
Protest over 
afviste ph.d.er
Både studerende og ansatte på humaniora bak-
ker massivt op om en protestskrivelse mod
nedskæringerne på KUA. Mere end tusind un-
derskrifter blev indsamlet på en dag og afleveret
til dekan, rektor og ministre.
LÆS SIDE 3

Den umulige 
undervisning
Hvordan kan Universitetet give en pris til den
bedste underviser når undervisning er et udefi-
nerbart og umuligt projekt som altid kan gøres
bedre, spørger Årets Harald der er kvinde og
kommer fra Det Teologiske Fakultet.
LÆS SIDE 8

Oplyst mand 
Den svenske forfatter Per Olov Enquist var den
oplyste stjerne på seminaret ‘Mere lys’ - både
som forfatter fra den virkelige verden og som re-
præsentant for den fiktive litteratur om Oplys-
ningstiden.
LÆS SIDE 9

Opgaver til den 
store guldmedalje
Alle har mulighed for at deltage i den traditions-
rige konkurrence om hvem der kan lave årets
bedste prisopgaver.
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Videnskabens rolle i samfundet
Hvordan tjener man som videnskabsmand bedst samfundets interesser? Hvad er
den rette balance mellem forskning, formidling og offentligt engagement? Disse
spørgsmål optog også H.C. Ørsted, ikke mindst efter han havde opdaget elektromag-
netismen. Svaret var han dog aldrig i tvivl om, fremgår det af kernefysiker Andrew
D. Jacksons festforelæsning ved Københavns Universitets Årsfest.
LÆS VIDENSKABET SIDE 14
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Bestået
Birte Weiss og Margrethe Vestager er pavestolte. De har 

netop afleveret en flerårsaftale for de højere uddannelser

der giver godt 1,2 milliard kroner over de næste fire år til

forskning og undervisning. At de hermed har bestået som

henholdsvis forsknings- og undervisningsminister er der

næppe tvivl om. Til gengæld er der stor uenighed i univer-

siteternes censorkorps om hvor høj karakteren skal være.

Læs side 2, 4-6 og 17
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Jeg er i udgangspunktet optimistisk efter at
flerårsaftalen nu ser ud til at være på plads
for universiteterne. Tilbagegangen er brem-

set og med flerårsaftalen er politikerne nu be-
gyndt at sætte mere konkret handling bag orde-
ne. Aftalen indeholder en lille forbedring i for-
hold til en fortsat udhuling. Det er især positivt at
der nu er udsigt til en vis budgetstabilitet de
næste fire år – og ikke mindst tolker jeg aftalen
sådan at der kommer flere forbedringer i 2002.
Et skår i glæden er dog at bevillingerne desværre
ikke har et sådant omfang og en sådan karakter
at Københavns Universitet kan skrinlægge de
iværksatte spareplaner idet prioriteringen af ho-
vedparten af midlerne klart fremgår af aftalen.

Flerårsaftalen indebærer at de korte, melleml-
ange og lange videregående uddannelser un-

der Undervisningsministeriet i alt tildeles 270
millioner kroner i 2001. 80 millioner kroner her-
af  afsættes til forbedring af taksterne. De øvrige
190 millioner kroner samt 270 millioner kroner
årligt i 2002-2004 fordeles på baggrund af objek-
tive kriterier som en rammebevilling til kvalitets-
forbedringer og institutionsudvikling. Ved fast-
sættelsen af rammebevillingen er det dog stadig
forudsat at institutionerne kan forbedre anven-
delsen af ressourcerne med én procent årligt fra
2001-2004. 

For Undervisningsministeriets område omfat-
ter aftalen otte indsatsområder: 1) Uddan-

nelsernes identitet og faglig fornyelse. 2) Merit
og fleksibilitet. 3) Fokus på internationalisering.
4) God studiekvalitet overalt. 5) IT i uddannel-
serne. 6) Lærerkvalifikationer. 7) Kvalitetssik-
ring, herunder censur. 8) Viden- og udviklings-
funktioner.Det samlede resultat skal være bedre
kvalitet, større tilgang og højere gennemførelse
af uddannelserne.

På Forskningsministeriets område afsættes der
i 2001 i alt 210 millioner kroner og i de efter-

følgende år 150 millioner kroner til delvis gen-
nemførelse af principaftalen for forskningsområ-
det fra maj 2000. Desuden overføres der 155 mil-
lioner kroner fordelt over årene 2001 til 2004 fra
dk21 til Forskningsministeriet. I flerårsaftalen er
nævnt: 1) Forskerrekruttering. 2) Fornyelse af
forskerverdenen. 3) Kontinuitet.

De 210 millioner kroner fordeles i 2001 med
følgende prioritering: I 2001 afsættes der i

alt 10 millioner kroner til yderligere ph.d-stipen-
dier. Fornyelsen af forskerverdenen skal bl.a. ske
ved organiseringen af “større tværgående for-
skergrupper”. Til igangsætning af dette afsættes
der på finansloven for 2001 30 millioner kroner
årligt. Herudover afsættes der 45 millioner kro-
ner i 2001 under regeringens erhvervsstrategi.
Midlerne udmøntes samlet. Til sikring af konti-
nuiteten afsættes der på finansloven for 2001 20
millioner kroner årligt til en indlejringspulje.
Puljen giver mulighed for at forskning i en lang
række emner der hidtil har været finansieret af
programmidler integreres i universiteterne og
andre offentlige forskningsinstitutioner. Endelig
etableres der en universitetspulje med henblik på
at afhjælpe problemet med at specielt mange ba-
cheloruddannelser ikke i tilstrækkelig grad vare-
tages af faste lærere med forskningsforpligtelse.
Flerårsaftalen sigter samtidig på via denne pulje i
højere grad at koble finansieringen til de indgåe-
de udviklingskontrakter. Desuden finansieres en
yderligere indsats bl.a. med henblik på etable-
ring af tværgående forskerskoler.  Der afsættes
150 millioner kroner i 2001 og 90 millioner kro-
ner i de efterfølgende år.

Jeg forventer at vi på Københavns Universitet
får en god bid af kagen da mange af Universi-

tetets nuværende initiativer og planer ligger i for-
længelse af de vilkår bevillingerne er givet på. Vi
afventer nu ministeriernes faktiske udmøntning
af aftalen. Hvis forventningerne holder stik, vil
der blive plads til en mindre vækst i 2001. Selv-
om der stadig er et stykke vej op til Danmarks
Forskningsråds anbefalinger om en realvækst på
tre procent årligt og dermed et bevillingsniveau
der matcher ambitionerne, er der grund til at
være tilfreds med at det er lykkedes at få en poli-
tisk aftale på universitetsområdet hvor de sidste
års nedskæringer er afløst af vækst og stabilitet.
Det er en aftale som giver den økonomiske ud-
vikling et hårdt tiltrængt fire-års vækstperspektiv
– og som ikke mindst giver grobund for en be-
gyndende optimisme. ■

Tilbagegangen 
er bremset
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KUM M E N TA R

NOT E R ▼

Institut-forsøg på stand-by

Konsistorium har sat forsøget med eksterne i bestyrelsen på Niels
Bohr Instituttet på stand-by. Forsøget så ellers ud til at skulle gå
glat igennem. Både Nat-rådet og instituttet selv havde vedtaget
enstemmigt at forsøge sig med eksterne i bestyrelsen fra for ek-
sempel industrien og gymnasieskolen. Formålet er blandt andet få
flere unge til at læse fysik, astronomi og geofysik. Men flere med-
lemmer i Konsistorium er usikre på hvad forsøget reelt vil betyde
rent demokratisk. Eksterne medlemmer har helt andre interesser
at tage beslutninger udfra end universitetets interesser. Og derfor
blev direktør for Niels Bohr Instituttet Nils O. Andersen bedt om at
uddybe hvad et sådant forsøg vil betyde for Københavns Universi-
tet.

Mere rejseaktivitet
Antallet af udrejsende studerende og lærere forventes at stige i det
akademiske år 2001/2002. Der er nemlig indgået aftale om at ud-
sende 712 studerende og modtage 727 udenlandske studerende.
Ligeledes har 72 lærere planer om at rejse ud for at undervise på et
af partner-universiteterne, oplyser det Internationale kontor på
Københavns Universitet. 

Københavns Universitet har netop sendt en ansøgning til EU-
kommissionen for at få støtte til at øge mobiliteten af både stude-
rende og lærere i 2001/2002. Der er indtil nu lavet næsten 500 af-
taler om studenter- og lærermobilitet med 231 universiteter rundt
om i Europa. Antallet af aftaler med de central- og østeuropæiske
lande er denne gang næsten fordoblet således at der nu er 29 afta-
ler om studenter- og lærermobilitet.

Dansk-svensk aktion
Det er for dyrt for de studerende at pendle over Øresund. Derfor er
de samfundsvidenskabelige fakulteter i Lund og København bange
for at samarbejdsaftalerne ikke kommer til at fungere. Det koster
en dansk studerende med bopæl i København 926 kroner om
måneden at købe et abonnementskort. Det skal betales ud af en SU
på 3.900 kr. per måned før skat.

En meritordning mellem de danske og svenske økonomistudier
har indtil videre kun mønstret én interesseret studerende. Deka-
nerne for de to samfundsvidenskabelige fakulteter på universite-
terne i Lund og København har derfor i fællesskab sendt et brev til
henholdsvis den danske og den svenske undervisningsminister.
Formålet med brevet er at få de to ministre til at gå ind i debatten
om at få priserne for studerende sat ned, skriver Nyt fra Fakultetet.

http://www.samf.ku.dk/nyhed/dokumenter/brev_uvm.htm

Seminar om højesteret
Justitsministeren, Folketingets formand, de retspolitiske ordførere,
hele Højesteret, retspræsidenter og jurister fra Københavns-, Aar-
hus- og Lunds universiteter var samlet i Festsalen tirsdag den 7. no-
vember til et stort anlagt symposium om Højesterets rolle arrange-
ret af Det juridiske Fakultet.

Det spørgsmål der blev debatteret var om Højesteret er på vej
ind i en ny rolle, og hvilke krav denne nye rolle kan stille til Høje-
steret. Der var fuldt hus, idet 350 deltog.

På billedet ses fra venstre professor Steen Rønsholdt, Folketin-
gets formand Ivar Hansen, professor Mogens Koktvedgaard, dekan
Vagn Greve, præsident for den norske Højesteret Carsten Smith og
præsident for den danske Højesteret N.E. Pontoppidan.

Stadig bagefter i vidensøkonomien
“Hvis der ikke sker noget afgørende snart, kommer vi ikke på omgangshøjde med Sverige

og Finland som er førende blandt de lande der investerer i vidensøkonomi. Der er den lille

flig af håb at det forestående salg af det nye tredjegenerations mobilnet vil kunne tilføre

ekstra midler for det er svært at få store bevillinger igennem på en finanslov der strikkes

sammen som et kludetæppe.”

Søren Isaksen, formand for regeringens rådgivende organ, 

Danmarks Forskningsråd til Information den 7.11.2000
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Dårligt overblik
”Just som ansøgerne har brugt mange uger på at få færdiggjort deres projektbeskrivelser og efter ansøg-

ningsfristens udløb, opdager fakultetet at der alligevel ikke er penge til ansøgerne. Det er ikke første gang

fakultetet præsenterer en så tydelig mangel på overblik og planlægningsevne”. 

Åbent brev til Fakultetsrådet fra Jes Fabricius Møller, Jens Hesselager, Martin Kierulff-Jørgensen, 

ph.d.-studerende, medlemmer af ph.d.-studienævnet, Det humanistiske Fakultet, KU

K R I S E  PÅ  K UA  ▼

Af Lise K. Lauridsen

Godt 50 studerende,
ph.d.er og lærere står
samlet foran hovedind-

gangen på København Universi-
tet Amager (KUA). Det eneste
de forsamlede har til fælles ud
over tilknytningen til KUA, er at
de er sure. Sure over at bespa-
relser skal gå ud over unge for-
skere og dermed hele humani-
oras fremtid. Og sure over ikke
at kunne gøre noget. 

En håndfuld ph.d.-studeren-
de primært fra Institut for En-
gelsk står med en stor bunke
papirer hvor over 1000 perso-
ner i løbet af én dag har sat de-
res underskrift på en protest-
skrivelse. 

Og nu går turen til de højere
magter på humaniora, Fakul-
tetsrådet som i dag holder mø-
de om budgettet.

Undervejs til mødelokalet
fortæller en ph.d.er at hun ikke
føler at omverdenen bakker op
om deres frustrationer: 

– Det virker provokerende at
vores egen fagforening, samti-
dig med at 23 ph.d.-stillinger
bliver sparet væk, kommer med
den helt modsatte melding om
hvor synd det er for de ældre
lærere at det altid er dem
nedskæringerne går ud over.

Flere understreger at deres
protest ikke drejer sig om en
kamp mellem yngre og ældre
ansatte. Men det drejer sig om
kvalitet både i forskning og un-
dervisning, og den er afhængig
af nye unge forskere, mener de
ph.d.er der er mødt frem sam-
men med andre studerende og
løst- og fastansatte lærere.

En filosofistuderende mener
at den eneste årsag til opbak-
ningen er at det er ph.d.-stude-
rende besparelserne er gået ud
over. 

– Det er lidt mere spektaku-
lært end sidste år. Der blev vo-
res semester skåret ned til 10
uger og holdstørrelsen blev
næsten fordoblet, men de stu-
derende gider alligevel ikke
protestere, siger han.

Utaknemmelig opgave
Selv om dekan John Kuhlmann
ikke ser begejstret ud da de
godt 50 aktivister strømmer ind
i mødelokalet hvor Fakultetsrå-
det sidder klar til at tage de
hårde beslutninger, så får alle
lov at komme ind.

Adjunkt på Engelsk Inge Bir-
gitte Siegumfeldt læser prote-
sten op. Appellen til dekan, rek-
tor og ministre går på at stoppe
den forringelse af undervisning
og STÅ-produktionen som

nedskæringerne indebærer.
Hvis et generelt ansættelsesstop
på især de store fremmedsprog
bliver til virkelighed, så vil det
betyde at hver underviser har
17 studerende at tage sig af,
mens ratioen for få år siden var
en til ni, fortæller folkene fra
Engelsk Institut.

Selvom de planlagte
nedskæringer primært går ud
over fag med lav STÅ-procent
(antal beståede eksaminer), så
er der også opbakning fra fag
som psykologi og nordisk som
ikke bliver ramt så hårdt.

– Det her er en anden måde
at dele og herske på end vi er
vant til. I stedet for at hjælpe de
fag der har problemer, skal vi
nu straffes med ikke at kunne
ansætte nye unge forskere. Det
skal jo nok gøre STÅ-procenten
bedre, lyder det ironisk fra
ph.d.-studerende på Engelsk
Ann Langwadt.

Men medlemmerne af Fakul-
tetsrådet sidder med en
utaknemmelig opgave: at få et
underskud på 25 millioner væk
i løbet af to år. Som et af med-
lemmerne af Fakultetsrådet,
professor Arne Zettersten, ud-
trykker det, er det både en tung
og temmelig frygtelig opgave at
skulle spare nye ph.d.er væk,
sløjfe nyansættelser af unge for-

skere og lukke for optag af stu-
derende hvert andet år på flere
små sprogfag.

– Det gør et utroligt indtryk
med alle de underskrifter. Og
det er en god måde at proteste-
re på fordi ikke kun KU, men al-
le universiteter har problemer
med økonomien. Den nye fi-
nanslov ser jo meget god ud på
papiret, men den giver os umid-
delbart ikke bedre økonomiske
rammer, siger Arne Zettersten.

Langsom død
En af de mere aldrende demon-
stranter er den australske Bruce
Clunies-Ross, lektor i engelsk.
Han betragter det som helt ab-
surd at humaniora prøver at
overleve krisen ved at skære de
unge væk. 

Med en universitetsbaggrund
i Storbritannien og Australien
kender han godt til økonomiske
kriser, men måden at løse den
på dér er den stik modsatte –
nemlig at udvikle ph.d.-pro-
grammet. 

– Et universitet kan ikke ar-
bejde uden videnskabelig kapi-
tal. Jeg tror ikke de deler den
holdning i ministeriet, men uni-
versiteterne har altid brug for
fornyelse. Og den er afhængig
af kontakten mellem yngre og
ældre forskere. At skære de un-

ge ansatte væk er det samme
som en langsom død for et in-
stitut, siger Bruce Clunies-Ross.

Ekstern underviser på En-
gelsk Morten Vest Hansen er en
af de afviste ansøgere til de 23
ph.d.-stipendiater. Og han er
ikke i tvivl om at det i sidste en-
de vil være at gøre fakultetet en
bjørnetjeneste at lade være
med at ansætte unge forskere:  

– Måske er det her ikke så
slemt for den enkelte ansøger,
men for forsknings- og studie-
miljøet som helhed er det øde-
læggende. ■

Se også debat side 17.

Protestskrivelse 
mod ‘krisepakken’ 
på HUM 
Til Dekanen, Rektor, Forskningsministeren og 
Undervisningsministeren.

Vi protesterer mod de forslag og tiltag hvormed de-
kanatet og fakultetsrådet forsøger at løse Fakulte-
tets ‘gældskrise’. Disse tiltag vil reelt afskære forny-
else og foryngelse af lærer- og forskerstaben. Dette
omfatter indefrysningen af ph.d.-stipendier og ned-
læggelsen af kontinuationslektorater, men også ud-
fasningen af eksterne lektorer, ammanuenser og
lektorvikarer, ikke mindst på de store fremmeds-
progsfag.

Disse forslag og beslutninger vil være ødelæggen-
de for det nuværende niveau af forskningsbaseret
undervisning og signalerer mangel på respekt for
den betydningsfulde forskning og undervisning der
udføres af ikke-fastansatte. Beslutninger der hæver
studenter/lærerratioen fra 12,5/1 til 17/1 (hvor
den var 9/1 for få år siden), kan kun medføre alvor-
lige forringelser af undervisningen og STÅ-produk-
tionen. Det faglige niveau vil falde som følge af
dårligere forberedelse, mindre kursusudbud og
dårligere undervisningsmateriale.

Vi anmoder om at dekanatet og fakultetsrådet
genovervejer sine beslutninger og forslag og ikke
ofrer både kvantiteten og kvaliteten af Fakultetets
undervisning og forskning for en tilfældig ‘budget-
model’ og en urimelig kortfristet afdragsordning
for Fakultetets ‘gæld’. Vi anmoder rektor og mini-
stre om at forhindre at virkeligheden på Det huma-
nistiske Fakultet går i den stik modsatte retning af
regeringens og universitetets erklærede politik om
foryngelse og internationalisering på tærskelen til
‘det globaliserede videnssamfund’.

Protestskrivelsen er forfattet af løst- og fast-ansatte
ved Engelsk Institut. 2136 studerende og ansatte ved
KUA havde nået at underskrive protestskrivelsen den
10.11. 2000. 

IMOD – Studerende og ansatte har bakket talstærkt

op om en protestskrivelse mod nedskæringerne på

Humaniora. Her er de på vej for at aflevere de første

1000 underskrifter der blev indsamlet på én dag, til

Fakultetsrådet. 

Protest over 
afviste ph.d.er
Både studerende og ansatte på humaniora bakker massivt op 

om en protestskrivelse mod nedskæringerne på KUA
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Af Richard Bisgaard og 
Lise K. Lauridsen

Kurven er vendt, lyder
budskabet fra en synligt
veltilpas Birte Weiss.

Hendes optimisme er ikke til
skyde igennem efter at det i
den afsluttende fase af finans-
lovsforhandlingerne lykkedes
at få en flerårsaftale igennem
for de højere uddannelser som
vil give forskningen og univer-
siteterne et mærkbart løft. 

– Samlet over de næste fire år
giver forskningsaftalen 815
millioner kroner ekstra til
forskning. Derudover tilføres
universiteterne cirka 440 milli-
oner kroner ekstra fra Under-
visningsministeriet. Det vil sige
at det samlede merbeløb er
godt 1,2 milliarder kroner, un-
derstreger Birte Weiss

At hendes øverste rådgiver,
formand for Danmarks Forsk-
ningsråd Søren Isaksen, har
kritiseret politikerne for “at
være nede i lapperierne” med
et sådant beløb, tager hun helt
roligt. Ikke fordi hun er uenig
med Isaksen i at forskningen ef-
ter de seneste års nedskæringer
kunne trænge til et engangsløft
på 800-900 millioner kroner ef-
terfulgt af 250-300 millioner
kroner ekstra hvert år fremo-

ver. Det har bare ikke noget
med realpolitik at gøre.

– Alle ved at man i en finans-
lov ikke laver et løft på en milli-
ard kroner på et år. Med den
nye flerårsaftale har vi nu fået
vendt supertankeren og lavet
nogle perspektiver for sekto-
rens fremtid, siger hun.  

Kulturrevolution
Indtil videre er der afsat 255
millioner kroner ekstra til
forskning på næste års finans-
lov og knap 200 millioner kro-
ner ekstra årligt i perioden
2002-2004. Disse ekstrabevil-
linger går til en delvis gennem-
førelse af den forskningspoliti-
ske principaftale fra foråret. 

Derudover er der aftalt en
genforhandlingsklausul så gen-
nemførelsen af den resterende
del af principaftalen skal på
bordet i forbindelse med for-
handlingerne om finansloven
for 2002. På det tidspunkt har
Forskningskommissionen af-
sluttet sit arbejde, og det er
samtidig afklaret hvor meget
staten kommer til at tjene på
salget af de meget omtalte li-
censer til mobiltelefoni-fre-
kvenser.

Men der kan jo ske så meget i
løbet af fire år. Hvor sikker er
universiteterne egentlig på at de
nu også får de penge som forliget
lover?

Birte Weiss tager en dyb in-
dånding og trækker på smile-
båndet.

– Det må være svært for jer at

skulle vænne sig til at tænke
positivt, hvad? Altså, det er en
meget klar erkendelse hos mig
at universiteterne og ikke
mindst forskningen mangler
penge. Det samme mener det
overvejende flertal af partierne
i Folketinget. Og selv om de
borgerlige partier ikke var med
i finanslovsforliget, har jeg ikke
fantasi til at forestille mig at de
ikke vil være med til at finansie-
re den principaftale om forsk-
ningen som vi vedtog med et
meget bredt flertal i foråret.
Men der er åbenbart opstået en
hel modus vivendi på universite-
terne om at vi kommer længst
her i verden med klagesang.
Det må jo være en hel kulture-
volution for universiteterne
pludselig at skulle se lyst på
fremtiden igen efter kurverne i
et par år er gået støt nedad.
Nedgangen er vendt.

Så universiteterne kan godt
begynde at planlægge ud fra de
beløb de nu er blevet stillet i ud-
sigt?

– Ja. Men med den væsentli-
ge tilføjelse at der formentlig
kommer endnu flere penge på
bordet næste år hvor forhand-
lingerne kommer til at foregå
på baggrund af resultaterne af
forskningskommissionens ar-
bejde.

Fordelingen mellem 
universiteterne
Spørgsmålet er så hvordan pen-
gene skal fordeles. Indtil videre
står det blot fast at de 255 milli-
oner kroner til forskning næste
år vil blive fordelt på fire initia-
tiver. 

150 millioner kroner går til
en såkaldt universitetspulje til
udviklingsopgaver; 75 millio-

ner kroner går  til større
tværgående forskningsgrupper
og udmøntes samlet; 20 millio-
ner kroner går til at videreføre
(indlejre) perspektivrige forsk-
ningsprogrammer der er ved at
udløbe; og endelig er der afsat
ti millioner kroner til flere
ph.d.-stipendier.

Hvordan pengene skal forde-
les mellem universiteterne er
endnu uafklaret, men ministe-
ren tipper på at pengene bliver
tildelt udfra en blanding af ma-
tematik og målsætningerne i
udviklingskontrakterne.

– Vi tager nu en runde med
universiteterne hvor vi på bag-
grund af udviklingskontrakter-
ne vil prøve at finde frem til en
så fleksibel og ubureaukratisk
fordelingsmetode så muligt.
Det behøver ikke være en tung
administrativ opgave at fordele
penge ud fra udviklingskon-
trakterne. Og vi skal ikke have
flere detaljerede systemer for
bevilling af penge inden for sy-
stemet, lover hun.

Der er dog klausuler på pen-
gene. Derfor kan de ikke bare
bruges til hvad som helst. Og
hvad angår Københavns Uni-
versitets dårlige økonomi, skal
forskningskronerne gå til forsk-
ning og ikke gammel gæld. 

– Der er ting omkring den
økonomiske situation som KU
selv må komme ud af. De her
penge er ikke tænkt til at fylde
huller ud med, men til at sætte
en ny udvikling i gang, siger
Birte Weiss.

Humaniora forfordelt 
Situationen blandt andet på
Det Humanistiske Fakultet har
ministeren øjnene åbne for.
Som følge af et underskud på
25 millioner har Humaniora
valgt at stoppe for ansættelse af
nye ph.d.-studerende frem til
2002. Og det ærgrer selvfølge-
lig en forskningsminister der
har gjort forskerfornyelse og

bedre karriereveje for unge for-
skere til en mærkesag. Ambitio-
nerne om at få flere ph.d.er
som statsministeren nævnte i
Folketingets åbningstale, virker
dog noget nedtonede i finans-
lovsforliget. 

Hvor mange ph.d.er får man
egentlig for ti millioner kroner?

– Der går vel tre ph.d.er på
en million, så det lyder jo ikke
af så meget. Men der vil også
være mange ph.d.-studerende i
den pulje på 75 millioner kro-
ner som er afsat til tværgående
forskning. Og jeg håber da me-
get at de 23 afviste ph.d.er på
KUA får del i de midler. På det
humanistiske område vil jeg
meget gerne være med til at
vende skuden og få flere penge
til ph.d.er i forhold til det for-
holdsvis beskedne beløb de får
nu, siger Weiss.

