og på den anden side
hvad der undervises og forskes
i på universiteternes filosofiske
institutter, er ikke ny. 

Gennem det meste af det 20.
århundrede har den engelsk-
amerikanske afart af filosofien,
som kaldte sig selv analytisk,
institutionelt fået plads som
herskende fagideologi her i lan-
det. Lige så længe har det været
almindeligt accepteret at ned-
gøre og nedprioritere al anden
(f.eks. tysk og fransk) filosofi
uden saglig begrundelse. Der er
kildemateriale nok at konsulte-
re for den undrende.

En af mine nu pensionerede
kolleger har kaldt sig selv en
mønsterelev af professor Jør-
gen Jørgensen hvad angik den
tyske idealisme. Han noterede i
sin studietid omkring 1945-50
simpelthen alt ned som blev
sagt i Jørgensens forelæsninger
om Fichte, Schelling og Hegel.
Det beløb sig til følgende: “Det
er svært at finde ud af hvad de
har ment. Men noget må de vel
have ment.” (Se beretningen i:
Exil, Nummer 2, 1971.)

Hvad man ikke kunne lære af
professoren i København, det
kunne man lære af professoren
i Århus. For Justus Hartnack
supplerer så udmærket Jør-
gensen i sin bog Filosofiens hi-
storie (gennem årtier brugt i fi-
losofikum-undervisningen)
med en kort oversigt over nyere
filosofi på kontinentet. Husserl
og Merleau-Ponty behandles

over godt en halv side hver. I
forbindelse med Husserl hed-
der det: “Fænomenologien har
ikke qua fænomenologi bidra-
get på nogen betydningsfuld
måde til løsningen af filosofiske
problemer” (udgaven Kbh.
1992, p. 219). Imod Merleau-
Ponty fremføres at “henvisning-
er til psykologiske eksperimen-
ter er dominerende” (op.cit., p.
220).

Og hvis man endelig ville ha-
ve det hele med, så kunne man
lære af professoren i Odense
hvad man måtte savne hos Jør-
gensen eller Hartnack. I bogen
Filosofi og samfund fra 1968
kan David Favrholdt oplyse at
“Heideggers ontologi” er
“dårlig filosofi” (p. 61) og byg-
ger på “yderst tvivlsomme po-
stulater” (p. 62).

Reaktion mod anglomani
Til disse skriftlige behandlinger
af filosoffer fra andre kulturer
end den angelsaksiske kommer
så den mundtlige fremstilling.
Her har autoriterne heller ikke
været tilbageholdende. Filosof-
fer som de nævnte, og med dem
mange andre fra Nietzsche til
Derrida, og filosofiske retning-
er som eksistensfilosofi, herme-
neutik eller dekonstruktion,
har – om overhovedet – fundet
omtale som sludder, nonsens,
gakgak, lokumslæsning, per-
versitet, og så videre. Og jeg ci-
terer kun offentlige tilkendegiv-
elser.

Institutionelt reagerede man
forskelligt. I Århus blev harmen
over filosoffernes hårdnakkede
anglomani til sidst så stor at
nogle professorer fra andre fag
gik sammen om at oprette et
helt nyt Institut for Idéhistorie
med teologen Johannes Sløk
som professor. Mange har lært
filosofi af idéhistorikerne, hos
Lars-Henrik Schmidt eller
Hans-Jørgen Schanz. Eller hos
teologer som K. E. Løgstrup el-
ler Jørgen K. Bukdahl. Eller hos
romanister som Per Aage
Brandt eller Svend Johansen. I
Odense har man oprettet et
Center for Religionsstudier
med filosofi som centralt stu-
dieelement. 

Og på de filosofiske institut-
ter? Tja, der sørgede man for at
have en enkelt person til at tage
sig af  ‘det andet’.

Længe leve de 
studerende
Der har lydt forargede røster i
anledning af at nogen har anty-
det at fagideologi skulle være
baggrund for instituttets nylige
forbigåelse af den formentlig
højst kvalificerede ansøger no-

gensinde med baggrund i tysk-
fransk filosofi (Dan Zahavi,
red.)

Forargelsen må skyldes at
den herskende ideologi efter-
hånden har hersket så længe at
man ikke mere lægger mærke
til dens herredømme.

Der er endda lærere på filo-
sofi som skriftligt har udtrykt
forargelse over at de studeren-
de har mødtes og ytret sig om
hvad de vil. I en sådan situation
er der grund til at rose de stu-
derendes mod.

Hvis nogen skulle forarges
over mig i den anledning, så må
jeg svare at jeg faktisk har mere
tillid til de studerendes døm-
mekraft end til den faglighed
som er på niveau med de oven-
for citerede professorale be-
læringer. ■

Søren Gosvig Olesen, lektor i filo-
sofi på Institut for Filosofi,
Pædagogik og Retorik.

■  BA L L A D E N  PÅ  F I L O S O F I

Anglomani 
som fagideologi

Kære Mogens Lykketoft
Tak for en inspirerende
konference den 27. okto-

ber omhandlende Det rummeli-
ge arbejdsmarked.

I din åbningstale og flere an-
dre gange i løbet af dagen fik vi
fortalt at der var fastsat et mål-
tal på 3.5 procent svarende til
ca. 6000 mennesker som skulle
ansættes i fleksjob eller lignen-
de inden for det statslige ar-
bejdsmarked. Der har sandelig
også være tid til at lave en bog
på 127 sider som vejledning til
hvordan man så gør det! 

Det er et prisværdigt initiativ
som jeg dybest set er fuldstæn-
dig enig i, men som fællestil-
lidsrepræsentant for HK-kontor
på Københavns Universitet har
jeg allerede indset at vores an-
del af det måltal aldrig bliver
andet end ønsketænkning som
vores hverdag ser ud lige nu.
Og hvorfor så det, vil du sikkert
spørge. Spørgsmålet besvarer
jeg selv med følgende.

Fyringer skaber ikke 
motivation
På universitetet og sikkert også
mange andre steder går vi kon-
stant rundt med truslen om fy-
ringer på grund af de økonomi-

ske problemer vi har hængende
over hovedet. Så er der under-
skud på 13 millioner på det ene
fakultet og så 20 millioner på et
andet. Når over 80 procent af
budgettet bruges til netop løn-
ninger, så behøver man ikke at
have studeret på universitetet
for at kunne regne ud at penge-
ne skal findes ved personale-
nedskæringer, manglende gen-
besættelser af stillinger og så vi-
dere. 

Det betyder med andre ord at
de tilbageværende skal vareta-
ge de opgaver som ikke bare
kan udelades i det daglige ar-
bejde, og hvilke opgaver der ik-
ke skal laves, har vi jo stadig ret
til at spørge ledelsen om! 

Derfor, kære Mogens Lyk-
ketoft, er det ikke svært at for-
stå hvorfor mine kolleger ikke
er særligt motiverede for at by-
de nye kolleger velkomne i
fleksjob i en situation hvor de
samtidig konstant går rundt
med truslen om deres egen fy-
ring hængende over hovedet.
Hvor skal motivationen komme
fra til at være smilende og ven-
lig og sætte en fleksjobber ind i
det arbejde som denne for-
mentlig fremover skal udføre
efter bedste evne når man selv

er blevet fyret? (en anden gang
kan vi snakke om det psykiske
arbejdsmiljø!) 

Du kan gøre det bedre
Du spurgte i din åbningstale,
med et citat fra statsministeren,
om vi ikke kunne gøre det bare
lidt bedre. Mit svar må være:
Det kan vi måske godt, men så
må du også gøre dit arbejde, for
eksempel i forbindelse med fi-
nansloven for 2001, lidt bedre
ved at give os ro på universite-
terne til at udføre det arbejde vi
både som teknisk administra-
tivt ansatte og som lærere og
forskere er ansat til.  

Dette kan kun ske ved at give
os budgetmæssig ro i en årræk-
ke. Så skal vi også nok ansætte
vores del af fleksjobberne, er
jeg sikker på. ■

Ingrid Kryhlmand, Fællestillids-
repræsentant for HK-ansatte ved
Københavns Universitet.

■  Å B E N T  B R E V  T I L  M O G E N S  LY K K E TO F T

Fyringer og fleksjob 
kan ikke forenes

DELTAG I DEBATTEN

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

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

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

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

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

Deadline: se kolofonen på side 2.
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Boliger

▼ Boliger søges

Område: København Ø

Periode: Snarest og for en læn-

gere periode.

Størrelse: Min. 2 vær.

Beboer: Gæsteforsker m. familie.

Husleje: Efter aftale.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Peter Nielsen, tlf. 8942

4458, e-mail: litpn@hum.au.dk.

Område: København

Periode: Snarest og for en læn-

gere periode

Størrelse: Min. 2 vær.

Beboer: K adjunkt.

Husleje: Ca. Kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Asien-Instituttet, tlf.

3532 8822, 

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

Område: København

Periode: Fra 19/11-00 til 19/12-00.

Størrelse: 1 vær.

Beboer: Islandsk M gæsteforsker. 

Kontakt: Carsten Elbro, e-mail:

balsi@khi.is.

Area: Near city

Period: From mid. Nov./start Dec.

onwards.

Equipment: Furnished or not,

non-smoking flat.

Tenant: F PhD-student.

Rent: Around kr. 2.000 per

month.

Contact: E-mail:

clatruffe@zi.ku.dk, 

tel. 3532 1346.

Område: København/

Frederiksberg

Periode: Min. 1 år.

Størrelse: Min. 2-vær. lejl.

Beboer: Dansk K ph.d.-stud., ik-

ke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Kristine K. Jensen, 

tlf. 3814 2665, e-mail:

kkj@dlc.ku.dk.

