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VALG 2000
Hvem skal repræsentere dig i de styrende organer på Københavns Universitet i det kom-
mende år? Det kan du være med til at afgøre når der fra mandag den 4. december til
søndag den 17. december afholdes valg på Københavns Universitet. Hvad valget mere
konkret drejer sig om, kan du læse alt om i det særlige valgtillæg hvor de forskellige op-
stillede lister præsenterer sig selv.
SE VALGTILLÆG
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Er der noget der kan få de forskellige interesser på

Københavns Universitet til at rykke tættere sammen, så

er det udefra kommende trusler mod universitetets

hævdvundne selvstyre. Det blev klart demonstreret ved

årsfesten hvor de studerende tog fuldt medansvar for le-

delsens forvaltning af nedskæringer som kvittering for

rektors varme tale om universitetsdemokratiets betyd-

ning. Men er enigheden udadtil et udtryk for demokrati-

ets styrke indadtil? Eller er den udbredte konsensus sna-

rere et udtryk for demokratiets udhuling? 

Læs om årsfesten side 2-3

Læs valgtema side 4-5

Læs Synspunkt side 11

Demokratiets vogtere

Studier efter 
en dødsdom
Han er HIV-smittet. I seks år læste han i den tro
at han aldrig skulle bruge sin uddannelse. Ny
medicin har givet ham håb om ti år mere.
LÆS SIDE 7

Virkeligheden 
bag Robinson 
I Robinson og alle de andre reality-tv-program-
mer er virkeligheden dér hvor der sker noget. Se-
ernes mulighed for at se virkeligheden udspille sig
tilsyneladende ukontrolleret for øjnene af dem,
har givet TV-mediet en ny dimension.
LÆS SIDE 8-9
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Bevågenheden over for universiteterne er
stor i disse tider, både fra politikerne og
pressen. Sådan skal det også være, for uni-

versiteterne har afgørende betydning for samfun-
dets udvikling. At vi så synes at der ind imellem
gives et noget forvrænget billede, må vi nok leve
med – og forsøge at udbedre hvor vi kan. Derfor
brugte jeg en del af min tale ved universitetets
årsfest torsdag den 16. november til at tegne et
billede af hvad universitetet er for en virksom-
hed, for at prøve at gøre politikerne og andre de-
batører dette besynderlige fænomen forståeligt.
Især er der jo fokus på universitetsledelse, ofte
kritisk fokus, og den udfordring måtte jeg nød-
vendigvis tage op. For det synes som om at man-
ge mener at universitetet skal ledes og styres som
et privatejet selskab hvis hovedforpligtelse er
pæne tal på bundlinien. Jeg er uenig. Ikke i at
budgetterne skal holdes, men i at det skal være
bundlinien det primært handler om, produktio-
nen, taxametrene, hele den terminologi der mere
handler om homo economicus og mindre om 
homo academicus.

Jeg tillader mig at holde fast ved at universite-
tet skal handle om uddannelse, forskning,

akademisk viden og kritisk sans. Det fordrer
måske nok ledelse, men endnu mere fordrer det
engagement, talent, lyst til at blive klogere. Dette
forudsætter omvendt åbenhed og dialog, uanset
at dette kan give et billede af universitetet der ik-
ke stemmer overens med en strømlinet virksom-
hed. Som tidligere rektor Morten Lange skrev i
forordet til Svend Erik Stybes “Universitet og
Åndsliv i 500 år”: “Iagttagere har oftest set uni-
versitetsfolket som stridbare højtgalende haner.
Det bør ikke stå som et samlet billede – men alli-
gevel som et udtryk for at der altid er kontrover-
ser på pladsen. Det er og bliver fornyelsens betin-
gelser. Det stumme universitet er oftest en ånde-
lig kirkegård.”

Derfor valgte jeg i år at tale om universitets-
demokratiets vigtighed. Jeg sagde blandt

andet, efter at have talt om den store faglige
bredde vi har på universitetet og som vi finder er
en af vore styrker: “Hvem skal så, inden for den-
ne faglige bredde, bestemme hvad der skal un-
dervises og forskes i? Hvem skal lægge kursen?
Hvem skal prioritere ressourcerne – og hvem skal
i det hele taget bestemme hvem der skal lede uni-

versitetet? Lærerforsamlingen, senere hen sup-
pleret af studerende og teknisk-administrative
ansatte, har altid haft stor indflydelse på univer-
sitetets styre. Det værdsætter vi højt. Det har be-
tydet at det helt nødvendige engagement der for-
dres af de ansatte og studerende, er blevet næret
af muligheden for indflydelse. Det har betydet at
der også er blevet undervist og forsket i andre
områder end dem der alene er blevet sat af politi-
ske eller økonomiske dagsordener. Det har bety-
det et engagement i såvel faglige som samfunds-
mæssige forhold der langt overstiger andre ar-
bejdspladsers. 

Selvstyret går tilbage til grundlæggelsen i
1479. I spidsen for institutionen har den ene

valgte rektor fulgt den anden i en ubrudt kæde,
valgt af universitetsbefolkningen, uanset styre-
formen i det øvrige Danmark. Jeg finder det
utænkeligt at jeg som nr. 256 bliver den sidste i
denne kæde.” Og så henviste jeg til at selv profes-
sor Holberg, der i 1736 var Københavns universi-
tetets rektor nr. 118, var valgt til rektorposten af
sine kolleger, ikke udnævnt af statsmagten selv-
om det var midt i enevælden, og mindede om
Winston Churchills ord – modtager af Køben-
havns Universitets Sonningpris i 1950. Han ud-
trykte det således: “Demokrati er den dårligste
styreform – bortset fra alle de andre”.

Demokrati og ledelse udelukker ikke hinan-
den – demokrati giver en måde at vælge le-

dere på. Her på universitetet er der mange valgte
ledere. I år havde vi til universitetets årsfest om
eftermiddagen i festsalen inviteret dem alle – og-
så de godt 130 institutledere og studieledere. Det
håber vi fremover bliver en del af traditionen.
Samtidig skal der selv ved de højtidelige stunder
være plads til den almene universitetsbefolkning,
og det var der også selv med denne udvidelse.
Der er valg i de kommende uger her på universi-
tetet. I år gælder det studenterposterne, lærerpo-
sterne og TAP-posterne i de kollegiale organer.
Til næste år gælder det dekaner og rektorat. I avi-
sen her kan man se mere om hvem der stiller op i
år og på hvilket grundlag. Læs det og tag del i af-
stemningen – demokratiet er med til at holde os
det stumme universitet fra livet. ■

Rektors tale ved Årsfesten 2000 bringes som kronik
i Berlingske Tidende.