Men de tværgående forsker-
grupper skal jo ifølge finanslovs-
aftalen på forskningsområdet
især beskæftige sig med fire te-
maer, nemlig netværksamfundet,
det humane genom, miljø og fø-
devarer samt bæredygtig energi-
forsyning og -produktion. Det ly-
der ikke som et oplæg til huma-

nistiske ph.d.-stipendiater.
– Eller også har I blot ikke

forstået hvad der menes med
begrebet tværfaglighed. Der er
netop tale om temaer som går
på tværs af forskellige fagområ-
der, og som selvfølgelig også
inddrager humaniora. Noget
helt andet er så at jeg opfatter
det som et stort problem at der
generelt er så strøgent et mål af
penge til ph.d.er på det huma-
nistiske område i modsætning
til for eksempel naturvidenskab
og medicin. Der bør være en
mere ligelig fordeling, men det
er i sidste ende Universitetet
selv der har ansvaret for at for-
dele midlerne. Jeg møder tit
mennesker der mener at huma-
niora bliver forfordelt af sit eget
system. Med forskningsforliget
får KU større albuerum så der
også bliver plads til at satse på
humanistiske ph.d.er, siger Bir-
te Weiss.

Debatten om humanioras rol-
le i universitetsverdenen er i
det hele taget tiltrængt, mener
hun. Men universitetet må også
tage et ansvar. Hvis man vil stå
vagt om autonomien, hjælper
det ikke noget at komme til mi-
nisteriet hver gang der er et
problem. Og fordelingen af
ph.d.ere er helt op til universi-
tetets ledelse.

– Den ironiske pointe er at
det er de humanistiske fag der
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En minister
når i mål
Det bliver svært for universiteterne 

at bevare pessimismen, siger en 

tilfreds forskningsminister

Så meget får 
forskningen

255 millioner kroner til forskning fordelt på fire
områder:

1) Universitetspulje til udviklingsopgaver – 150
millioner kroner.

2) Større tværgående forskergrupper – 75 millio-
ner kroner.

3) Indlejring af kvalitative, fremadrettede forsk-
ningsmiljøer knyttet til programmer der ud-
løber i 2001 – 20 millioner kroner

4) Flere ph.d.-stipendier – 10 millioner kroner

De næste fire år får forskningen et beløb på godt
800 millioner kroner, men det er et grundbeløb
der kan blive større. Fra Undervisningsministeri-
et vil der de næste fire år komme 440 millioner
kroner til universiteterne.

Kilde: www.fsk.dk

F L E R Å R SA F TA L E  ▼

F
O

T
O

:
P

O
L

F
O

T
O

PÅ VEJ –

Forsknings-

minister Birte

Weiss er godt

tilfreds med 

resultatet af

dette års

finanslov – 815

millioner til

forskning over

fire år.
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har de studerendes store inter-
esse, derfor er det også vigtigt
at vi sørger for at der er interes-
sante udviklingsmuligheder for
de attraktive fag, siger Weiss.

Huslejepanik
På Københavns Universitet er
troen på fremtiden dog noget
generet af udsigten til en ekstra
huslejeudgift på 150 millioner
allerede fra næste år. Forsk-
ningsministeriets Byggedirekto-
rat har lavet en huslejemodel
der skulle tilpasse lokaleforbru-
get til antallet af ansatte og stu-
derende. Modellen har vakt
stor harme i KU’s ledelse som
troede at ordningen ikke ville
koste universitetet noget. 

Birte Weiss synes det er for
tidligt at begive sig ud i mel-
lemregninger inden regnestyk-
ket er færdigt. 

– Jeg køber ikke den med de
150 millioner. For det første er
beløbet snarere 65 millioner
kroner i de huslejemodeller vi
pt. har på bordet. For det andet
vil modellen blive indfaset så
det huslejeniveau først er gæl-
dende om ti år. Og for det tred-
je er huslejemodellen  ikke fær-
digbehandlet endnu. Vi skal ha-
ve en tredie høringsrunde med
universiteterne før jeg tager
stilling til hvordan modellen
skal udformes. På nuværende
tidspunkt er jeg slet ikke blevet
forelagt et færdigt beslutnings-
grundlag. Jeg er da ikke blind
for at der er knyttet et særligt
problem til udflytningen af
KUA. Men målsætningen med
en reform af huslejen er ikke

omfordeling, som KU antyder,
men at tilpasse lokaleforbrug
og aktivitet, siger Weiss.

At Universitetets forhold til
ministeriet kan slå gnister ind
imellem betragter Birte Weiss
som en naturlig ting. 

– Når to forskellige kulturer
eller interessegrupper støder
sammen vil der opstå kontro-
verser, men det er også tit her
de gode initiativer opstår. Det
vigtigste er at vi grundlæggen-
de vil det samme, siger hun.

Udviklingskontrakterne som
er blevet det helt grundlæggen-
de instrument til at fordele de
150 millioner kroner i universi-
tetspuljen med, er et godt ek-
sempel, mener Birte Weiss.

– Oprindeligt blev ideen om
at skrive universitetsfolkets vi-
sioner for fremtiden ned mødt
med mistro og bombastiske be-
mærkninger om stalinistiske
styringsmetoder. I løbet af pro-
cessen har de forskellige grup-
per på universiteterne imidler-
tid indset at udviklingskontrak-
terne først og fremmest er til
for deres egen skyld. Og så er
der kommet mere og mere
medspil, siger Birte Weiss og
konkluderer:

– Udviklingskontrakterne er
en tillidserklæring til universi-
teterne om at de selv er i stand
til at formulere sine egne mål-
sætninger og føre dem ud i li-
vet. Jeg tror det er tilfredsstil-
lende for alle parter at få tildelt
penge ud fra egne ønsker. ■

Forskning for hele Danmark
“Det mærkbare løft til området er ikke kun til glæde for forskningen. Alle danskere vil få gavn af denne sats-

ning. Eksempelvis vil mulige forskningsprojekter (...)omfatte miljø, rene fødevarer, sundhedsfremme, bære-

dygtig energiforsyning og netværkssamfundet. Altså samfundsmæssigt vigtige områder, hvor vi har behov

for at blive klogere og høste ny viden. Men ikke bare det. En styrket indsats vil også skabe grundlag for ny

jobskabelse, beskæftigelsesfremgang og et løft til økonomien på lidt længere sigt.” 

Forskningsminister Birte Weiss i pressemeddelelse fra den 6.11.2000



Af Lise K. Lauridsen og 
Richard Bisgaard

Efter metervis af spalter i
aviser og blade med kla-
ger over forringet forsk-

ning og uddannelse var alle be-
kymringer som sunket i jorden
lige efter finanslovsforliget var i
hus. Rektor Kjeld Møllgård ud-
talte at han havde smilet hele
dagen, men for de ansatte og
studerende på de nedskærings-
ramte fakulteter venter den sto-
re redning ikke lige rundt om
hjørnet. 

Finansloven lover ganske vist
bedre tider med flerårsaftaler
for både forskning og uddan-
nelse. Ialt 1,2 milliarder bliver
der sammenlagt givet til forsk-
ning og universiteter de næste
fire år. Men paradoksalt nok
har det ikke den store effekt på
den akutte økonomiske krise
Københavns Universitet er i.
Pengene er nemlig rettet mod
specifikke projekter. 

Efter aftale med Undervis-
ningsministeriet skal Universi-
tetet søge om penge udfra ud-
viklingskontrakten og de otte
indsatsområder som politiker-
ne har skrevet ind i flerårsafta-
len på undervisningsområdet.
Det er lidt mere uvist hvordan
forskningspuljen bliver fordelt
(læs side 6-7). En ting står dog
fast: De mange millioner til
forskning og uddannelse skal
bruges til nye initiativer frem-
for at lappe gamle huller i øko-
nomien.

I alt 270 millioner kroner er
der afsat ekstra til de korte,

mellemlange og lange videre-
gående uddannelser næste år.
80 millioner kroner heraf går til
automatiske takstforbedringer,
mens resten kun udbetales mod
levering af bestemte kvalitets-
og effektivitetsydelser inden for
otte indsatsområder (se boks). 

Behersket begejstring
Rent umiddelbart får de videre-
gående uddannelser kun glæde
af de ekstra taxameterpenge
hvoraf universiteterne får 32
millioner kroner. For Køben-
havns Universitet giver det
knap otte millioner ekstra til
deling mellem de betrængte fa-
kulteter i næste års budget.
Derfor er begejstringen blandt
dekanerne for uddannelsesfor-
liget i den nye finanslov da også
til at overse. 

– Når vi har gjort alle de her
gode gerninger, og vi så får
penge, så skal de altså bruges
til at investere i nye initiativer
fremfor at rette op på mangler-
ne i den almindelige drift, kon-
staterede dekan for Det Huma-
nistiske Fakultet, John Kuhl-
mann Madsen, på det ordinære
møde i Konsistorium onsdag i
sidste uge.

Dekan Henrik Jeppesen fra
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet havde på samme måde
svært ved at se hvordan flerårs-
aftalen skulle være til gavn for
de 81 medarbejdere han skal
være med til afskedige de næste
fire år.

– Pengene skal gives til et be-
stemt formål, men det hjælper
ikke på rammerne – og på at
der bliver færre undervisere per

studerende, pointerede han på
Konsistoriemødet.

Penge avler penge
Undervisningsminister Margre-
the Vestager mener omvendt at
den nye flerårsaftale for de vi-
deregående uddannelser vil få
udviklingen til at accelerere. 

– Hvis universiteterne vil ha-
ve flere penge, må de tage initi-
ativ til at skabe mere kvalitet i
undervisningen så de studeren-
de kan gennemføre deres studi-
er hurtigere og dermed gøre
plads til flere nye studerende,
argumenterer hun.

Efter hendes opfattelse vil de
nye initiativer i sig selv være
med til at øge STÅ-produktio-
nen (antallet af beståede eksa-
miner) og dermed også taxa-
meter-bevillingerne.

– Vi vil ikke have mere af det
samme, men mere og bedre.
Hvis institutionerne tager den
udfordring op som ligger i de
otte indsatsområder, så vil der
opstå en dialog mellem os og
uddannelsesinstitutionerne om
hvordan målene bedst kan rea-
liseres. Forandringen består i at
dem der har mod til at satse,
også får  pengene, siger en stolt
undervisningsminister.

Studerende utilfredse
Margrethe Vestager kalder sit
svendestykke en god aftale for
de studerende, men det er re-
præsentanterne for de KU-stu-
derende i Konsistorium ikke
helt overbeviste om. Jens Bars-
lund Mikkelsen fra Forenede
Studenterråd mener ikke at 
finanslovsforliget er den op-

timale løsning for Universite-
tet.

– Vi kan ikke lide alle de pul-
jer fordi de hører sammen med
tendensen til at Folketinget vil
styre og styre uden tillid ned ad
i systemet. Det er selvfølgelig
godt med penge øremærket til
IT eller efteruddannelse, men
det løser ikke det grundlæggen-
de problem med forringet un-
dervisning og forskning på
grund af de seneste års
nedskæringer, siger han. 

Men, som undervisningsmi-
nisteren udtrykker det, “vil fle-
re penge blive til flere penge”.
Satsninger på IT eller internati-
onalisering vil udløse penge
som i anden omgang kan øge
kvaliteten af undervisningen og
dermed også gennemførsels-
procenten og taksameterind-
tægterne. Hun advarer dog
imod at universiteterne bruger
de ekstra penge som en sovepu-
de. Lever resultatet ikke op til
målet, så risikerer bevillingerne
nemlig at ryge.

Betydning for KU
Selvom der generelt er tilfreds-
hed med at råbet om flere pen-
ge er blevet imødekommet, er
der stadig usikkerhed omkring
hvad Københavns Universitet
mere konkret får ud af forliget.

Rektor Kjeld Møllgård er op-
timistisk. Han lover dekanerne
at prøve at få tildelt penge hur-
tigst muligt for at rette op på de
triste tilstande på især de tre
store fakulteter som er i gang
med at skære ned i undervis-
ningen, lukke for nye ansatte
og afskedige medarbejdere.

Spørgsmålet om hvor mange
penge KU reelt vil få del i, er
dog ubesvaret. I Undervisnings-
ministeriet venter man at få en
stor postsæk med ansøgninger
fra de mange videregående ud-
dannelsesinstitutioner som alle
er lige ivrige efter at få del i
midlerne til de otte indsatsom-
råder

Rektor Kjeld Møllgård mener
dog at Undervisningsministeri-
et allerede har lavet en skygge-
fordeling, men pengene vil ikke
blive tildelt før Universitetet

har forhandlet med ministeriet
om hvilke nye initiativer KU
skal satse på. 

Både forsknings- og under-
visningsministeren har peget på
at forhandlingerne om de ek-
stra kroner vil tage udgangs-
punkt i formuleringerne fra ud-
viklingskontrakterne. Margret-
he Vestager har endda foreslået
at universiteter der ikke synes
at der stod nok om de otte ind-
satsområder i udviklingskon-
trakten, kunne få lov at skrive
den om. ■
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OPTIMISME – Efter finansloven

for 2001 er det ikke så surt at

hedde Københavns Universitet

længere, omend der stadig skal

spares. Undervisningsminister

Margrethe Vestager, rektor Kjeld

Møllgård og prorektor Joan 

Conrad i feststemning ved års-

festen i 1999.

Positiv overraskelse
“Aftalen giver anledning til nogen optimisme. Det er ikke sådan at

træerne vokser ind i himlen, men de vokser.”

Formand for universitetsrektorerne og rektor på RUC 

Henrik Toft Jensen, Politiken den 7. novemberF L E R Å R SA F TA L E  ▼

Skal vi nu være glade?

Undervisningsminister Vestager

og rektor Møllgård smilede 

om kap efter at finanslovs-

forliget kastede over en milliard

kroner af til uddannelse og

forskning de næste fire år. 

Dekanerne derimod forbeholder

sig ret til at være sure indtil 

de har set pengene

Flerårsaftale for de 
videregående uddannelser

De lange videregående uddannelser vil kunne
søge en pulje på 108 millioner kroner hvert år
de næste fire år. Pengene vil blive bevilget ud-
fra otte indsatsområder som skal sikre bedre
kvalitet, større tilgang og øget gennemførelse
af uddannelserne:
– Uddannelsernes identitet og faglig fornyel-

se. Alle skal fastlægge hvilke kompetencer
en uddannelse fører til, og hvilke fag der ud-
gør uddannelsens identitet

– Merit og fleksibilitet. Det skal være lettere at
få godskrevet dele af en uddannelse ved en
anden institution

– Fokus på internationalisering 
– God studiekvalitet overalt 
– IT skal være et naturligt redskab i uddannel-

serne
– Lærernes kvalifikationer skal forbedres 
– Kvalitetssikring, herunder censur. Censorer

gøres mere uafhængige ved at etablere
tværgående og landsdækkende censorkorps,
som sikrer at censorer bruges på skift alle
steder

– Viden- og udviklingsfunktioner
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Studenter-
forening 
vil lønne
praktikanter

Studenterforeningen Stud.Samf. kræver

lønaftaler for praktikanter på danske

ambassader – til trods for at praktik-

ordningen er et led i uddannelsen 

Af Rune Reichenbach

Det er urimeligt at studerende ikke tilbydes en lønaf-
tale med arbejdsgiverne når de er i praktik på dan-
ske ambassader i udlandet. Praktikanterne arbejder

ofte op til 60 timer om ugen uden nogen form for kompensa-
tion. Derudover har praktikanterne ofte udgifter på flere tu-
sinde kroner.     

Det mener DJØF’s studenterorganisation Stud.Samf. der
netop har indledt en kampagne for at få ændret den nu-
værende praktikordning for samfundsvidenskabelige stude-
rende. 

– Studerende der er i praktik i udlandet, mødes ofte med
udgifter til rejse, kost og logi der samlet løber op mod 50-
100.000 kroner. Det kan ikke være meningen at man både
skal arbejde gratis og selv betale alle udgifter, siger forenin-
gens formand Christian Hestbæk. 

Udenrigsministeriets personalechef Poul Dam Kristensen
er uforstående over for Stud. Samf.-foreningens krav om en
lønaftale.

– Man skal ikke glemme at praktikopholdet på ambassa-
derne ikke er en ansættelse. Det sker på de studerendes initi-
ativ og er et led i uddannelsen. De studerende kan i de fleste
tilfælde meritoverføre deres praktikperiode som en del af
deres uddannelse og derved få skåret ned på eksaminerne.
Desuden kan de studerende medbringe statens uddannel-
sesstøtte til praktikstedet, siger Poul Erik Dam Kristensen. 

En erfaring rigere
En praktikplads på en ambassade arrangeres normalt af den
studerende selv. Ambassaderne hænger annoncer op på in-
stitutterne, og ud fra bunken af ansøgninger vælger ambas-
saden den mest kvalificerede:

– Mine erfaringer er at de studerende ofte kommer hjem
en hel del erfaringer rigere, og at der er en rimelig balance
mellem hvad de studerende får ud af opholdet og hvad am-
bassadens fastansatte mandskab bruger af ressourcer på at
sætte praktikanterne ind i opgaver og arbejdsprocedurer.
Hvis praktikanterne skal have løn, vil det inden for de nu-
værende bevillingsrammer simpelthen indebære at vi skal
afskedige blandt nuværende ansatte, siger Poul Erik Dam
Kristensen.  

Ifølge Christian Hestbæk er praktikophold generelt en po-
sitivt ordning, men også en ordning der de seneste år er vok-
set eksplosivt:

– Flere og flere arbejdspladser har fået øjnene op for prak-
tikmulighederne og det er generelt positivt. Men det øger
samtidigt behovet for at holde øje med de forhold praktikan-
terne arbejder under, siger han.

Christian Hestbæk oplyser at Stud.Samf. vil tage proble-
met op på næste hovedbestyrelsesmøde i Foreningen for
danske Jurister og Økonomer(DJØF). 

– Næste skridt bliver så at få forhandlinger i gang med
Udenrigsministeriet som forhåbentlig er samarbejdsvillige,
slutter Christian Hestbæk. ■

Køb en studiebolig til dit barn
• køberrådgivning og berigtigelse

• udarbejdelse af lejekontrakt

• ansøgning om boligsikring

• information om skatteforhold

Hele pakken 8.000 kr.
incl. moms og uanset købesummens størrelse. 

Bliver handelen ikke til noget, skal du ikke betale
salær. Tag os med på råd tidligt i forløbet.

FORÆLDREKØBSKØDETILBUD
“ NO BUY - NO BILL”

sikkerhed

TM

Bureau: T.J.Andersen, tlf.:38 88 38 60

Køberrådgivning og berigtigelse
(købsaftale, finansiering, skøde, refusionsopgørelse
m.v.)

6.500 kr. - ejerlejligheder

6.500 kr. - sommerhuse

7.500 kr. - enfamilieshuse

incl. moms og uanset købesummens størrelse.

Bliver handelen ikke til noget, skal du ikke betale
salær. Tag os med på råd tidligt i forløbet. Kgs. Nytorv 15, 1. sal • (v/Magasin)

DK-1050 København K 
Tlf.: 70 27 17 07 • Fax: 70 27 17 08

Ring efter vores købervejledning.

Uafhængig boligrådgivning til private.

KONTRAPUNKTS VINDERFORSLAG – Universitetets

segl fremtræder velformet, selvstændigt og stærkt, og

indgår sammen med to andre mindre cirkler i en karak-

teristisk og let genkendelig grafisk form sammen med

de specielt tegnede navnetræk. Dette enkle grafiske

princip kan anvendes i mange interessante forbindelser

– fra brevark til forsider på fx eksamensbevis og årsbe-

retning. Det opfylder derfor også kravet om at “univer-

sitetet skal præsentere sig klart og kvalitetspræget

over for omverdenen på en måde der understreger og

styrker universitetets image”, mener juryen.

BYSTED HOVEDKVARTERET A/S – Et veldisponeret

forslag med en markant placering af Universitetets og

Det Juridiske Fakultets segl på brevark der sammen

med den informative tekst skaber mulighed for en

funktionel brevopstilling. Logotypen er udformet i et

interessant skriftdesign og de to segl fremtræder i en

kraftig, forenklet streg.

ETCETERA DESIGN I/S – Ved at have anvendt mulig-

hed af et eventuelt ekstra element – her i form af en fi-

gur der kan opfattes som f.eks. bogstav C – skabes der

forbindelse mellem hovedtekster til såvel universitet

som fakulteter. Designet overføres naturligt fra brevark

til øvrige tryksager. Anvendelsen af det ‘ekstra ele-

ment’ dæmper imidlertid fremtrædelsen af Universite-

tets og fakulteternes segl.

Nyt universitetssegl
Københavns Universitets

nye logo og universitets-
segl skal udformes af de-

signfirmaet Kontrapunkt A/S.
Det står fast efter at Universite-
tets designjury i sidste uge ud-
pegede vinderen blandt de tre
professionelle firmaer som har
konkurreret om at lave det bed-
ste forslag til et nyt fælles visu-
elt identitetsprogram for
Københavns Universitet.

Resultatet af konkurrencen
der blev udskrevet 31. juli i år,
blev præsenteret første gang i
onsdags ved en reception i Uni-

versitetets hovedbygning. Her
vil de forskellige forslag være
udstillet indtil 24. november
hvorefter udstillingen i ugerne
op til jul forventes flyttet til
henholdsvis KUA, Panum og
H.C. Ørsted Instituttet.

Vinderforslaget har ikke nød-
vendigvis fundet sin færdige
form og skal derfor bearbejdes
endeligt af Kontrapunkt inden
det tages i brug af Universite-
tets folk. 

Logoet med Universitetets
gamle segl kommer dog til at
spille en central rolle i det sam-

lede designprogram. Det skal
symbolisere KU som et traditi-
onspræget Universitet og samti-
dig vise KU som en moderne
forsknings- og uddannelsesin-
stitution. 

Ideen med at udvikle et sam-
let designprogram for alle en-
heder på Københavns Universi-
tet er at få alle til at bruge brev-
papir og hjemmesider med
samme logo i stedet for de
mange forskellige versioner
som ses rundt om på Fakulteter
og Institutter. ■

NAT slår egen rekord
Det Naturvidenskabelige Fakultet har i 2000 slået nye rekorder når det gælder antallet af færdige kandidater

og ph.d.er. I forhold til sidste år er kandidattallet øget med 61 til 495. Det er det højeste antal nogensinde,

om end det ligger en anelse under de 500 der var sat som mål. Antallet af tildelte ph.d.-grader er steget fra

96 sidste år til 112 i år hvilket også er det højeste antal hidtil. Fakultetet modtager ellers kun en ramme på 98

ph.d.-stipendier om året hvilket over en tre-årig periode svarer til 33 ph.d.-grader per år. Resten (70 procent)

skaffes ved ekstern finansiering, oplyser dekan Henrik Jeppesen. 



Af Lise K. Lauridsen  

Der er hverken power-
points, filmklip eller an-
dre mere moderne

pædagogiske virkemidler. Kun
en kvinde foran en tavle. Med
et stykke kridt i hånden, sine
håndskrevne notater på bordet
og med det levende ord som
eneste effekt. Men det virker
fordi Bodil Ejrnæs går op i det
at undervise. Så meget at hun i
år modtog universitetets under-
visningspris – Årets Harald. 

Undervisning er et umuligt
projekt, mener lektoren på In-
stitut for Bibelsk Eksegese. Der-
for undrer hun sig også over
hvordan man overhovedet kan
give en pris til den bedste un-
derviser.

I undervisningen, er der
utrolig mange faktorer du ikke
kan tage højde for, mener Bodil
Ejrnæs, som underviser i he-
bræisk og Det Gamle Testamen-
tes eksegese ( fortolkning, red.) 

Selvom årets underviser of-
test cykler hjem fra Det Teologi-
ske Fakultet i Købmagergade
med følelsen af at undervisnin-
gen ikke gik godt nok, så un-
derstreger hun det vigtige i at
læreren aldrig stopper med at
arbejde med undervisningen.
Det er nemlig i detaljen at de
store øjeblikke opstår. Øjeblik-
ke med kontakt eller dynamik,
som Bodil Ejrnæs kalder det.

Alt kræver forberedelse
Selv stof der virkelig sidder på
rygraden, arbejder teologilek-
toren med. Især i faget he-
bræisk er der megen repetition
da faget er et redskabsfag alle
skal lære i starten af studiet.
Men netop fordi Bodil Ejrnæs
underviser i et fag som mange
studerende nok gerne ville
være foruden, bliver det så me-
get desto vigtigere at formidlin-
gen er i orden.

Igennem fortsat bearbejd-
ning bliver formidlingen og for-
ståelsen af stoffet hele tiden

tænkt på ny. På den måde går
rutinestoffet også hen og bliver
interessant.

– Nogle gange tror jeg at jeg
kommer til at forberede mig for
meget, men jeg synes det er
spændende og vanvittig mor-
somt at undervise i et fag som
hebræisk. Selv om det er ruti-
nestof for mig, er det jo stadig-
væk svært for de studerende,
derfor bruger jeg lige så lang
tid på at forberede mig her som
hvis det var et nyt område jeg
skulle tilegne mig. For du kan
aldrig gøre det godt nok, og når
du arbejder mere med under-
visningen, opstår der ofte noget
nyt, og noget bedre, siger Bodil
Ejrnæs.

Hun understreger at for me-
get planlægning helt kan tage
pusten fra undervisningen. Det
improviserende og impulsive
element må ikke forsvinde. Og
det er de fleste underviseres di-
lemma, mener Bodil Ejrnæs.
Hun er ikke stand-up-komiker-
typen der kan stille sig op og

frit fabulere over et emne til
stor underholdning for de stu-
derende. Oldhebræisk og tekst-
analyser af Det Gamle Testa-
mente er måske heller ikke et af
de fag der lægger mest op til
det. 