Area: Lyngby/Copenhagen

Period: 1-2 years or longer.

Size: 2-3 roomed apartment or

the like.

Equipment: Furnished/un-

furnished.

Tenant: Scottish professor.

Contact: Mhairi McIntyre, 

tel: 4525 2684/2681 9294, 

e-mail: mhm@ibt.dtu.dk.

Område: Østerbro, Hellerup,

Charlottenlund, Lyngby

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

Størrelse: 2-4 vær. lejlighed 

(75-100 kvm.).

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Norsk postdoc m. kone

og barn (ikke-rygere).

Husleje: Kr. 6.000-8.000 pr. md.

inkl. varme, vand og el.

Kontakt: Brian MacKenzie, 

tlf. 3396 3403, e-mail:

brm@dfu.min.dk.

▼ Boliger udlejes

Område: Vesterbro

Periode: Fra 1/2-01 til 1/5-01.

Størrelse: Værelse, 20 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, adg. til

køkken/bad.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Lotte Urfe, tlf. 3331

2815, e-mail:

llurfe@hotmail.com. 

Område: Lyngby, ved stationen

Periode: Efter aftale fra 1/1-01.

Størrelse: Små et-værelses lejl. 

af forsk. str.

Udstyr: Fuldt møbleret med toi-

let/bad og mini-køkken.

Beboer: Udenlandske gæstefor-

skere.

Husleje: Kr. 3.000-4.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 4593 7475 el. fax

4593 7471.

Område: Vestskoven, Alberts-

lund

Periode: Fra 1/1-01 til (sen)som-

mer.

Størrelse: Hus, 95 kvm.  

Udstyr: Helt el. delvist møbleret,

have.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md. ekskl.

el.

Kontakt: Kirsten Ewers, e-mail:

keanan@loxinfo.co.th med cc:

til slyngborg@hotmail.com. 

Område: Vanløse v. 

Damhusengen

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

Størrelse: Villalejlighed, 125 kvm.

Udstyr: Møbleret m. spisekøkken,

stor terrasse.

Beboer: Ikke-rygere, fx børnefa-

milie.

Husleje: Kr. 9.500 pr. md., inkl.

vand, varme og el.

Depositum: Kr. 9.500. 

Kontakt: Tlf.: 3874 8430, e-mail:

ikp@sociology.ku.dk.

Område: City, Købmagergade

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

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Fuldt møblereret

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. inkl.

vand, el og varme.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Kontakt: Lene Østermark-Johan-

sen, tlf. 3333 9222, e-mail:

oesterm@hum.ku.dk.

Stillinger 

▼ Jura

Undervisningsassistenter
(manuduktører)
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på 1.-3.

årsprøve i fagene: Offentlig

Ret, Folkeret, Ejendomsret.

Omfang: Afhængig af fag.

Ansøgning: Skema findes på

www.jur.ku.dk/ansoegnings-

skema.

Ansøgningsfrist: 9/11-00 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/generelt/.

Eksterne lektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Formueret, Ejendoms-

ret, Obligationsret og Rets-

lære.

Omfang: Afhængig af fag.

Ansøgningsfrist: 9/11-00 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: EU-konkurrenceret og

Grundlæggende IT-ret.

Omfang: 40 timer.

Ansøgningsfrist: 9/11-00 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Samfundsvidenskab

Undervisningsassistenter
Sted: Inst. for Antropologi.

Indhold: Regional Etnografi, 2.

sem. og Regionalmoduler:

Middelhavs- og Østasiatisk om-

råde, 5.-8. sem. Undervisning,

vejledning og opgaveretning.

Omfang: 2 stillinger a 100 kon-

frontationstimer og 2 stillinger

a 35 konfrontationstimer. 

Ansøgning: Bilagt CV og for

regionalmodulerne tillige for-

slag til kursusplan.

Sendes til: Studielederen, Inst.

for Antropologi.      

Ansøgningsfrist: 16/11-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnssekretær Bente Jensen,

tlf. 3532 3467 el. studieleder

Inger Sjørslev, tlf. 3532 3494.

▼ Sundhedsvidenskab

Registrator
Sted: Medicinsk Historisk Mu-

seum, Afd. for Medicinhistorie,

Inst. for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Registrering af museets

samlinger af medicinhistoriske

genstande primært med hen-

blik på oprettelse og imple-

mentering af registreringsruti-

ner og gen-registrering af de

bestående samlinger. Arbejdet

omfatter også egentlig kurate-

ring, herunder indsamling af

kulturhistoriske informationer.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse inden for de histori-

ske/etnologiske (el. tilsv.) fag-

områder, bred erfaring med

museal registrering og kurate-

ring. Erfaring med registrering

af naturvidenskabelige og me-

dicinske samlinger vil være en

fordel.  

Omfang: 20 t./u.

Ansøgningsfrist: 10/11-00 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt Personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Adjunkt
Sted: Medicinsk Anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Forskning i membran-

trafik, ekspression af fluoresce-

rende fusionsproteiner og kon-

focalmikroskopi. Der er ingen

undervisning knyttet til stillin-

gen.

Kvalifikationer: Ph.d. eller tilsva-

rende. Se stillingsstrukturcirku-

læret på www.ku.dk/regel/in-

dex.html.

Til besættelse: 1/1-01.

Omfang: 2 år.

Ansøgningsfrist: 16/11-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.

sund.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

▼ Humaniora

Eksterne lektorater
Opslås under forudsætning af

fornøden bevilling 

Sted: Inst. for Film- og Medievi-

denskab.

Til besættelse: 1/2-01.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om og dokumentation af fagli-

ge kvalifikationer og evt. un-

dervisningsvirksomhed. Bilagt

en fuldstændig publikationsli-

ste og angivelse af hvilke

skriftlige arbejder der ønskes

inddraget i bedømmelsen. Bi-

lag sendes i 3 eks.

Sendes til: Studielederen ved In-

stitut for Film- og Medieviden-

skab, Njalsgade 80, 2300 Kbh.

S.

Ansøgningsfrist: 17/11-01.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Eva Jørholt, tlf. 3532 8112.

▼ Naturvidenskab

Postdoc position 
(adjunkt)
Place of employment: Geological

Institute.

Contents: Position in an interdi-

sciplinary team for study of so-

lid-solution formation in calci-

te using wet chemistry and sur-

face-sensitive techniques as

part of a European collaborati-

on. 

Qualifications: PhD. required in

aqueous geochemistry or

physical chemistry or mineralo-

gy or solid-state physics. 

Period of employment: The job is

for 1 year + 6 months at the 

Interface Geochemistry Lab,

Copenhagen with 18 months

continuation possible at For-

schungszentrum Rossendorf,

Germany. 

Deadline for applications: 

15/12-00, at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/ or

contact e-mail: stipp@geo.

geol.ku.dk, tel. +45 3532 2480. 

TAP-Stillinger

Rettelse
Vedrørende stillingen som biblio-

teksass./overass. ved Carsten

Niebuhr Instituttet for nær-

orientalske studier opslået i

avis nr. 16: Stillingen blev fejl-

agtigt opslået som biblioteks-

ass./overass. Den skulle rette-

ligt have været opslået som

bibliotekar med ansættelse ef-

ter overenskomst ml. Finansmi-

nisteriet og Bibliotekarforbun-

det. 

Ansøgningsfristen forlænges her-

efter til den 28/11-00. 

Stillingen kan ses på:

ku/dk/led/stillinger/.

Faglært snedker 
Sted: Zoologisk  Museum.

Indhold: Selvstændigt fagarbejde

af meget varierende opgaver.

Moderne snedkerværksted stil-

les til rådighed.

Kvalifikationer: Faguddannet

snedker/tømrer/møbelsnedker.

Til besættelse: 1/12-00.

Ansøgning sendes til: Direktio-

nen, Zoologisk Museum, Uni-

versitetsparken 15, 2100 Kbh.

Ø.

Ansøgningsfrist: 10/11-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Udstil-

lingsleder Kay W. Petersen, tlf.

3532 1063.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent 
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Eksamensadministration

og layout af instituttets inter-

ne meddelelsesblad.

Kvalifikationer: Allround kontor-

uddannelse; indgående kend-

skab til WordPerfect, kendskab

til PageMaker og FrontPage en

fordel; engelskkundskaber.

Ansøgningsfrist: 10/11-00.

Opslaget fuld ordlyd: Se

ku.dk/led/stillinger. 

Institut- og 
studienævnssekretær –
barselsevikariat
Sted: Asien-instituttet.

Indhold: Sekretær for institut- og

studieleder, udarbejdelse af

budget/regnskab samt recepti-

onsarbejde. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, flair for tal, engelskkund-

skaber, samt kendskab til Mi-

crosoft programmer.

Til besættelse: 16/11-00 el. senest

1/12-00.

Ansøgningsfrist: 8/11-00, kl.

12.00.

Studievejledere
Sted: Inst. for Film- og Medievi-

denskab.

Indhold: Vejledning af nuværen-

de og kommende studerende

om studie-ordninger, optagel-

sesregler, SU, m.m.; afholdelse

af informations- og erhvervs-

vejledningsmøder; deltagelse i

Studienævnets møder.

Kvalifikationer: Et par års studie-

erfaring fra instituttet.

Til besættelse: Pr. 1/2-01.

Omfang: 1-2 stillinger a 250 ti-

mer/semester i 2 år med mulig-

hed for forlængelse.

Ansøgning sendes til: Studie-

nævnssekretær Inger Mahler

el. lægges i Studienævnets

postboks.

Ansøgningsfrist: 17/11-00, kl.

15.00. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Eva Jørholt, tlf. 3532 8112,

el. studievejleder Pil Gundelach

Brandstrup, tlf. 3532 8105.