Demokrati og ledelse 
udelukker ikke hinanden
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4 1/3 21/2 19/2

Af Kjeld Møllgård, rektor

KUM M E N TA R

NOT E R ▼

En strålende 
Harald-modtager
Årets Harald går til en af de bedste lærere ved Københavns Univer-
sitet. I år var det lektor ved Det Teologiske Fakultet Bodil Ejrnæs
der fik overrakt visdommens fugl (en stor hornugle i porcelæn fra
Royal Copenhagen) af rektor Kjeld Møllgård. Prisen består desu-
den af 25.000 kroner. Ifølge de studerende på teologi der har ind-
stillet Bodil Ejrnæs, er hun den dygtigste gammeltestamentler her i
landet. Hun har kun fire måneder på bagen som fast ansat og alli-
gevel har de studerende fundet frem til netop hende som årets un-
derviser. Det imponerede rektor Møllgård: - Hvilken gennemslag-
skraft - det er naturligvis den hurtigste karriere indenfor Harald-
hierakiet, sagde han. 
Valget af Bodil Ejrnæs blev fra de studerendes side forklaret med at
“Bodil Ejrnæs har den mest klare og nænsomme måde at sprede
forklarelsens lys på, at vende nederlag til sejr for opgaveskriveren
ved gennem øjeblikkelig samtale og kodeord at lede på rette vej.
Bodil er beskeden, men hun stråler i sin lærdom.” 
For et portræt af Bodil Ejrnæs, se Universitetsavisen nummer 18.
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12 nye æresdoktorer
Traditionen tro tildelte Københavns Universitet ved sin årsfest
æresdoktorgraden til et antal danske og udenlandske forskere.

Forudsætningen for at komme i betragtning er altid at den
pågældende har ydet en omfattende og betydningsfuld forsknings-
indsats på internationalt niveau. Almindeligvis har vedkommende
tillige spillet en væsentlig rolle for forskning og forskeruddannelse
ved Københavns Universitet, som gæstelærer eller gennem interna-
tionalt forskningssamarbejde.

Det er forskere og forskningsmiljøer ved Københavns Universitet
der foreslår emnerne, og i sidste ende er det Konsistorium der
træffer beslutningen. 

I år var der ikke færre end fire naturvidenskabelige forskere
blandt de hædrede, hvilket skal ses i sammenhæng med Det Natur-
videnskabelige Fakultets 150 år jubilæum. 

Efter gammel tradition stilles æresdoktorerne i forslag (promo-
veres) af en universitetslærer, hvorpå rektor på universitetets veg-
ne erklærer dem for æresdoktorer. Ceremonien skete også i år i
overværelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, der bagef-
ter personligt lykønskede æresdoktorerne.

Navnene på de i alt 12 æresdoktorer bringes på meddelelsessi-
derne i næste nummer. 

ÆRESDOK-

TOR – Forfat-

ter og littera-

turvidenskabs-

mand Jørgen

Knudsen bliver

her tildelt sin

æresdoktor-

grad for hans

originale og

omfattende ar-

bejder om

Georg Brandes.

Falliterklæring
Universitetets ofte gentagede krav om at ingen må anfægte selvstyret klinger hult hvis 

ikke det klart kan demonstrere at det kan styre selv - også når det gælder økonomi. Men

Forskningsministeriet og regeringen kan ikke blot vaske hænder ved selvstyrets håndvask.

(...) Ordene fra skåltalerne er ikke fulgt op med handling og slet ikke med penge.

Leder i Politiken fra den 2. november 2000 om KUs økonomiske krise
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Å R S F E ST  ▼

først foreslået, står forbedrin-
gerne ikke mål med skåltaler-
nes ord om forskning og ud-
dannelse som landets vigtigste
ressource, fastslog Jens Bars-
lund Mikkelsen.

Og sådan er det typisk hele
vejen igennem.

– Vi får at vide at vores ud-
dannelser er vigtige, men de er
åbenbart ikke så vigtige at de
får den økonomiske saltvands-
indsprøjtning der er nødvendig
for at indfri ambitionerne. Vi
møder forståelse for bolig-
manglen, men løsningsforsla-
gene strander
på hoved-
stadskommu-
nernes slags-
mål om hvem
der ikke gør
nok. Alle er
enige om at
studerende
har krav på et
godt og sundt
arbejdsmiljø,
men da det
koster penge
at indfri kravet bliver det ved
snakken, konstaterede han og
konkluderede:

– På dansk har vi et udtryk
der hedder at “sætte handling
bag ordene”. Amerikanerne har
et udtryk for det samme som
kommer lidt nærmere sagens
kerne. Det udtryk vil jeg lade
være en opfordring til Folketin-
get: “Put your money where
your mouth is.”

Bedre kunne rektor Kjeld
Møllgård ikke have sagt det. ■
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Af Richard Bisgaard

Er der noget der kan få de
forskellige interesser på
Københavns Universitet

til at rykke tættere sammen, så
er det udefra kommende tru-
sler mod universitetets hævd-
vundne selvstyre.

Det faktum blev endnu en-
gang demonstreret da Køben-
havns Universitet holdt sin tra-
ditionelle årsfest under over-
værelse af indbudte gæster fra
Folketing, ministerier, departe-
menter, erhvervsliv og Konge-
hus. 

Havde nogen regnet med at
rektor Kjeld Møllgård under
indtryk af den netop indgåede
flerårsaftale om de højere ud-
dannelser ville benytte lejlighe-
den til at skamrose politikerne
og deres embedsmænd for
fremsynethed, blev de slemt
skuffede. I stedet fik de en op-
sang for i alt for høj grad at la-
de markedstænkningen for-
trænge de klassiske universitet-
sidealer, sandhedstrangen, den
fri forskning og den uafhængi-
ge vidensformidling, som netop
udgør kernen i det åndsfælles-
skab som binder Københavns
Universitets seks fakulteter og
65 institutter sammen på tværs
af faglige forskelligheder.

Og havde nogen regnet med
at Forenede Studenterråds ta-
ler, Jens Barslund Mikkelsen,
ville have benyttet lejligheden
til at kritisere ledelsen af dette
åndsfællesskab for bare et eller
andet, blev de endnu mere
skuffede. I stedet fik de en støt-
teerklæring, ikke til de spirende
studenterprotester mod for ek-
sempel krisepakken på KUA,

men til ledelsens fornuftige må-
de at forvalte regeringens
nedskæringer på.

Rektors tale 
Fælles for de to taler er opfat-
telsen af at Københavns Univer-
sitet er truet udefra og at politi-
kerne ikke helt har forstået
hvad det er for en størrelse de
har med at gøre.

– Vi mødes af politiske krav
der synes at bygge på forestil-
linger om at vi skulle være no-
get helt andet end det mangefa-
cetterede universitet vi er. Det
kan være grunden til at vi ikke
altid lever op til politikernes
forventninger. Men spørgsmå-
let er om det er forventninger-
ne eller os der er noget i vejen
med, sagde rektor Kjeld Møll-
gård og kritiserede den mar-
kedsorienterede styringsfilosofi
der i disse år præger den offent-
lige sektor.

– Det kan ikke nytte at sige at
universitetet skal ledes og sty-
res som et privatejet selskab
hvis hovedforpligtelse er pæne
tal på bundlinien og overskud
til ejerne. Vi må bygge på enga-
gementet, på talentet, på lysten
til at blive klogere. Det er
utvivlsomt allerede en vigtig
kvalifikation for en søgende
forsker at kunne udtale ordet
“entrepreneurship”, men den
hverken kan eller skal erstatte
den dybgående faglige viden.
Det klassiske universitet giver
sine forskere frihed til at søge
viden for videns egen skyld, og
forskerne har ret og pligt til at
forfølge denne søgen uden be-
grænsning, fastslog Møllgård
blandt andet. 

Dermed ikke sagt at universi-

tetet skal trække sig tilbage i
autonomi og berøringsangst
over for det øvrige samfund.

– Det må være muligt at flyt-
te ud af elfenbenstårnet uden
at tage fast ophold på bundlin-
jen. Vi skal være mere praksiso-
rienterede i undervisningen. Vi
skal drage fordel af flerfakul-
tetssituationen ved at udbyde
flere kombinationsuddannelser
med tværfagligt indhold. Og vi
skal udnytte lokalt og regionalt
samarbejde ikke blot mellem
universiteter, men også med
myndigheder og erhvervsliv
som det allerede nu sker i vi-
densregion Øresund.