Menneskekender
Bodil Ejrnæs underviser i et af
de fag på teologi som ligger
længst væk fra de studerendes
virkelighed, mener stud.teol.
Ingrid Marten Monsen. Hun er
midt i kandidateksamen og har
været initiativtager til at indstil-
le eksegeten Ejrnæs til Universi-
tetets undervisningspris både i
år og sidste år. Efter Ingrid
Marten Monsens mening er
Bodil Ejrnæs ikke den karisma-
tiske type hvis fremtoning ud-
fylder et helt rum:

– Bodil gør det stik modsatte.
Hun får os – de studerende – til
at fylde det hele. På den måde
er hun helt unik som fødsels-
hjælper for os fordi alle får mu-
lighed for at yde deres bedste.
Man har utrolig meget at skulle
have sagt i hendes timer. Det
betyder ikke at alting flyder, og
de studerende bare diskuterer.
Men Bodil har en uforlignelig
evne til at formidle sit budskab
og samtidig tage os lige så al-
vorligt som vi tager hende.

Umulig opgave
For Bodil Ejrnæs er det der fo-
regår i de 45 minutter foran
tavlen dog noget udefinerbart.
Hun er ikke sikker på at alle
studerende synes undervisnin-
gen er lige interessant. Men det
er alligevel vigtigt for hende at
undervise så flest muligt får
mest muligt ud af hendes un-
dervisning.

– Det er dybest set en umulig
opgave at finde det punkt hvor
du ikke taler hen over hovedet
på den store gruppe, og hvor
den dygtigste elite ikke synes
det er for kedeligt, siger Bodil
Ejrnæs.

Som hun sidder dér foran de
smukke gamle hebræiske tegn,
imellem sine mange bøger om
nogle af verdens ældste og vig-
tigste skrifter, er hun gennem
sin blotte fremtoning med til at
sætte fænomenet undervisning
i perspektiv. En ting er at vide
noget, en anden ting er at for-
midle den viden. Og for Bodil
Ejrnæs er den proces svær at
beskrive med ord.  

Det udefinerbare ligger i sel-
ve undervisningens natur: Det
handler om samspil mellem
lærer og studerende. God un-
dervisning er altså også noget
så banalt som menneskekend-
skab eller fingerspidsfornem-
melse for skiftende sindstem-
ninger. Derfor er det ikke altid
til at afgøre hvad der fik lige
nøjagtig den lektion til at gå op
i en højere enhed og en anden
til at falde fuldstændig til jor-
den. Men Bodil Ejrnæs mener
at sanseapparatet skal være i
højeste beredskab for at under-
visningen skal lykkes.

– Jeg prøver at fange de små
signaler – både udtalte og uud-
talte – om hvorvidt de stude-

rende har fanget meningen el-
ler er faldet helt af. Men graden
af veloplagthed er selvfølgelig
ikke den samme hver dag, hel-
ler ikke blandt de studerende.
Derfor kan det godt være svært
at mærke hvor er vi henne, me-
ner Bodil Ejrnæs.

Tovejskommunikation 
De studerende i dag er efter
hendes mening for pæne. For
underviseren er ikke alene om
at skabe god undervisning. Et
engageret og kritisk publikum
betyder meget for den pædago-
giske præstation.

Feedback er uundværlig,
men det hjælper også at lede
læreren lidt på vej med et kri-
tisk spørgsmål i stedet for bare
at undertrykke en gaben hvis
det går hen og bliver for kede-
ligt, mener Bodil Ejrnæs.

I 1970’erne da Bodil Ejrnæs
var nyuddannet og startede
med at undervise, fik en uenga-
geret underviser på puklen.
Sådan er det ikke længere.

Måske fordi der er mere pre-
stige i at få publiceret forskning
end i at være en god undervi-
ser. Men den forskningsbasere-
de undervisning handler for
Bodil Ejrnæs om to-vejs-kom-
munikation. Og de studerende
er en afgørende faktor for at
der opstår nye spørgsmål hos
forskeren, mener hun.

– Forskning og undervisning
er to sider af samme sag. Det
handler ikke kun om at formid-
le den nyeste forskning til de
studerende, men også om at de
studerende inspirerer til at gå
nye veje i forskningen via deres
spørgsmål og deres forholden
sig til den gængse viden, siger
Bodil Ejrnæs. ■
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FØDSELSHJÆLPER – Lektor på Institut for Bibelsk Eksegese, 

Bodil Ejrnæs får en Harald for sin undervisning der formår at få det

bedste frem i enhver, fortæller en studerende om årets underviser.

Du kan aldrig 
gøre det godt nok

Undervisningsprisen
Årets undervisningspris tildeles en af universitetets lærere for særlig god og inspirerende

undervisning. Prisen kaldes også Årets Harald, opkaldt efter den fremragende underviser,

matematikeren, professor Harald Bohr. Modtageren af Årets Harald får tildelt et beløb på

25.000 kr. fra København Universitets almene fond samt et særligt håndgribeligt symbol -

visdommens fugl - i form af en stor hornugle i porcelæn skænket af Royal Copenhagen. I

år er uglen dekoreret af Lise Malinovski.
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Å R E T S  H A R A L D ▼

Hvordan kan man give en pris til den bedste underviser når under-

visning er et udefinerbart og umuligt projekt som altid kan gøres

bedre, spørger Årets Harald, lektor i bibelsk eksegese Bodil Ejrnæs 

Blå Bog

Bodil Ejrnæs, lektor på Institut for Bibelsk Eksegese, Det Teologi-
ske Fakultet. Er uddannet cand. theol. fra Københavns Universi-
tet i 1973. Har arbejdet på Kofoeds Skole, undervist på Folke-
universitetet og som undervisningsassistent på Københavns Uni-
versitet fra 1976-88. Medarbejder på den nye bibeloversættelse
fra 1979 til 1992, medredaktør på ny oversættelse af Det Gamle
Testamentes Apokryfe Bøger fra 1993-97 og koordinerende re-
daktør på ny dansk oversættelse af Dødehavsskrifterne 96-97.
Færdiggjorde ph.d.-afhandling i 1993. Ansat på Københavns
Universitet først som amanuensis fra 97-98 og derefter som lek-
torvikar frem til i år hvor hun blev lektor.
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Kirsten Haagensen

Ibegyndelsen af november
afholdt Institut for Nordisk
Filologi på Københavns Uni-

versitet et seminar med titlen
‘Mere Lys’. Her satte en lang
række forskere fokus på Oplys-
ningstiden, dens litteratur og
dens betydning for samfundet i
dag.

Seminariet, der var arrange-
ret af Lasse Horne Kjældgaard,
Veronica Jacobsen og Mads Ju-
lius Elf, alle studerende ved In-
stitut for Nordisk Filologi, bød
på flere store navne inden for
litteraturforskningens verden.

Arrangementets højdepunkt
var imidlertid mødet med en
virkelig forfatter, seminariets
stjernegæst, den svenske forfat-
ter P.O. Enquist. En sen efter-
middagstime kunne læselystne
litteraturfolk møde den svenske
forfatter under titlen ‘Oplysnin-
gen som fiktion’. Det blev til en
samtale om Oplysningstiden
som litterær periode og om
hans historiske roman
‘Livlægens besøg’ der er ud-
kommet i dansk oversættelse i
år.

‘Mere Lys’ havde blandt an-
det til formål at fokusere på ef-
tertidens forståelse af Oplys-
ningstiden og relatere denne
diskussion til Oplysningstiden i
nordisk litteratur. Det gjorde
P.O. Enquists besøg yderst ak-
tuel. Hans historiske roman
handler om den tyske oplys-
ningsmand Struense der i sid-
ste halvdel af 1700-tallet kom

til Danmark og blev Christian
den Syvendes læge og senere
landets egentlige regent, men
som også havde et kærligheds-
forhold til Dronning Caroline
Mathilde. 

Spørgsmål fra 
professoren
Med litterære analytiske red-
skaber og et særdeles godt
kendskab til P.O. Enquist begav
professor og dr.phil. Thomas
Bredsdorff fra Institut for Nor-
disk filologi sig ud i at lede den
svenske forfatter og de frem-
mødte litteraturfolk gennem en
time med P.O. Enquist.

Professoren lagde ud med et
hard core teknisk spørgsmål om
tempusbrugen i P.O. Enquists
roman ‘Livlægens besøg’, og
dermed var niveauet for akade-
miske spørgsmål til den sven-
ske gæst lagt.

P.O. Enquist begav sig ud i en
længere redegørelse hvor
Thomas Bredsdorff måtte agere
illustrerende eksempel og der-
for hældte vand i sit glas i både
nutid, datid og førdatid.

Først herefter kunne P.O.
Enquist konkludere at det er
meget vigtigt i især historiske
romaner at fastslå fra hvilken
synsvinkel begivenhederne be-
tragtes. 

Arbejdet med den historiske
roman på både mikro- og ma-
kroniveau blev i det hele taget
omdrejningspunktet for denne
eftermiddagslektion, ikke
mindst fordi Thomas Breds-
dorff i sine spørgsmål sørgede

for at knytte P.O. Enquists fikti-
ve forfatterskab sammen med
seminarets idehistoriske titel.

Efter indtagelsen af det fyld-
te vandglas sporede litteratur-
professor Bredsdorff sig ind på
den svenske forfatters arbejde
med kilderne og rekonstruktio-
nen af de historiske begivenhe-
der. 

– Jeg har forsøgt at være så
eksakt som muligt, sagde P.O.
Enquist og satte samtidig
spørgsmålstegn ved hvor meget
det er muligt at rekonstruere.

– Hvad Struense og Caroline
Mathilde sagde til hinanden, og
hvordan fængselscellerne
egentlig var indrettede, kan vi
aldrig vide med sikkerhed. Man
har jo ikke nogle vidner, sagde
P.O.Enquist.

Spørgsmålet om sandfærdige
rekonstruktioner fyldte da også
en del, men P.O. Enquist virke-
de forberedt på debatten. Med
bevidstheden om de prygl man
får som forfatter til en historisk
roman i baghovedet, konklude-
rede P.O. Enquist at rekon-
struktioner ikke kan gøres fuld-
stændig sande.

Spørgelystne forskere
Langsomt blev spørgetiden lagt
ud i foredragssalen så salens
forskere og studerende kunne
blande sig i forfatterens og lit-
teraturprofessorens samtale. 

Herefter gik det så slag i slag
fra spørgsmålet om Sverige har
en Oplysningstid, som den i
Danmark, over spørgsmålet om
hvornår den tyske by Halle var

centrum for Radikal Pietismen
til spørgsmålet om Struense var
oplysningsmand eller horekarl.

Som spørgsmålene blev flere
og flere, blev det samtidig tyde-
ligere at eftermiddagen med
P.O. Enquist stod i forskernes
tegn. Ganske få studerende
havde fundet vej til foredrags-
salen, også selv om arrange-
mentet fandt sted på den stu-
dentervenlige side af klokken
12.

Måske var det derfor at læse-
lystne, men også læsevante for-
skere stillede meget analytiske
og faglige spørgsmål. Det kun-
ne være svært at følge med i de
lange og indviklede spørgsmål,
men et spørgsmål til P.O. En-
quists teorier om at Christian
den syvende led af DAMP-syn-
dromet i stedet for en sindssyg-
dom vakte dog liv i den slum-
rende intelligentsia.

Efter endnu et par forsker-
spørgsmål sluttede arrange-
mentet dér hvor mange litte-
rære arrangementer ellers be-
gynder, nemlig med forfatte-
rens oplæsning af eget værk.
Resultatet var imidlertid frem-
ragende, for tilhørerne kunne
nu drage hjem i efterårsmørket
ikke bare med oplyste emner,
men også med P.O. Enquists
oplæsning på originalsproget
klingende i ørerne. ■

Kirsten Haagensen studerer
dansk og er studenterskribent på
Universitetsavisen

Oplysningen i nyt lys
“Arven fra oplysningstiden og dens litteratur kan ikke forklejnes: Når

mange af dens mest radikale udsagn i dag lyder festtaleagtige, skyldes

det blot at de senere er slået igennem som hævdvundne principper”.

Lasse Horne Kjældgaard, Veronica Jacobsen og 

Mads Julius Elf, Kronik i Politiken 1.11.2000.

OPLYST MAND – Den svenske forfatter Per Olov

Enquist var den oplyste stjerne på seminaret ‘Mere

lys’ – både som forfatter fra den virkelige verden 

og som repræsentant for den fiktive litteratur om

Oplysningstiden

På seminaret ‘Mere lys’ kunne læselystne litteraturfolk møde den 

svenske forfatter Per Olov Enquist til en snak om ‘Oplysningstiden 

som fiktion’ og hans historiske roman ‘Livlægens besøg’
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Arbejdere skal ikke betale 
for sløsede studerende

Ø ST R I G : Striden om de foreslåede studieafgif-
ter fortsætter. Jörg Haiders Frihedsparti er et af
de regeringspartier der står bag forslaget, og Hai-
der forsvarede for nylig tiltaget i en tale. Han
sagde at de unge der begynder arbejdslivet i 15-
års alderen betaler skatter og afgifter – også for
de studerende der ikke tager deres afsluttende
eksamen og derfor koster samfundet mange mil-
lioner. Selvom modstanden mod afgifterne er
stor blandt de studerende, har det ikke afholdt
de unge fra at søge en længerevarende uddannel-
se. Ved universitetet i Wien steg antallet af nys-
tartere fra 11.500 sidste år til 13.000 i år. Univer-
sitetet har nu ikke færre end 94.000 immatriku-
lerede studerende.
Læs mere på: www2.kurier.at – klik på Uni Inside.

Mere international 
studiestruktur

NO RG E : ‘Norgesnetværket’, det rådgivende
statslige organ for nationale universitetsanlig-
gender, ønsker reformer der er tilpasset den in-
ternationale udvikling, fremgår det af aktuelle
udtalelser. Man ønsker dels et uafhængigt evalu-
erings- og akkrediteringsorgan for de højere ud-
dannelser, dels en udvikling af eksamenssyste-
met hen imod en mere international model med
bachelor- og mastergrader. Ifølge rådet bør Nor-
ge have et udenrigsorgan for at kunne matche
den internationale udvikling med en velfunge-
rende og politisk uafhængig kvalitetssikring af de
universitære uddannelser. Det øger mobiliteten
og forståelsen både nationalt og internationalt,
siger rådet, og det bliver lettere for både arbejds-

givere og udenlandske institutioner at forstå uni-
versitetsuddannelsernes struktur. Det er tanken
at man skal kunne tage en mastergrad på fem år.
I dag tager det seks år at få en universitetsuddan-
nelse. 
Læs mere på: www.nnr.no/.

Globalisering af uddannelser 
en udfordring for EU

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : En netop of-
fentliggjort rapport om globaliseringen af ud-
dannelser og om EU’s uddannelsesaktiviteter er
nu tilgængelig på Internettet. Academic Coopera-
tion Association (ACA) i Bruxelles har på opfor-
dring fra EU-kommissionen udarbejdet en analy-
se af hvordan EU bedre og mere struktureret kan
leve op til globale udfordringer på det højere ud-
dannelsesniveau. Rapporten er forfattet af Sy-
bille Reichert og Bernd Wächter og har titlen The
Globalisation of Education and Training: Recom-
mendations for a Coherent Response of the Euro-
pean Union. Rapporten indeholder en gennem-
gang af alle EU’s Universitetsprogrammer for
samarbejde med lande i den tredje verden. End-
videre indeholder rapporten anbefalinger om-
kring mulige foranstaltninger for at styrke EU’s
konkurrencedygtighed på det globale uddannel-
sesmarked. Dertil hører blandt andet at EU skal
være med til at forenkle adgangen til Europas
universiteter for studerende uden for Europa.
Desuden bør EU støtte arbejdet med en mere
ensartet eksamensstruktur og hjælpe til en bedre
markedsføring der viser Europas universiteter
som reelle alternativer til institutioner i Nord-
amerika og Australien. 
Rapporten findes på: 

www.europa.eu.int/comm/education/infos.

Tyskland er et køleskab

T YS K L A N D : – Der er en holdningsændring un-
der opsejling i den tyske universitetsverden, siger
fysikprofessor Max G. Huber fra Bonn fornyelig i
et interview i tidsskriftet Die Zeit.
Han har af Forbundsregeringen fået til opgave at
lede arbejdet med den internationale markeds-
føring af tyske universiteter. Huber ser mange
tegn på en ægte vilje til deltagelse i den internati-
onale konkurrence om de udenlandske studeren-
de, og hans arbejde understøttes af at spørgsmå-
lene nu har fået første prioritet på højeste politi-
ske niveau gennem udenrigs- og uddannelsesmi-
nisteriernes fælles indsats. Rent statistisk har
Tyskland allerede en hel del udenlandske stude-
rende, men i praksis er 57.000 af dem tyrkiske
medborgere som er opvokset i Tyskland hvor de
allerede har taget deres øvrige uddannelse. De
tyske universiteter har stadig meget at lære om at
åbne sig mod omverdenen ikke mindst hvad an-
går den sociale omsorg for de udenlandske stu-
derende. “Tyskland er et køleskab” hedder det i
en bog om udenlandske studerendes erfaringer
som Fachhochschule Erfurt har udgivet.
Læs mere på: 

www.zeit.de/2000/44/Hochschule/200044_auslaender.

Nyt pointsystem

T YS K L A N D : Som et led i tilpasningen til euro-
pæiske og internationale modeller har sammen-
slutningen af de tyske delstaters uddannelsesmi-
nistre, Die Kultusministerkonferenz (KMK), afle-
veret en anbefaling for indførelsen af et modul-
og pointsystem ved tyske Universiteter. Systemet
skal gælde alle uddannelser, ikke kun de nys ind-
førte bachelor- og mastereksaminer. KMK har al-
lerede tidligere rekommanderet en gradvis ind-
førsel af det såkaldte ECTS-system, men nu øn-
sker ministrene en mere generel overgang til en
ordning der deler studieprogrammerne op i min-
dre dele der udløser points efter standardiserede
normer. Et studieår skal således udløse 60 points
ligesom det er tilfældet i ECTS-modellen.
Læs mere på: www.kmk.org/aktuell/home.htm. 

Mænd fra marginale grupper
kommer ikke på universitetet

U SA :  Amerikanske universiteter er bekymrede
over et støt faldende antal mandlige ansøgere.
Nu afslører en rapport at nedgangen især kan
findes blandt ansøgere fra studieuvante miljøer
og etniske minoritetsgrupper. Rapporten er udgi-

vet af The American Council on Education, og
den viser at der er en meget større overvægt af
kvindelige studerende fra disse befolkningsgrup-
per i forhold til andre sociale grupper. Blandt de
amerikanske indianere der studerer på en videre-
gående uddannelse, er de 77 procent for eksem-
pel kvinder. Rapporten betoner vigtigheden af at
undersøge de studerendes baggrund når man
skal forstå den stigende kønsforskel. Betragter
man alle studerende under ét, er forskellene
nemlig ikke så store.
Læs mere på:

http://chronicle.com/free/v47/i10/10a04701.htm.

Faglige rettigheder 
til unge forskere 

U SA : Det føderale National Labor Relations Bo-
ard (NLRB) har slået fast at forskerstuderende
med forskellige slags assistentstillinger skal be-
handles på lige fod med alle øvrige universi-
tetsansatte. Det vil give dem en langt bedre plat-
form end de har i dag, og tillige ret til at organi-
sere sig fagligt. På det private New York Universi-
ty har man indtil nu betragtet de deltidsansatte
forskningsassistenter som studerende. Beslutnin-
gen baner også vej for at doktorander med assi-
stentstillinger ved andre private universiteter kan
organisere sig.
Læs mere på: 

www.nlrb.gov/weeklysum/w2763.html#5.  

Eksplosiv udvidelse af 
universitessektoren

U SA ,  T E X A S : The Texas Higher Education Co-
ordinating Board har planer om at udvide de
længerevarende uddannelser i den store ameri-
kanske delstat. Det er målet at antallet af stude-
rende i år 2015 skal være øget med en halv milli-
on, ikke mindre end 50 procent i forhold til i dag.
De føderale forskningsbevillinger skal så øges
med op imod en halv milliard dollar. Planen om-
fatter både statslige og private universiteter selv-
om styrelsen aktuelt kun har direkte indflydelse
på de delstatslige universiteter. Der er færre texa-
nere med en længerevarende uddannelse end i
landet som helhed, og man mener at den hetero-
gene befolkningsstruktur vil besværliggøre den
ambitiøse målsætning. Der er forholdsvis få
spansktalende på universiteterne, og det bliver
vanskeligt at ændre på fordi positiv særbehand-
ling er forbudt.
Læs mere på: www.thecb.state.tx.us/divisions/plan-

ning/HEPcmte/HEPcmte.htm.
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INTERNATIONALT NY T ▼
F R A N K R I G : Den franske forskningsmini-
ster, Roger-Gérard Schwartzenberg, sagde i
en programtale for nylig at der skal være en
bedre balance mellem kvinder og mænd i det
franske forskningssystem, specielt inden for
teknologi og naturvidenskab. Som i mange
andre lande synker antallet af kvinder i takt
med at niveauet bliver højere. På den naturvi-
denskabelige linie i gymnasiet er der 40 pro-
cent piger, men på et af de store tekniske pre-
stigeuniversiteter, l’Ecole Polytechnique, er
kun 15 procent af de studerende kvinder. Ge-
nerelt er 34 procent af alle universitetslekto-
rer kvinder, men kun 14 procent af professo-
rerne tilhører det smukke køn. I sin tale cite-
rede Schwartzenberg en svensk undersøgelse
der afslører at kvinder må have publiceret 2,6
gange mere end mænd for at få ansættelse på
samme niveau. Han foreslog en række tiltag
for at udligne de kønsmæssige skævheder,
blandt andet en øget studierådgiving som kan
stimulere piger til at søge de tekniske uddan-
nelser. Han ønsker også en jævnere fordeling
af forskningsbevillingerne. Der skal afsættes
penge særskilt til kvinder der ønsker at starte
teknologisk virksomhed.

Mænd skal ikke 
have patent på prestige

Læs mere på: www.recherche.gouv.fr/discours/2000/filles.htm.
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Københavns Universitet
har hvert år siden 1762,
bortset fra årene 1769-

91, udskrevet prisopgaver som
principielt kan besvares af alle.
Oplysninger om tildelinger har
siden 1849 kunnet læses i uni-
versitetets årbog.

Prisbelønningen består af
universitetets guldmedalje.
Denne tildeles når opgaven er
besvaret dækkende og med vi-
denskabelig modenhed. Besva-
relser der ikke fuldt ud opfylder
disse krav, kan tildeles univer-
sitetets sølvmedalje. 

Promoveringen af medalje-
tagerne sker ved universitetets
årsfest. Medaljerne der over-
rækkes ved promoveringen,
bærer på aversen en Pallas
Athene-figur og på reversen
påskriften “Ingenio et studio”
omgivet af en laurbærkrans.
Den forfatter som belønnes
med guld- eller sølvmedalje, 
får tillige udbetalt et nærmere
fastsat beløb – i 2000 henholds-
vis 1.500 og 1.000 kroner – og
et rejselegat fra Direktør Ib
Henriksens Fond. 

Besvarelserne opbevares i
universitetets arkiv. De beløn-
nede prisopgaver gøres tilgæn-
gelige for offentligheden efter
nærmere aftale med henholds-
vis Det Kongelige Bibliotek og
Danmarks Natur- og Lægevi-
denskabelige Bibliotek. Ikke-
belønnede prisopgaver arkive-
res af de pågældende fakulteter
og kan ikke udlånes ved univer-
sitetets foranstaltning.

Vejledning 
Besvarelserne skal i almindelig-
hed være affattet på dansk,
norsk, svensk, engelsk, tysk el-
ler fransk. Dekanen kan give
tilladelse til anvendelse af et
andet sprog.

Besvarelserne skal indleveres
maskinskrevet på print i to ek-
semplarer, hvor der på begge
eksemplarer på titelsiden er an-
ført forfatterens navn og adres-
se. Efterfølgende adresseforan-
dring skal omgående meddeles
fakultetet.

Afleveringsfrister
Besvarelserne skal være det
pågældende fakultet i hænde
senest tirsdag den 15. januar
2002 klokken 12.00. Bemærk at

visse af opgaverne for 2001 i
Geologi er toårsopgaver, hvor-
for afleveringsfristen for disse
er onsdag den 15. januar 2003
klokken 12.00.

Under ganske særlige om-
stændigheder kan dekanen til-
lade at en besvarelse indleveres
indtil en måned efter udløbet af
den fastsatte frist. Skriftlig
ansøgning om udsættelse må
fremsendes inden fristens ud-
løb. I ganske særlige tilfælde
kan dekanen give yderligere en
måneds udsættelse. Udsættelse
ud over to måneder gives ikke. 
I alle de nævnte tilfælde ud-
løber fristen den pågældende
dag kl. 12.00.

Afleveres opgaven person-
ligt, påhviler det forfatteren at
sørge for at få kvittering for af-
leveringen.

Deltagerkrav
Adgangen til at besvare prisop-
gaverne står åben for alle. Dog
er adgangen for kandidater fra
de videregående uddannelses-
institutioner begrænset til de to
førstkommende udskrivninger
af prisopgaver i faget efter op-
nået kandidatgrad. Under gan-
ske særlige omstændigheder
kan dekanen efter ansøgning
give dispensation herfra.

Der henvises i øvrigt til ‘Un-
dervisningsministeriets be-
kendtgørelse nr. 471 af 30. ok-
tober 1972 om prisopgaver ved
universiteterne’ (se http://
www.ku.dk/regel/5/5603.
html) og ‘Standardregler for
prisspørgsmål ved Københavns
Universitet’, vedtaget af Konsi-
storium den 20. september
1995 (se http://www.ku.dk/
regel/5/5604.html).