Fuldmægtig
Sted: Økonomisk Kontor, Det Ju-

ridiske Fakultet.

Indhold: Udvikling af fakultetets

budgetstyring; udarbejdelse af

budget, regnskab og virksom-

hedsregnskab, samt indtægts-

dækket virksomhed. 

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse, gerne prak-

tisk administrativ erfaring fra

en uddannelsesinstitution

el.lign. Gode formuleringsev-

ner, flair for EDB og gerne

kendskab til Excel og Access på

brugerniveau.

Ansøgningsfrist: 23/11-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Receptionist/
Overassistent – vikariat
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Til besættelse: 15/11-00. 

Omfang: 1 år.

Ansøgningsfrist: 10/11-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Sekretær for 
universitetsdirektøren –
barselsvikariat
Indhold: Håndtering og klargø-

ring af direktørens post; forbe-

redende sagsbehandling; tele-

fonpasning; kalenderstyring;

skriveopgaver; rejsebestillin-

ger; mødeplanlægning; udar-

bejdelse af mødemateriale; op-

følgning på ledelsesbeslut-

ninger. 

Kvalifikationer: Kendskab til

journalisering er fordel. 

Til besættelse: 1/12-00.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Att. Personalekontoret,

Nørregade 10, 1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/11-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef John Martinsen, tlf.

3532 2616, el. ekspeditions-

sekretær Birgitte Jørgensen,

tlf. 3532 2613.

Øvrige stillinger

Fulbright Visiting 
Professor
Sted: University of Minnesota.

Indhold: Undervisning i dansk

sprog, litteratur og/eller kultur

og i skandinavisk litteratur og

kultur.  

Kvalifikationer: Ansættelse som

adjunkt, lektor, docent eller

professor ved en dansk højere

læreanstalt, engelsk på højt ni-

veau. Dansk statsborgerskab

(ikke dobbelt dansk-ameri-

kansk el. green card).

Retningslinier
Som overordnet princip bringes kun meddelelser fra Københavns Universitet, Forsknings-

ministeriet og -rådene samt Rektorkollegiet. Alle meddelelser og stillingsopslag bringes

kun i stikordsform med angivelse af en adresse og telefonnummer, hvor man kan få yder-

ligere oplysninger. Afleveringsfrist fremgår af kolofon på side 2.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Omfang: Efterårssemestret 2001.

Ansøgning: Bilagt forslag til un-

dervisningsplan. Ansøgnings-

skema fås ved indsendelse af

frankeret (250 g) svarkuvert. 

Sendes til: Fulbright Kommissio-

nen, Fiolstræde 24, 3. sal, 1171

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 17/11-00 kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Marie Mønsted, tlf.

3312 8223.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.daf-fulb.dk.

Ph.d.-stipendier

Ph.d.- subsidiært 
kandidatstipendiater
Sted: Tandlægeskolen, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Stillingerne er forsk-

ningsmæssige kvalificeringsstil-

linger med henblik på erhver-

velse af ph.d.-graden. Stilling-

erne omfatter henholdsvis

odontologisk ældreforskning

med tilhørende undervisning

og forskning i odontologi og

undervisning inden for områ-

det. Projekterne udføres ved

Tandlægeskolen eller et dertil

knyttet center under ledelse af

en fakultetstilknyttet vejleder. 

I kandidatstipendiet indgår

forpligtelse til at udføre pålag-

te arbejdsopgaver, typisk un-

dervisning i indtil 20% af ar-

bejdstiden. 

Kvalifikationer: Ansøgere der tid-

ligere har været ansat i en for-

skerstilling i 2 1/2 år el. mere

kan normalt ikke komme i be-

tragtning. 

Til besættelse: 1/1-01 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se www.

sund.ku.dk el. kontakt Perso-

nalekontoret, tlf. 3532 2645.

Stipendier

British Chevening 
scholarships 2001/2002
Target group: Any Danish citizen

(including those from Green-

land and the Faroe Islands)

preferably between 24 and 35

years of age who has either

completed six semesters of stu-

dy at a university; or who is a

member of the academic staff

at a university or research in-

stitution; or who is already 

established in a profession but

wishes to supplement existing

qualifications, including those

working in the private sector.

Support: British Chevening Scho-

lars are highflying young

Danes who want to further

their studies within specified

subject areas (see Applications

below) at postgraduate level,

Master’s degree or equivalent,

or to carry out postgraduate

research at a British university

or similar educational estab-

lishment.

One of these scholarships will be

awarded for study at Cam-

bridge University. Another

Scholarship will be made to a

pharmaceutical candidate who

intends to carry out research

on central nervous system di-

seases. 

It is not necessary for candidates

to have already obtained a 

place at a British academic in-

stitution before they apply for

a Scholarship. Candidates will,

however, be responsible for

placing themselves at an insti-

tution before the start of a

scholarship award. 

Applications: Full details, includ-

ing list of academic disciplines

eligible for these awards, and

application forms can be found

at www.britishembassy.dk or

at the British Council, Copen-

hagen, tel. 3336 9400.

Deadline for applications: 

15/12-00.

P. Carl Petersens Fond
Støtte: Til fremme af videnskabe-

lige studier, undersøgelser og

arbejder inden for lægeviden-

skaben, navnlig sådanne der

kan blive til gavn for syge eller

tjene til forebyggelse af syg-

dom. I 2001/2002 kan uddeles

1-2 kandidatstipendier og en-

kelte introduktionsstipendier

på op til 6 md. til fritagelse for

rutinemæssige forpligtelser i

f.m. planlægning og udførelse

af klinisk forskning.

Kvalifikationer: Oplyses man. 

og ons. kl. 10.30-13.00 på tlf.

3331 5849.

Ansøgning: Angiv hvilken kate-

gori du vil søge og send fran-

keret svarkuvert til nedenstå-

ende adresse.

Sendes til: P. Carl Petersens Fond,

Sekretariatet, Vesterbrogade

10, 2., 1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 31/1-01 kl.

12.00.

Scolarstipendier
Målgruppe: Lægestuderende der

under vejledning ønsker at ar-

bejde med en videnskabelig

opgave. Stipendier søges af

vejleder og studerende til et

konkret projekt.

Støtte: For studerende, der fra-

meldes studiet og ikke modta-

ger SU, er stipendiebeløbene

p.t. på kr. 6.500 pr. md. og til-

deles for et år, i særlige tilfæl-

de for en kortere periode, dog

min. 6 md. For hele perioden

kan desuden efter ansøgning

ydes indtil kr. 15.000 til forsk-

ningsomkostninger der ikke

dækkes på anden måde. For

mindre end 12 md. reduceres

beløbet forholdsmæssigt.

Ansøgning: Ansøgningsskema

kan fås ved fremsendelse af

adresseret og frankeret svar-

kuvert i u-foldet A4-format til:

P. Carl Petersens Fond, Sekreta-

riatet, Vesterbrogade 10, 2,

1620 Kbh. V. 

Ansøgningsfrist: 31/1-01, kl.

12.00.

Gigtforeningens 
forskningsstipendium
Støtte: På www.gigtforeningen.

dk er der forslag til forsknings-

emner og -steder.

Til besættelse: 1/4-01 el. snarest

derefter.

Omfang: Stipendiet bevilges for

1 år, men kan efter ansøgning

eventuelt forlænges i yderlige-

re 1+1 år.

Ansøgning: Skema og yderligere

oplysninger kan fås hos Ma-

rianne Pagels, tlf. 3977 8000 el.

hentes fra www.gigtforenin-

gen.dk. 

Sendes til: Forskningsrådet, Gigt-

foreningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 18/1-01 kl.

12.00.

Tildeling: Finder sted ult. marts

2001.

Legater

Adalbert Gade og
hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning ved uddelingen

har modtaget direkte besked

fra SU-kontoret. Der er uddelt i

alt kr. 215.000 i 20 portioner a

kr. 10.000-14.000.

Thomas Corneliussens
Mindelegat
Målgruppe: Ansøgere i det tidli-

gere Svendborg amt skal fore-

trækkes.

Støtte: Kr. 3.000 til uddeling til

unges videreuddannelse på

KVL el. KU for at opnå af-

gangseksamen el. universitets-

grad.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Fyns Amtsråd, Legat-

udvalget, Amtsgården,

Ørbækvej 100, 5220 Odense

SØ.

Ansøgningsfrist: 15/11-00.

Det Oehlenschläger-
Tégnérske Stipendiefond
m.fl. 
Målgruppe: Studerende ved KU

el. andre højere læreanstalter i

Københavnsområdet. Medlem-

mer af Studenterforeningen er

fortrinsberettigede.

Støtte: Til Studier ved universite-

ter og andre højere læreanstal-

ter i de nordiske lande. 

Ansøgning: Intet skema. Bilagt

relevant dokumentation.

Sendes til: Advokat Joachim

Brøns, Skovbakkevej 73, 8800

Viborg.

Ansøgningsfrist: 12/11-00.

Nord/Syd Rejsepuljen 
Målgruppe: Specialestuderende

ved Københavns Universitet.

Støtte: Til flybillet, rejseforsikring

og vaccinationer, maks. kr.

10.000, til min. 2 måneders op-

hold i 3. verdens land til

Nord/Syd relateret speciale. 

Ansøgning: Skema fås hos

Nord/Syd koordinator Hanne

Sørensen, tlf. 3532 2586, e-

mail: n-s.research@teol.ku.dk

el. på www.teol.ku.dk/north-

south, se travel grants.

Ansøgningsfrister: 1/12-00, 

1/2-01, 2/5-01, 1/9-01, 1/12-01.

Tildeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningfrist.