Alt i alt er Københavns Uni-
versitet efter Møllgårds opfat-
telse således ganske godt klædt
på til den ubønhørlige globale
konkurrence. Og med den ny fi-
nanslovsaftale er der lys foru-
de, om end der stadig er trusler
i nogle politiske krav til mere
management, herunder ikke
mindst forslaget til ny husleje-
reform på universiteterne.

Realpolitisk studentertale
Herefter blev talerstolen over-
ladt til Forenede Studenterråds
repræsentant Jens Barslund
Mikkelsen. Normalt imødeses
de studerendes tale med lige
dele frygt og forventning: Hvad
mon de vil finde på at kritisere
universitetet for denne gang? I
de senere år er kritikken dog
blevet mere og mere spagfær-
dig. Sidste år var den helt for-
stummet og i år kulminerede
kritikkens forvandling så i fuld
støtte til ledelsens synspunkter.

I stedet blev brodden vendt
mod de politikere der, trods
stor opbakning til de studeren-

des mærkesager på det retori-
ske plan, har svært ved at lade
handling følge ord. For eksem-
pel ved at skære universitetets
bevillinger ned med cirka 150
millioner kroner i de senere år
– uanset de mange fine ord om
videnssamfund og uddannelse
til alle.

– Det har uvægerligt medført
nedskæringer på hele universi-
tetet. Og selvfølgelig er der ble-
vet rejst kritik af de beslutnin-
ger om udmøntning af ned-
skæringer, som vi studerende
har været med til at tage og
præge. For man kan ikke skære
så drastisk ned uden at møde
kritiske røster, forklarede Jens
Barslund Mikkelsen og fortsat-
te:  

– Der er næppe tvivl om at
Konsistorium og fakultetsråd
kunne have håndteret
nedskæringerne på andre må-
der. Men vi mangler stadig at få
seriøse bud på hvor vi skulle
have handlet anderledes uden
at det var gået endnu mere ud
over undervisning og forsk-
ning.

– I denne situation har uni-
versitetets ledelsesform vist sin
styrke. En ledelsesform, der ta-
ger brede hensyn og ikke de
snævre hensyn som bl.a. re-
præsentanter for industrien har
ført til torvs, fremførte Jens
Barslund Mikkelsen.

Hvis man absolut skal tale
om at universitetet er i krise,
må det efter Forenede Studen-
terråds opfattelse være en øko-
nomisk krise. Og vel at mærke
en krise som ikke ser ud til at
blive afværget med årets fi-
nanslovsaftale. For selv om uni-
versiteterne får flere penge end

Tradi-
tionerne
er ikke 
til salg
Danmarks ældste og største universitet 

skal ikke ledes som et privatejet selskab

hvis formål er at give overskud til ejerne,

lød budskabet fra årsfesten.

GODE TRADITIONER – Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 

følges ind i Festsalen af rektor Kjeld Møllgård efterfulgt af Prins Henrik

og prorektor Joan Conrad.

MEDANSVAR – Forenede Stu-

denterråds repræsentant Jens 

Barslund Mikkelsen tager fuldt

medansvar for ledelsens 

administration af regeringens

nedskæringer.

Et klassisk universitet
“Mens tendensen i hovedstaden igennem de sidste par hundrede år har været oprettelsen

af en række selvstændige monofakultære institutioner side om side med universitetet, har

vi på Københavns Universitet som en del af familien af klassiske universiteter i Europa,

holdt fast ved værdien af en stor faglig bredde”. 

Rektor Kjeld Møllgård, citat fra tale ved Årsfest 2000.



Af Lise K. Lauridsen

Umiddelbart er der ikke
den store kamp om
krydserne når der er

valg på Københavns Universi-
tet. Langt de fleste opstiller
nemlig kun det antal kandida-
ter der skal vælges, og så er folk
allerede valgt ved fredsvalg.
Men magt er også en sød sag på
KU. 

I år er der således kampvalg
til en af de to VIP-pladser i Kon-
sistorium og til TAP-pladserne i
det Sundhedsvidenskabelige og
Humanistiske Fakultetsråd. De
studerende skal derudover også

vælge nye medlemmer til stu-
dienævn og institutbestyrelser.
Her er der vanen tro lidt mere
spænding om udfaldet.

På Sundhedsvidenskab er
VIP’ernes valg til Fakultetsrådet
blevet udskudt til januar på
grund af magtkamp mellem
læger og tandlæger. VIP’ernes
valg plejer at foregå uden de
store skærmydsler, men sådan
er det altså ikke i år.

Kamphaner på NatFak
En af de to VIP-pladser i Konsi-
storium er reserveret til lærer-
ne fra Naturvidenskab og
Sundhedsvidenskab. Normalt
deler de to fakulteter pladsen,
men i år har nogle af VIP’erne
fra Naturvidenskab opstillet en
rent naturvidenskabelig liste.

Det har ikke været muligt at
få nogle kandidater fra Sund-
hedsvidenskab til at stille op
sammen med professor C.C.
Tscherning fra Niels Bohr Insti-
tuttet, geofysisk afdeling. Han
har i den forløbne fire-årige
valgperiode siddet i Konsisto-
rium med den nuværende pro-
dekan på Sundhedsvidenskab,
Inge Kjær, som suppleant. 

Men Tscherning genopstiller
ikke med baglandets billigelse,
mener hans modkandidat på
Naturvidenskab, lektor i bota-
nik Ole Seberg. Han stiller op
som suppleant sammen med
professor Mogens Spang-Thom-
sen fra Institut for Molekylær
Patologi på Sundhedsviden-
skab. 

Den nye kandidat fra Natur-
videnskab siger om den helt
specielle situation:

– Jeg har valgt at stille op
imod Tscherning fordi jeg som
suppleant i Fakultetsrådet har
oplevet at der har manglet et
samspil mellem VIP-repræsen-
tanten i Konsistorium og fakul-
tetet. Det ville være en gunsti-
gere situation hvis der var en
bedre dialog med ledelsen. Det
har der ikke været i Tschernings
tid. Indtrykket har været at han
har kørt sit eget løb. Og ved fle-
re lejligheder er han gået direk-
te imod nogle beslutninger ta-
get i fakultetsrådet, siger Ole
Seberg. 

For nylig har C.C. Tscherning
således stillet sig kritisk over for
fakultetsrådets indstilling om 
at få eksterne i bestyrelsen på 
Niels Bohr Instituttet. En be-
slutning der skulle god-
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Scener fra 
en valgkamp
Valgkampen er blæst ind. Måske er det ikke 

amerikanske tilstande, men kamp om magten 

er der også på Københavns Universitet

kendes af Konsistorium, men
godkendelsen blev udskudt
blandt andet på grund af
Tschernings kritik af forslaget. 

– Fakultetsrådet er blevet 
tosset over at jeg er gået 
imod blandt andet beslut-
ningen om eksterne i 
bestyrelsen. Jeg har 
stærke me-
ninger, og 
det er 
måske 
ikke lige 
velset alle 
steder. Men selv 
om det er et problem ikke at ha-
ve en VIP-repræsentant fra
Sundhedsvidenskab, mener jeg
også at det er vigtigt at få en
kvinde med i Konsistorium, og
da der ikke var nogen kvindeli-
ge kandidater på Sundhedsvi-
denskab, 
opfordrede jeg min kollega
Dorthe Dahl-Jensen her på 
Naturvidenskab til at stille op,
siger Tscherning.