Det Juridiske Fakultets sær-
lige regler for prisafhandlinger
findes på internetadressen 
http://www.jur.ku.dk/prisaf-
handlinger.

Københavns Universitets
prisopgaver for 2001 kan også
læses på på internetadressen
http://www.ku.dk/led/gene-
rel/prisopgaver. ■

Det Teologiske 
Fakultet

a) Nye muligheder for en gam-
meltestamentlig teologi i ly-
set af den nyere kritik af det
historisk-kritiske forsknings-
paradigme?

b) En kritisk stillingtagen til
forholdet mellem den anden
og den tredje jagt på den hi-
storiske Jesus med henblik
på forståelsen af Jesus som
jøde.

c) Samfundsvidenskabernes
indflydelse på kirkesynet i
Danmark i anden halvdel af
det 20. århundrede.

d) Forholdet mellem Kierke-
gaard og Kant med særligt
henblik på indbildningskraf-
tens betydning.

e) Luthers teserække De Homi-
ne i dens betydning for nuti-
dig filosofisk og teologisk
antropologi.

f) Kritisk analyse af paradig-
met evangelium-lov og af
dets homiletiske implikatio-
ner.

Det Juridiske 
Fakultet

Retsvidenskab 1
Kan tobaksindustrien gøres er-
statningsansvarlig over for ry-
gere, for sundhedsskader, og
over for ejere af sygehusene
henholdsvis staten, for det of-
fentliges sundhedsudgifter som
følge af rygning? Spørgsmålet
ønskes belyst efter dansk  ret,
idet komparative synspunkter
også kan inddrages, f.eks. med
udgangspunkt i norsk, ameri-
kansk og/eller anden fremmed
ret. En sådan komparativ un-
dersøgelse må i givet fald ske
under inddragelse af relevante
procesuelle og materielretlige
forskelle mellem de udvalgte
retssystemer.
Kontaktperson: professor, dr.jur.
Peter Pagh

Retsvidenskab 2
Regulering af Internet-domæ-
nenavne i retlig og retspolitisk
betydning. Emnet ønskes analy-
seret efter dansk ret, men un-
der inddragelse af seneste in-
ternationale udviklingstenden-
ser.
Kontaktperson: professor, dr.jur.
Mads Bryde Andersen

Retsvidenskab 3
Sociale grundrettigheders
grundlovsværn i dansk ret: Em-
net ønskes belyst under inddra-
gelse af relevante komparative
perspektiver fra nordisk og eu-
ropæisk ret.

Kontaktperson: professor, dr.jur.
Kirsten Ketscher

Retsvidenskab 4
Pengeydelsen i konkurs- og
ejendomsretlig belysning. Der
ønskes bl.a. en behandling af
de konflikter, der opstår ved re-
stitution af erlagte pengeydel-
ser i insolvenstilfælde, herun-
der i forbindelse med betalings-
formidling, og ved vindikation
af pengeydelser ved tyveri eller
underslæb.
Kontaktperson: professor, dr. jur.
Mads Bryde Andersen

Bemærk: Fakultetets særlige
regler for prisafhandlinger 
kan læses på internetadressen
http://www.jur.ku.dk/prisaf-
handlinger.

Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Økonomi
a) Decentraliseringsprocessen

på det private arbejdsmar-
ked – en teoretisk under-
søgelse af konsekvenserne
for løn og beskæftigelse.

b) Diskutér udviklingen i
euro/dollar kursen siden
etableringen af den fælles
europæiske valuta i januar
1999.

c) Der ønskes en redegørelse
for den økonometriske ana-
lyse af kointegrerede vari-
abler i paneldata.

Statskundskab
a) International politik: “Der

ønskes en analyse af udvik-
lingen i den europæiske for-
svarsdimension efter 1989”.

b) Almen og komparativ poli-
tik: “Partikonkurrence i et
konsensusdemokrati – det
danske eksempel”.

Antropologi
a) Ideologi og praksis indenfor

sundhedsområdet: Der øn-
skes en redegørelse for for-
holdet mellem ideologi og
praksis indenfor sundheds-
området, med særlig vægt
på personers og gruppers
strategier og handlinger.
Redegørelsen skal baseres
på feltarbejde.

b) Studiet af politisk kultur:
Der ønskes en diskussion af
antropologiske metoders
muligheder i studiet af poli-
tisk kultur. Besvarelsen skal
tage udgangspunkt i eget
feltarbejdsmateriale.

c) Børn som sociale aktører:
Med udgangspunkt i fore-
stillingen – børn som sociale
aktører, ønskes der en antro-

pologisk problematisering af
kulturpolitiske konstruktio-
ner af børn og barndom.
Analysen skal være baseret
på feltarbejde.

Sociologi
a) Sociale problemer: Kon-

struktioner og samfunds-
mæssige betydninger

Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet 

Udskriver ikke prisopgaver for
2001.

Det Humanistiske 
Fakultet

Nordisk Filologi
a) Det rifbjergske. Klaus Rif-

bjergs skrivestil belyst ved
studier i udvalgte værker in-
den for forfatterskabets ho-
vedgenrer(lyrik, fiktionspro-
sa og essayistik).

b) Sproglig rådgivning: Der øn-
skes en kritisk analyse af
(væsentlige dele af) den
sproglige kommunikation i
én eller flere situationer og
teoretisk begrundede prakti-
ske forslag til én eller flere
bedre løsning(er) samt en
teoretisk diskussion af ana-
lyse og løsningsforslag med
henblik på revision og ud-
vikling af et udvalg af den
sproglige rådgivers redska-
ber.

c) Den leksikalske udvikling
inden for ét eller flere områ-
der af materiel kultur, base-
ret på udgivne kilder fra ca.
1500-1700.

d) Internet – en diskussion af
muligheder (æstetiske, nar-
rative, sproglige, billedlige)
for et nyt, tværkulturelt me-
die i den nationale kultur.
Vægten i besvarelsen kan
lægges på en eller flere af de
nævnte muligheder. I frem-
stillingen kan inddrages an-
dre medier, der er relateret
til internet, eksempelvis tv,
hvis det ønskes.

e) Forholdet mellem begreber-
ne kultur og race i diskussio-
nen af anderledeshed og
minoritetsidentitet belyst
gennem empiri fra Dan-
mark.

Engelsk
a) Der ønskes en kritisk vurde-

ring af en eller flere retnin-
ger i den nyeste Shake-
speareforskning.

b) Der ønskes en analyse af i
hvilket omfang Clintons og
de “nye demokraters” ideer
og politik har påvirket Tony
Blairs “New Labour”. Besva-
relsen kan vælge at lægge
hovedvægten på et eller fle-
re centrale politikområder.

Germansk filologi
a) Tekstkohærens. Der ønskes

en diskussion af samspillet
mellem de enkelte ytringers
rene indholdsform og de
yderligere forståelseskatego-
rier, der konstituerer opfat-
telsen af tekstkohærens. Ek-
sempelmaterialet skal være
tysk, eller kontrasteret med
dansk.

b) Teknikkens fascination. Der
ønskes en analyse af tysker-
nes holdning til moderne
teknologier i det 19. og 20.
århundrede, idet emnet kan
belyses eksemplarisk ved
udvalg af bestemte teknolo-
gier og bestemte historiske
epoker.

c) Mellem Murens fald og år-
tusindskiftet. Der ønskes en
fortolkning af eksemplariske
tyske skønlitterære prosa-
tekster fra 1990’erne, herun-
der også en diskussion af lit-
teraturvidenskabens mulig-
heder og grænser i omgan-
gen med samtidig litteratur.

Romansk
a) Litterære rejser: fiktion og

realitet. Emnet belyses i et
nærmere afgrænset tidsrum
eller i et forfatterskab inden
for romansksproget littera-
tur.

b) Der ønskes en diskussion af
kategorien “Hjælpeverber” 
i et eller flere romanske
sprog.

c) Der ønskes en diskursanaly-
tisk undersøgelse af demo-
kratiets vilkår og udvikling i
et multietnisk samfund, der
har et romansk sprog som
dominerende officielt sprog.

Litteraturvidenskab
a) Feministisk litteraturforsk-

ning – en kritisk behandling
af hovedlinjer.

b) Billedsprog.

Moderne kultur 
a) Erindring som tema i nyere

billedkunst belyst ved ud-
valgte eksempler.

b) Walter Benjamins ‘Passage-
værk’.

Historie
a) Der ønskes en diskussion af

de metodiske muligheder
for studiet af kulturmøder,
empirisk funderet i publice-
rede engelsksprogede kilder
vedrørende kontakt med In-
dien eller Nordamerika ca.
1600-1630.

b) En guldalderskikkelse –
Jonas Collin (1776-1861). 

Økonomisk historie
En analyse af den danske indu-
stris udvikling under Første
Verdenskrig.

Samtidshistorie
Miljøspørgsmålet og miljøbe-
vægelsen i Danmark fra cirka
1960.
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Opgaver 
til den store
guldmedalje

Alle har mulighed for at deltage i den

traditionsrige konkurrence om hvem der

kan lave årets bedste prisopgaver  

Københavns Universitets 
Prisopgaver for 2001

Fakulteternes adresser

Det Teologiske Fakultet

Købmagergade 44-46 

1150 København K

E-mail: teol-fak@fak.teol.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26        

Det Juridiske Fakultet

St. Kannikestræde 11

1017 København K

E-mail: jurfak@jur.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26
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Forhistorisk arkæologi
Betydningen af Østeuropas
åbning for Europas arkæologi-
ske kulturhistorie. Et eller flere
case-studies.

Klassisk arkæologi
Anvendelsen af skulptur i antik-
ken. Belyst ud fra et eller flere
eksempler.

Etnologi
a) Kulturens rolle i den euro-

pæiske integrationsproces.
b) Etnologisk perspektiv på det

færøske selvstændigheds-
spørgsmål.

c) Etnologi og ny kulturhisto-
rie. Der ønskes en diskussi-
on af den etnologiske kul-
turhistoriske tradition i for-
hold til nyere kulturhistori-
ske perspektiver.

d) Interpellation og dannelses-
processer i velfærdsstaten.

Kunsthistorie
a) Svend Wiig Hansen. En me-

todisk-teoretisk refleksion
over kunstnermonografien
som genre, der med ud-
gangspunkt i Wiig Hansen
og hans æuvre diskuterer
forholdet mellem liv og
værk.

b) Kunsthistorie og informa-
tionsteknologi. En under-
søgelse af informationstek-
nologiens potentialer i
kunsthistorisk formidling på
højere læreanstalter og mu-
seer.

c) Produktdesign som kunsthi-
storisk genstandsområde.
En redegørelse for de teore-
tiske og metodiske problem-
stillinger ved kunsthistorisk
analyse af produktdesign.
Emnet ønskes belyst ved
analyser af dansk og/eller
udenlandsk produktdesign

efter 1945. Ved besvarelsen
kan fokuseres på en enkelt
designers produktion.

d) Dekorative tendenser i
dansk arkitektur ca. 1910-
1940. Emnet ønskes belyst 
i forhold til begrebet “Art
Déco” og til samtidig uden-
landsk arkitektur, der inter-
nationalt betegnes som “Art
Déco”.

Teatervidenskab
a) Cross-over teater: Der øn-

skes en besvarelse, der be-
skriver og analyserer strøm-
ninger indenfor de seneste
ca. 25 års cross-over teater.
Her tænkes der på typer af
scenekunst, der befinder sig
i grænsefeltet mellem teater,
billedkunst, medier og mu-
sik, og på såvel former med
et populærkulturelt som
med et mere finkulturelt ud-
gangspunkt.

b) Musikdramatik – æstetik og
analyse: Der ønskes en be-
svarelse, der beskriver og
analyserer denne særlige
form for scenekunst. Herun-
der hvorledes de enkelte ele-
menter (musik, tekst, spille-
stil, scenografi etc.) intera-
gerer på scenen. Vægten kan
lægges enten på en enkelt
genre, eller der kan anlæg-
ges et mere overordnet per-
spektiv.

c) Dramateksten som partitur:
Udvikling af teoretiske me-
toder til analyse og realisa-
tion af dramatekster.

Medievidenskab
“Public Journalism”. Der øn-
skes en fremstilling og kritisk
diskussion af fænomenet “pub-
lic journalism”. Besvarelsen
kan bestå af en teoretisk be-
handling af emnet (eksempel-

vis set i forhold til presseteori,
offentlighedsteori, demokrati-
teori o.lign.) og/eller en empi-
risk analyse af journalistik, der
kan siges at repræsentere en
sådan “public journalism” ten-
dens.

Filmvidenskab
“Dansk dokumentarfilm”.

Religionshistorie
Intertekstualitetsforhold ved
religiøse nydannelser. Der øn-
skes en komparativt orienteret
undersøgelse af en eller flere
religiøse nydannelsers afsæt i
og omtolkning af ældre reli-
giøse tekster.

Filosofi
a) Der ønskes en fremstilling

og evaluering af politisk-fi-
losofiske argumenter for na-
tionalisme og beslægtede
synspunkter.

b) Merleau-Pontys læsning af
Husserl.

Eskimologi
Repræsentationskonflikter i
Arktis. Der ønskes en analyse af
et eller flere empiriske eksem-
pler på repræsentationskonflik-
ter i Arktis ud fra nyere antro-
pologiske teorier om etnicitet,
kulturel repræsentation og po-
litik.

Asiatiske studier
Tilpasning og nye funktioner
for mande- og/eller faderrollen
som den repræsenteres i den of-
fentlige debat eller i et eller 
flere kunstneriske medier i In-
dien, Japan, Kina eller Thai-
land.

Klassisk filologi
Parthenios’ Erotika pathemata.
Der ønskes en analyse af Par-

thenios’ 36 romancemodeller,
deres form og tematik og deres
forhold til et udvalg af græsk-
romerske romantiske fortællin-
ger.

Arabisk
a) Arabisk sprog: Ledstilling i

moderne standardarabisk
b) Arabisk litteratur: Generiske

træk i nogle noveller af Za-
kariyyah Tamir (1960-1978)

c) Arabiske TV-nyheder: Der
ønskes en komparativ analy-
se af nyhedsformidlingen på
to eller tre arabiske satellit-
kanaler.

Ægyptologi
Der ønskes en undersøgelse af
det ægyptiske begravelsesri-
tual. Kronologisk kan under-
søgelsen begrænses til en eller
flere perioder. Besvarelse af op-
gaven forudsætter inddragelse
af arkæologisk materiale, bil-
ledlige fremstillinger samt tek-
ster.

Østeuropa studier
a) Grækenlands image i den

danske offentlighed – årsa-
ger og konsekvenser.

b) Udviklingstendenser i mor-
fologi og syntaks i et eller
flere slaviske sprog siden
1990.

c) Grækenland og de øvrige
balkanlande i den postkom-
munistiske periode.

d) Romaerne på Balkan, deres
sprog og status i nyere tid.

Psykologi
Psykisk realitet. Sigmund Freud
indførte begrebet for at under-
strege de ubevidste fantasiers
virkelighedskarakter. Begrebet
tjener til at formidle sammen-
hængen mellem en subjektiv
fortolkning og en signifikant

hændelse. Således minder be-
grebet os om at den indre og
den ydre verden, fortid og nu-
tid i det psykiske liv er organi-
seret med en særlig temporali-
tet og kausalitet. Der ønskes en
redegørelse for begrebets klini-
ske implikationer og aktuelle
relevans.

Indoeuropæisk
Interne slægtskabsrelationer:
Der ønskes en behandling af et
bredere emne inden for debat-
ten om den indoeuropæiske
sprogenheds opløsning.

Det Naturviden-
skabelige Fakultet

Geografi
“Gør rede for sammenhængen
mellem terrestriske og atmo-
sfæriske processer, der er af-
gørende for dynamikken af gas-
ser i jorden, udvekslingen med
atmosfæren og afledte proces-
ser i den umættede zone”.

“Der ønskes en redegørelse
for metoder til hydrologisk/
morfologisk klassifikation af
vandløb og vandløbssystemer.
Mulige anvendelser af klassifi-
kationssystemerne i vandres-
source- og naturplejeplanlæg-
ning ønskes belyst. Besvarelsen
kan baseres på egne observa-
tioner, tilgængeligt kortmate-
riale, statistik og GIS”.

Zoologi
“Der ønskes en morfologisk  og
adfærdsbiologisk behandling af
settling af larver hos en eller
flere grupper af marine hvirvel-
løse dyr. Opgaven bør i væsent-
lig grad baseres på egne resul-
tater”.

Medaljemodtagere 2000

Ved Københavns Universitets års-

fest den 16. november 2000 ud-

delte rektor 15 guldmedaljer og

syv sølvmedaljer som anerkendel-

se for de bedste besvarelser af

universitetets prisspørgsmål 1999.

Disse prisopgaver blev udskrevet

ved årsfesten i november 1998 og

indleveredes i januar 2000. Nogle

af prisopgaverne for Geologi er

dog toårsopgaver og blev derfor

udskrevet ved årsfesten i novem-

ber 1997.

Det Teologiske Fakultet

Stud. theol. Caspar Wenzel

Thornøe: “Trinitetslæren hos

G.W.F. Hegel”, guldmedalje

Stud. theol. Jonas Jørgensen: “In-

karnationens systematisk-teolo-

giske betydning for forholdet

mellem kristendommen og an-

dre religioner”, guldmedalje

Stud. theol. Gitte Buch-Hansen:

“En kritisk stillingtagen til

forskningen i Romerbrevets

kap. 9-11 siden Kümmels For-

schungsbericht fra 1977”, guld-

medalje

Stud. theol. Anne Vig Skoven:

“En kritisk stillingtagen til

forskningen i Romerbrevets

kap. 9-11 siden Kümmels For-

schungsbericht fra 1977”, guld-

medalje

Ghita Olsen: “Den teologiske de-

bat om diakonatet i de nordi-

ske folkekirker”, guldmedalje

Stud. theol. Susanne Rousing Søn-

dergaard: “John Miltons De

doctrina Christiana sammenlig-

net med Paradise Lost”, sølv-

medalje

Det Juridiske Fakultet

Stud. jur. Jens Gormsen: “Sui ge-

neris? EU-retten og EU-syste-

mets retlige karakter mellem

folkeret og national ret”, sølv-

medalje

Det Humanistiske Fakultet

Stud.mag. Liv Elisabeth Törnquist:

NORDISK FILOLOGI B; “Sprog,

bevidsthed og verden. Diskurs-

analyse som teori og metode”,

sølvmedalje

Cand.mag. Billy O’Shea: ENGELSK

B; “On Information, Culture

and Translation”, guldmedalje

Stud.mag. Signe Poulsen: 

ENGELSK  C; “Sentence – prag-

matic choices – an experimental

study in the communicative

function of marked linguistic

choices”, guldmedalje

Stud.mag. Søren Kelstrup: 

ENGELSK  C; “GIVE in attention

and grammar; A cognitive-

functional approach to gram-

matical relations”, sølvmedalje

Stud.mag. Torsten Bo Jørgensen:

GERMANSK FILOLOGI; “Der

Einfluss amerikanischer Politik

und Kultur auf den Sozialde-

mokratischen Hochschulbund

1960-69 – unter besonderer

Berücksichtigung des Verhält-

nisses zwischen “Amerikanisie-

rung” und “Antiamerika-

nismus’’, sølvmedalje

Stud.mag. Mikkel Bo Madsen: 

FILOSOFI  A; “Negativ dialektik

og erkendelse”, guldmedalje

Stud.mag. Nikolaj Nottelmann:

FILOSOFI  A; “Otto Neuraths er-

kendelsesteori”, guldmedalje

Stud.mag. Anders Klinge Terman-

sen: HISTORIE; “Englands-bille-

det i den danske opinion 1830-

1864. En bevidsthedshistorisk

undersøgelse af ytringer om

England i den offentlige diskus-

sion”, sølvmedalje 

Stud.mag. Martin Møller: LITTE-

RATURVIDENSKAB; “Litteratur-

historiens status i moderne lit-

teraturvidenskab”, guldmedal-

je 

Stud.mag. Nina Thobo Sonne: LIT-

TERATURVIDENSKAB; “Den

følsomme krop. Om Rousseaus

La Nouvelle Héloise og Diderots

la Religieuse”, sølvmedalje 

Cand.mag. Birte Hedegaard Chri-

stensen: ESKIMOLOGI; “Dialek-

ten i Sydvestgrønland som ek-

sempel på en grønlandsk i-dia-

lekt, og dens udvikling i for-

hold til det centralvestgrøn-

landske standardsprog”, guld-

medalje 

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Jacob Nis Guldberg Klenø: KEMI,

guldmedalje

Marianne Glasius: KEMI, guld-

medalje

Peter Alsen: GEOLOGI, guld-

medalje

Morten Gustav Erik Bjerager;

GEOLOGI (to-årsopgave, 1998),

guldmedalje

Matematik
“Nevanlinna parametriserin-
gen af løsningsmængden til
indeterminerede momentpro-
blemer er klassisk, og der fin-
des flere beviser. I de senere
år er det lykkedes at bestem-
me Nevanlinna matricen og
visse familier af løsninger i en
række tilfælde. Der ønskes en
samlet fremstilling af disse
tilfælde, gerne suppleret med
egne bidrag.

Geologi
2-års opgaver
a) Der ønskes en palæoøkolo-

gisk-sedimentologisk ana-
lyse af en sedimentær lag-
serie med det formål at
udrede samspillet mellem
de fysiske og biologiske
faktorer.

b) En vertebratfauna ønskes
undersøgt i detaljer, hvad
angår en enkelt eller nogle
få arters anatomi og slægt-
skabsforhold, samt gene-
relt angående faunaens
palæoøkologiske, tafono-
miske og/eller stratigrafi-
ske aspekter.

1-års opgaver
c) En beskrivelse af de geoke-

miske processer involveret 
i en mineral/fluid interac-
tion. Studiet bør være ba-
seret på eget eksperimen-
telt arbejde.

d) Nye perspektiver i mikro-
palæontologi ved anven-
delse af ultra høj opløselig
teknikker. Studiet bør
være baseret på eget eks-
perimentelt arbejde.

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet

St. Kannikestræde 13

1017 København K

E-mail: samf-fak@samf.ku.dk

Telefon: 35 32 26 26

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet

Panum Instituttet

Blegdamsvej 3

2200 København N

Telefon: 35 32 79 00

Det Humanistiske Fakultet

Njalsgade 80-90

2300 København S

E-mail: hum-fak@fak.hum.ku.dk

Telefon: 35 32 88 11

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Øster Voldgade 3

1350 København K

Telefon: 35 32 42 12



Andrew D. Jackson

For tiden er der megen 
diskussion blandt natur-
videnskabsfolk om de

måder hvorpå videnskaben
mest effektivt kan formidles til
et bredere publikum. Derfor
kan det være nyttigt at erkende
at lignende spørgsmål blev
diskuteret og forskellige projek-
ter iværksat i begyndelsen af
det nittende århundrede. 

Her vil jeg gerne se på disse
aspekter af Hans Christian
Ørsteds videnskabelige karrie-
re. Om ikke for andet så fordi
det er passende at skænke H.C.
Ørsted et par tanker netop i år
hvor Det Naturvidenskabelige
Fakultet fejrer sin 150 års fød-
selsdag. 

Ørsted blev født i Rudkøbing
i 1777. Faderen Søren var byens
apoteker og havde mange for-
retningsinteresser.  Der var me-
get lidt tid til undervisning i
hjemmet. Hans Christian og
hans yngre bror Anders Sandøe
fik deres første undervisning
hos en tysk parykmager og den-
nes kone. Det viste sig at
brødrene var dygtige, og mange
af byens borgere blev involveret
i deres uddannelse. Resultatet
var mindre systematisk end øn-
skeligt. Hans Christian havde li-
vet igennem en del huller i sin
viden. Den højere matematik
og selveste Newtons mekanik
forblev et lukket land for

Ørsted. Ikke desto mindre blev
brødrene optaget ved Køben-
havns Universitet i 1795.

De første succeser
Hans første succes var en me-
dalje for Universitets pris-
spørgsmål i æstetik (1796) for
en afhandling med titlen
“Hvorledes kan det prosaiske
Sprog fordærves ved at komme
det poetiske for nær og hvor er
Grænserne mellem det poetiske
og prosaiske Udtryk?”. 

Det følgende år vandt Ørsted
endnu en pris for et spørgsmål
fra det medicinske fakultet om

“Modervandets Oprindelse og
Nytte”. Samme år blev han fær-
dig med sin uddannelse som
farmaceut og begyndte på sin
filosofiske doktorafhandling.
Emnet, “Grundtrækkene af Na-
turmetaphysiken” (1799), var
Immanuel Kants naturfilosofi.
Hensigten var dels at bringe
Kants tanker ud til et dansk
publikum og dels at omorgani-
sere Kants skema. 

Ørsted var især betaget af
Kants idé om at der kun fandtes
to grundkræfter – tiltrækning
og frastødning – og at de man-
ge kræfter der fandtes i natu-
ren, blot var forskellige mani-
festationer af disse to grund-
kræfter. Kants idéer havde en
langvarig indflydelse på Ør-
sted, og de spillede en central
rolle i hans senere opdagelse af
elektromagnetismen. 

Ørsteds brede interesser og
den store begejstring som han
allerede lagde for dagen i disse
studieår, skabte fundamentet
for hans livslange succes som
formidler af naturvidenskab.
Ørsteds første forsøg i denne
retning kom i året 1798. I fire
artikler med den fælles titel
“Breve om Chemien” prøvede
Ørsted at beskrive kemiens nye-
ste opdagelser for almindelige
læsere. Disse artikler kan stadig
læses med fornøjelse.