Viggo Brøndal og hustrus
legat
Målgruppe: Unge sprogviden-

skabsfolk (på kandidat- og

ph.d.-niveau) fortrinsvis med

fransk som hovedfag eller med

almen lingvistik som interesse

og med udpræget videnskabe-

lig tilbøjelighed til fortsat stu-

dium af sprogvidenskab.

Støtte: Til forskningsrejser, publi-

cering el. andet tilsvarende

formål til fremme af forsknin-

gen.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om navn, adresse, personnum-

mer, uddannelse og forsknings-

baggrund og en præcis, men

kortfattet projektbeskrivelse

samt budget. 

Sendes til: Viggo Brøndal og

hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Romansk Institut, KUA,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 30/11-00 kl.

12.00.

Overlæge, dr.med. Alfred
Helsted og hustru,
dr.med. Eli Møllers legat
Målgruppe: Medidicinske kandi-

dater der søger videregående

uddannelse. Medlemmer af le-

gatstifterens slægt har fortrins-

ret.

Ansøgning: Indehl. udførlige og

attesterede oplysninger.

Sendes til: Advokat Hans Fischer-

Møller, Købmagergade 3, 1150

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-00.

Civilingeniør Holger Ra-
bitz og hustru Doris May,
født Philips Mindelegat
Målgruppe: Polytekniske og me-

dicinske kandidater til studier

over specielle emner.

Støtte: Kr. 135.000 uddeles i 2-4

portioner.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

ved journalen på fakultetskon-

toret (lokale 9.1.34 på Panum

Instituttet), ved fremsendelse

af frankeret svarkuvert til fa-

kultetskontoret på ovennævn-

te adresse el. ved henv. på e-

mail: leh@adm.ku.dk. 

Indehl. redegørelse for støttens

formål, bilagt CV (maks. 1 s.),

projektbeskrivelse (maks. 5 s.),

fortegnelse over de seneste 5

års publikationer og et resumé

(maks. 1/2 s.). Sendes i 2 eks.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Sundhedsvidenskabeligt

Fakultet, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/11-00, kl.

12.00.  

Dr.med. Villiam 
Christiansen og Hustru
Helene Sophie Christian-
sen f. Bechs Legat
Målgruppe: Viderekomne medi-

cinske og kirurgiske kandidater

der ikke er fyldt 35 år som har

gennemgået turnustjeneste el.

anden hospitalstjeneste.

Støtte: Et beløb på kr. 70.000 som

samlet eller delt udbetales til

videre uddannelse under op-

hold i udlandet. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

ved journalen på fakultetskon-

toret (lokale 9.1.34 på Panum

Instituttet), ved fremsendelse

af frankeret svarkuvert til fa-

kultetskontoret på ovennævn-

te adresse el. ved henv. på e-

mail: leh@adm.ku.dk.

Indehl. oplysninger om ansøge-

rens uddannelse og videnska-

belige kvalifikationer, udførlig

beskrivelse af den pågældende

rejses mål, formål, tidspunkt

og varighed. Endvidere må op-

lyses om der er søgt el. opnået

støtte andetsteds. Bilagt CV og

resumé (begge maks. 1 s.). Sen-

des i 6 eks.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/11-00, kl.

12.00.

Zoologisk Rejse- og 
ekskursionsfond
Målgruppe: (Fortrinsvis yngre)

DNF-medlemmer.

Støtte: Zoologiske studierejser.

Ikke kostudgifter.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om rejsens formål, budget

samt evt. udtalelse fra vejleder

el.lign.

Sendes til: Dansk Naturhistorisk

Forening, c/o Zoologisk Mu-

seum, Universitetsparken 15,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 16/11-00.

Uddeling: Besked gives medio

december. 

Forskningsstøtte

Eva og Robert Voss
Hansens Fond
Målgruppe: Forskningsprojekter

som udgår fra en afdeling un-

der KU har fortrinsret.

Støtte: 5 portioner a ca. kr.

20.000 til basal og klinisk forsk-

ning i medikamentel behand-

ling af hjerte-, kredsløbs- og

nyresygdomme.

Ansøgning: I tre eks. indel. CV,

publikationsliste, projektbe-

skrivelse (maks. 5 s.) og bud-

get.

Sendes til: Formand for fondsbe-

styrelsen, prof. dr.pharm. Sten

Christensen, Farmakologisk In-

stitut, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 27/11-00.

Møder 

Møde i Polymorfien
Emne: Fosfolipidantistof-syn-

drom – en opdatering ved Ni-

els H.H. Heegaard, Auto-

immunafdelingen, SSI.

Tid: 7/11-00, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, bygn. 37, frokost-

stuen. 

Dansk Selskab for 
Miljøkemi
Møde

Emne: Bromerede flammehæm-

meres miljøkemi, anvendelse,

regulering og forekomst i mil-

jøet med særlig fokus på dan-

ske forhold.

Oplægsholdere: Bent Halling-

Study Abroad
International
Student Fair
30 udenlandske 

universiteter og colleges

samlet på ét sted 

Nu slår Study Abroad International Student Fair for andet år i

træk dørene op til Danmarks største præsentation af uddannel-

sesmuligheder i udlandet. Messen præsenterer vejledere og in-

formationsmedarbejdere fra op mod 30 universiteter og colleges

fra hele verden - den største repræsentation fra udenlandske ud-

dannelsesinstitutioner nogensinde samlet på ét sted i Danmark.

Der er mulighed for at tale direkte med vejledere fra de enkelte

universiteter og colleges om optagelseskrav, uddannelsesretnin-

ger, boligforhold m.m. SU-styrelsen vil også være til stede med

information om studiestøtte i udlandet.

Der bliver tillige afholdt et seminar specielt for studievejledere. 

Udbudet af uddannelsesmuligheder i udlandet er stort og uover-

skueligt. De fleste informationer findes på Nettet, men hvor skal

man begynde? På seminaret præsenterer vi nogle gode startsider

og gennemgår hvordan man bruger dem optimalt til at søge de

rette informationer.

Messen afholdes på BaseCamp, Holmen den 10.-11. november

2000 kl. 10-15. Der er gratis adgang og alle er velkomne.
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Sted: KVINFOs bibliotek,

Christians Brygge 3.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, 

tlf. 3313 5088.

Entré: Medl. kr. 25, ikke-medlem-

mer kr. 50.

Møder i Dansk 
Naturhistorisk Forening
Titel: Nyt om Grønlands Fiske-

fauna.

Foredrag ved Cand.scient. Peter

Rask Møller, Zoologisk Mu-

seum.

Tid: 9/11-00, kl. 19.30.

Titel: Ekspression of funktion i

vertebrater af cystisk fibrose

transmembrane conductance

regulator (CTFR).

Foredrag ved prof., dr.scient. Erik

Hviid Larsen, August Krogh 

Instituttet.

Tid: 16/11-00, kl. 17.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1, Universitetsparken 13.

Yderligere oplysninger: Dansk

Naturhistorisk Forening, tlf.

3532 1000.

Forsknings Fredage
Turkish Family Interaction and

Social Inequality 

Indhold: Foredag ved prof. Erica

Huls, Holland der tilhører kred-

sen af tosprogethedsforskere i

Nederlandene. Hun interesse-

rer sig for sproglig interaktion

i hverdagen idet hun kombine-

rer synsvinkler fra socialpsyko-

logi og sociolingvistik, herun-

der variation i f.h.t. køn, klas-

se, etnicitet, m.v.  

Tid: 10/11-00, kl. 13.15-15.00.

Språkvalg og sosiale nettverk

hos filippinerne i Oslo

Indhold: Foredrag ved prof.

Anne Hvenekilde, Inst. for Lin-

gvistiske Fag på Oslos Universi-

tet. I en række projekter har

hun kombineret lingvistik med

sprogpædagogik eller uddan-

nelsesforskning. Forelæsnin-

gen omhandler et sociolingvi-

stisk studie af sprogsituationen

for den filippinske gruppe i

Oslo.

Tid: 17/11-00, kl. 13.15-15.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

8.1.13.

Arrangør: Det Humanistiske Fa-

kultet, Udvalget for fakultetets

Forsknings Fredage,

www.hum.ku.dk.fff, tlf. 3532

9153 (fre. 11-12), e-mail:

lin@fak.hum.ku.dk.

Frokostmøde 
i Middelaldercentret
Emne: Hvordan håndterede man

den Sorte Død? Problemer og

problemløsninger i pestens

kølvand ved Michael Gelting,

Historisk Inst. 

Tid: 13/11-00, kl. 12-13.

Sted: Institut for græsk og latin,

KUA, lok. 2.2.21. 

Tag madpakken med, vi serverer

te.

Er magten ved at glide
demokratiet af hænde?
Foredrag

Oplægsholder: Cand.mag. &

dr.med. Signild Vallgårda, Inst.

for Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Folketinget har bevilget

50 mio. kr. til undersøgelse af

magtens og demokratiets til-

stand i Danmark. Foredrags-

holderen er medlem af forsk-

ningsledelsen for Magtudred-

ningen. Er der sket ændringer 

i magtens fordeling i Danmark

– og i måden at udøve den på?

Tid: 8/11-00, kl. 19.00.

Sted: Det Kongelige Bibliotek,

Diamanten, Holbergsalen.

Arrangør: Foreningen Kvindelige

Akademikere, www.kvak.dk.

Ekstra kvalifikationer for
studerende med etnisk
baggrund
Informationsmøde

Emne: Et pilotprojekt rettet mod

studerende med etnisk bag-

grund hvis formål det er dels

at kortlægge kompetence-for-

holdene for de færdiguddan-

nede der umiddelbart har

svært ved at få fodfæste på ar-

bejdsmarkedet, dels at foreslå

typer af tiltag der kan indgå i

en strategi for forbedring af

kvalifikationer for denne grup-

pe.