De mulige kandidater fra
Sundhedsvidenskab sprang fra
i sidste øjeblik, forklarer han.
Tscherning mener dog fuldt ud
at have opbakning fra baglan-
det via en støttegruppe bestå-
ende af fakultetets tillidsfolk.  

Ingen respekt for 
tandlæger
Valget til Fakultetsrådet  på
Sundhedsvidenskab er blevet
udskudt til januar 2001 fordi
VIP’erne er uenige om fordelin-
gen af pladser i forhold til fag-
områder. I dag har tandlægerne
to pladser, og medicinerne har
fire pladser fordelt ligeligt mel-
lem klinik og teori. Men lærer-
ne på det nye Institut for Folke-
sundhedsvidenskab vil også ha-
ve del i de faste pladser. 

Det er der stor forståelse for
blandt alle. Problemet er imid-
lertid at ingen i fakultetsrådet
vil afgive deres respektive plad-
ser, og en ny inddeling af plad-
serne kræver at fem ud af de
seks VIP-medlemmer bliver eni-
ge. 

Tandlægerne er under pres
for at afgive en plads fordi de
repræsenterer langt den mind-
ste gruppe. Men tandlægerne
er ikke indstillet på at opgive
indflydelse når de i forvejen er
en noget overset minoritets-
gruppe på fakultetet.

– Vi vil ikke afgive indflydel-
se på forhånd fordi vi ikke er

blevet godt nok integreret på
Sundhedsvidenskab endnu. Vi
holder på vores repræsentation
indtil vi opnår en gensidig re-
spekt på fakultetet, siger insti-
tutleder på Odontologi Nils-
Erik Fiehn.

Den manglende respekt for
odontologerne handler blandt
andet om at den fælles under-
visning for læger og tandlæger
stadigvæk ikke er indrettet på
at der er tandlæger til stede.
Heller ikke Odontologis særlige
forpligtigelse til at have klinik-
ker rundt omkring i landet har
medicinerne haft stor forståelse
for. Forhandlingerne om odon-
tologernes integration er i
gang. Hvis tandlægerne ikke
opnår bedre vilkår vil de kun
bøje sig for et frit valg til fakul-
tetsrådet. Det ønsker medici-
nerne i fakultetsrådet derimod
ikke. Men det kan blive den
eneste mulighed hvis parterne
ikke bliver enige.

Lægesjusk med 
stemmesedler
Årsagen til at lægerne ikke øn-
sker det frie valg, er at mange
af lægerne har travlt ude på ho-
spitalerne og ikke altid husker
at få sendt stemmesedlen ind.
Ikke desto mindre er de en me-
get stor del af Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Situatio-
nen er altså låst fast, for beslut-
ningen om at ændre på forde-
lingen af pladserne kræver
mindst en tandlæges gode vilje. 

Medlem af Sundrådet for den
teoretiske del af lægeuddannel-
sen professor Mogens Spang-
Thomsen er enig med odonto-
logerne i at integrationen af
tandlægerne på Panum ikke er
fuldført. 

– Men spørgsmålet er om det
hjælper på integrationen af
tandlægerne at de har to med-

lemmer i forhold til ét, siger
Spang-Thomsen.

Han mener at uanset hvad
resultatet bliver af de nye for-
handlinger, så er områdeindde-
lingen naturlig fordi den svarer
direkte til antallet af stemme-
berettigede fra de meget for-
skellige områder på Sundheds-
videnskab.

– Det er fuldstændig rimeligt
at klinikfolket har to pladser.
De kunne risikere kun at få én
hvis der blev frit valg om plad-
serne fordi de ikke har så høj en
stemmeprocent. Og det ville ik-
ke være rimeligt eller gavnligt
fordi vi så ville mangle de syns-
punkter som klinikken står for,
siger Mogens Spang-Thomsen.

Klinikken vil sige den prakti-
ske del af lægeuddannelsen der
foregår ude på hospitalerne.
Rent omfangsmæssigt svarer
klinikken til cirka en tredjedel
af lægeuddannelsen.

KU’s valgbestyrelse har ned-
lagt den nuværende område-
inddeling i Sundrådet fordi de
ikke finder den sikrer mindre-
talsbeskyttelsen. Fem ud af seks
af de nuværende medlemmer
skal dog stadigvæk blive enige
om en ny fordeling. Får tand-
lægerne ikke bedre forhold på
Panum kan de derfor reelt gen-
nemtvinge et frit valg til VIP-
pladserne i fakultetsrådet.

Lægerne frygter dog ikke at
skulle underlægge sig demokra-
tiet i fri dressur: 

– Jeg tror at vi under alle om-
stændigheder vil få medlemmer
i fakultetsrådet svarende til for-
delingen af de stemmeberetti-
gede, siger Mogens Spang-
Thomsen.

Det vil i givet fald sige at Fol-
kesundhedsvidenskab og
Odontologi hver får et medlem,
og medicinerne får fire fordelt
på klinik og teori. ■
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En kampplads
“Universitetet har altid været en kampplads for interesser og synspunkter, for man kan

ikke entrere med ildsjæle, ikke give sig i lag med engagerede mennesker, uden at disse

også kræver plads. Det giver så også et engagement der ikke kan købes for penge. Det

er kernen i og begrundelsen for vores demokrati.”

Rektor Kjeld Møllgård, citat fra tale ved Københavns Universitets Årsfest 2000.



Organiseret talentspild
“Mere end noget andet er det institutionsbundne systemfejl der har skabt det rapporten karakteriserer som ‘Danmarks organi-

serede talentspild’. På flere afgørende områder fejlforvalter Danmark nemlig sin talentmasse. De Institutioner, systemer og 

ordninger der burde forløse danskernes potentialer har ofte den modsatte effekt: Systemerne hæmmer talentets indfrielse. 

Tydeligst er talentspildet i uddannelsessektoren hvor både samfundets stærkeste og samfundets svageste grupper ifølge vis-

mændene rammes af uhensigtsmæssige prioriteringer.”

Fra Årets nationale kompetenceregnskab: Danmark spilder sine talenter, Ugebrevet Mandag Morgen nr. 41, 20. november 2000
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Af Lise K. Lauridsen

Universitetet står vagt
om sit demokrati, lyder
det i festtalerne. Men

hvad er det egentlig studenter-
repræsentanterne, VIP’ere og
ledere i de kollegiale organer
står vagt om? 

De kollektive beslutningsveje
bliver kritiseret for at være for
langsomme. Og de valgte lede-
re bliver kritiseret for at være
for svage. Derfor går tendensen
i retning af stærkere ledelse,
mens færre og færre på univer-
sitetet orker at deltage aktivt i
demokratiet. 

Lektor på Institut for Er-
hvervsstudier ved Aalborg Uni-
versitet Jørgen Gulddahl
Rasmussen har lavet sammen-
lignende studier af ledelse på
universiteter i Holland, Sverige,
Belgien og Danmark. Han me-
ner at danske universiteter er
relativt konservative hvad an-
går ledelsesform. 

Gulddahl Rasmussen der har
en fortid som dekan, mener i
bund og grund ikke at der no-
get galt med en kollegial styre-
form. Men de valgte repræsen-
tanters indflydelse er svundet
ind de sidste mange år. Denne
udvikling er forstærket efter
1992 hvor de valgte ledere med
den nye Universitetslov blev
mere selvstændige i forhold til
de kollegiale organer.  