Elektriske klange
Efter nogen tid som apoteker i
København og tre års studierej-

se i Tyskland og Frankrig blev
Ørsted ansat som lektor i kemi
ved Københavns Universitet. 
I 1806 fik han stillingen som
Professor Extraordinarius i fy-
sik med en gage på 400 rigsda-
ler. Straks efter sin ansættelse
bad Ørsted Universitetsdirek-
tionen om et halvt års lønfor-
skud “for at bestride adskillige
betydelige Udgivter, som hans
nye Embedsstilling foranledige,
fornemmelig til Forandringer i
hans Høresal”. Da det Akade-
miske Fond havde underskud,
måtte pengene skaffes ad andre
veje.

I disse år havde Ørsted tid til
både undervisning og forsk-
ning. Hans største interesse var
en grundig undersøgelse af
klangfigurer. Klangfigurer dan-
nes, når man stryger en metal-
plade med en violinbue, og de
kan vises ved at strø sand eller
pulver på pladen. 

Disse eksperimenter var ret
velkendte, men Ørsteds hensig-
ter var nye. Med grundlag i sin
kantianske overbevisning øn-
skede Ørsted at vise at pladens
mekaniske svingninger også
kunne skabe elektriske virknin-
ger. 

Hans målinger af klangfigu-
rer blev udført med en impone-
rende nøjagtighed. Ørsted blev
belønnet med medlemskab i 
Videnskabernes Selskab (1808)
og med Selskabets sølvmedalje.
Hans klangfigurer satte også
svingninger i gang andre ste-
der. Man kan finde referencer
til dem i Oehlenschlägers skue-
spil Aladdin og senere i Søren
Kierkegaards skrifter.

Fortaler for natur-
videnskab
Ørsted vendte hjem til Dan-
mark i 1813 efter endnu en rej-

se til Tyskland. Hans erfaringer
dér havde overbevist ham om
at det var nødvendigt at gen-
nemføre en større ændring af
fysikstudiet i Danmark. 

I sit forslag lagde han vægt
på den eksperimentelle fysiks
muligheder for at skabe for-
nyelse inden for industrien og
for at forbedre livet for den al-
mindelige borger. Han anbefa-
lede, at der blev oprettet et na-
turvidenskabeligt fakultet (som
bekendt skete dette først i
1850). Selvom forslaget lagde
vægt på de praktiske fordele
ved anvendt naturvidenskab,
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H.C. Ørsted 
og videnskabens rolle 
i samfundet Hvordan tjener man som videnskabsmand bedst samfundets interesser? 

Hvad er den rette balance mellem forskning, formidling og offentligt 

engagement? Disse spørgsmål optog også H.C. Ørsted, ikke mindst efter 

han havde opdaget elektromagnetismen. Svaret var han dog aldrig i tvivl om
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kunne Ørsted ikke skjule sit
eget syn på naturvidenskaben: 

“Naar man blot vil betragte
de experimentale Videnskabers
Værd med Hensyn paa Statsoe-
conomien, kan man sige, at
Staten kun behøver Theoretike-
re for at undervise Praktikerne i
det af Theorien, som især maa
være dem vigtigt, og til berige
Videnskaben med nye Theorier,
hvilke altid, tidlig eller sildig,
komme Praktikerne til Nytte.” 

Lignende tanker findes også 
i “Første Indledning til den Al-
mindelige Naturlære” (1811),
hvor han skrev: “... saa er Ind-
sigt noget i sig selv Godt, og in-
gen fremmed Grund behøves,
for at ville erhverve sig den.” 

Opdagelsen af elektro-
magnetismen
Ørsted begyndte at modtage of-
fentlig anerkendelse.  I 1815
blev han sekretær for Videnska-
bernes Selskab, og i 1817 blev
han udnævnt til professor ordi-
narius. Men ingen kunne forud-
se den berømmelse der kom
som følge af Ørsteds opdagelse
af elektromagnetismen i 1820.  

Under en forelæsning i for-
året opdagede Ørsted at en
elektrisk strøm i en metaltråd
havde virkning på en kompas-
nål. Af uforklarlige grunde ven-
tede Ørsted nogle måneder før
han gik i gang med en detalje-
ret undersøgelse af denne
uventede vekselvirkning. Han
beskrev sine resultater i en kort
artikel på latin og sendte den til
videnskabsmænd i Europa,
England og Amerika. 

Reaktionerne var enstem-
migt positive. Så tidligt som
den første uge i september kun-
ne Biot og Arago fortælle deres
kolleger i Paris at de havde be-
kræftet Ørsteds eksperimenter.
Det gik stærkt i Paris, og den
første mandag i december kun-
ne Ampére fremlægge sin egen
teoretiske fortolkning af Ør-
steds opdagelse. På grund af si-
ne manglende matematiske
kundskaber kunne Ørsted hver-
ken forstå eller anerkende 
Ampéres bidrag til elektromag-
netismen.

Selskabet for Naturlærens
Udbredelse
Ørsteds opdagelse blev accepte-
ret med det samme, og i årene
1822—23 var han på et sejrs-
togt gennem Tyskland, Frank-
rig og England. I England blev
han klar over eksistensen af
hundredvis af selskaber for na-
turvidenskabens udbredelse.
Ved sin hjemkomst begyndte
Ørsted at samle støtte til noget
lignende i Danmark. Selskabet
for Naturlærens Udbredelse
blev således grundlagt i 1824.
Denne begivenhed ændrede
Ørsteds liv som videnskabs-
mand. Offentlige pligter kræve-
de en stigende del af hans op-
mærksomhed og kræfter. 

SNU havde en dobbelt mål-
sætning. På den ene side skulle
det påtage sig undervisningen i
naturvidenskab på et elemen-
tært niveau. På den anden side
skulle SNU også tage sig af et
utal af praktiske spørgsmål om
for eksempel fremstillingen af
stivelse, gæring, destillation og
garvning. 

De mest synlige af SNU’s
mange aktiviteter var en stor-
slået række af offentlige fore-
læsninger og kurser. I det første
år fulgte mere end 200 menne-
sker forelæsningerne i kemi og
fysik. Ørsted selv stod for disse
foredrag fem aftener om ugen.
Samtidigt fortsatte han sin nor-
male universitetsundervisning 
i uændret omfang. 

Foredragsholderne var for-
pligtet til at aflægge et årligt
besøg i København hvor de selv
skulle lære om de seneste opda-
gelser. Ørsted vidste hvad han
ønskede fra disse forelæsere:
“Deres Forhold er en venskabe-
lig gjensidig Meddelelse og
Raadførsel, ikke blot en ensidig
Læren og Foreskriven fra Vi-
denskabsmandens Side.” 

Udover disse offentlige fore-
læsninger skabte SNU uddan-
nelsesmuligheder for håndvær-
kere i forskellige fag. SNU’s
budget var afhængigt af frivilli-
ge bidrag, men Ørsteds største
problem var at finde kvalifice-
rede forelæsere.  

Forskning og uddannelse
Til trods for sine voksende of-
fentlige pligter fandt Ørsted
stadigvæk tid til forskning. Ind-
til 1825 var han optaget af ud-
dybende eksperimenter om-
kring elektromagnetismen.
Han begyndte også på eksperi-
menter som skulle måle sam-
mentrykkeligheden af vand og
andre væsker. Den største tek-
nisk hindring for disse målinger
ligger i den kendsgerning at
vandets sammentrykkeligehed
ikke er meget større end behol-
derens. Ørsted fandt en elegant
løsning på problemet som sta-
dig bruges. Ørsted fortsatte og-
så sine kemiske undersøgelser. I
1825 blev han den første til at
fremstille aluminium i metal-
lisk form.  

Ørsted var ikke lige åben
over for alle tanker om nye ud-
dannelsesformer. I 1829 sendte
Grundtvig en ansøgning til uni-
versitetet om oprettelse af fol-
kelige højskoler. Ørsted spillede
en central rolle i universitets af-
visning af forslaget. I samme år
kom G. F. Ursin med et forslag
om oprettelsen af en polytek-
nisk læreanstalt som skulle give
en praktisk uddannelse til dan-
ske håndværkere. Ørsted be-
tragtede Ursins forslag som “for
snævert” og sørgede igen for at
det blev afvist. 

Han ønskede stadigvæk et
naturvidenskabligt fakultet og
indså at en polyteknisk lærean-

stalt kunne være et acceptabelt
alternativ. Et nyt forslag til en
mere akademisk institution
blev hurtigt godkendt, og Poly-
teknisk Læreanstalt åbnede
med Ørsted som direktør. Den
nye institution kunne nu over-
tage undervisningsopgaverne
fra SNU.

Folkelige forelæsninger
Frigjort fra sine tunge under-
visningspligter kunne SNU nu
koncentrere sig om at bringe
naturvidenskaben ud til offent-
ligheden. SNU’s offentlige fore-
læsninger antog nu en mere fol-
kelig karakter. Man begyndte
en række af søndagsforelæsnin-
ger for medlemmer, og der var
en anden forelæsningsrække
om ny teknologi for hele famili-
en. Der blev altid udgivet trykte
resuméer af disse forelæsnin-
ger. Forelæsningerne var velbe-
søgte, med op imod 2000
gæster per måned, og indholdet
blev tit refereret i dagspressen.
Demonstrationen af telegrafen
i 1839 blev anmeldt af H. C.
Andersen.

SNU udgav forskellige publi-
kationer, deriblandt en bog om
“Runkelroer og Runkelroesuk-
ker” i 1836. Skønt den i begyn-
delsen mødte foragt, blev det
snart klart at dette var et
spændende alternativ til afhæn-
gigheden af vestindisk rørsuk-
ker. En rentabel produktion
fulgte snart efter. I 1830’erne
forsynede SNU skoler med vi-
denskabelige instrumenter og
gjorde det muligt for skoleele-
ver at følge fysik- og kemifore-
læsninger ved Universitetet og
på Polyteknisk Læreanstalt.
Denne rolle i skolernes under-
visning endte i 1845 da natur-
videnskab blev en selvstændig
disciplin i de danske skoler. I
1834 arrangerede SNU en ud-
stilling af industrielle produk-
ter som havde usædvanlig stor
succes.  

Ørsted som videnskabelig
rådgiver
I samme periode spillede Poly-
teknisk Læreanstalt en stadigt
større rolle både i kraft af sin
akademiske betydning og af sit
offentlige renommé. Ørsted
måtte holde yderligere ti timers
fysikforelæsninger om ugen.
Polyteknisk Læreanstalts popu-
laritet skyldtes for en stor del
dens aktive rolle, med Ørsted
som videnskabelig rådgiver, i
offentlige opgaver.  

Spørgsmål vedrørende udste-
delsen af patenter og oprettel-
sen af monopoler blev jævnligt
videresendt til Ørsted. Uden
hjælp fra embedsmænd indfør-
te Ørsted nogle enkle princip-
per. Patenter burde kun gives
på nye opfindelser, og de burde
inddrages hvis de nye idéer ik-
ke blev sat i produktion. Ørsted
krævede præcise beskrivelser af
nye produkter som en forud-

sætning for patentudstedelser.
Han insisterede på at visse op-
findelser var af så stor værdi for
samfundet, for eksempel tele-
grafen, at patenterne burde til-
høre staten. Dette var nye og
originale tanker. Ørsted blev
også bedt om at skrive en ræk-
ke hvidbøger om tekniske
spørgsmål. Ikke sjældent dreje-
de disse sig om emner inden for
hvilke han ikke havde nogen
særlig ekspertise. 

I begyndelsen af 1830’erne
opdagede de københavnske ba-
gere fordelen ved at tilsætte
0.1% kobbersulfat i deres mel.
De var begejstrede for den dej-
ligt sprøde skorpe som brødet
fik, og for de 10% mere vand
som dejen absorberede. Der var
imidlertid det lille problem at
kobbersulfat er giftigt. Politiet
satte derfor en stopper for den-
ne praksis, og i 1836 blev
Ørsted bedt om at udfærdige et
nyt sæt regler for brødbagning.

Andre aktiviteter
Her skal kun nævnes nogle få af
Ørsteds mange andre aktivite-
ter. I 1820 forslog han at der
skulle foretages systematiske
vejrmålinger. I 1824 udskrev
SNU en konkurrence om det
bedste forslag til dannelsen af
en “dansk meteorologi”. I 1827
var Ørsted medlem af et udvalg
til oprettelse af et laboratorium
for indsamling af meteorologi-
ske data. 

Gennem hele sit liv udgav
Ørsted lærebøger og populære
skrifter, ofte af filosofisk karak-
ter. Hans ikke-videnskabelige
skrifter fylder ni (om end små)
bind, inklusive et bind poesi.
Når man læser hans poesi i dag
kan man fristes til at mene at
han burde have genlæst sit eget
essay fra 1796 om sprogets for-
dærvelse. Ørsted indførte også
en karakterskala som blev
brugt indtil 1963. I betragtning
af Ørsteds betydning for det
danske samfund er det ikke
mærkeligt, at tusindvis af dan-
skere deltog i et fakkeltog ved
hans død i 1851. 

Ørsted som eksempel
Ørsteds eksempel er af betyd-
ning for vor tids diskussion af
videnskabens rolle i samfundet.
Meget få af vores idéer er nye
eller uprøvede. Ørsted viede sit
liv til formidlingen af videnska-
belige idéer, og denne aktivitet
tog tid der kunne have været
brugt på forskning. Der var et
kraftigt fald i hans videnskabe-
lige produktion efter 1830 som
kan sættes i direkte forbindelse 
med hans stigende offentlige
engagement. 

Der er ingen grund til at tro
at en symbolsk indsats i offent-
lighedens tjeneste vil have no-
gen varig effekt. Hvis vi ønsker
at dygtige folk skal involvere sig
i lignende aktiviteter i dag, må
vi gøre det klart at en sådan in-

vestering af tid vil blive aner-
kendt. Dette vil kræve en fun-
damental omprioritering af in-
stitutionelle interesser. 

Hvilken pris vil vi betale for
god formidling i form af ikke-
udført forskning og ikke-publi-
cerede artikler? Hvilke kriterier
bør vi anlægge for udnævnel-
sen og forfremmelsen af unge
forskere som ønsker at påtage
sig et sådant offentligt hverv?
Hvordan bør vi måle kvaliteten
af disse aktiviteter, og hvordan
bør vi belønne dem? 

Efter min mening er der for
tiden ikke mange tegn på at in-
stitutionerne er tilbøjelige til at
overveje disse spørgsmål. Vi må
igen lære at se videnskabsfolk
som aktive medlemmer af sam-
fundet der ønsker at bruge de-
res evner til at definere og løse

vanskelige problemer hvor de
måtte vise sig. Dette vil kræve
tid og kræfter fra både enkelt-
individer og institutioner, men,
som Ørsted har vist os, vil re-
sultatet være til gavn for sam-
fundet så vel som for videnska-
ben. ■

Andrew D. Jackson (født i 1941)
er uddannet på Princeton Uni-
versity hvor han tog en Ph.D.-
grad i fysik i 1967. Han undervi-
ste på State University of New
York, Stony Brook, fra 1968 ind-
til 1996 hvor han blev ansat på
Niels Bohr Instituttet som pro-
fessor i teoretisk kernefysik.
Sammen med Karen Jelved og
Ole Knudsen redigerede han den
første engelsk-sprogede udgave
af H.C. Ørsteds videnskabelige
arbejder.

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

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

avisen med almindelig post eller e-post.  
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D E BAT ▼

Efter at have fulgt med i
‘Zahavi-sagen’ er jeg ble-
vet mere og mere i tvivl

om hvorledes ansættelses-ud-
valget og dekanatet vurderer
hvem af en gruppe ansøgere til
en videnskabelig stilling der er
‘den bedst kvalificerede’. 

Det er fremkommet at en
væsentlig grund til at én af de
to nyansatte er blevet ansat
fremfor de øvrige ansøgere, er
at denne har den “højst udvik-
lede analytiske begavelse” og
en større “evne til på en origi-
nal måde at gennemføre en
overbevisende argumentation
som grundlag for et systematisk
arbejde med filosofiske proble-
mer”.

Dette efterlader følgende bil-
lede af vurderings-proceduren: 

Ansættelsesmyndigheden
læser alt hvad ansøgerne har
skrevet og vurderer så hvem
der har produceret den bedste

forskning. Metoden her synes
at have opbakning blandt flere
ansatte på KUA. Blandt andet
er det blevet hævdet at det er
“kvaliteten af ansøgernes forsk-
ning” fremfor objektive krite-
rier som “titler, anbefalinger el-
ler antallet at publikationer”
der skal være afgørende i vur-
deringen.

Upartiske vurderinger 
en umulighed
Men forestillingen om at man
kan give en upartisk vurdering
af selve indholdet af ansøger-
nes forskning er fuldstændig
uholdbar inden for fagområder
hvor der er stridende ‘skoler’.
Det vil med andre ord sige in-
den for langt hovedparten af i
alt fald humanistiske fag – in-
klusive filosofi. 

Så hvis én af grundene til at
man har overført ansættelses-
myndigheden fra institut-ni-

■  Z A H AV I - SAG E N

‘Objektive’ kriterier bedre
end partiske vurderinger

veau til fakultets-niveau er at
man ville sikre sig imod ‘ind-
spisthed’ og lignende – og hvis
dekanatet overhovedet skal
være i stand til at forholde sig
kritisk til instituttets ansættel-
sesudvalg – må det være rime-
ligt at tillægge ‘objektive’ krite-
rier som titler, anbefalinger og
antal publikationer stor vægt.

Det er indlysende, at ansæt-
telsesmyndigheden ikke kan
undslå sig at foretage ‘subjekti-
ve’ vurderinger når de objektive
forhold skal afvejes. Hvordan
skal den akademiske grad P fra
ét land vurderes i forhold til
den akademiske grad 0 fra et
andet land? Hvordan skal en
artikel udgivet i tidsskrift A
vurderes i forhold til en artikel
udgivet i tidsskrift B? Og så vi-
dere. Men sådanne vurderinger
synes i mindre grad at være
påvirkelige af ansættelses-myn-
dighedens bias.

Letkøbt lettelse
“Spørgsmålet er om ikke Kjeld Møllgård og landets øvrige universitetsrektorer burde have

samlet kræfterne om at opnå en statusændring, så deres institutioner blev selvstyrende,

som Danmarks Tekniske Universitet er blevet det. Hvis afstanden fra spådomme om

kvælning til dyb lettelse ikke er mere end 270 millioner kroner , så er der et eller andet der

ikke rimer.”

Leder i Berlingske Tidende den 7.11.2000

■  F I L O S O F I K U M

Filosofi mod 
videnskab

Universitetsavisens læse-
re vil være bekendte
med en debat i maj ud

fra et indlæg af Peter Naur med
titlen ‘Fri Os Fra Filosofi’. Såle-
des vil de måske huske at vi dér
annoncerede at vi ville foretage
en undersøgelse af betydningen
af filosofi for videnskabelig ak-
tivitet. 

Denne undersøgelse har vi
nu gennemført. Resultatet af
undersøgelsen har vi udarbej-
det som et skrift der kan findes
på internettet under adressen
www.naur.com, med titlen 
‘Philosophical Locutions in 
Scientific and Scholarly Acti-
vity’. I oversættelse til dansk ly-
der undersøgelsens titel og re-
sumé således:

Filosofiske talemåder 
i videnskabelig aktivitet 
I undersøgelsen der er den
første i sin art, er der ved fore-
spørgsel fremskaffet oplysning
om betydningen af filosofiske
talemåder for deres arbejde fra
80 aktive videnskabsfolk som
alle er professorer ved Køben-
havns Universitet. 

Besvarelserne viser at kun et
mindretal af respondenterne
knytter positiv værdi til filosofi-

Iforrige nr. af Universitetsa-
visen fremlagde Søren Gos-
vig Olesen en lille bid af

dansk filosofis historie i det 20.
århundrede. Gosvigs beretning
er underholdende; men den
har ikke megen relevans for 
situationen på filosofifaget på
Københavns Universitet i dag,
som Gosvig øjensynligt me-
ner.

Men lad mig først kort sætte
Gosvig Olesens beretning ind 
i et lidt bredere historisk per-
spektiv. Gosvig omtaler hvor-
dan et par fremtrædende dan-
ske filosoffer i det forrige år-
hundrede udtalte stærkt ned-
sættende ting om kontinental
filosofi. Efter hans mening eksi-
sterer der en særlig dansk ori-
entering i retning af angelsak-
sisk filosofi og en fjendtlighed
imod fransk og tysk tænkning.

Lidt filosofihistorie
En nøjere historisk analyse vil
vise at sagen ikke har noget
særligt med  kontinental og en-
gelsksproget filosofi at gøre,
men snarere er en afspejling af
den sprogorienterede, me-
ningskritiske filosofi som spille-
de en stor rolle i europæisk
tænkning i forrige århundrede. 

Først var der den logiske po-
sitivisme som udsprang i Wien
og Berlin, og som havde en
dansk repræsentant i  Jørgen
Jørgensen. Positivisternes me-
ningskritik blev i 1950’erne vi-
dereført af den såkaldte Dag-
ligsprogsfilosofi som Århus-
filosoffen Justus Hartnack be-
kendte sig til. Denne filosofiske
retning havde sin oprindelse i
England; ikke desto mindre var
dens kritik af filosofiske me-
ningsløsheder helt generel, og
rettede sig ikke bare mod kon-
tinentale tænkere, men også
imod temaer som var centrale 
i engelsksproget filosofi.

Der er altså ikke tale om no-
gen speciel forkærlighed for
angloamerikansk tænkning i
dansk filosofi i foregående
århundrede, men snarere om at
dansk filosofi orienterede sig i
retning af dominerende strøm-
ninger i tysk og engelsk tænk-
ning i løbet af århundredet.

Kontinental filosofi ikke
nedprioriteret
Hvilken relevans har nu alt det-
te for situationen på filosofifa-
get på Københavns Universitet
anno 2000? Gosvig mener, at
de danske filosofiske institutter
generelt, som en følge af den
angivelige “anglomani”, undgik
at ansætte kontinentalt oriente-
rede filosoffer.

Jeg tror ikke at Gosvigs ana-

lyse er korrekt, jævnfør oven-
stående; men lad os for argu-
mentets skyld antage at han har
ret. Det afgørende er under alle
omstændigheder at netop filo-
sofifaget på Københavns Uni-
versitet har brudt dette angive-
lige mønster efter at instituttet i
begyndelsen af 1990’erne kun-
ne begynde at fastansætte for-
skere igen efter et næsten 20 år
langt ansættelsesstop. 

Instituttet havde på dette
tidspunkt blandt de fastansatte
i Peter Kemp en kapacitet ved-
rørende fransk og tysk filosofi. 
I 1998 ansatte man Poul Lübcke
der er ekspert i tysk filosofi og
hvis indføring i Husserl og Hei-
degger i bogen Vor Tids Filosofi
har været danske filosofistude-
rendes selvfølgelige indgang til
disse filosoffer igennem snart
20 år. I 1999 ansattes Søren
Gosvig Olesen der er specialist 
i fransk og tysk filosofi, og i in-
deværende år Paisley Living-
ston, tidligere professor i litte-
ratur og filosofi ved McGill Uni-
versity i Canada og en interna-
tional kender af kontinental fi-
losofi. 

Dette giver et tal på fire for-
skere med kyndighed i konti-
nental filosofi ud af instituttets
10 fastansatte lærere. Denne
fordeling er langt mere ligelig
end for fem år siden, og det er
derfor en misforståelse når
Gosvig fremstiller det som om
situationen pt. på filosofi i
København er kulminationen
på en historisk tendens i ret-
ning af at tilsidesætte kontinen-
tal filosofi. Præcis det modsatte
er tilfældet.

Misbrug af Dan Zahavi-
sagen  
Gosvig kæder også forholdet
mellem angelsaksere og konti-
nentale sammen med den så-
kaldte ‘Dan Zahavi-sag’. Forkla-
ringen på at Zahavi ikke blev
ansat som lektor, skulle ligge i
den angivelige sammensvær-
gelse imod kontinental filosofi.
Denne fortolkning er slående
usandsynlig. 

Dan Zahavi og bedømmelses-
udvalgets formand, Poul
Lübcke, repræsenterer begge
kontinental filosofi, specielt
fænomenologien. De lægger
oven i købet begge stærk vægt
på værdien af kontakt og sam-
arbejde mellem fænomenologi
og moderne angloamerikansk
filosofi. At denne usandsynlige
fortolkning ikke desto mindre
næsten har fået karakter af en
fastslået sandhed i pressen skyl-
des kun at visse kræfter inden
og uden for instituttet har haft
held til at bruge Zahavi-

sagen til at fremme helt andre,
private dagsordener.

Kære Søren Gosvig: Prøv at
glemme at de logiske positivi-
ster og dagligsprogsfilosofferne
fra forrige århundrede udsatte
visse kontinentale tænkere for
latterliggørelse. Disse skoler er
døde og de kommer ikke til live
igen. Undlad også venligst at
bebrejde filosofifaget på KU for
hvad diverse filosofiprofessorer
fra Århus og Odense måtte ha-
ve ment og sagt om samme
tænkere. Dette kommer ikke
dagens virkelighed på filosofi-
faget på KU ved. Den skabes af
dig og os andre der er ansat på
instituttet i dag.

Blandt disse er der en betrag-
telig gruppe der er kyndige i
fransk og tysk filosofi. Det er
vores fælles opgave at bidrage
til den gensidige befrugtning
mellem angloamerikansk, tysk
og fransk filosofi, som de bed-
ste internationale tænkere in-
den for disse retninger går ind
for i dag. Jeg håber meget at du
vil være med til at løfte denne
opgave.  ■

Finn Collin, professor i Filosofi,
dr. phil., Institut for Filosofi,
Pædagogik og Retorik.