Tid: 8/11-00, kl. 19.00-20.00.

Sted: Institut for statskundskab,

caféen.

Arrangør: Institut for stats-

kundskab.

Yderligere oplysninger: Jens

Hoff, tlf. 3532 3363, e-mail:

jh@ifs.ku.dk el. Memed De-

mirtas, tlf. 3532 3363/2618

9030.

Når kunsten spiller på
kønnet
Debataften

Emne: Dele af den unge sam-

tidskunst er for tiden kende-

tegnet ved kunstnere der spil-

ler på kulturens forestillinger

om kønnet eller som melder

direkte kønspolitisk ud.

Deltagere: Kunstnergrupperne

Kvinder på Værtshus og Artil-

lery, kunstneren Annika Lund-

gren og kunsthistoriker Sanne

Kofod Olsen.

Tid: 9/11-00, kl. 19.15.

Sørensen, Dansk Selskab for

Miljøkemi; Kim Petersen og

Frank Jensen, Miljøstyrelsen;

Carsten Lassen, COWI Consult;

Jesper Platz, DMU. Derefter di-

skussion og generalforsamling.

Tid: 7/11-00, kl. 16.00-18.00.

Sted: H.C.Ørsted Instituttet, aud.

2, Universitetsparken 5, 2100

Kbh. Ø.

Arrangør: Dansk Selskab for Mil-

jøkemi.

Yderligere oplysninger: Anders

Baun, tlf. 4525 1567 el.

hjem.get2net.dk/pollhansen/ds

fm/. 

Menneskerettigheder og
udviklingsbistand
Debatmøde

Indhold: Fire oplægsholdere med

forskellig professionel bag-

grund problematiserer sam-

menhængen mellem menne-

skerettigheder og udviklings-

bistand.

Tid: 7/11-00, kl. 19.45-22.00.

Sted: Inst. for Statskundskab, 

Rosenborggade 15, caféen.

Arrangør: Amnesty Internatio-

nals Studentergruppe, e-mail:

Aidastudent@egroups.com.

De polske nationale 
mytologier
Præsentation af forsknings-

projekt

Indhold: Lektor Krzysztof Stala

beretter om udarbejdelsen af

en engelsksproget lærebog

som skal fokusere på de vigtig-

ste myter og symboler i polsk

kultur.

Tid: 8/11-00, kl. 11.00-13.00.

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok.

368.

Arrangør: Østeuropainstituttets

forskningsudvalg.

Dansk Funktionel
Grammatik
Emne: Læsning og diskussion af

Julia Herschensohn: The Se-

cond Time Around. Minimalism

and L2 Acquisition. Benjamins:

1999, Kapitel 3: Generative

Theory from Aspects to Mini-

malism.

Tid: 8/11-00, kl. 14.00-16.00.

Sted: KUA, lok. 16.1.31.

Arrangør: Funktionel Gramma-

tik-Kredsen tlf. 3532 8170.

Skal filosofikum genind-
føres på universiteterne?
Paneldiskussion

I panelet: Lektor Hans Fink, prof.

Peter Kemp og lektor Heine

Andersen.

Tid: 16/11-00, kl. 19.30.

Sted: KFUK/M, St. Kannikestræde

19, 1. 

Arrangør: Filosofisk Forum, tlf.

3965 7175.

Høring om filosofikum
på naturvidenskab
Indhold: 5 oplæg a 15-20 min. og

diskussion.

Oplægsholdere: John Avery, Ke-

misk Institut; Nicolai Halvorsen,

studenterpræst; Pernille

Kaltoft, DMU; Kathrine Diksen,

S/Y Pugwash; samt en studen-

terrepræsentant.

Tid: 25/11-00, kl. 13.00-17.00

Sted: H.C. Ørstedinstituttet, Uni-

versitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

(Følg de opsatte skilte).

Tilmelding: E-mail: studentpug-

wash@hotmail.com.  

Arrangør: S/Y Pugwash, DK. 

Kurser 

Forskeruddannelses- og
ph.d.-kursus i Barndoms-
og Familieforskning
Indhold: De samfundsmæssige

moderniseringsprocessers be-

tydning for barndom og fami-

lieliv i de skandinaviske

velfærdssamfund. Særligt vil

de psykologiske, socialpsykolo-

giske og sociologiske perspek-

tiver blive behandlet. 

Det er et krav at de deltagende

ph.d.-studerende fremlægger

deres projekt med paper under

kurset. Diskussioner af delta-

gernes papers bliver suppleret

med oplæg fra de inviterede

gæsteforelæsere. 

Målgruppe: Ph.d-studerende in-

denfor psykologi, sociologi, an-

tropologi, pædagogik, etno-

grafi og socialvidenskab samt

tilgrænsende fag.

Sprog: De skandinaviske sprog

og engelsk.

Tid: 15-19/1-01, kl. 9-18. 

Sted: Inst. for Psykologi, RUC.

Tilmelding: Ansøgere skal ind-

sende en kort beskrivelse af

deres projekt (maks. 1 s.) som

vil fungere som baggrund for

udvælgelse.

Tilmeldingsfrist: 17/11-00.

Arrangør: Center for Barndoms-

og Familieforskning, Inst. for

Psykologi, RUC.

Yderligere oplysninger: Se

www.baff.ruc.dk el. kontakt

Allan Westerling, tlf. 4674

2388, e-mail: baff@ruc.dk el.

prof. Lars Dencik, tlf. 4674

2644, e-mail: lade@ruc.dk.

Seminarer og 
workshops

Seminar om nationalisme
Indhold: Nationalism som diskurs

och praktik ved Patrik Hall. Og-

så deltagelse af Jørgen Goul

Andersen, Dansk Folkeparti.

Tid: 15/11-00, kl. 10-15.

Sted: COS, Blågårdsgade 23C, 1.

Arrangør: Center for offentlig

Organistaion og Styring, e-

mail: sek.cos@cbs.dk.

DemokratiProjektet
Fælles Fagligt Forbundsarrange-

ment

Indhold: De nye forskningsresul-

tater i forskningsindsatsen i

projektet præsenteres af lektor

Lars Bille, Inst. for Statskund-

skab med fokus på det trans-

nationale niveau, det central-

statslige niveau og det lokale

niveau. Resultaterne kommen-

teres af økonomiminister Mari-

anne Jelved. Præsentationen

afsluttes med en reception

med mulighed for diskussioner

med projektets deltagere. 

Tid: 15/11-00, kl. 16.30-18.00.

Sted: Folketinget, Fællessalen,

Christiansborg.

Arrangør: DJØF Efteruddannelse,

tlf. 3395 9997, e-mail: 

cwl@djoef.dk.

Sundhedsfremme år 2001
Temadag for studerende, TAP’er

og VIP’er.

Emne: Arbejdsmiljødag ved Det

Naturvidenskabelige Fakultet.

Indhold: Fokus på sundhed på ar-

bejdspladsen gennem fore-

drag, div. workshops, ballet/

drama og et afsluttende fore-

drag.

Tid: 16/11-00, kl. 9-16.

Sted: Institut for Idræt, Nørre 

Allé 51, 2200 Kbh. N.

Yderligere oplysninger: Kirsten

Bach Jensen, tlf. 3532 2218.

Industriens Dag 
på Panum
Jobmuligheder for studerende

og forskere. Nye, kommercielle

samarbejdsprojekter.

Indhold: Formålet er at udbygge

kontakten mellem industrien

og Øresundsområdets universi-

teter.

Program: Kontaktforum, regi-

strering, innovationsforum.

Oplægsholdere: Erhvervsminister

Pia Gjellerup; adm. dir. Lisa

Drakeman, Genmab; forsk-

ningsdirektør Henning Løwen-

stein, Alk-Abelló.

Tid: 16/11-00, kl. 9.00-17.00.

Arrangør: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet på Køben-

havns Universitet v/ Thorkild

Bøg-Hansen og Henrik

Kruckow.

Yderligere oplysninger: Henrik

Kruckow, e-mail: industriens-

dag@kruckow.com.

Theorizing Childhood
and Youth
Konference

Oplægsholdere: Prof. Alan Prout,

Dept. of Applied Social Scien-

ce, Stirling University; Dr. Al-

lison James, Reader in Applied

Anthropology at School of

Comparative and Applied So-

cial Science, University of Hull;

prof. Andy Furlong, Dept. of

Sociology and Anthropology,

University of Glasgow.

Sprog: Engelsk.

Tid: 22/11-00, kl. 9.30-17.00.

Sted: RUC, pavillon 11.

Tilmelding: Senest 13/11 til sekre-

tær Karina Carlsen, tlf. 4674

2515, e-mail: kac@ruc.dk.

Arrangør: Forskerskolen for Livs-

lang Læring, Danmarks Pæda-

gogiske Universitet og Center

for Ungdomsforskning, tlf.

4674 2260.

Bioteknologi og 
sundhedsvidenskab
Iværksætterkonference

Indhold: Cases fra danske og in-

ternationale start-up virksom-

heder; oplægsholdere fra Hei-

delberg og Cambridge der be-

skriver den særlige indsats som

gøres for nye virksomheder i

disse områder; nationale og in-

ternationale tendenser bl.a. på

finansieringsområdet. 

Målgruppen for konferencen er

personer der arbejder med

forskning og udvikling i den

private og offentlige sektor,

nystartede virksomheder og

virksomhedsledere inden for

de nævnte brancher, politike-

re, erhvervsfremmeaktører, in-

vesteringsselskaber, business

angels, innovationsmiljøer og

forskerparker. 

Tid: 29/11-00, kl. 9.00-17.00.