– De kollegiale organers
funktion på universitetet bør
være at sende interesser og vi-
den op og ned igennem syste-
met, men den funktion er ved
at forsvinde. Deres funktion
kommer derved mere til at lig-
ne en blåstempling af ledelsens
beslutninger så der opstår en 
risiko for at der bliver opbygget
en kultur om at det ikke spiller
nogen rolle om man er aktiv.
Beslutningerne tages alligevel
af de formelle ledere når de
mødes. Og det mindsker i sig
selv interessen for at deltage i
beslutningsprocessen, siger
Gulddahl Rasmussen.

Medindflydelse er in
Den udvikling er ikke kun uhel-
dig for demokratiet, men også
for om universitetet kan arbej-
de effektivt. Det viser alle erfa-
ringer fra produktion af viden. 

De mest fremgangsrige pri-

vate virksomheder inden for
det felt tænker meget mere ak-
tivt i medindflydelse for medar-
bejderne end i de fleste univer-
sitetssystemer. Den moderne
virksomhedsledelse kan se at
det er den optimale måde for
en virksomhed at få del i med-
arbejdernes udviklingspoten-
tiale på.

– Derfor må vi have reinte-
greret de kollegiale interesser i
ledelsesstrukturen på universi-
terne, men det gøres ikke ved
på ny at ophøje de kollegiale
organer til deres status fra for-
dums tid. Det vil der uden tvivl
kun komme endnu mere forma-
lisering ud af. I stedet må vi
gentænke hele den universi-
tære organisationsstruktur – og
ikke kun se det som et indfly-
delsesproblem, siger Jørgen
Gulddahl Rasmussen

Ineffektivt demokrati 
Da de valgte ledere fik mere
kompetence på bekostning af
de kollegiale organer, var logik-
ken at beslutningsprocesserne
på universitetet så ville gå hur-
tigere. Men effektivitet og en
stærk ledelse hænger ikke nød-
vendigvis sammen, hverken på
universitetet eller i andre større
organisationer, påpeger Jørgen
Gulddahl Rasmussen.

Det er gruppen ‘på gulvet’
som skal påtage sig det daglige
ansvar for produktion og kvali-
tet. Den tankegang går igen
mange steder  i erhvervslivet,
og lever også stadig i praksis
mange steder på universitetet. 

Men efterhånden som uni-
versitetet har vokset sig større
og større, har demokratiet og
dermed ledelsesstilen også
ændret karakter. Der er for at
bruge en forslidt frase, blevet
længere mellem top og bund og
dermed er der opstået mere bu-
reaukrati. 

– Selve det at tage en beslut-
ning går måske hurtigere nu,
men det er blevet langt mere
besværligt at implementere den
i hverdagen, blandt andet fordi
dekan og rektor ikke længere
har et stort hold af aktive med-
spillere i de styrende organer til
udveksle synspunkter om de af-
gørende beslutninger med. De
politiske medspillere har ud-
spillet deres funktion, derfor fø-
ler de heller ikke længere no-

gen forpligtigelse til at udbrede
ledelsens budskaber, siger
Gulddahl Rasmussen.

Forældet ledelsesform
Kritikere af universitetets styre-
form fremhæver ofte at det er
udemokratisk ikke at lade sam-
fundet have mere indflydelse
på universitetet. 

Eksterne bestyrelsesmedlem-
mer udpeget af staten skal i ste-
det tage sig af de store beslut-
ninger. Det er efterhånden ble-
vet den herskende holdning til
universiteternes styreform i
hvert fald uden for murene. 

I Sverige er udpegede besty-
relser med en majoritet af eks-
terne repræsentanter et ud-
bredt fænomen på universite-
terne. Men det behøver ikke
nødvendigvis at betyde mere
effektivitet, viser den under-
søgelse som Jørgen Gulddahl
Rasmussen er ved at lægge sid-
ste hånd på.

– Man kan spekulere over om
det er formålstjenligt at have et
flertal af eksterne repræsentan-
ter i bestyrelsen. Mange har
meget travlt med deres daglige
beskæftigelse, og det er meget
tidskrævende at sætte sig ind
hele universitetets struktur og

kultur – også for praktikere
med de højeste akademiske
grader. Men selvfølgelig er eks-
terne repræsentanter en stor
fordel fordi universitetet får et
tættere forhold til det omkring-
liggende samfund. 

– Omvendt hvis du ikke har
tiden til at sætte dig ind univer-
sitetsverdenen, så vil eksterne
repræsentanter ofte være tvun-
get til at gribe i kramkisten ef-
ter deres sædvanlige redskaber.
Men de redskaber har bare ikke
altid den store effekt på univer-
sitetet, siger Jørgen Gulddahl
Rasmussen. 

Der gået mode i at tale om at
universiteterne er dårligt lede-
de. De reelle problemer med at
lede et universitet hænger imid-
lertid sammen med at den
gængse industrielle ledelses-
form er forældet. Typisk drejer
den sig om tydelig ledelse med
mere og mere kompetence til
toppen. Men det er stik imod
moderne managementteori og
stik imod universitetets natur,
mener Jørgen Gulddahl.

– Universitetet har aldrig
været den type virksomhed som
har brug for en stærk ledelse
med meget magt, og i store
virksomheder er det en temme-
lig forældet tankegang. I dag
arbejder virksomhederne jo
med coaching, teambulding,
organisatorisk læring og sidst
men ikke mindst med at alle ta-
ger ansvar. Når det gælder
løsning af komplekse proble-
mer under skiftende betingel-
ser, er traditionel stærk ledelse
ganske enkelt ikke sagen. ■

T
E

G
N

IN
G

:
L

A
R

S
R

E
F

N

I N T E RV I E W  ▼

Demokratiets 
udhuling
Det kollegiale selvstyre beskyldes for at fremme indavl og inkom-

petent ledelse. Men demokrati er ikke nødvendigvis en ineffektiv

styreform, det er blot blevet udhulet, mener forsker der har sam-

menlignet forskellige europæiske universiteters styreformer.  



Af Lise K. Lauridsen

Hvad skal vi egentlig
med et nyt filosofi-
kum? Skal det være

udvidet videnskabsteori, mere
almen dannelse eller skal det
gøre os klogere på videnskab
generelt?

Sådan lød nogle af spørgsmå-
lene da Filosofisk Forum for ny-

lig havde indkaldt til panelde-
bat i KFUM’s lokaler i Kannike-
stræde om et af de aktuelle
stridspunkter blandt universi-
tetsfolk: Skal filosofikum gen-
indføres på universiteterne?  

At dømme efter fremmødet
er emnet dog langt fra den pub-
likumsmagnet som man ellers
kunne forledes til at tro af det
seneste års heftige avisdebat og

de mange læserbreve i Universi-
tetsavisen. 

Trods enigheden om det nyt-
tige i et nyt filosofikum viste de
tre inviterede kombattanter,
lektor i filosofi Hans Fink, do-
cent i filosofi Peter Kemp og
lektor i sociologi Heine Ander-
sen sig trods alt at have hver sit
bud på hvad et sådant skal bes-
tå af.

Studium Generale
Aftenens vigtigste gæst var le-
der af Institut for Filosofi i
Århus Hans Fink. Han er nem-
lig formand for den arbejds-
gruppe under Rektorkollegiet
der har fået til opgave at vurde-
re mulighederne for et fælles fi-
losofikum på universiteterne.
Samtidig er han i inderkredse
kendt som hovedmanden bag
Aarhus Universitets relancering
af filosofikum under navnet
Studium Generale.  