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

Glem fortidens 
stridigheder, Gosvig!

ske talemåder. I en videre ana-
lyse har de filosofiske talemå-
der været betragtet i relation til
flere forskellige aspekter af den
videnskabelige aktivitet: de be-
skrivelsesformer der benyttes,
den tænkning der foregår, me-
toder og fremgangsmåder, ide-
ologi, og konsekvenser for
menneskelig velfærd. 

Ved hvert af aspekterne viser
den forståelse af de filosofiske
talemåder der fremgår af be-
svarelserne sig at være uklar,
vildledende, eller modsigende.
Som kontrast vises Naurs antifi-
losofiske teori for videnskabe-
lighed, samstemmende beskri-
velse, at etablere en klar beskri-
velse af videnskabelig aktivitet.
I konklusionen vises det hvor-
dan forvirringen og modsigel-
serne omkring de filosofiske ta-
lemåder stammer fra den dog-
matiske, bedrevidende filosofi-
ske ideologi. 

Vildførelse af unge 
mennesker
På baggrund af denne under-
søgelse er det tankevækkende
at politikerne i Folketinget bi-
stået af fagfilosofferne, altså
folk uden konkret indsigt i vi-
denskabelighed, tager sig magt

til og gør planer om ved et lov-
dekret at diktere obligatorisk,
landsdækkende universitetsun-
dervisning i filosofi. Hvert år vil
tusinder af universitetsstude-
rende skulle indoktrineres i 
‘Filosoffernes lille katekismus
om videnskabeligt arbejde’. 

Ud over et kolossalt spild af
tid og penge vil det, værst af
alt, tjene til forblændelse og
vildførelse af unge mennesker
som endnu ikke selvstændigt
har tilegnet sig viden og erfa-
ringer til effektivt at være kriti-
ske over for alt det indbildske
og opstyltede sludder, de vil få
smidt i hovedet. ■

Peter Naur, professor i datalogi
ved Københavns Universitet
1969-98.
Erik Frøkjær, lektor i datalogi
ved Roskilde Universitetscenter.

Med andre ord: Man bør i
højere grad basere sig på en
(subjektiv) vurdering af de ob-
jektive forhold fremfor på en
vurdering af selve indholdet af
den videnskabelige produktion.

Da det som nævnt er uklart
efter hvilke retningslinier vur-
deringen af ansøgere til viden-
skabelige stillinger foretages,
ville det være meget oplysende
hvis dekanatet på Det Humani-
stiske Fakultet ville gøre rede
for hvilke overvejelser det har
gjort sig om grundlaget for vur-
deringen af ansøgere til viden-
skabelige stillinger. ■

W. Robert Pulvertaft, Ejdersted-
gade 14, 2.th., 1761 Kbh. V.
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De sidste år har vi stude-
rende arbejdet hårdt for
en politisk flerårsaftale

om universiteternes økonomi.
Nu ligger der en flerårsaftale i
årets finanslovsforlig, og det er
tid til at evaluere resultatet.

Det kommer næppe som en
overraskelse at vi gerne havde
set en aftale med flere penge til
vores uddannelser. Vi må fak-
tisk konstatere at der ikke er
grund til euforisk begejstring
over flerårsaftalens økonomi-
ske resultater for universiteter-
ne. Bevillingsnedgangen afvær-
ges i 2001, men den fortsætter
altså fra 2002 og frem til 2004.

Økonomisk elevatormeka-
nisme ophørt
Vel vidende at vi nok ikke ville
få det ønskede løft i bevillinger-
ne, var det næstvigtigste mål
for os studerende at få en aftale
der kunne sikre universiteterne
en kendt økonomisk udvikling i
en fireårig periode så vi ikke
som de foregående år først får
store ekstrabevillinger som vi
bruger til at ansætte folk som vi
så skal fyre igen året efter når
bevillingen falder.

Denne økonomiske elevator-
mekanisme har især ramt Det
Humanistiske Fakultet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet. Og da det er nemmest at
skille sig af med folk der er an-
sat i tidsbegrænsede stillinger
som for eksempel eksterne lek-
torer, går elevatormekanismen
hårdest ud over uddannelserne.

Med aftalen om finanslov har
vi fået en fireårig aftale på uni-
versitetets område der giver os
et grundlag for at planlægge
længere end et år frem, og vi
studerende i Konsistorium og
Fakultetsråd vil gøre vores til at
undervisningen får glæde af
stabiliteten.

Stadig grønthøster
Stabiliteten og forudsigelighe-
den gælder forhåbentlig også
de nedskæringer der med en
teknisk betegnelse kaldes for-
brugsbegrænsninger og effektivi-
seringskrav.

Sidste år ved juletid modtog
Universitetet og andre statsin-
stitutioner et brev fra Finansmi-

nisteriet, men budskabet var ik-
ke i højtidens givende og hjæl-
pende ånd. Tværtimod var det
en besked om at indskrænke
indkøb og lønmidler.

I Finansministeriet havde
man nemlig regnet sig frem til
at lønstigningerne i landet ikke
ville blive så høje som først for-
ventet, og samtidig mente (og
mener) ministeriet ikke, at in-
stitutionerne benytter mulighe-
der for rabatordninger og lig-
nende i tilstrækkelig grad.

På samme måde har man i Fi-
nansministeriet besluttet at
indføre et effektiviseringskrav i
de statslige bevillinger. Hvert år
nedsættes uddannelsestaxame-
trene med én procent ud fra det
argument at Universitetet må
kunne opnå stordriftsfordele i
takt med at der er flere og flere
studerende.

Fælles for både forbrugsbe-
grænsning og effektiviserings-
krav er at Universitetet ikke har
opnået de fordele der ligger til
grund for Finansministeriets
beregninger. Derfor er det
svært ikke at se begge ma-
nøvrer som nedskæringer, be-
grundet i teknikaliteter der ikke
giver mening på Universitetet.

Flerårsaftalen ophæver ikke
teknikaliteterne, men for-
håbentlig kan vi forudse
nedskæringerne flere år frem
og planlægge efter dem.

Ros til politikerne
Meget sigende for universiteter-
nes situation er at der ikke er
lavet én samlet finanslovaftale
for området, men én for forsk-
ningen og én for uddannelser-
ne. Til politikernes ros skal det
dog fremhæves at de to aftaler
henviser til hinanden. 

For eksempel nævnes øget
forskningsbasering af bachelor-
uddannelserne i forskningsaf-
talen. Det er stadig vores opfat-
telse at universiteterne ville ha-
ve været bedre tjent med én af-
tale.

I modsætning til mange af ti-
dens floskler om effektiv ledel-
se og styring af universiteterne,
er det værd at bemærke at poli-
tikerne i aftalerne fremhæver
universiteternes autonomi, og
at de lader det være op til uni-

Aftale om
flerårige 
nedskæringer

versiteterne at anvende midler-
ne så optimalt som muligt. Vi
studerende er overbevist om at
Universitetet bedst kan finde
ud af hvad der er optimalt, og
vi vil bruge vores indflydelse i
universitetets ledelse til at sikre
det.

Vores fingeraftryk
Gennem Danske Studerendes
Fællesråd har vi i Forenede Stu-
denterråd kunnet følge arbej-
det med flerårsaftalen på tæt
hold, og de fleste af Folketin-
gets partier har været interesse-
ret i de studerendes synspunk-
ter og forslag til en aftale. Selv-
følgelig kan vi studerende ikke
diktere en flerårsaftale, men vi
mener at samarbejdet har været
frugtbart.

I aftalen for uddannelsesom-
rådet nævnes et par indsatsom-
råder som lægger sig tæt op ad
de krav og ønsker vi studerende
har fremført de seneste år,
nemlig IT i uddannelserne og
lærerkvalifikationer. Vi vil be-
nytte vores indflydelse på Uni-
versitetets ledelse til at sikre at
disse områder får en tiltrængt
saltvandsindsprøjtning som
kan sætte gang i udviklingen af
nye undervisnings- og eksa-
mensformer hvor IT inddrages.

Konklusionen på denne eva-
luering af finanslovsforliget er
altså at der ikke er grund til eu-
forisk begejstring. Nedgangen i
bevillinger er ikke vendt på
længere sigt. Men – hvis vi skal
se det positive i aftalen – kan vi
forudse nedgangen mere end et
halvt til et helt år frem. Det gør
at vi som studerende i højere
grad kan bruge vores kræfter
på at præge udviklingen på uni-
versitetet i stedet for – som nu –
sammen med resten af univer-
sitetet at være tvunget ud i den
ene katastrofeopbremsning ef-
ter den anden. ■

S Y N S P U N K T

Af Jens Bar-

slund Mikkel-

sen, Forenede

Studenterråd

Der er ingen grund til euforisk begejstring 

over den ny flerårsaftale

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.

■  N E D S K Æ R I NG E R  PÅ  H U M A N I O R A

Forkert adresse 
på protestskrivelse

Der har været mange ind-
læg i debatten om bud-
get 2001 på Det Huma-

nistiske Fakultet i løbet af de
sidste to måneder. Mange har
været konstruktive og har givet
anledning til seriøse diskussio-
ner i fakultetsrådet og de fleste
af indlæggene er vi som studen-
terrepræsentanter fuldstændige
enige i. Debatten har dog nået
sit foreløbige højdepunkt i en
protestskrivelse med 1000 un-
derskrifter især fra studerende
ved fakultetet der blev afleveret
tirsdag morgen ved fakultets-
rådsmødets begyndelse. 

En protestskrivelse vinder ge-
nerelt ved at dem der proteste-
res til, reelt har mulighed for at
have indflydelse på det der pro-
testeres imod. Det gør denne
protestskrivelse ikke, og det er
det der gør den mindre brug-
bar.

Det virkelige problem
Protestskrivelsen giver for det
første udtryk for en generel be-
kymring for fakultetets og uni-
versitetssektorens tilstand, et
synspunkt alle vel kan stå ved. 

Protestskrivelsen er for det
andet en protest imod at man
ved budgetlægningen vil redu-
cere antallet af ph.d.-stipendia-
ter, kontinuitetslektorater, hel-
tidsansatte og deltidsansatte.
Igen et synspunkt alle, herun-
der også fakultetsrådet, kun
kan bakke op om. 

Problemet er bare at fakulte-
tet på grund af udefra ændrede
bevillingsprincipper er i den
ulykkelige situation at have en
gæld på 25 millioner. En gæld
vi ikke må have, og som skal
være væk i løbet af i hvert fald
to år. Med et budget på om-
kring 385 millioner hvor cirka
300 millioner er bundet i løn-
midler, og hvoraf de ovennævn-
te stillinger udgør størstedelen,
er det umuligt at få reduceret
denne gæld uden på et eller an-
det niveau at røre lønmidlerne.

Diskussionen er altså ikke om
man skal reducere lønmidler-
ne, men hvordan dette i praksis
kan og bør gøres.

Alt andet er, som virkelighe-
den desværre ser ud i øjeblik-
ket, at opfordre ministeriet til
at sætte universitet under ad-
ministration på en helt anderle-
des hårdhændet og ikke særlig
humanistisk måde. 

Politikernes ansvar - ikke
fakultetsrådets
Konklusionen er altså at begge
aspekter af protesten bør rettes
til dem der har ansvaret for den
amputering af universitetssek-
toren der er foregået de sidste

tre år, nemlig ministerierne og
Folketinget. Det vil sige dem
der reelt har muligheden for at
ændre den ulykkelige situation
- og det er ikke fakultetsrådet. 

Det man derimod kan prote-
stere imod over for fakultetsrå-
det, er hvordan nedskæringer-
ne prioriteres i praksis. Som ek-
sempel har vi som studenterre-
præsentanter, som mange an-
dre, kritiseret den ensidige
brug af STÅ (studenterårsværk)
som altafgørende faktor for for-
deling af midler der mildt sagt
gør det svært for de underpro-
ducerende fag at komme op i
den eksklusive klub af overpro-
ducerende fag. Det er sådanne
protester der giver mening og
ikke det at man ikke kan lide
nedskæringer overhovedet, for
det er der ikke nogen af os der
kan. 

Til sidst er der kun at sige at
det var opløftende at der var så
mange studerende der udviste
vilje til at tage aktiv del i de
svære diskussioner der ligger
foran os. Men viljen får mere
substans hvis den følges op af
aktiv deltagelse dér hvor det
gør en forskel, nemlig Humrå-
det. Det er her vi som studen-
terrepræsentanter får vores
mandat til de løbende budget-
forhandlinger i fakultetsrådet
og hvor alle studerende er vel-
komne til at deltage i debatten
og dermed få reel indflydelse
og indsigt. ■

Walid Hajjaj, Luis Peluffo Johan-
sen og Mads Biering-Sørensen,
studenterrepræsentanterne i det
Humanistiske Fakultetsråd.
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Forskningschefen i Dansk
Industri Bjarne Lundager
Jensen går i sit ‘Syns-

punkt’ i sidste nummer i rette
med de holdninger til det frie
studievalg der fremgik af min
KUmmentar i Universitetsavi-
sen nummer 16. At Bjarne
Lundager Jensen er uenig med
mig i dette spørgsmål er forud-
sigeligt. Jeg må imidlertid fast-
holde det synspunkt at indgri-
ben i unges ønsker om egen
fremtid og studievalg aldrig har
resulteret i noget godt.

Yderligere bliver jeg nødt til
at kommentere Bjarne Lunda-
gers udlægning af  Københavns
Universitets prioritering af na-
turvidenskab og af Det naturvi-
denskabelige Fakultet. 

Garantiordning
Når ikke bare industriens, men
hele samfundets interesser i
universitetsuddannelser og

–forskning skal varetages, er
der mange modsatrettede syns-
punkter der skal afvejes mod
hinanden. Den opgave er vi
som universitetsledelse forplig-
tede til at tage alvorligt. Og det
er da også rigtigt at vi i budget-
tet for 2000 gjorde en forsk-
ningsopretning af Det Sam-
fundsvidenskabelige og Det Ju-
ridiske Fakultet permanent. 

Forskningsopretningen fik
mindre værdi for de to fakulte-
ter end oprindeligt aftalt i 1996
på grund af den generelle øko-
nomiske situation. Forsknings-
opretningen  var og er udtryk
for det synspunkt at alle univer-
sitetsuddannelser skal være
forskningsbaserede, og de to fa-
kulteter havde (og har stadig)
en i denne sammenhæng uac-
ceptabel lav forskningsbevil-
ling. 

Bjarne Lundager glemmer
imidlertid at fortælle – eller er

ikke opmærksom på – at rekto-
ratets budgetforslag for 2000
også indeholdt den nydannelse
at der blev etableret en rektoral
garanti med det formål at sikre
at ingen fakulteters bevillinger
måtte falde mere end én pro-
cent. For Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet betød det en ek-
strabevilling der langt oversteg
prisen for den omtalte forsk-
ningsopretning.

Solidarisk sikkerhedsnet
Rektoratet er naturligvis meget
opmærksomme på Det Natur-
videnskabelige Fakultets pro-
blemer og har et tæt samarbej-
de med fakultetets dekan. Men
vi må som rektorat se de ydre
bevillingsrammer og de indre
kendsgerninger i øjnene – og
pt. har alle vores tre store fakul-
teter et underskud af samme
størrelsesorden som Det Natur-
videnskabelige Fakultet. Garan-

tiordningen er i denne sam-
menhæng et nødvendigt og so-
lidarisk sikkerhedsnet hvis be-
tydning for fakultetets budget
Bjarne Lundager åbenbart har
overset. ■

Joan Conrad, prorektor på
Københavns Universitet.  

Iefteråret begyndte jeg på
Åbent Universitet. Forinden
modtog jeg diverse papirer,

både med girokort og informa-
tioner om det hold jeg er opta-
get på. Jeg fik også tilsendt et
slags årskort for dette semester
som Åbent Universitet kalder
‘Studiekort’ og som er gyldigt
for et semester.

I alle disse sammenhænge
har jeg fået en ny titel tildelt.
Jeg er blevet ‘elev’ med eget
nummer. Det forekom mig pud-
sigt da Universitetet bare for et
år siden kaldte os studerende.
Og så kom jeg til at tænke på
kvinden på arbejdsformidlin-
gen som for mange år siden
havde min sag i forbindelse
med en uddannelsesorlovs
ansøgning. 

Hun ringede mig op for at
høre om ‘den skole’ jeg gik på
ude i Njalsgade 80, nu også var
en godkendt uddannelsesinsti-
tution, ikke i forhold til orlovs-
ansøgningen, men som uddan-
nelsessted i al almindelighed.
Det bedyrede jeg hende og
undlod at ironisere over det
faktum at hun ikke vidste hvad
Københavns Universitet var for
en størrelse. 

Dyb undren
Men nu undrer jeg mig. Er ad-
ministrationen af Åben Univer-
sitet under indflydelse af denne
kvinde, siden vi nu får elev-
nummer? Det er dog hverken
en ungdoms- eller hushold-
ningsskole vi er blevet optaget
på. Er vi blevet ‘universitetsele-
ver’, og hvad er så det?  Eller er
‘elev’ opstået under indflydelse
af de unge studerende i dag der
ofte kalder universitetet ‘sko-
len’ og det at studere ‘at læse
lektier’, helt efter amerikansk
model. 

Jeg kan kun frygte at det er
det sidste. Det er ikke uvæsent-
ligt at diskutere, og mit indlæg
er ikke kun ment som en pe-
dantisk underholdende replik.

Tilbage til mit elevnummer,
thi efter at have tilmeldt mig
eksamen erfarede jeg at elev-
nummeret ingen betydning har
i den sammenhæng. Her er det,
lige som i gamle dage på det
‘rigtige’ universitet, nemlig
CPR-nummeret der gælder ved
eksamenstilmelding.

Nu står jeg med mit elev-
nummer på studiekortet og på
den fortsatte korrespondance
fra Åbent Universitet. Mit elev-

nummer forstår jeg som et til-
meldings- og registreringsnum-
mer, vel sagtens fordi vi er en
betalende gruppe. Hvis person-
nummeret, hvad ved jeg, af re-
gisterhensyn ikke kan bruges i
denne sammenhæng, så kald
det dog en tilmeldningskode
hvis det er for prætentiøst at
kalde os studerende, eller hvad
nu den dybere årsag er til at
Åben Universitet har valgt at
kalde os elever.  ■

Elev nr. 29272, alias 
Rikke Hagenberg

Svar

Universitetet (og Universitetslo-
ven) anvender udtrykket stude-
rende om de uddannelsessøgen-
de – og det gælder selvfølgelig
også dem der læser på Åbent
Universitet. Ordet elev optræder
derfor heller ikke i det trykte
program for de kurser der ud-
bydes under Åbent Universitet
eller andre steder, hvor der in-
formeres om Åbent Universitet.
Ordet elev har indsneget sig på
studiekortet til Åbent Universi-
tet; men det er på ingen måde

■  Å B E N T  U N I V E R S I T E T

Elevfrustrationer over 
skolen i Njalsgade 80

På forsiden af Universitets-
avisen (UA) nummer 17
er der en appetitvækker

med overskriften “Folklorister,
trolde og perkere” til en artikel
inde i avisen. På side to kan
man læse at Richard Bisgaard
er ansvarlig for UA, en avis som
er til for de studerende og an-
satte ved Københavns Universi-
tet, formoder jeg. Richard Bis-
gaard, så ved man det.

Artiklen der henvises til, har
samme overskrift som appetit-
vækkeren, altså “Folklorister,
trolde og perkere”, og er skre-
vet af Thomas With. Den liden
bevaringsværdige benævnelse
“perkere” kan næppe frem-
hæves mere: sidstepladsen i en
tretrinsraket i en overskrift der
gengives to gange.

Selve artiklen omhandler
amerikaneren Tim Tangherlini
der er i Danmark for at forske
og afhænde Institut for Folklo-
ristik. Og han nævner som det
første konkrete folkloristiske
forskningsområde sin egen
forskning i “perkervittigheder”.
Vittighederne har han hentet i
fodboldklubben AB 1903, og
hvis Tim Tangherlini har lyttet
til medlemmerne af AB 1903
med samme velfornøjede, aka-
demiske smil som han fremto-
ner med på billedet i UA, har de
sikkert set ham som en god til-
hører – og drivkraft.

Nu afhænger det hørte som
bekendt i høj grad af ørene der
hører, og det der er mellem
ørerne. Og det er sørgeligt for
Danmark som helhed hvis Tim
Tangherlini turnerer rundt i
den akademiske verden og på
samme måde som i UA betoner
hans forskning i “perkervittig-
heder”. For vi har meget andet
at byde på.

Lad mig holde fast ved vittig-
hederne og nævne den om
manden der kommer op til
lægen, hvor lægen siger til
ham:

– Det er langt tid siden jeg
har set dig.

– Ja, svarer manden, det er
fordi jeg har været syg.

Den vittighed er til dig, Tim
Tangherlini, USA, fra mig, Jens
M.S. Mikkelsen, Denmark.

Og imens Tim Tangherlini fi-
ser rundt og “forsker”, kan vi
andre jo tænke videre over et af
tidens vigtigste spørgsmål:
Hvordan får man i Danmark
etableret en bred og favnende
integration? ■

Jens M.S. Mikkelsen.

■  P O L I T I S K  U KO R R E K T  S P RO G

Du kan selv 
være perker

■  S VA R  T I L  DA N S K  I N D U ST R I

Ikke kun naturvidenskab
er trængt

udtryk for at Det Humanistiske
Fakultet opfatter de studerende
på Åbent Universitet som elever
på en ungdomsuddannelse el-
ler lignende. 

For at undgå enhver mistan-
ke om noget sådant vil vi fra og
med forårssemestret 2001 på
studiekortet til Åbent Universi-
tet anføre det af praktisk-admi-
nistrative grunde benyttede re-
gistreringsnummer under over-
skriften ‘stud. nr’.

Prodekan Thorkil Damsgaard
Olsen. 

D E BAT ▼

Forældre bedre uddannede
Nye tal fra Danmarks Statistik afslører at forældre er bedre uddannede end andre voksne

uden børn. Forældrene har ikke bare været flittige med reproduktionen, de har også ud-

dannet sig i højere grad end deres jævnaldrende uden børn. 35 procent af de voksne med

børn havde i 1998 en videregående uddannelse. For familier uden børn er tallet kun 26

procent. En af forklaringerne kan være at veluddannede typisk har en højere indtægt og

derfor bedre råd til at få børn.

Kilde Undervisningsministeriets nyhedsbrev nr. 18, den 30. oktober 2000.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Udnævnelser

Forskningslektor, cand.mag. 

Lene Koch

– er konfereret den filosofiske

doktorgrad for sin disputats

med titlen Racehygiejne i Dan-

mark 1920-56 og Tvangssterili-

sation i Danmark 1926-67 den

3. oktober.

Professor Poul Erik Petersen

Professor, DDS, DrOdontSci, BA,

cand.scient.soc Poul Erik Peter-

sen, School of Dentistry, Dept.

for Community Dentistry and

Graduate Studies, University of

Copenhagen er udnævnt til

æresprofessor ved følgende to

universiteter: 

University of Amman, Faculty

of Dentistry, Amman, Jordan

pr. 15. september.

University of Dar-es-Salaam,

Muhimbili University College

for Health Sciences, Faculty of

Dentistry, Dar-es-Salaam, Tan-

zania pr. 30. september.

Professoren kan træffes på tlf.

3532 6700.

Dr. John A. Hall, 

McGill University, Montreal

– er ny adjungeret professor i so-

ciologi og statskundskab ved

Københavns Universitet for en

femårig periode fra den 1. ok-

tober.

Forskningschef, dr.scient. Anne

Grete Byskov, Juliane Marie 

Center, Rigshospitalet

– er ny adjungeret professor 

i reproduktionsfysiologi ved

August Krogh Instituttet,

Københavns Universitet for en

femårig periode fra den 1. no-

vember.

Forskningschef, dr. Pierre 

De Meyts, Hagedorn Research 

Institute

– er ny adjungeret professor i

eksperimentel endokrinologi

ved Københavns Universitet

for en femårig periode fra den

1. november. 

▼ Prisuddelinger

Dr.phil. Torben Wolff, Zoologisk

Museum

– blev på Zoologisk Museums

fødselsdag den 2. november

tildelt museets æresbevisning 

i form af en Gejrfugl-statuette.

Den 81-årige zoolog, der gik

på pension i 1989, er stadig

museets hyperaktive formidler.

En ildsjæl, en utrættelig zoo-

log og formidler af dansk zoo-

logi i almindelighed og hav-

forskning i særdeleshed.  

Boliger

▼ Boliger søges

Det internationale kontor søger

værelser

Periode: Pr. 1/1 el. 1/2-01 i 1 el. 2

semestre.

Udstyr: Møbleret med adgang til

køkken og bad.

Beboere: Udenlandske gæstestu-

derende.

Kontakt: Emilia Kollemorten, Det

internationale kontor, tlf. 3532

3897, e-mail: eko@adm.ku.dk. 

Område: København

Periode: Fra 26/3-01 til 25/3-02.

Størrelse: 3-vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret med

køkken/bad.

Beboer: Gæsteforsker m. ægte-

fælle.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784

(man.-tor. kl. 9-15), e-mail:

arp@stat.ku.dk.

Område: København

Periode: Fra 1/2-01 til 31/7-01.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784

(man.-tor. kl. 9-15), e-mail:

arp@stat.ku.dk.

Område: København og omegn

Periode: Pr. 1/1 el. 1/2-01.

Størrelse: 2-vær. lejlighed.

Beboer: Seniorforsker, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Dr. Thomas Funck, 

tlf. 3814 2652/2176 2300, 

e-mail: tf@dlc.ku.dk.

Area: København

Period: From January to June

2001.

Size: Room, 12-14 sqm.

Tenant: Female Spanish guest

student.

Prize: Kr. 1.800-2.300 per month.