Sted: SAS Radisson Hotel i Århus.

Arrangør: Østjysk Innovation,

Forskerparken i Aarhus, Aarhus

Universitet og Århus Amt

Yderligere oplysninger: Se

www.innovation.sp-aarhus.dk

el. kontakt Østjysk Innovation

A/S, tlf. 8620 2000, e-mail:

ac@innovation.sp-aarhus.dk.

Køn, magt, velfærd 
Danmark – Finland. 
Metoder og tolkninger
Seminar

Emne: Fokus på metodiske og

tolkningsmæssige problemstil-

linger i relation til køn, magt

og velfærd bl.a. gennem. di-

skussion af tesen om den nor-

diske model ud fra en køns-

synsvinkel.

Oplægsholdere: Bl.a. Pirjo Mark-

kola, Soveig Bergman, Tim

Knudsen, Klaus Pedersen, Suvi

Ronkanen, Anneli Anttonen,

Karen Sjørup, Ann Cathrin Öst-

man, Hanne Rimmen Nielsen

og Tinne Vammen.

Tid: 8-9/12-00.

Sted: Københavns Universitet.

Tilmeldingsfrist: 15/11-00 på tlf.

3532 3931 el. e-mail: 

kkf@sociology.ku.

Arrangør: Koordinationen for

Kvinde- og Kønsforskning, So-

ciologisk Institut.

Yderligere oplysninger: Se pro-

grammet på sociology.ku.dk/

sochrc/index.htm.

Ændringer i Det Kongelige Biblioteks
politik for benyttelse af 
pc’er i publikumsområderne

Fra mandag den 9. oktober er der gennemført en ny politik for

pc’er i publikumsområderne med henblik på at disse på en bedre

måde står til rådighed for studerende, forskere og andre af bibli-

otekets brugergrupper. Den nye ordning indebærer bl.a. at

pc’erne opdeles til forskellige formål således at visse pc’er kun 

giver adgang til søgning i REX og på Det Kongelige Biblioteks

www uden adgang til Internet i øvrigt, mens en anden del giver

adgang til søgning på Internettet. Anvendelse af pc’erne til e-

mail formål, chat m.v. er forbudt. Ordningen indføres i første

omgang på Slotsholmen.

Baggrunden for den nye ordning er at erfaringerne det første år

viser at bibliotekets åbne politik på området medførte at de pc-

faciliteter der stilles til rådighed ikke blev anvendt efter deres

formål til forskning, studier og videnssøgning inden for de em-

neområder som det er bibliotekets opgave at formidle. Dette

håber vi at afhjælpe gennem de indførte begrænsninger og om-

lægninger.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Samvær og sport

Åbent hus i USG
Indhold: Et varieret udbud af alle

USGs idrætsgrene, du kan bl.a.

prøve springymnastik, jazz-

dance, basketball, volleyball,

aikido, moderne dans, ski-gym-

nastik, vægttræning og stan-

darddans.

Der bliver også mulighed for at

tale med vores trænere.

Pris: Ikke-medlemmer kr. 20.

Tid: 5/11-00, kl. 10-16.

Sted: Universitets Studenter-

Gymnastik, Nørre Allé 53.

Yderligere oplysninger: Se

www.usg.ifi.ku.dk.

Fællessang i Vartov
Kulturminister Elsebeth Gerner

Nielsen vælger og begrunder

sange.

Tid: 9/11-00, kl. 16.30-17.30.

Sted: Grundtvig-Akademiet, Far-

vergade 27, Vartov, Store sal,

opg. H.1.

Arrangør: Kirkeligt Samfund,

www.vartov.dk., tlf. 3313 7670,

e-mail: vartov@vartov.dk.

Udflugt til Hauchs 
Physiske Cabinet på 
Sorø Akademi
Indhold: Hauchs Physiske Cabinet

er en samling af eksperimen-

telt fysikudstyr fra ult. 1700-

tallet. Samlingen omfatter bl.a.

instrumenter til eksperimentel-

le undersøgelser af hydrosta-

tik, akustik, luftens og lysets

egenskaber, varme, elektricitet,

magnetisme.

Tid: 11/11-00.

Tilmelding nødvendig.

Yderligere oplysninger: Trine

Ravn Larsen, tlf. 3532 4202,

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

Arrangør: NaKu, Den Naturvi-

denskabelige Alumneforening

ved Københavns Universitet.

Besøg på Hedeselskabets
afdeling i Roskilde
Forbeholdt DNFs medlemmer.

Tid: 30/11-00, kl. 17.00-ca. 19.00.

Tilmelding: På e-mail:

DNF@zmuc.ku.dk inden 16/11.

Arrangør: Dansk Naturhistorik

Forening, tlf. 3532 1000.

Udstillinger

Sjælebilleder – Symbo-
lismen i dansk og euro-
pæisk maleri 1870-1910
Rundvisning

Studentermenighedens sekretær,

cand.mag. Carl Fuglsang-Dam-

gaard viser rundt i udstillingen

på Statens Museum for Kunst.

Tid: 8/11-00, kl. 15.15.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 3393

0183.

Den Hirschprungske 
Samling
Rundvisning

Studentermenighedens sekretær,

cand.mag. Carl Fuglsang-Dam-

gaard viser rundt på det ny-

restaurerede museum.

Tid: 15/11-00, kl. 15.15.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 3393

0183.

Disputatsforsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Overlæge Terje Rannem

Titel: Selenium depletion in pa-

tients with gastrointestinal

disease, with speciel reference

to absorption, bioavailability,

and effect of supplementation.

Tid: 10/11-00, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Jørgen Clausen og

prof., dr.med. Steffen Loft.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

før forsvarshandlingen begyn-

der.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Carit Etlars Vej 9, 2840

Holte.

Læge John Vissing

Titel: Muscle reflex and central

motor control of neuroendoc-

trine activity, glucose homeo-

stasis and cirkulation during

exercise.

Tid: 17/11-00, kl. 14.30.

Sted: Dam-auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Martin J. Lauritzen og

overlæge, dr.med. Sten Mads-

bad.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

før forsvarshandlingen begyn-

der.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Hyrdebakken 4, 3460

Birkerød.

Ph.d.-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge, cand.med. Erik Feldager

Hansen

Titel: Endoskopisk ultralyd – til

måling af flow i vena azygos

og vena portae.

Tid: 10/11-00, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 3+4, Hvidovre

Hospital.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Kardiologisk afd. 2.53,

Hvidovre Hospital.

Cand.scient. Bolette Hartmann

Titel: Structure, secretion, effects

and degradation of the intesti-

nal hormone glucagon-like

peptide-2.

Tid: 10/11-00, kl. 14.30.

Sted: Dam auditoriet, Panum 

Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Medicinsk Fysiologisk

Inst., Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N., tlf.

3532 7539, e-mail:

bha@mfi.ku.dk. 

Cand.med. Lillian Skibsted

Titel: Prædiktion af intrauterin

væksthæmning og præcklamp-

si med ultralydskanning.

Tid: 16/11-00, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Ultralydklinikken 4023,

Rigshospitalet, 2100 Kbh. Ø.

▼ Humaniora

Lektor, cand.psych. Jens 

Bethelsen

Titel: Dilemmaet som lærer – om

undervisning med læring gen-

nem dilemmaer.

Tid: 13/11-00, kl. 14.00.

Sted: Danmarks Pædagogiske

Universitet, lok. D174, Emdrup-

vej 115 B.

Cand.psych. Torben Bechmann

Jensen 

Titel: Fra viden til handlingsæn-

dring – en undersøgelse af un-

ge, tobak og sundhedsoplys-

ning.

Tid: 15/11-00, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Psykologi, Njals-

gade 80, 2300  Kbh. S.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Isabel Calabuig

Titel: Solitary bees and bumble-

bees in a Danish agricultural

landscape.

Tid: 3/11-00, kl. 13.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Yderligere oplysninger: 

Mikael Münster-Swendsen, tlf.

3532 1254.

Cand.scient. Lisbeth Fogh Olsen,

Astronomisk Observatorium

Titel: Construction and Photo-

metric Investigations of the EIS

Cluster Candidate Catalog. A

Step Towards A Large Sample

of Galaxy Clusters at z1.

Tid: 7/11-00, kl. 10.15.

Sted: Auditoriet, Rockefeller,

Juliane Maries Vej 30, 2100

Kbh. Ø.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441 el.

www.fys.ku.dk under begiven-

heder.

Cand.scient Anne Katrine

Abelskov

Titel: The Substrate Binding Site

of Horseradish Peroxidase. A

Structural and Functional Stu-

dy based on NMR Spectroscopy

and Enzyme Kinetics.

Tid: 9/11-00, kl. 14.00.

Sted: Botanisk aud., Gothersgade

140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

sekretær Annett Rasmussen,

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

deren kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.

Molekylærbiologisk Institut,

tlf. 3532 2126.

Ann Berith Petersen

Titel: Molecular Studies in the

Peronosporomycetes 

(Oomycota).

Tid: 15/11-00, kl. 10.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek, Sølv-

gade 83, opg. S og på Algebib-

lioteket på Botanisk Inst., Øster

Farimagsgade 2D, 1.

Cand.scient. Alan Steen Nielsen,

Astronomisk Observatorium

Titel: An Observational Study of

Photo-Evaporating, Bright-

Rimmed Interstellar Star For-

ming Clouds in the mm-and

Optical Regime.

Tid: 15/11-00, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet, Rockefeller,

Juliane Maries Vej 30.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0441 el.

www.fys.ku.dk under begiven-

heder.

Patrick Derkx

Titel: Improving protein secretion

in Aspergillus by the over-

expression of foldases.

Tid: 15/11-00, kl. 13.15.