– Det er gået lidt upåagtet
hen i København, men de sidste
fire-fem år har vi været i gang
med noget man kunne kalde en
genindførelse af filosofikum,
understregede han.

Selv om de politiske partiers
uddannelsesordførere og de
fleste folk på universitetet an-
befaler et nyt filosofikum, så
stillede Hans Fink spørgsmål
ved de politiske ambitioner på
universiteternes vegne. Ideen
om at indføre filosofikum fra
næste studieår, bør man ikke
tage alvorligt, mente han. 

Vigtigere er det at gøre sig
klart hvad formålet med at ind-
føre et nyt filosofium er: Skal
de studerende have mere al-
men dannelse, eller er det gym-
nasiets opgave? Er det en al-
men introduktion til viden-
skabsteori der er brug for, eller
skal de studerende blive bedre
fagfolk ved at gøre dem i stand
til at se deres eget fag i et større
perspektiv?

– Der er en verden til forskel
på en videnskabsmand med
skyklapper på, og så en der ved
at skyklapperne er der, og at in-
gen kan vide alt om alting, un-
derstregede Hans Fink.

Hvis akademikerne skal blive
bedre til at samarbejde på
tværs, så må de også vide noget
om hvad videnskab er generelt.
At oplyse de studerende om
hvem Platon er, må derimod
være gymnasiet opgave, mente
Hans Fink. 

Filosofikum lever
Som Fink gjorde opmærksom
på, eksisterer der faktisk allere-
de institutter på de fleste fakul-

teter som repræsenterer både
det historiske, videnskabsteore-
tiske, filosofiske og etiske inden
for de forskellige fagområder. 

– Medicinhistorie på Sund-
hedsvidenskab og Naturfilosofi
på Naturvidenskab er eksem-
pler på institutter under Køben-
havns Universitet der løfter op-
gaven allerede. Og det er netop
sådanne vidensenheder på fa-
kultetsniveau der skal kunne
dække det filosofiske under-
skud på ethvert lille fag. Ikke
kun som et valgfrit supplement,
men som et obligatorisk fag
med eksamen, argumenterede
han. 

Undervisningen skal ikke va-
retages af filosoffer alene. Soci-
ologer, psykologer, historikere
og mange andre skal også være
med til at løfte opgaven.

– Vi vil ikke have mere filoso-
fisk fagchauvinisme hvor filo-
sofferne kan stille sig op og ma-
nuducere for hele universitets-
befolkningen. Den tid er forbi
hvor filosofien kunne spille den
rolle. Vi skal udfylde rollen
sammen med fagfolk fra alle
grene, ellers kan vi ikke udfylde
det vidensvakuum der er, un-
derstregede Hans Fink.

Hvad et nyt filosofikum eller
Studium Generale skal gå ud på
mere konkret, er efter Finks
mening op til de enkelte fag og
studienævn at komme med bud
på.

Filosofisk fagidioti
Heine Andersen, lektor på Soci-
ologisk Institut på KU, forsøgte
at sætte lidt fut i debatten med
en påstand om at den største
forhindring for at genindføre fi-
losofikum skulle findes hos filo-
sofferne selv.

– På Københavns Universitet
har det skortet lidt på udfaren-
de filosoffer. Hvis vi skal bygge
bro mellem filosofien og resten
af fagverdenen, kræver det at
filosofferne har noget at byde
på over for andre fag. Men der
har for eksempel ikke været
mange filosoffer der har inter-
esseret sig for samfundsviden-
skab, fastslog Heine Andersen.

Den videnskabsteori som ek-

sisterer på mange fag, er for
ham at se ikke nok til at hindre
fagidioti. Der skal mere til end
lidt selvforståelse og selvforher-
ligelse, for eksempel mere mo-
ralsk eller politisk filosofi. 

– Det mest interessante bliver
måske ikke selve undervisnin-
gen i filosofikum, men at få
etableret en fælles offentlighed
imellem fagene, mente Heine
Andersen.

Docent i filosofi på KU Peter
Kemp lod sig dog ikke provoke-
re, men mente tværtimod at ha-
ve svaret på hvad der mangler
for at kitte en sådan offentlig-
hed sammen.

Filosofihistorie skal der til.
Filosofferne har altid været kri-
tiske og bekriget hinanden, der-
for vil alle også kunne lære me-
get af filosofiens historie, argu-
menterede han. 

Hvad filosoffernes interesse
er i det nye filosofikum, er ikke
så svært at se. Men hvorfor øn-
sker politikerne overhovedet fi-
losofikum tilbage, spurgte Peter
Kemp retorisk for straks efter at
komme med svaret:

– For at skabe mere ro og or-
den. Så måske er ønsket om at
gøre verden hel og overskuelig
igen det virkelige formål med
filosofikum. 

Men filosofferne må også
passe på med at tro at de er
Guds gave til de studerende, for
også blandt filosoffer hersker
der fagligt snæversyn, advarede
Hans Fink da aftenens debat
begyndte at lakke mod enden.

Peter Kemp: – Det er netop
det farlige ved videnskabsman-
den. Vi specialiserer os fordi så
ved vi da i hvert fald noget,
men det er farligt for et sam-
fund, når man lukker sig inde
sin egen verden og siger: Sådan
er verden.

– Spørgsmålet er bare om fi-
losofikum vil lave om på det,
lød det lakonisk fra Heine An-
dersen.

Og således endte debatten
hvor den startede. ■
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Hvad skal 
vi med 
filosofikum?
Et nyt filosofikum er måske på vej ind på alle studier 

på Københavns Universitet. Filosofferne er glade 

over fagets popularitet, men er også i tvivl om hvad 

alle andre på universitetet skal bruge filosofi til
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Status over filosofikum
Rektorkollegiet statusrapport om filosofikum er sendt til Undervisningsministeren der in-

den for det næste halve års tid skal tage initiativ til at igangsætte pilotprojekter som følge

af den brede politiske enighed om et nyt filosofikum eller Studium Generale. Beslutnings-

forslaget om filosofikum kunne der ikke blive enighed i Folketinget, i stedet bliver der la-

vet en beretning der anbefaler universiteterne at starte filosofikumkurser hvor de ikke al-

lerede eksisterer.

FILOSOFEREN

– Paneldebat i

Filosofisk Fo-

rum om gen-

indførelse af fi-

losofikum. Fra

højre docent i

filosofi Peter

Kemp og lek-

tor i sociologi

Heine Ander-

sen begge fra

KU. På taler-

stolen docent

Hans Fink fra

Institut for 

Filosofi i

Århus.
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Af Thomas With

Der er ikke noget at se og
ikke noget at mærke
når man sidder over for

Jens. Ikke noget særligt. Måske
bortset fra en intensitet ud over
det sædvanlige, en dyb og un-
dertiden smertefyldt eftertænk-
somhed samt en klar og lige-
frem måde at tale og udtrykke
sig på.

Jens er HIV-smittet på sjette
år og har mange gange troet at
nu skulle han dø. 

At han blev smittet, var hans
egen dumhed. 

Jens er bøsse. Under en ferie-
tur i Paris havde han sex med
en anden mand uden at bruge
kondom. 

– Jeg glemte det, forklarer
han med en grimasse af et
skævt smil. 

Jens læser på Københavns
Universitet på ottende år og er
snart færdig med sit studium. 