Contact: E-mail: 

sandrabastardas@hotmail.com,

tel. 2993 1185.

Område: København/Frb.

Beboer: K stud., ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Tlf. 3810 9906.

Område: København, gerne tæt

på Sølvgade

Periode: Fra 1/12-00 og to år

frem.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Beboer: K kinesisk lektor.

Kontakt: E-mail: 

bolt@mermaid.molbio.ku.dk

el. Roger Garret, tlf. 3532 2010.

Område: København

Periode: Efter 31/12-00.

Størrelse: Værelse (evt. i bofæl-

lesskab).

Beboer: K studerende.

Kontakt: Christina, tlf. 3555 0097,

e-mail: chrischras@hotmail.

com.

Område: København

Periode: Fra 1/1-01 til 30/06-01.

Størrelse: 2-3-vær. lejlighed.

Udstyr: Evt. møbleret, adg. til

køkken/bad.

Beboer: Amerikansk prof. og

hustru.

Kontakt: Henrik Flyger el. Inger

Klausen, tlf. 3337 0070, 

e-mail: dchf@dchf.dk.

Område: Helsingør og omegn

Periode: Pr. 1/1-01 for 2 år. 

Størrelse: 3-4 vær. lejlighed/hus.

Beboere: Tysk post.doc. m. fami-

lie.

Husleje: Ca. kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Ronnie Glud, Marinbio-

logisk Laboratorium, tlf. 

4921 3344, e-mail: marilab@

inet.uni2.dk.

Område: København

Periode: Fra 1. el. 15/12-00 til 

1/6-01.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: Efter aftale.

Depositum: Efter aftale.

Beboer: Gæsteprofessor med 

familie.

Kontakt: Michael Jackson, e-mail:

michael.jackson@anthro.ku.dk,

tlf. 3532 3460 el. Henny 

Pedersen, e-mail:  

henny.pedersen@anthro.ku.dk,

tlf. 3532 3466.

Område: Nordsjælland

Periode: Fra januar til juni 2001.

Størrelse: 2-3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Islandsk stud. m. 2 børn. 

Kontakt: Thora Hrafnsdottir, 

tlf. 4824 9548 (aften, indtil

10/12-00), e-mail: thorah@ni.is. 

▼ Boliger udlejes

Område: Utterslev/Brønshøj

Størrelse: Værelse m. balkon, 

spisekøkken og toilet.

Udstyr: Adgang til vaskemaskine

og bad.

Beboer: Gæstestuderende el. 

-lærer.

Husleje: Kr. 2.500 pr. md.

Kontakt: Karen Arn, tlf. 

3860 2576/4428 8132.

Område: København S

Periode: Pr. 1/2-01 i 5-6 md.

Størrelse: 2-vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 4.300 pr. md. ekskl.

tlf.

Kontakt: Thea, tlf. 3259 4303.

Område: Vanløse/Frb.

Periode: Fra ca. 20/12-00 til ca.

1/9-01.

Størrelse: 3-vær. lejlighed, 67

kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, toilet/

bad, vaskemaskine, 2 altaner.

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

ekskl. telefon.

Depositum: Kr. 18.000.

Kontakt: E-mail: 

oleogmaja@teliamail.dk.

Område: Vedbæk 

v. Trørødkollegiet

Periode: Fra 1/2-01 til 1/8-01.

Størrelse: Rækkehus, 3 vær. 

Udstyr: Lille have, delvist møble-

ret, opvaskemaskine, vaskema-

skine.

Beboer: Studerende par el. enlig

studerende m. børn.

Husleje: Kr. 4.200 pr. md. inkl. el,

vand, tlf. og fri internetad-

gang.

Kontakt: Tlf. 7742 5529, e-mail:

tao@tk.k-net.dk.

Område: København v. Langebro

Størrelse: 2 vær. i bofællesskab:

17 kvm. ledigt pr. 1/1-01 og 9

kvm. ledigt pr. 1/2-01.

Udstyr: Fælles stue, spisestue,

køkken, badeværelse m. vaske-

maskine, 2 toiletter.

Beboer: 2 K stud. foretrækkes. 

Husleje: Kr. 3.015/1.890 pr. md.

alt inkl., ekskl. tlf.

Kontakt: Jakob, tlf. 3311 3188 el.

3532 9305.

Area: Østerbro

Period: Until summer 2001

Size: Apartment, 160 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Visiting professor.

Rent: Kr. 8.150 per month incl.

heating and water.

Contact: E-mail: predrag@nbi.dk.

▼ Kollegier

Universitetskollegiet 

Kvinderegensen

Målgruppe: Studerende ved

Københavns Universitet.

Størrelse: Værelserne er 14-16

kvm.

Udstyr: Et klædeskab. Egen

håndvask, telefon og internet-

stik. Fælles køkken, bad og 

toilet for 7-9 pers. Derudover

festsal, bibliotek, gymnastiksal,

tv- og musikrum, computer- og

kopirum, flygel, have mv.

Øvrigt: Kollegiet er fra 1932 og

bebos af 59 alumner m/k. Kol-

legiet har selvstyre så ansvars-

bevidsthed og socialt engage-

ment er vigtigt for husets triv-

sel.

Husleje: Kr. 1.250 pr. md. 

Ansøgning: Skema fås ved ind-

sendelse af frankeret svarku-

vert.

Sendes til: Selvstyret på Kvinde-

regensen, Amager Boulevard

101, 2300 Kbh. S.

Stillinger 

▼ Jura

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forvaltningsret.

Kvalifikationer: En høj grad af

original videnskabelig produk-

tion på internationalt niveau

herunder videreudvikling af

fagområdet med vægt på vare-

tagelse af forskningsledelse og

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer. Se i øvrigt stillings-

strukturcirkulæret.

Ansøgningsfrist: 12/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Sundhedsvidenskab

Instruktorer
Sted: Medicinsk-Anatomisk insti-

tut

Indhold: Instruktorer i fagene

Anatomi, Cellebiologi, samt

Grundkursus i basal humanbio-

logi.

Til besættelse: Forårssemesteret

2001. 

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til nedenstående.

Sendes til: Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen, 

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 8/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Anato-

misk Institut, tlf. 3532 7213.

▼ Humaniora

Amanuensis 
i Socialpsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Ansøgningsfrist: 4/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel/ – klik

på stillingsopslag el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Amanuensis 
i Mediesociologi
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Ansøgningsfrist: 30/11-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel/ – 

klik på stillingsopslag el. kon-

takt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Lektor
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Biostatistisk Afde-

ling, Københavns Universitet.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i biostatistik og anvendt

statistisk samarbejde.

Til besættelse: 1/6-01.

Ansøgningsfrist: 16/12-00, kl.

12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645.

Assistant professor
Place of employment: Institute 

of Geography.

Contents: The position focuses

particularly on remote sensing

of desertification and regene-

ration of vegetation in central

Asia and is financed by the 

European Commission and 

leave of absence pay.

Qualifications: PhD. or corres-

ponding scientific qualifica-

tions.

Period of employment: 3 years.

Deadline for applications: 

30/11-00 at 12 a.m.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel/ – press

ledige stillinger or ask for it at

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.

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

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 22, 3. etage hvis:

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

studierne

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

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

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

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

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

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

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

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

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

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

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

igen når man kommer på overbygningen eller lignende.
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Ansøgningsfrist: 30/11-00, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Lena Willadsen, tlf. 3532 6930.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
Sted: August Krogh Institutet, 

Laboratoriet for Cellulær og

Molekylær Fysiologi.

Indhold: Transportfysiologiske

målinger, membranseparation,

Western blot, immunhisto-

kemi, deltagelse i humanfysio-

logiske forsøg, evt. molekylær-

fysiologiske teknikker som iso-

lering af RNA og PCR. 

Ansøgning sendes til: Lektor

Carsten Juel, Laboratoriet for

Cellulær og Molekylær Fysiolo-

gi, August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, 

2100 Kbh. Ø.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 24/11-00.

Yderligere oplysninger: 

Carsten Juel, tlf. 3532 1682, 

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

Kontorfuldmægtig
Sted: Den fælles patentenhed for

KU og H:S.

Indhold: Journalføring, bogfø-

ring, div. kontorarbejde, delta-

gelse i sagsbehandling, div. in-

formationsopgaver herunder

vedligeholdelse af web-side.

Kvalifikationer: All-round kon-

toruddannelse med kendskab

til journalføring, bogføring

(gerne med kendskab til Sta-

tens systemer) og tekstbehand-

ling. Beherskelse af mundtlig

og skriftlig engelsk.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale og

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/11-00, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Patentkonsulent Sven Milthers,

tlf. 3532 3681.

Assistent
Sted: Humanioras Bygningsdrift,

Københavns Universitet 

Amager. 

Indhold: Omstillingsbord, system

CAX, vejledning af KUAs bru-

gere, kontakt til KUAs institut-

ter, undervisere og studerende.

Kvalifikationer: Gode dansk-

kundskaber og kendskab til

engelsk.

Omfang: 22 timer/uge.

Ansøgning: Skriftlig. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet Amager, Humanioras 

Bygningsdrift, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S, att. Driftschef Stig

Andersen.

Ansøgningsfrist: 24/11-00, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Marianne List, tlf. 3532 8010.

Stipendier

Ophold på klostret San
Cataldo i Syditalien
Målgruppe: Danske videnskabs-

TAP-Stillinger

Elektriker
Sted: Teknisk Service Universitets-

parken, driftsområde Nørre

Fælled.

Indhold: Installationer, drift og

vedligehold.

Kvalifikationer: Uddannet elek-

triker med erfaring i nye auto-

matiske styringsanlæg.

Ansøgningsfrist: 1/12-00.

Yderligere oplysninger: Maskin-

mester Per Nielsen, Teknisk

Service, Jagtvej 155B, 2200

Kbh. N, tlf. 3532 0040 el. for-

mand Jan Fingeret, tlf. 

3532 0050.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Klinikassistent 
Sted: Tandlægeskolen, klinik-

etage 1.

Til besættelse: Snarest, el. senest

8/1-01.

Omfang: 30 timer/uge.

Ansøgning: Skriftlig, bilagt doku-

mentation for uddannelse og

tidligere beskæftigelse. 

Sendes til: Klinikchef Bodil Riis,

Tandlægeskolen, Københavns

Universitet, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N.

the Personnel Office, 

tel. 3532 2645.

Associate professor
Place of employment: The High

Energy Heavy Ion group at the

Niels Bohr Institute.,

Contents: The position empha-

size on research and develop-

ment work. The candidate will

take a leading role in the 

analysis of existing and future

heavy ion data from BRAHMS,

participate in the data collec-

tion at RHIC, in the planning of

the ALICE experiment and

maintain the Danish detectors

in BRAHMS.

Qualifications: PhD. in experi-

mental nuclear physics and

several years of experience

working with relativistic heavy

ion physics.

Period of employment: 21⁄2 years

from January 1st 2001.

Deadline for applications: 

1/12-00.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/stillinger/.

mænd (herunder undervisere

ved højere læreanstalter),

udøvende kunstnere o.l.

Støtte: Et stipendielod er et frit

ophold med fuld forplejning.

Periode: Ophold fra 1.-28. i hver

af månederne april - novem-

ber, evt. også for perioden 

1.-14. december.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om alder og kvalifikationer;

opholdets hensigt, ønskede va-

righed og foretrukne måned.

Evt. bilagt anbefalinger.

Sendes til: Bestyrelsen for Institu-

tionen San Cataldo, att. Niels

Waage, Ll. Højbrøndsstræde

10, 4000 Roskilde.

Ansøgningsfrist: 1/12-00 (for op-

hold april-juli) og 1/4-01 (for

ophold august-december).

Uddeling: Svar kan forventes ef-

ter ca. 2 md. 

OTICON-stipendier
Målgruppe: Naturvidenskabelige

specialestuderende der mang-

ler ca. 1 år af deres studium. 

Støtte: 2 stipendier a kr. 100.000,

heraf udbetales kr. 80.000 som

stipendieløn og kr. 20.000 er

afsat til driftsudgifter. 

Formål: Til specialer i samarbejde

med eksterne, fortrinsvis pri-

vate, partnere. Evt. med en

delvis udstationering hos den

eksterne partner.

Omfang: Stipendiet har en varig-

hed af 1 år.

Ansøgning: Skema findes på

www.nat.ku.dk/Generelt el.

kontakt Susan Thomsen, tlf.

3532 4235. Bilagt eksamensud-

skrift(er), projektbeskrivelse og

interessetilkendegivelse fra

eksterne partnere.  

Sendes til: Det Naturvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat, att.

Susan Thomsen, Øster Vold-

gade 3, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/12-00 med

starttidspunkt ml. 1/2 og 

1/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.nat.ku.dk/Generelt. 

Legater

Cecilius Lyngby Larsens
legat
Målgruppe: Trængende medicin-

ske studenter ved alle Universi-

teter i Danmark.

Støtte: Kr. 45.000 til uddeling i

flere portioner.

Ansøgning: Universitetets ansøg-

ningsskema for Københavns

Universitets legater.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/12-00. 

Uddeling: Ansøgere der ikke 

inden 15/2-01 har fået svar, er

ikke kommet i betragtning.

Hjørring Gymnasiums
Fonde
Målgruppe: Ubemidlede, dygtige

studenter/kursister fra Hjørring

Gymnasium og HF-kursus til vi-

dere studier.

Støtte: Den årlige uddeling af

renteindtægterne.

Ansøgning: Skema fås hos din

uddannelsesinstitution el. hen-

tes på www.hj-gym.dk. Bilagt

nødvendige bilag.

Sendes til: Hjørring Gymnasium

og HF-kursus, Skolevangen 23,

P.O.B. 219, 9800 Hjørring.

Ansøgningsfrist: 1/12-00.

Stud.med. Karsten 
Hansens mindelegat
Målgruppe: Lægevidenskabelige

studerende ved Københavns

Universitet.

Støtte: 1 legatportion a kr.

12.000.

Ansøgning: Universitetets ansøg-

ningsskema for Københavns

Universitets legater. 

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/12-00.

Uddeling: Der sendes ikke afslag

til ansøgere der ikke er kom-

met i betragtning.

Forskningsstøtte

Professor, dr.phil. Arthur
Christensen og Hustrus
Legat for Orientalister
Målgruppe: Forskere med be-

stået kandidateksamen el. ma-

gisterkonferens ved universite-

terne i København el. Århus

som studerer sprog, litteratur

el. kultur på en af de oriental-

ske filologiers område, for-

trinsvis Den Nære Orient.

Støtte: To legatportioner a kr.

129.000 der bl.a. kan omfatte

rejseunderstøttelse.

Ansøgning: Intet skema. Indehl.

cpr.nr., privatadresse, bilagt

dokumentation for videnska-

belige evner i form af publice-

rede arbejder samt oplysning

om evt. tidligere modtagelse

af legatet.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/12-00.

Stud.med. Karsten 
Hansens mindelegat
Støtte: Kr. 6.000 til forskning til

bekæmpelse af gigt- og kræft-

sygdomme.

Sendes til: Københavns Univer-

sitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/12-00.

Møder 

Statistiske analyser af
DRG-Systemet
Møde

Oplægsholdere: Prof., cand.stat.

Anders Milhøj og prof., dr.po-

lit. Hans Keiding, KU.

Tid: 20/11-00, kl. 14.00-16.00.

Sted: Panum Instituttet, lok.

21.2.27B. 

Arrangør: Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, afd. for Sund-

hedstjenesteforskning.

Yderligere oplysninger: Bente

Holm, e-mail: 

B.Holm@pubhealth.ku.dk. 

Møde i Polymorfien
To foredrag

Forekomst af trichomoniasis hos

kvinder i Danmark 1967-1997

ved Ditte Dragsted, Stense 

Farholt, Inga Lind, Neisseria-

afsnittet/ALMOS.

Resistensmønster hos gonokok-

stammer isoleret fra patienter

med gonoré, Nuuk, 1998-1999

ved Ditte Dragsted, Peter Poul-

sen, Christina Nørgaard, Inga

Lind, Neisseriaafsnittet/ALMOS.

Tid: 21/11-00, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut,

bygn. 37, frokoststuen. 

Psykologiske fænomener
fra en neurovidenskabe-
lig synsvinkel
Debatarrangement

Indhold: En neural forklaring af

psykologiske fænomener? En

psykologisk forklaring af neu-

rale fænomener? Hallucinatio-

nen som oplevelse: Hvordan

skal vi forstå måden hvorpå

psykiske fænomener opstår,

eksisterer, opleves og behand-

les?

I panelet: Cand.psych., ph.d.-stip.

Morten Overgaard, Århus Uni-

versitet og prof., overlæge

Tom G. Bolwig, Rigshospitalets

psykiatriske afdeling.

Tid: 22/11-00, kl. 16.00-19.00.

Sted: KUA, Psykologiens kantine. 

Arrangør: Gaffel 1998, e-mail:

gaffel1998@yahoo.dk.

Entré: Kr. 10.

Antropologen Gregory
Batemans arbejde
Debatrække, 2. del

Oplæg: Systematisk interviewme-

tode ved cand.psych., udvik-

lingskonsulent Solveig Hansen.

Feltarbejde set i lyset af Batesons

begreber om ‘deutero-learn-

ing’ og ‘mind’ ved lektorvikar

Helle Johannesen, IA.

Tid: 23/11-00, kl. 16.00-19.00.

Sted: Inst. f. antropologi, 

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Kontakt

e-mail: suna@omm.dk.

Fjerdragtens oprindelse
og udvikling
Møde

Oplægsholdere: Forskningsad-

junkt Per Christiansen, Zoolo-

gisk Museum og lektor Niels

Bonde, Geologisk Institut.

Tid: 23/11-00, kl. 19.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

Universitetsparken 13, aud. 1.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, tlf. 3532 1000.

Forsknings Fredage
Emne: Nation och språk: serbiska,

kroatiska, bosniska och mon-

tenegrinska.

Oplægsholder: Prof. Sven

Gustavsson, Sverige. 

Tid: 24/11-00, kl. 13.15-15.00.

Bilingualism and 
the Meeting of Culture
International conference 5.-7. December

Programme

Tuesday 5/12: 

10-12.30: A Model for the Description of Code-Switching 

and Borrowing Among Marginally Bilingual Speakers by Timo

Lauttamus, Oulu.

13-15.30: Hyphenated Danes: Youth, Identity, and Gender by

Yvonne Mørck, Copenhagen.

Wednesday 6/12:

10-12.30: Code-Switching and Borrowing Behaviour Across

Three Generations of Finnish Americans by Timo Lauttamus, 

Oulu.

13-15.30: German-Turkish Conversations of Migrant Adolescents:

Variation and Function by Volker Hinnenkamp, Augsburg.

Thursday 7/12:

10-12.30: Danish as a Second Language in the Danish 

Educational System by Anne Holmen, Copenhagen.

13-15.30: Turkish-German Code Mixing and Questions of Culture

and Identity by Volker Hinnenkamp, Augsburg.

Place: University of Copenhagen, Amager, room 13.1.71, except

Wednesday, room 8.1.13.

Organizer: University of Copenhagen: Fakultetets Forsknings

Fredage, Finsk Afdeling og Studienævnet for dansk.

Additional information: Jens Normann Jørgensen, 

tel. 3532 8364, e-mail: normann@hum.ku.dk.
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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.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

8.1.13.

Emne: Interaktionel lingvistisk –

hvorfor og hvordan? 

Oplægsholder: Lektor, ph.d. 

Jakob Steensig.

Tid: 1/12-00, kl. 13.15-15.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

8.1.13.

Arrangør: Det Humanistiske 

Fakultet, Udvalget for fakulte-

tets Forsknings Fredage,

www.hum.ku.dk.fff, 

tlf. 3532 9153 (fre. 11-12), 

e-mail: lin@fak.hum.ku.dk.

Bestyrelsesmøde
Studenterpræsten 

ved Natur og Sund

Tid: 27/11-00, kl. 19.00.

Sted: Skt. Andreas Kirke,

Gothersgade 148.

Yderligere oplysninger: Studen-

terpræst Nicolai Halvorsen, 

tlf. 3532 7094.

Mænd der slår
Høring

Indhold: Hvorfor er problemet så

svært at komme til livs?

Mændene skal inddrages pro-

aktivt i løsningen af proble-

met, mener arrangørerne.

Panel: Politimester Jørn Bro;

sociolog Edith Hansen; Bjarne

Hansen, Sex og Samfund; Hen-

rik Munkholm, Manderådgiv-

ningen i Ålborg; John Radmer,

det Kriminalpræventive Råd;

Jytte Mejnholt, forkvinde for

Landsorganisationen af Kvin-

dekrisecentre i Danmark

(LOKK).

Tid: 29/11-00, kl. 19.00

Sted: Juridisk Fakultet, Studie-

stræde 6.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, 

tlf. 3313 5088.

Entré: Medlemmer kr. 25, ikke-

medlemmer kr. 50.

HYPERIKUM – er det så
farligt?
Temaaften

Emne: Fokus på plantemedicins

anvendelse – fordele og ulem-

per. HYPERIKUMs effekt, virk-

ning, bivirkninger og interak-

tioner. 

Oplægsholdere: Overlæge Kaj

Winther, psykolog Carsten

Randløv og farmaceut Bent

Gerløv Hansen.

Tid: 29/11-00, kl. 19.00.

Sted: Farmaceutisk Højskole, 

Auditorium 3.

Arrangør: DANFYT, Dansk 

Selskab for fytoterapi, 

tlf. 3530 6294.

Forum for 
Renæssancestudier
Temaeftermiddag

Indhold: Jubelårene i middelal-

der og renæssance ved lektor

Per Ingesman, Aarhus Universi-

tet og Peters grav i barok-

scenografi: tradition og nytolk-

ning ved lektor Mogens Ny-

kjær, Aarhus Universitet. I for-

bindelse med arrangementet

præsenteres Forums sidste ud-

givelse: Renaissance Readings

of the Corpus Aristotelicum.

Proceedings of the conference

held Copenhagen 23-25 April

1998, edited by Marianne 

Pade, Renæssancestudier 9.

Tid: 30/11 kl. 14.00-17.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok.

13.1.71.

Arrangør: Forum for

Renæssancestudier, e-mail: 

pade@hum.ku.dk.

Kødets lyst – tankens list
Hertoft-eftermiddag

Indhold: Peter Thielst opsporer

og opruller de mangfoldige

ideer om krop og seksualitet

der gennem tiden har dannet

vort syn på disse sider af men-

neskelivet. I sit oplæg vil han

skitsere de lag af årsager og in-

teresser der har tilvejebragt og

orkestreret de vestlige forestil-

linger om krop og seksualitet.

Tid: 30/11-00, kl. 16.00-18.00.

Sted: Psykiatrisk afd. O’s aud.,

Borgm. Jensens Allé 55, opg.

61 A.

Arrangør: Dansk Forening for 

Klinisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

Juridisk Diskussionsklub
Ordinær generalforsamling

Tid: 6/12-00, kl. 19.00.

Sted: Studiestræde 36, Jura-

Husets kantine.

Forslag til dagsorden og opstil-

ling til bestyrelsen skal være

bestyrelsen i hænde senest

29/11 kl. 12.30.

Seminarer og 
workshops

EU som regional og 
international normsætter
Seminar

Oplægsholdere: Seniorforsker

Morten Kelstrup, COPRI; cen-

terleder Morten Kjærum,

Dansk Center for Menneskeret-

tigheder; Forskningschef Betel

Heurlin, DUPI; seniorforsker

Gorm Rye Olsen, Dansk Center

for Udviklingsforskning; direk-

tør Uffe Østergaard, Center for

Holocaust- og Folkedrabsstu-

dier.

Målgruppe: Seminaret henven-

der sig til ph.d.- og speciale-

studerende, men alle interesse-

rede er velkomne. 

Tid: 20/11-00, kl. 9.30-16.00.

Sted: DUPI’s mødesal, Nytorv 5, 

4. sal.

Tilmelding: Nødvendig. Kontakt

DUPI, tlf. 3336 6565, senest

17/11-00.

Arrangør: Dansk Udenrigspolitisk

Institut, Copenhagen Peace

Research Institute, Det danske

Center for Menneskerettighe-

der, Center for Udviklingsforsk-

ning, Center for Holocaust- og

Folkedrabsstudier.

Yderligere oplysninger: Se 

programmet på www.dupi.dk.

Litterær kritik
Anmelderseminar

Oplægsholdere: Lars Bukdahl og

Erik Skyum Nielsen.

Tid: 21/11-00, kl. 15.15-17.00.

Sted: KUA, Palmehaven.

Arrangør: Blå Tirsdags-udvalget,

Inst. for Nordisk Filologi, 

tlf. 3532 8311.

To see or not to see –
Shakespeare on film
Film og foredrag

Indhold: 22/11: Oplæg ved Lektor

Michael Skovmand, Engelsk 

Institut, Aarhus Universitet.

Film: Grigorij Kozinsev: Gamlet

(Hamlet), USSR 1964. Derefter

præsenteres div. Hamlet-filma-

tiseringer. 23/11: Dramaturgi

og tolkninger i King Lear ved

journalist Betina Heltberg;

King Lear på film – i Rusland,

Japan, Nordjylland og det vilde

vesten ved cand.mag. Susanne

Fabricius. Der vises div. King

Lear-filmatiseringer. 

Tid: 22-23/11-00, kl. 9.30-16.00,

23/11 dog først fra kl. 10.00.

Sted: Filmhuset, Bio Carl,

Gothersgade 55.

Tilmelding: Carl Fuglsang, 

tlf. 3393 0183.

Arrangør: Cinemateket og 

Studentermenigheden ved 

Trinitatis Kirke. 

Molecular Mechanisms 
of Neuronal Stress and
Degeneration 
Symposium

Time: 27/11-00, kl. 15-20.

Place: Alfred Benzon Auditorium,

Danish School of Pharmacy,

Universitetsparken 2, Copen-

hagen.