Sted: Botanisk aud., Gothersgade

140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

sekretær Annett Rasmussen,

Molekylærbiologisk Institut,

tlf. 3532 2126.

KU på Bogmesse

Igen i år præsenterer Museum Tusculanums Forlag, Københavns

Universitet, en række nye titler på bogmessen i Forum. 

– Kristian Himmelstrup, aktuel med bogen Den udødelige soldat

og jeg - Ib Michael og hans forfatterskab og Ib Michael i samta-

le med Søren Vinterberg. Fredag den 17/11 kl. 17.30 på Scenen.

– Historiker Merete Bøge Pedersen, aktuel med bogen Den regle-

menterede prostitution i København 1874-1906 og Poul Lyng-

bye, forfatter til bogen Mænd der betaler kvinder diskuterer

prostitution, historisk og aktuelt. Lørdag den 18/11 kl. 13.00 på

stand 185.

– Religionshistorikerne Mikael Rothstein og Tim Jensen diskuterer

den akademiske, ikke-religiøse religionsforsknings aktuelle sta-

tus og muligheder på baggrund af deres netop udsendte bog

Secular Theories on Religion - Current Perspectives. Lørdag den

18/11 kl. 16.30 på stand 185.

– Historiker Lone Rünitz, det danske Holocaust-center, præsente-

rer bogen Danmark og de jødiske flygtninge. Søndag den 19/11

kl. 15.00 på stand 185.
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Journalistikkens stolte nederlag. Om medielogik og 
journalistik som ideologi (kl. 10-12). 
Den redigerende magt. Redaktørrollen 
i historisk perspektiv (kl. 13-15)
Prof. Martin Eide, Bergens Universitet

Tid: 6/11 kl. 10.00-15.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, 

tlf. 3532 8113

Står journalistikken i fare for at blive offer for sin egen

succes? Den første forelæsning drejer sig dels om journali-

stisk selvforståelse og ideologi, dels om nogle aktuelle

journalistiske tendenser. Her formuleres nogle problemer

og dilemmaer som samlet kan gives betegnelsen ‘den

journalistiske fejltagelse’. Det andet foredrag omhandler

redaktøren som en forvalter af ytringsfriheden i den of-

fentlige meningsdannelse mellem demokrati og marked.

Hvordan er denne rolle opstået? Hvordan forvaltes den?

Og hvordan forstås den redigerende magt i et historisk

og aktuelt perspektiv?

Kvanteinformatik
Lektor, ph.d. Klaus Mølmer

Tid: 6/11 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3. sal

Arr.: Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5300

Udlevering af gratis adgangskort fra 14 dage før foredraget

Zeit und Geschichte in der lutherischen Orthodoxie und 
im lutherischen Pietismus um 1700
Prof., dr.theol. Martin Greschat

Tid: 7/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Købmagergade 50, aud. 118

Arr.: Institut for Kirkehistorie, tlf. 3532 3610

Rethinking Participatory Empowerment and Gender in Africa
Prof. Jane Parpart, Dept. of History, Development and Women Studies, Dalhousie University, Halifax,

Canada

Tid: 7/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4.sal

Arr.: Centre of African Studies, tlf. 3532 2585

A Mermaid in Disneyland
Lektor Viggo Hjørnager Pedersen, Engelsk Institut

Tid: 7/11 kl. 15.00-16.30

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Oversættelseskredsen

EU Environmental Policy: Dealing with Different Ambitions
Senior Lecturer Mikael Skov Andersen, University of Aarhus

Tid: 8/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, Institute of Political Science, tlf. 3336 6563

Menneskerettighederne i filosofisk og historisk belysning
Mag.art. Kai Sørlander

Tid: 8/11 kl. 17.00

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Christians Brygge 5

Arr.: Historisk Samfund, www.hum.ku.dk/historie/histsamf

Entré: Kr. 20 for ikke-medlemmer

Ca2+ Signals Inside Cells Controlling Activity, 
Inflammation and Death
Ole Holger Pedersen, University of Liverpool, UK

Tid: 8/11 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam Auditoriet 

Arr.: Biologisk Selskab, 3532 7569

Insect herbivory and vegetation dynamics
Prof. Valerie K. Brown, University of Reading, UK

Tid: 9/11-00, kl. 10.15

Sted: Zoologisk Inst. Universitetsparken 15. Bygn. 12, Kollokvierum 1. sal

Arr.: Afd. for Terrestrisk Økologi, Zoologisk Inst., Søren Christensen

Kriger og rytter i 900-årenes Danmark – de arkæologiske kilder
Museumsinspektør Anne Pedersen, Nationalmuseet

Tid: 9/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 16.1.114

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Status over fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne 
Seniorforsker Bjørn Møller 

Tid: 9/11-00, kl. 16.15-17.45 

Sted: Center for Freds- og Konfliktforskning, Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, tlf. 3345 5050 

Kunsten i kirken
Kunstner Hein Heinesen

Tid: 9/11 kl. 19.30

Sted: Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Kierkegaards etik
Adjunkt Pia Søltoft

Tid: 9/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.stud.hum.ku.dk/studenterkredsen

Entré for ikke-medlemmer kr. 25

Fascination and inflation in science
Emeritus Professor of Theoretical Chemistry Hans Primas,

ETH Zürich, Schweiz

Tid: 13/11 kl. 15.00

Sted: Danmarks Farmaceutiske Højskole, 

Universitetsparken 2, Benzon-auditoriet

Arr.: Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik 

& Danmarks Farmaceutiske Højskole

A common misconception is that science is just facts and figures. Scientists are as creative as

artists, musicians, and writers. Yet, few scientists are cognizant about what is going on in their

own creative work. If a scientist is not informed about the world of his inner pictures, he does

not really know what he is doing in his work, and that may be dangerous for the society. So we

have the dilemma that good scientists need to be fascinated by their subject, but that fascination

is also dangerous.

Above: Charles Ogle as Frankenstein.

Columbia i borgerkrigens evighedsmaskine
Journalist Niels Lindvig, DR

Tid: 13/11 kl. 19.30

Sted: CUF, Gl. Kongevej 5, 5.

Arr.: Netværk for Latinamerikastudier

Gender and the fictions of Identity
Justin Edwards, Dept. of English, KU

Tid: 14/11 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 7.9.13

Arr.: Dept. of English, tlf. 3532 8600

State Formation of Antistate Organizations: The Development
of Civilian Structures by a Guerilla Movement in Uganda
Prof. Nelson Kasfir, Dept. of Government, Dartmouth College, Conneticut

Tid: 14/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4.sal

Arr.: Centre of African Studies, tlf. 3532 2585
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Palæontologi, arter, rang og gruppers aldre
N. Bonde og B. Vestergaard.

Tid: 14/11 kl. 15.00.

Sted: Øvelseslok. 7A el. 8A, Geologisk Institut, Øster Voldgade 10.

Arr.: Palæontologisk Klub

The China-ASEAN Relationship
Prof. Jianren Lu, Chinese Academy of Social Sciences, CASS

Tid: 14/11-00, kl. 15.15-17.00

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

Arr.: NIAS, Erik Skaaning, e-mail: erik@nias.ku.dk

The Role and Influence of Regions in EU’s 
Policy Making Process
Head of Dept. Jacob Vase, The National Association of Local Authorities in Denmark

Tid: 15/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, Institute of Political Science, tlf. 3336 6563

Hvorfor er studiet af interaktion af interesse for studiet 
af grammatik?
Maj-Britt Mosegaard Hansen, KU

Tid: 15/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: FG-kredsen, tlf. 3532 8170

Perspektiv och perspektivförskjutningar inom 
nordisk sociologi
Prof. Erik Allardt, Helsingfors Universitet

Tid: 15/11 kl. 14.30

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3280

Forelæsningen afholdes i anledning af Erik Allardts udnævnelse til æresdoktor ved Københavns

Universitet ved årsfesten den 16. november.

Doing field-work and participant observation in 
new religious movements
Prof. Eileen Barker, London School of Economics

Tid: 16/11 kl. 9.15-11.00

Sted: Inst. for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 2.34

Arr.: Institut for Religionshistorie

How Cells control their Size and Shape
Prof. Paul Nurse, ICRF, London

Tid: 16/11 kl. 10.30

Sted: Botanisk aud., Gothersgade 140

Arr.: Molekylærbiologisk Institut, www.molbio.ku.dk

Aspekt i russisk (forelæsningen foregår på russisk)
Seniorforsker Anna Zalizniak, Institut Jazykoznanija RAN

Tid: 16/11 kl. 11-13

Sted: Snorresgade 17-19, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8540

The nomos of EU: Culture and Legal Rationality from 
Weimar to Maastricht  
Seniorforsker Peter Burgess

Tid: 16/11 kl. 16.15-17.45 

Sted: Center for Freds- og Konfliktforskning, Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, tlf. 3345 5050 

Selvets disciplinering i New Age 
og moderne management
Ph.d.-stud., cand.phil. Kirsten Marie Bovberg

Tid: 16/11 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, tlf. 3532 8971

Foredraget omhandler personlighedsudviklende kurser i

erhvervslivet som et kulturelt fænomen set ud fra den fran-

ske filosof Marcel Gauchets teorier om sekularisering og 

udviklingen af moderne ideer om bevidstheden. Kirsten 

Marie Bovbjerg er cand.phil. i europæisk etnologi. 

På billedet sættes ny verdensrekord i masse-elastikspring 

ved Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt.

Kant og den tyske idealisme
Lektor Jørgen Huggler, Inst. f. Filosofi, Pædagogik og Retorik

Tid: 17/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 18.1.49

Arr.: Fredagsforelæsninger, Studienævn f. Germansk Filologi, tlf. 3532 8174

Grønlands vej mod selvstændiggørelse med særlig fokus på
1990ernes selvstyrebevægelser og Selvstyrekommissionen
Lektor Daniel Thorleifsen, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Tid: 17/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Strandgade 100 H, 2.