AIDS-fonden har bedt ham
om at stille op til et interview i
anledning af den internationale
AIDS-dag fredag den 1. decem-
ber hvor ofrene for sygdommen
mindes over hele verden med
tændte lys.    

For at fortælle om sygdom-
men og hvordan det er at leve
med den. Men det bliver ano-
nymt.

Orker ikke sladderen
– Jeg orker simpelthen ikke at
stå frem på universitetet. Jeg
gider ikke alt den sladder der
ville komme. At jeg er smittet,
kommer ikke alle mulige andre
folk ved. Det fylder en stor del
af mit liv. Men det er privat, si-
ger Jens og fortsætter:

– Når jeg hører hvad folk
rundt om i samfundet ved om
HIV og AIDS, er det nemt at se
at det stadigt er et problem at
de ikke ved nok. Der er mange
fordomme, masser af misfors-
tåelser. Mange steder vil det
være svært at søge job hvis du
springer ud som HIV-positiv.
Tror du man kan få job i en bør-
nehave? Eller som tjener på en
restaurant? Eller i sundheds-
sektoren? Hvem vil ansætte en
hiv-smittet? 

– Nogle af organisationernes
spydspidser udtaler sig åbent,
og det er godt nok. Jeg stiller
op til interview fordi der er
brug for opmærksomhed. Men
jeg mener ikke at jeg har mo-
ralsk pligt til at bruge min egen
person for at afstigmatisere
sygdommen, siger han.

Prognosen sagde 8-10 år 
Jens begyndte på sit studium i
1992 – da han var 22 år – om-

trent samtidigt med at han
sprang ud som bøsse. Da han
blev smittet i 1994 var han om-
kring to år inde i studierne. 

– Hvordan det var at få det at
vide? Jeg gik i chok. Jeg kendte
sygdommen fra fjernsynet. Jeg
vidste at den var dødelig, og at
det var en grim død. De nye be-
handlinger var først lige ved at
komme frem. Og netop i de år
døde folk som fluer af AIDS.
Min prognose sagde at jeg hav-
de otte-ti år at leve i. Spørgsmå-
let var om jeg ville være i stand
til at gennemføre mit studium.
Det virkede også så menings-
løst. Hvorfor skulle jeg studere?

Jens overvejede at søge ar-
bejde for at tjene nogle hurtige
penge så han kunne komme ud
at rejse og opleve verden de
sidste år han havde tilbage.
Men ved nærmere eftertanke
virkede det ikke tiltrækkende.
Og da han nærede en dyb inter-
esse for sit fag, valgte han at
fortsætte.

Flittig brug af psykolog
Straks fra starten fik Jens til-
budt psykologhjæp til at tackle
situationen – og den har han
gjort flittigt brug af:

– Det første jeg fik at vide var
at jeg skulle vente med at træf-
fe de store beslutninger – for
eksempel omkring studierne –
indtil jeg var faldet mere ned.
Det samme gjaldt, hvem jeg
skulle fortælle det til. Min
første indskydelse var at fortæl-
le det til alle og enhver. Man
har brug for at folk ved hvordan
man har det. Men man skal
vente. 

– For eksempel fortalte jeg
det ikke til lærerne selv om det
ville forklare mit fravær, og
hvorfor jeg ikke gik op til eksa-
miner. Diagnosen faldt lige
oven i nogle store instrument-
fag hvor man virkeligt skulle
sidde på sin røv og læse. Det
kunne jeg ikke koncentrere mig
om med en dødsdom i bagho-
vedet. Det tog et års tid, før jeg
begyndte at tage eksaminer
igen, beretter han.

På hjemmefronten
Men derhjemme fortalte han
det. Han boede i et stort bofæl-
lesskab. Fremfor at vente til det
månedlige husmøde, skrev han
et brev til alle og lagde det ind
på værelserne.

– Nogle blev så kede af det at
det var mig der skulle trøste
dem – sådan var det med man-
ge af mine venner. En pige gav
mig et kæmpe knus og hendes
briller hang fast i min ørering.
Det gjorde sindsvagt ondt. Men
der var også nogle der slet ikke
reagerede. Når jeg kom ind i
stuen, sagde de ikke et ord. 
De vidste ikke hvad de skulle si-
ge. “Vi har ondt af dig...” – det
virker jo så tomt, så banalt.
Hvad siger man? De kunne jo
have sagt at de havde læst mit
brev, og at de ikke anede hvad
de skulle sige. Så ville de have
matchet den tomhedsfølelse jeg
selv havde, siger Jens.

Det tungeste traume i forbin-
delse med sygdommen har
været i forhold til forældrene.
Det har han brugt mange psy-
kologtimer på: 

– Jeg føler en forfærdelig

skyld over at de skal miste de-
res søn før tiden fordi jeg var så
dum ikke at bruge kondom.

Sygdommen
Jens har været syg. Meget syg.
Sygdommen udviklede sig hur-
tigere end forventet:

– Som HIV-smittet bliver man
testet hver tredje måned. Hver
tredje måned bliver der gjort
status. Mange går i flere år før
immunforsvaret svækkes. Men i
mit tilfælde begyndte tallene at
falde med det samme. Og efter-
hånden kunne jeg se at jeg lå i
den dårlige ende. At jeg hørte
til dem der ville trække ned i
statistikken, fortæller han. 

Fra 1996 til 1999 led han af
en række af HIV-følgesygdom-
me. Selve AIDS-diagnosen er
flydende og knytter an til de
sygdomme som patienten ram-
mes af.  

Udover hyppige infektioner
led Jens af kraftige svedeture så
han i perioder måtte skifte sen-
getøj en eller to gange i løbet af
natten fordi det var drivende
vådt: – Jeg kan nærmest skifte
sengetøj i søvne nu.  

Desuden led han af svamp på
kroppen og især i mundhulen: –
Så skal man opmærksom: Hvis
svampen går i halsen, så har
man AIDS.

– I lang tid var det sådan, når
jeg fik feber, at jeg tænkte: Er
det nu du skal dø?

Han fik traditionel kombina-
tionsbehandling med Retrovir –
men kunne ikke klare bivirk-
ningerne der minder om kemo-
terapi. For halvandet år siden
valgte han så at prøve en ny og

anderledes medicinsk cocktail
med færre bivirkninger. Efter
en kort tilvænning styrkede det
hans immunforsvar kraftigt så
det i dag er kraftigere end da
han fik stillet diagnosen.

Fik ti år forærende
– Pludseligt fik jeg ti år for-
ærende. Pludseligt skulle jeg
indstille mig på at mine studier
skulle bruges til noget. At jeg
skal ud og have en karriere. At
jeg skal ud på arbejdsmarkedet.
Det er næsten skræmmende ef-
ter i så lang tid at have vænnet
sig til noget andet, siger han.

For tiden får Jens paragraf
43 – det vil sige et beløb svaren-
de til understøttelse – mens
han læser fordi han på grund af
sygdommen ikke kunne have et
studenterjob som før han blev
syg:  

– Men det var lige ved at jeg
ikke have fået paragraf 43 – for-
di de troede at jeg måske ville
dø inden jeg kunne nå at blive
færdig, fortæller han. 