Organizer: Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology; Aase Frandsen, Bente

Finsen and Steen Gammeltoft.

Additional information: Please

contact Steen Gammeltoft, 

tel. 4323 2455, e-mail:

SG@DCB-GLOSTRUP.dk.

Institutionelle 
forandringer
Seminar

Indhold: Territorial dynamik ved

Kurt Klaudi Klausen og Torben

Beck Jørgensen (kl. 10-12). 

Offentlige forandringer i teori

og praksis ved Torben Bech

Jørgensen (kl. 13-15).

Tid: 1/12-00, kl. 10-15.

Sted: COS, Blågårdsgade 23C, 1.

Arrangør: Center for offentlig

Organisation og Styring, 

e-mail: sek.cos@cbs.dk.

Ulandsbistand i opbrud?
Erfaringer og nye udfor-
dringer
Seminar

Emne: Forskningsseminar i anled-

ning af bogudgivelsen: Foreign

Aid and Development: Lessons

Learnt and Directions for the

Future, red. af Finn Tarp,

Københavns Universitet

Oplægsholdere: Udviklingsmini-

ster Jan Trøjborg; lektor Finn

Tarp; chefkonsulent Henrik

Hansen; kommitteret Ole 

Mølgård Andersen; bistands-

konsulent Jytte Laursen; lektor

Rasmus Heltberg; professor

Holger Bernt Hansen; sekreta-

riatsleder Bertil Odén; Senior

Advisor Dag Ehrenpreis og pro-

fessor John Degnbol-Martinus-

sen.

Tid: 7/12-00, kl. 13.00-17.00.

Sted: Festsalen, Københavns Uni-

versitet, Frue Plads.

Tilmeldingsfrist: 30/11-00 på 

aidbook@teol.ku.dk el. til

Nord/Syd koordinatoren,

Købmagergade 46, 4. sal, 

1150 Kbh. K

Yderligere oplysninger:

www.teol.ku.dk/cas/

seminar.htm.

Arrangør: Økonomisk Institut,

Center for Afrikastudier og

Nord/Syd Satsningsområdet 

v. Københavns Universitet, 

tlf. 3532 2585.

Samvær og sport

Tøsealfabet 
og Mandealfabet
Bent Lumholt optræder med 

fortælling og visesang

Efter 33 år som præst i folkekir-

ken overgav Bent Lumholt sig

for ti år siden til sit andet jeg,

fortælleren og visesangeren.

Siden har han rejst landet

tyndt med sine optrædener og

debuterede sidste år, i en alder

af næsten 70, med to visesam-

linger og en CD. 

Tid: 20/11-00, kl. 19.30.

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg.

H, 1. sal.

Arrangør: Kirkeligt Samfund,

Vartov, www.vartov.dk.

Yderligere oplysninger: Hans

Grishauge, tlf. 3313 7670.

Fællessang i Vartov
Redaktør Niels Højlund vælger

og begrunder sange.

Tid: 23/11-00, kl. 16.30-17.30.

Sted: Grundtvig-Akademiet, 

Farvergade 27, Vartov, Store

sal, opg. H.1.

Arrangør: Kirkeligt Samfund,

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

e-mail: vartov@vartov.dk.

Julegudstjeneste
Alle studentermenigheder i

Københavnsområdet samt

Sammenslutningen af Katolske

Studerende samles. Efter guds-

tjenesten er der gløgg og 

æbleskiver.

Tid: 3/12-00, kl. 20.00.

Sted: Trinitatis Kirke ved Runde-

tårn.

Disputatsforsvar

▼ Humaniora

Lektor Benny Karpatschof 

Titel: Human Activity – Contribu-

tions to the Anthropological

Sciences from a Perspective of

Activity Theory.

Tid: 1/12-00, kl. 14.00 præcis.

Sted: Studiestræde 6 o.g.,

anneksaud. A.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.phil. Erik Schultz, KU og

prof., dr.phil. Jens Mammen,

Aarhus Universitet.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller for-

svarslederen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingerne kan købes hos Dansk

Psykolog Forlag, bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes

hos Kompendieudsalget 

Humaniora, tlf. 3532 9161. 

Ph.d.-forsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge Milena Penkowa

Titel: Central Nerveous System 

Inflammation. Interleukin-6 

regulates the inflammatory 

response and influences neuro-

degeneration in the central

nerveous system.

Tid: 17/11 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Medicinsk Anatomisk 

Institut C, 18.1.44, Panum Insti-

tuttet.

Læge Bente Brendorp

Titel: Prognotisk betydning af 

QT interval og QT dispersion

for mortalitet og arytmi hos

hjerteincufficiente patienter

med og uden intervention med

dofetilid.

Tid: 24/11 kl. 13.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus, 

Store Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Skippermosen 11, 

3400 Hillerød.

Cand.scient. Lene Nørregaard

Titel: Structural Analysis of the

Dopamine Transporter.

Tid: 29/11 kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forf., Nørrebrogade 151A,

2.tv., 2200 Kbh. N.

▼ Humaniora

Cand.mag. Anne Katrine Lund 

Titel: Breve i brug. Fjernkommu-

nikative genrer i retorisk per-

spektiv.

Tid: 24/11 kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

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 Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik, KUA, Njals-

gade 80, 2300  Kbh. S.

▼ Naturvidenskab

Peter Viskum Jørgensen

Titel: Interpretation of remote

sensing ocean color in coastal

waters – with respect to total

suspended matter and chloro-

phyll concentrations.

Tid: 30/11 kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., auditorium B. 

Cand.hort. Morten Storgaard

Titel: Conditional Expression 

Systems for Plants.

Tid: 7/12 kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

sekretær Annett Rasmussen,

tlf. 3532 2126.

DiskursDuellen
2000
Debatkonkurrence

Førstepræmie: Kr. 10.000.

Tid: 17/11-00, kl. 19.00.

Sted: Institut for Statskund-

skab, Rosenborggade 15,

Ro9.

Arrangør: 

Diskursforeningen af 1999.

Yderligere oplysninger:

Rasmus Vanggaard 

Knudsen, tlf. 3288

6685/3532 3567.



22 Un i v e r s i t e t s av i s e n  18  . 2 0 0 0

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

Was bedeutet ‘nach dem 
Bild Christi geformt zu werden’ in 
der Theologie Martin Luthers? 
Prof., dr.theol. Toumo Mannermaa, Helsinki Universitet

Tid: 20/11 kl. 10.00-12.00

Sted: Købmagergade 44-46, 3., aud. 11

Arr.: Det Teologiske Fakultet, tlf.  3532 2626 

Forelæsningen afholdes i anledning af tildelingen af den teologiske

æresdoktorgrad til professoren.

Education in the Meiji-period (1868-1912) – how does it help us
understand education in Japan today?
Dr. Margaret Mehl, University of Edinburgh

Tid: 20/11 kl. 13.15-15.00

Sted: Asien-instituttet, lok. 607

Arr.: Asien-instituttet, e-mail: vbacha@hum.ku.dk

Grundvandsmodellering 
Lektor Ole Larsen, Geologisk Museum 

Tid: 20/11 kl. 19.30 

Sted: Geologisk Museum 

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, tlf. 3587 8808, www.snu.nbi.dk

Kvantefysikken i dag. Det lille Big Bang
Lektor, dr.scient. Jens Jørgen Gaardhøje

Tid: 20/11 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

Den religiøse følelse i romantikken
Lektor Klaus P. Mortensen, Inst. for Nordisk Filologi

Tid: 20/11 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, Kældercaféen

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom, tlf. 3532 3623

Entré: Ikke-medlemmer kr. 40, stud. dog kr. 20

Gender Anxiety in the Early Modern Period
Marlene Edelstein, Dept. of English, KU

Tid: 21/11 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 7.9.13

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

Videos and the Construction of New Images of Gender, 
Religion and Culture in Nigeria
Dr. Ezenwa-Ohaeto, Dept. of English, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria

Tid: 21/11 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

The Institutional Foundation of Local Government-led 
Growth in China
Dr. Maria Edin, Uppsala University

Tid: 21/11 kl. 15.15-17.00

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

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

EU as a Global Player – The Common Commercial Policy 
and the WTO
Senior Research Fellow, ph.d. Karsten Skjalm, Danish Institute of International Affairs

Tid: 22/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, Institute of Political Science, tel. 3336 6563
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Private Academies for Chinese Learning (kangaku juku) in the
Meiji-period – a neglected area in the history of education
Dr. Margaret Mehl, University of Edinburgh

Tid: 22/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Asien-instituttet, lok. 615

Arr.: Asien-instituttet, e-mail: vbacha@hum.ku.dk

Fortolkning og Forståelse
Lektor Jan Faye 

Tid: 22/11 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 8.3.32

Arr.: Selskabet for Filosofi og Pyskologi

Selvejerbønderne – udbredelse og retsstilling
Lektor, cand.mag. Anders Bøgh og stud.mag. Jeppe Büchert Netterstrøm, Historisk Institut, Aarhus

Universitet

Tid: 23/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 16.1.114

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Montenegrinsk balancegang – et valg mellem to onder?
Antropolog Grete Bille

Tid: 23/11 kl. 16.15-17.45 

Sted: COPRI, Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: Center for Freds- og Konfliktforskning, tlf. 3345 5050 

Den nye salmebog
Mag.art. Erik Skyum Nielsen

Tid: 23/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

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

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Den romantiske diskussion om stilen – Schlegel, Tieck, Novalis
Lektor Marie-Louise Svane, Inst. f. Litteraturvidenskab

Tid: 24/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 18.1.49

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

Nordisk navneforskning i internationalt perspektiv
Lektor Vibeke Dalberg, Inst. for Navneforskning

Tid: 24/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 10.3.12

Arr.: Institut for Navneforskning, tlf. 3532 8561

Peirce, neurobiology and functional approaches to grammar
Prof. Terrence Deacon, University of Boston

Tid: 24/11 kl. 17.15-19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, tlf. 3532 8170

The year 2000 Intergovernmental 
Conference
Permanent Secretary, Ambassador Arne Friis Petersen, 

Ministry of Foreign Affairs

Tid: 27/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 4

Arr.: Jean Monnet Lectures, Institute of Political 

Science, tel. 3336 6563

Negotiations are now taking place in the Intergovern-

mental Conference on reforming the EU institutions,

which will lead to the drafting of a new EU Treaty. 

On the agenda is the use of extended majority voting

in EU decision-making, which is necessary in order to equip the EU to make decisions with an 

enlarged membership of up to 27 member states. Another important part of the IGC agenda is

the reweighting of Member States’ votes in the Council of Ministers. However this highly political

issue will be left to EU leaders to decide on at the Nice summit next month.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

At biografere Søren Aabye Kierkegaard
Lektor, lic.theol. Joakim Garff

Tid: 30/11 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, o.g.

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, Peter Tuvad tlf. 3376 6922

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30

Dansk Sprog- og Litteraturselskabs nye Saxooversættelse
Lektor Peter Zeeberg

Tid: 30/11 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 11.2.8

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Grundloven – 
Død eller levende?
Prof., dr.jur. Henrik Zahle

Tid: 30/11 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen,

www.stud.hum.ku.dk/

studenterkredsen

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Hvilken rolle spiller Grundloven 

i praksis? Giver den ordentlig beskyttelse af

menneskelige levevilkår og friheder? Sikrer

Grundloven demokrati og menneskerettig-

heder? Er den europæiske indflydelse en

trussel eller en aktivering?

Kristendommen i Bachs musik med udgangspunkt 
i Juleoratoriet
Lektor Peter Thyssen, Aarhus Universitet

Tid: 30/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, tlf. 3393 0183

Glacier Lakes and Outburst Floods in the Mount Everest Region
(kl. 10.15)
Glacitectonics and Palaeoclimate in Patagonia (kl. 11.15)
Dr. Doug Benn, School of Geography and Geosciences, University of St. Andrews, Scotland

Tid: 1/12 kl. 10.15-12.00

Sted: Geografisk Institut, 2. sal, aud. 1 

Arr.: Geografisk Institut, tlf. 3532 2517 

Hvor kommer opfattelsen af et verbums valens fra?
Docent Lisbeth Falster Jakobsen, Inst. f. Germansk Filologi

Tid: 1/12 kl 11-13

Sted: KUA, lok. 18.1.49

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

Dialogisme og polyfoni i 90ernes danske prosa
Erik Skyum-Nielsen

Tid: 1/12 kl. 16.15-18.00

Sted: KUA, lok. 13.1.71

Arr.: Bachtin-selskabet i samarbejde med Institut for Litteraturvidenskab, tlf. 3532 8304
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The Role of Business in Post-Apartheid South Africa: 
the Current Debate
Senior Research Fellow Merle Lipton, Research Centre for Southern African Studies, 

University of Sussex

Tid: 28/11 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 4., aud. 12

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

Waves of love: Hormones, brains and alternative reproductive
tactics in blennies
Dr. Rui F. Oliveira, ISPA, Lisbon, Portugal

Tid: 28/11 kl. 15.00-16.30

Sted: Zoological Institute, Tagensvej 16

Arr.: Dept. of Animal Behaviour, tel. 3532 1336

Markus som drama. Opførelse af Markusevangeliet 
i Niels Vigilds fortolkning
Skuespiller Niels Vigild

Tid: 28/11 kl. 19.30

Sted: Halfdansgade 6

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

The European Security Order and the EU
Research Fellow Julian Lindley-French, WEU Institute for Security Studies, Paris 

Tid: 29/11 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

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

En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske 
og romerske samfund
Prof. Jørgen Christian Meyer, Universitetet i Bergen

Tid: 29/11 kl. 10.15

Sted: KUA, pavillon 6

Arr.: Inst. for Historie, tlf. 3532 8242

Technological Creation Stories: Narrating American Studies
David E. Nye, Centre for American Studies, Odense Universitet

Tid: 29/11 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Engelsk Institut, tlf. 3532 8600

Prototypisk kodning over for grammatisk metaforik. 
Ordklassers semantik
Hanne Jansen, KU

Tid: 29/11 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Funktionel Grammatik-kredsen, tlf. 3532 8170

Islamic Conceptions of justice
Ekstern lektor, MA, BA Law and ph.d. Rubya Mehdi, KU

Tid: 29/11 kl. 16.15-18.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, aud. 2

Arr.: Dansk Forening for Rets- og Samfundsfilosofi, tlf. 3532 3109

Remembering Punitive Expeditions and Divine Revenge: 
Oral and Colonial Histories of the Iban in Westh Kalimantan,
Indonesia
Dr. Reed L. Wadley, International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden

Tid: 30/11 kl. 15.15-17.00

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

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

Grønlands og Færøernes økonomiske og politiske situation 
år 2000
Lektor Lise Lyck 

Tid: 30/11 kl. 16.15-17.45 

Sted: COPRI, Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: Center for Freds- og Konfliktforskning, tlf. 3345 5050
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IUniversitetsavisen nr. 17
udskrev bagsideredaktio-
nen en prisopgave. Det

gjaldt en analyse af hosstående
reklame som vi ikke forstod et
muk af. Det gør vi nu takket
være to vakse læsere. 

Theresa Knudsen skriver i sit
brev til bagsideredaktionen at
“den tilbundsgående analyse af
reklamen fra Islev Elekrikeren
vil jeg overlade til en anden.
Luk op for jeres TV og se en
ganske forfærdelig reklame for
isdn hvori der optræder en me-
get karikeret og stereotyp bøs-
sefrisør i en lille film der over-
hovedet ikke handler om isdn,
men om at nedgøre og latterlig-
gøre homoseksuelle – så falder
tiøren. 1-0 til Islev.”

Theresa Knudsens forklaring
gav os sjælefred, men glæden
varede kun kort. Et par dage se-
nere modtog redaktionen nem-
lig et foruroligende dokument
fra Lars Kristensen (LK), vores
anden raske respondent. LK op-
trevler i sin analyse et net af or-
ganiseret subkriminalitet. Vi
bringer hans afsløring med en
advarsel: Denne detektiviske

afsløring er stærke sager på
kanten af det injurierende! Be-
mærk derfor venligst post-intel-
lektuelle analyser generelt ikke
har noget med fakta at gøre.

Bøssebegrebet 
dechifreret
ChristiaN fra Islev ElekrikereN
(IE) har en gammel bøsse
stående derhjemme. Hans far
var jager (mandejager). Christi-
aN har skudt sin nabos bil i
stykker med sin bøsse. Det kun-
ne han godt li’. Måske nåede
naboen ud af bilen inden? Han
har således fået et bil-lig.

Sådan kan man jo lege med
teksten. At ovenstående nok ik-
ke er helt galt, kan man overbe-
vise sig om i underteksten. Her
er koderne nemlig klare.

Bøsseverdenen er den del af
forbryderverdenen hvor leje-
morderne holder til. Et drab be-
stilt hos en sådan kaldes oftest
et hit og de bliver netop ekspo-
neret her.

Blomberg WA, TA og GS hen-
viser til Palme-mordeT den 28.
februar 1986 der senere i inter-
ne kredse blot omtales som en

“Blomberg”. En Blomberg er så-
ledes et hit begået med en bøs-
se hvor ingen skyldig findes.
Har man som bestiller brug for
et alibi, skal man bestille den
dyreste Blomberg-løsning: WA
1695 vask.

“Miele” er en fællesbetegnel-
se for hits hvori der indgår en
bil. Navnet stammer fra en IRA-
terrorist som opererede i Gi-
braltaR – bilbomber var hans
speciale, og blev også hans
skæbne.

I dag er en populær “Miele”
at en bil under vild kørsel ender
i vandet. Både W980 vaskem.
og H251 + KM462 er sådanne.
I den dyre løsning sørges der
for at bilen ikke kan spores –
friske nummmerplader og hvad
der ellers hører til.

Mængderabatter 
litterært set
Den næste del af teksten er
benhård konkurrence med de
etablerede hitbestillingssteder –
de såkaldte wannabe telefonsel-
skaber (WT). De optræder of-
test som små telefonselskaber
der tilbyder telesex-tjenester.

Kodet reklame 
fra forstadsmafia

Torsdag
21.11: I aften sker det: Daddys big night out

on the town: Årsfesten. Kæft, det skal gøre
godt. Er så træt af små klaustrofobiske po-
sefester i toværelses lejligheder med stue-
birk og levergult savsmuldstapet. Led og
ked af at sidde på telefonbøger og spise
skinger chili con carne til akkompagnement
af Absolut Music 99 – skulle det være fest?
Næh, nu skal der noget funky swung over
foretagendet. 

21.23: Det er sgu svært at lyne den hvide El-
visdragt. Lynlåsen sætter sig fast i bryst-
hårene lidt for langt nede. Well, hvorfor
sætte mit lys under en skæppe en aften som
denne? Cowboystøvlerne er pudset, har
købt en helt ny Dax Wax. Der skal ikke
mangle en skid.

21.37: Det er sgu svært at være fed når ens
venner er ignoranter. Adam kommer. I smo-
king, det fæ. Har misforstået det hele!
Mumler forpustet en gang usammenhæn-
gende nonsens om æresdoktorer, guldme-
daljer og Shakespeare. Din-langt-ude-tør-
vetriller-jeg-skal-give-dig-guld-og-ære-og-
Romeo-og-Julie-skal-jeg. Vi er på vej til
Københavns Universitets ÅRSFEST, mand!
Ikke til generalforsamling i studenterme-
nigheden, vel? 

22.15: Vi er varme og hæse. Adam har forstået
situationens alvor og lånt en palermoskjor-
te og Stetson’en. Vi styrer for hårdt. Vi dan-
ser som negre og drikker som russere. Rea-
dy or not, here we come...

22.26: Lidt af det der vi-er-bare-for-gode-ven-
ner og op på cyklerne. 

22.41: Det er sgu da svært at finde festsalen 

når der ikke er nogen lyskæder. Ikke en-
gang en lille bitte neon-flamingo-unge over
indgangen. 

22.42: Prøver at gå efter de dunkende rytmer,
men der er ingen.

22.43: Okay, et par mutte fakler, we got it. 
22.46: Inde. Endelig. Skimter silhuetten af en

diva længere fremme. Kraft’edme du. Det
ligner sgu da Margrethe V. Hun er herre-
lækker. Slank, hår så sort som ibenholt og
en fræk lilla kjole. Uden ryg. Vidste det ville
blive stort. 

22.47: Fem-ti velnærede pingviner træder i
vejen for Margrethe- udsigten. Lad dog for
fanden den skønne ungdom komme til, am-
igos.

22.50: Endelig en venlig sjæl. Der taler klun-
tet indsmigrende til os – som en skolelærer
til et forældremøde.        
– Nå, I to spøgefugle, hvilket bord skal I sid-
de ved?
– Margrethe V’s, svarer jeg.
– He, he, hun har meldt afbud. Hun er her

slet ikke. Men jeres bordnummer står på
jeres indbydelse...

– Indbydelse? Mener du at... altså, vil det si-
ge at...

22.52: Står på pladsen igen. – Jeg sagde jo
at..., Adam får ikke lov at sige mere, jeg
stopper en cykellygte i munden på ham. 
– Hvem fanden var den nar der afviste os?
– Dekan, vistnok.
– Hvad fanden er en dragon?

23.21: Hjemme igen. Gider ikke engang tage
min cowboystøvler af. De kan få lov at sidde
på. Som symbol på et eller andet. ZZZZZZZ. 

Bassedrengens dagbog

Hvorfor har de studeren-
de på Københavns Uni-
versitet ikke lækre

Dankort-agtige årskort ligesom
de har på RUC, Ålborg Universi-
tet og i resten af verden? Hvor-
for har de et årskort der mest af
alt ligner en gammel, krøllet
bon fra Netto?

Ifølge Morten Plannthin,
fuldmægtig i Udviklingskonto-
ret på Københavns Universitet,
vil det være et større projekt at
udskifte de flossede årskort.
Først skal en snes politikere
overtales til at sparke nogen
millioner i projektet, derefter
skal alle fakulteter have nyt
EDB-udstyr og programmer der
automatisk opdaterer informa-

tionerne på kortet, så skal kor-
tene trykkes og portrætterne
indsættes, dernæst skal de stu-
derende opdrages til at opdate-
re personoplysninger via nettet,
og til slut skal de gamle årskort
indsamles og destrueres. 

Hvorfor kan de studerende ik-
ke bare få et lækkert plastik-
årskort med samme egenskaber
som det gamle papirkort?

– Det har vi ikke råd til. Hvis
vi skal have plastikkort, så skal
det være med manér. Så skal vi
have et kort der giver adgang til
det hele og som i øvrigt kan alt.
I virkeligheden skal man glæde
sig over det gamle årskort så
længe man har det. I dag kan
man for eksempel få udskiftet

sit billede når som helst med
den undskyldning at det har
været en tur i vaskemaskinen.
Det kan man ikke med plastik-
kortet. Og så kan de studerende
i øvrigt glæde sig over at års-
kortet får en ny skrifttype til
næste år. Det er da altid noget,
selvom det ikke er det samme
som på Ålborg Universitet, RUC
og i resten af verden, slutter
Morten Plannthin. ■

Hvidvaskning 
af årskort

Er der et tilbud om nekrofilsex
eller indgår et af tallene 666 el-
ler 999 i telefonnummeret, kan
man oftest blive omstillet til en
hitsekretær ved at spørge på
den rigtige måde med de rigti-
ge koder.

Islev elektrikereN mener
altså at WT’erne tager folk i
røven. Sammenligner man bøs-
se-priserne, ligger IE’s “Blom-
bergs” da også mellem tre og fi-
re tusinde kroner under nor-
malprisen hos WT’erne. “Ons-
dagspris” er et specielt nordisk
udtryk: Onsdag er jo OdiNs
dag; den nordiske døds guds
dag. Dagen hvor de faldne i
krig blev fragtet til ValhallA – til
OdiN. Og når der var krig døde
der som regel mere end en.
“Onsdagspris” er således prisen
per person hvis der er flere end
en person i samme hit. Som der
i reklamen skrevet står: “de vej-
ledende Blomberg priser (altså
hit med 

bøsse, red.) har absolut intet
med Islev elektrikereNs billig
onsdag at gøre” – som jo er “Mi-
ele” (altså hit hvor der indgår
bil-lig). 

Isdn er en kode for den russi-
ske mafia som er meget effekti-
ve på området, men som også
har ry for at være hårde overfor
deres arbejdsgivere. IE er altså
ikke tilknyttet den russiske ma-
fia.

“Faglig stolthed overalt” be-
tyder at man først betaler for
sin “Blomberg” eller “Miele”,
når hittet er udført. Men pas på
– ligesom med andre forret-
ningsdrivende, for eksempel
ejendomsmæglere, er der der-
med en risiko for at din bestil-
ling bliver sjoflet. Du har jo ik-
ke betalt endnu.

Islev ElektrikereN sælger
selvfølgelig også vaskemaskiner
og tørretumblere – hvilket hjæl-
per til at vaske de sorte penge
hvide.

Så hvis du bestiller en “Blom-
berg” eller en “Miele” hos Islev
ElektrikereN til en “ven” så vær
sikker på at du får gjort det på
den rigtige måde. Det ville være
ærgerligt at have betalt forud
for en “Blomberg WA 1695 va-
sk” og din “ven” så ikke længere
havde brug for en vaskemaski-
ne.

“Blomberg” og “Miele” er re-
gistrerede varemærker hos
Crim@e-mail. ■

Bagsideredaktionen har beslut-
tet at tildele Lars Kristensen
mindst én økonomipakke nisser
med fyld af hindbærskum og
overtræk af hvid chokolade for
hans frygtløse, detektiviske de-
chifrering af annoncens skjulte
budskab.

SYNSBEDRAG – RUC’s prale-

plastikkort er i virkeligheden ikke

nær så godt som KU’s flossede

papirlap af et årskort