Arr.: Institut for Eskimologi, tlf. 3288 0100

Drømmen – Kongevejen til det ubevidste?
Lektor Judy Gammelgaard, Inst. for Psykologi, KU

Tid: 17/11 kl. 16.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat

Entré: Kr. 50 for ikke-medlemmer 
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”

Post-
intellektuel 
analyse 
efterlyses
Bagsideredaktionen er mystificeret. Det gælder
en absolut afmægtig følelse af ekskommunikati-
on forårsaget af denne reklame fra Politikens for-
side den 30. oktober. Vi efterlyser læsernes hjælp
til en tilbundsgående analyse af annoncens (ge-
dulgt kapitalistiske og poststrukturelt homofobi-
ske) budskab og dens retoriske falbelader. En in-
vitation, med andre ord, til at jonglere med noget
Barthes og lidt Foucault indover ham Bourdieu.
Vi ved I kan! 
Vi sætter en pose skumfiduser på højkant. ■

Teologisk rus

At læse teologi er en alvorsfuld sag. Så alvors-
fuld at studieleder Peder Nørgaard-Højen i år
fandt det nødvendigt blande sig i tutorernes
forberedelse af rusturen for at sikre at temaet
‘Livsglæde’ ikke blev taget alt for bogstaveligt
af de nye studerende. Hovedformålet med in-
ternatkurset skulle efter studielederens me-
ning nemlig primært være undervisning,
fremgår det af Studenterbladet Arken. 

Hermed håbede Det Teologiske Fakultet at
få hjælp fra de højere magter til at stoppe
syndfloden af frafaldne teologistuderende.

Tutorerne på teologi mente ganske vist at en
rustur udover faglige oplæg også kan bruges
som middel til få rystet de nye studerende
sammen. Men, men, men. Sådanne verdslige
behov skal tutorerne ikke blande sig i, amen!
Thi hertil mangler de studerende den fornød-
ne teologiske ballast, fastslog studielederen.
Tutorerne havde efter den melding ikke så
meget at give sig til - ud over at nedlægge ar-
bejdet i protest. Men en rustur blev det da til -
om end med et nyt korps af tutorer headhun-
tet af studieledelsen. Og at den forløb uden
spild af alt for megen altervin, fremgår klart
af følgende udtalelse fra en af deltagerne:

– Rusturen? Det var sgu sølle! ■

Mandedominans – 
en svensk kunst-
form

I Sverige er ligestilling noget man tager al-
vorligt. Derfor skulle studenterforeninger
bygget på gamle, patriarkalske konventio-
ner vel nærmest være ikke eksisterende.
Men sådan er det ikke. I traditionens navn
har Sveriges ældste universitet i Lund nem-
lig holdt fast på tre studenterforeninger
kun for mænd, skriver studenterbladet
Lundagård. 

Det falder ikke i god jord hos den kvin-
delige studenterbladsredaktør. Universite-
tets øverste lader dog ikke til at synes at
Lunds Universitet har problemer med lige-
stillingen. Og mændene i teaterforeninger-
ne finder det er ganske naturligt at de ikke
har kvinder på scenen. I 1800-tallet da for-
eningerne blev dannet, gik der nemlig så
godt som ingen kvinder på Lunds Universi-
tet. Og så er det en helt speciel kunstform
kun at have mænd på scenen, mener for-
manden for foreningen Lundaspexarna.

I år 2000 går der dog flere kvinder end
mænd Lund Universitet. Det andet køn har
da også lavet en modpart; en teaterfore-
ning kun for kvinder. 

På det mere mandsdominerede Chal-
mers Tekniske Universitet ved Göteborg er
rektor gået mere håndfast til værks. Stu-
denterforeninger kun for mænd er simpelt-
hen blevet truet med lukning. ■

Søndag:
14.52: Læs, Basse, mindst 50 af de 300 sider du

er bagud. Jep. Mine instinkter siger mig at det
nok er smartere først at få skrubbet bagsiden
af toilettet hvis Karen eller Julemanden skulle
kigge forbi. 

17.49: Fik også dræbt alt levende bag komfuret.
Og rodet lidt med vandlåsen og noget syre.
Der er ikke én levende gubbi tilbage i det
københavnske kloaksystem. Ha! Bøger og
CD’ere er sat i alfabetisk orden. Sokkerne ord-
net efter farve og tema. Skipper Skræk’erne
for sig. Fedtmulerne for sig. Unionssokkerne
for sig. Fik kultiveret min personlige hygiejne
- fjernet hår på ryggen - filet hornhud af hæle-
ne. Bogen ligger og glor olmt på mig. Må lave
en ordentlig gang mokka.

18.01: Bliver nødt til at smutte i Svend-Ellen ef-
ter mere mælk.

18.16: Er klar. Jep. Åbner. Læser. Et ord, to ord,
tre ord. Fatter intet. Forfra. Hvad sker der?
Det er sgu da ikke dansk. Nej rigtigt, Basse,
det hedder engelsk - bladrer - det vil tage mig
resten af natten at få læst det her.

18.20: Er sulten. Wroum... min mave æder mig op. Ung student sulter ihjel. Tjekker Universi-
tetsavisen for ledige legatportioner: Frøknerne Johanne Duderstadt, Sophie Duderstadt og
Margrethe Duderstadts Mindelegat for enlige, blinde filologer. Lingvister og teologer (særlig
sådanne der har kendt bedre dage) med udpræget videnskabelig tilbøjelighed til fortsatte
sygelige, frankofile, eksegetiske studier. Forskningsstøtte til ballonbårne eksperimenter med
frysetolerante, sibiriske salamandre. Flittige, dygtige og/eller enarmede studenter fra Sær-
slev Sogn (direkte efterkommere af legatstifteren har fortrinsret). FUCK! Jeg skulle have
været teolog og heddet Duderstadt til efternavn. Eller i det mindste være flittig og dygtig og
ret syg og have kendt bedre dage.  

19.24: Nå, ingen overhængende fare for sultkatastrofe. Skudt ned af lørdagskyllingen ligger
jeg nu fuldstændig velfærdsapatisk foran fjerneren og feder den i selskab med endnu en sjov
og velfriseret amerikansk familie.

22.54: Har ikke fået bagt på Karen. Har ikke fået skrevet det brev til banken. Har ikke motione-
ret. Fik ikke læst. Går en fremtid i møde som fuldtids-sæddonor. ■

Forskningsmekka
“I København findes Europas mest interessan-
te forskningsmiljø i internationale politiske
forhold og studier af europæisk integration.
København er i løbet af de seneste ti år gået
fra at være en provins rent forskningsmæssigt
til i dag at være selve omdrejningspunktet for
de væsentligste debatter”.

Jens Bartelson, nyudnævnt professor i inter-
national politik ved Københavns Universitet.
Information den 30.10.

Forskningen er truet 
“Som universitetsforsker kan jeg kun være
rystet over at læse at Det Humanistiske Fa-
kultet på Københavns Universitet har be-
sluttet at spare 23 ph.d.-stipendier bort.
Hvor meget skal der til før politikerne bli-
ver opmærksomme på at den økonomiske
situation på universiteterne i stigende grad
bliver uholdbar? Når først den på humani-
ora i forvejen sparsomme forskerrekrutte-
ring rammes, er vi kommet for langt ud.” 

Læserbrev af Kirsten Gomard, Aarhus
Universitet. Politiken 19.10.

Venter på penge
“Begge sider forventer vel at regeringen,
og især Finansministeriet, har så meget i
klemme i Ørestaden at de kommer med en
redningsaktion. Det nye KUA er jo et pre-
stigefyldt byggeri og tænkt som en fornem
indgangsportal til Ørestaden.”

Anonym kilde om husleje-stridighederne
mellem Københavns Universitet og Forsk-
ningsministeriets. Weekendavisen 27.10.

Netværk med potentiale
“Åbn for Guds skyld Forskningsnettet. 95
procent af alle studerende har en compu-
ter, og hele 60 procent er på Internettet.
Det vil være en kæmpe fordel hvis vi kan få
lov til at låne universiteternes net og koble
os på hjemmefra. Der vokser ting ud af
netværk som man aldrig havde forestillet
sig.”

David Simonsen, formand for Foreningen
StudieNet Danmark. Berlingske Tidende,
28.10.

Frafaldne politikere
“Problemstillingen(vedr. studiefrafald,
red.) er overdrevet, og når man ser på hvor
mange politikere der er studieskiftere, kan
jeg ikke forstå forargelsen. Men Undervis-
ningsministeriet og politikerne tror at fra-
fald er en samfundsøkonomisk katastrofe,
og at frafaldne er på vej til en tilværelse
som bistandsklienter.”

Studiechef på Københavns Universitet 
Jakob Lange. Information, 27.10.

På Tromsø Universitet i Norge går de ik-
ke af vejen for at vise den lidt mere fest-
lige side af universitetet. Under Kreativ
Uke, forkortet KU (ko på dansk, red),
opfordredes fagmiljøerne til at prøve
nye metoder i undervisningen. 

De mejerigtige arrangører håbede at
underviserne ville tage en pædagogisk
‘ko-vending’ i ugens løb og prøve noget
nyt. 

Og det gjorde de så. For eksempel
holdt Juridisk Fakultet meget tanke-
vækkende en debatdag om hvordan ju-
rister møder mennesker. Hvilken dy-
reart juristerne tilhører, afslører Avisen
Tromsøflaket ikke, men fotoet ved siden
af giver trods alt en antydning.
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