– Hvad jeg vil gøre når jeg
snart skal ud at søge jobs, ved
jeg ikke. Det vil jeg afgøre fra
sag til sag. Hvis jeg søgte et job
som underviser på et gymnasi-
um, ville jeg ikke sige det.
Hvorfor skulle jeg det? Men jeg
kan godt forestille mig selv i et
job hvor mine erfaringer som
HIV-smittet – altså det jeg har
været igennem psykisk og fy-
sisk – kunne opfattes som en
kvalifikation. For eksempel hvis
jeg skulle arbejde med narko-
maner – eller med andre margi-
naliserede. ■

I N T E RV I E W  ▼

Fakta om AIDS
Fredag 1. december er FN’s internationale AIDS-dag. Den 13.

af slagsen der bruges til at sætte fokus på sygdommen der på

få år er blevet en af de største dræbere i Den Tredje Verden.    

Omkring 34 millioner verden over er HIV-smittede. Værst ser

det ud i Afrika syd for Sahara hvor 13 millioner er døde. 

Men sygdommen spredes. Indien er med fire millioner HIV-

tilfælde landet med  flest tilfælde. Også i Rusland og dele af 

Øst- og Centraleuropa breder sygdommen sig med rasende

fart.

Herhjemme anslås det at mellem 4000 og 5000 mennesker er

smittet. 3345 er registreret – heraf er ca. 1200 i medicinsk be-

handling. 980 af de smittede er kvinder, 2154 er bøsser, 1346

er heteroseksuelle mænd. En fjerdedel af dem er blevet smit-

tet i Thailand.

Studier med en 
dødsdom i baghovedet
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Han er HIV-smittet. 

I seks år læste han 

i den tro at han 

aldrig skulle bruge 

sin uddannelse. 

Ny medicin har givet 

ham håb om ti år mere 



Af Anne Jerslev

Iden sidste uge af oktober
måned var TV3’s Robinson
ekspeditionen det tredie-

mest sete program med lidt
over en million seere, kun
overgået af Rejseholdet og Hvem
vil være millionær?

Robinson ekspeditionens reto-
rik har i den grad gennemsyret
mediekulturen så finalisterne i
programmet Den store mission,
der jo konkurrerer om at blive
“den første dansker i rummet”,
gang på gang siger at de “stem-
mer hinanden hjem”, til trods
for at studieværterne Elgaard
og Elgaard bruger betegnelsen
“tage et liv”. 

I USA  så over 23 millioner
mennesker midt i juni en af de
sultende kvindelige deltagere
spise en rotte i den amerikan-
ske pendant til Robinson ekspe-
ditionen med det lidt mere ag-
gressive navn Survivor. I Robin-
son-konceptet er en gruppe
mennesker placeret på en ekso-
tisk ø uden hverdagens fornø-
denheder for at kæmpe om en
kvart million kroner; i Big Bro-
ther, som TV Danmark skal lan-
cere til foråret, er set-up’et et
hus som en gruppe mennesker
skal tilbringe 100 dage i under
konstant overvågning af vi-
deokameraer. ‘Castingen’ til
programmet er i gang, og, som
tv-direktør Poul Gazan siger om
programmet, “det er mennesket
back to basic”.

Virkeligheden live
Virkelighed eller løgn. Autenti-
citet eller konstruktion. Robin-
son ekspeditionen er ét eksem-
pel på at ‘virkeligheden’ maser
sig på i tv-billedet i disse år, og
at interessen for realismen, for
det dokumentariske og for at
blive tilbudt positionen som
øjenvidne til et udsnit af virke-
ligheden, er stor. 

En lang række programmer

synes at insistere på at virkelig-
heden er til som noget man kan
nærme sig med et kamera uden
at det automatisk transforme-
rer denne virkelighed til et bil-
lede. Den refleksive billedlyst
og den ironiske leg med medi-
ets udtryksformer som har ken-
detegnet både film og tv i mere
end et årti, er i de senere år ble-
vet afløst af tilsyneladende – el-
ler mere eller mindre – usmin-
kede fremstillinger af realiteter
som ironiens distancerede filter
ville være malplaceret i forhold
til. 

Snarere er der tale om at vi i
en række forskellige underhold-
ningsprogrammer under samle-
betegnelsen reality-tv befinder
os i forskellige af hverdagens
brændpunkter hvor basale
dramaer udspiller sig, på
brandstationen, politistationen,
fødegangen, i lufthavnen og så
videre, dér hvor mennesker er
under forskellige former for
pres. 

Hvor kameraets gøren op-
mærksom på sig selv for et årti
siden pegede på det fiktive og
det filmiske, peger det i disse
nyere ting præcis på det mod-
satte: på det umedierede, på
virkeligheden. Jo tydeligere ka-
meraet er tilstede, jo nærmere
kommer vi på et ‘rent’ syn, sy-
nes det at sige, i jo højere grad
bliver tilskueren iscenesat som
privilegeret øjenvidne og der-
med som både garant for og
medproducent af autenticitet. 

Uforudsigelighed sælger
Reality-tv er billigt at produce-
re. Reality-tv bruger virkelighe-
den til at holde seerne fast med
for lave omkostninger. Men om-
vendt indeholder virkeligheden
stor fascinationskraft når den
iscenesættes som autentisk og
live, som noget der ser ud som
om det foregår lige nu, og som
dermed giver lovning på ikke
på forhånd at være formet. Stil-

en iscenesætter ‘presence’ og
dermed det risikomoment som
er nerven i live-udsendelser. 

Men hvor denne uforudsige-
lighed for producenterne af li-
ve-tv traditionelt er blevet op-
fattet som et faremoment i af-
viklingen af programmet – den
ukontrollerbare achilleshæl,
der kan udløse programmæssi-
ge katastrofer – da kan man
snarere sige om reality-pro-
grammer at deres live-ness er
forbundet med muligheden for
katastrofen, muligheden for at
noget uforudsigeligt imod alle
odds skulle indtræffe, som en
pil bore sig gennem skærmens
billeder til den sande virkelig-
hed og etablere en katastrofens
intensitet.

Konkret har
interessen for
virkeligheden
vist sig i en
omsiggriben-
de doku- eller
reality-trend:
reality-shows,
doku-soaps,
Robinson- og
Villa Medusa-
føljetoner,
Hjælp – skal vi
giftes? indhug
i privatlivet
og andre mere eller mindre vel-
tilrettelagte virkeligheder har
fyldt programfladen i mere end
et par år. 

En ‘virkelig’ film
Også på filmlærredet har en
række af de senere års både
omtalte og roste film gjort brug
af dokumentariske udtryk eller
former for kras realisme. Hele
den massemediale cross-over
iscenesættelse af gyseren The
Blair Witch Project var jo et for-
søg på at sælge filmen som en
virkelig og derfor virkeligt
uhyggelig historie om tre unge
mennesker der gik ind i en skov
de aldrig kom ud af. Som deres

‘virkelige’ videooptagelser også
bar vidne om – at et eller andet
forfærdeligt skete. 

The Blair Witch Projects bil-
lige, amatøragtige video-look
skulle således på en gang tjene
som virkelighedsgarant og pege
på det uformidlede, det ikke-
iscenesatte og det autentiske
bag filmen – ligesom vi har
kunnet se det i reality-shows
som Skadestuen og Fødegangen.

En ny autenticitet
Reality tv dækker over en ræk-
ke forskellige former der dog
alle har hybriditeten og en be-
stræbelse på at etablere auten-
ticitet til fælles. Underholdende
programtyper der i forskellige

forhold og på forskellig vis, bå-
de tematisk og æstetisk, blan-
der fiktion og fakta, blander au-
tentiske optagelser med rekon-
struktioner og blander live og
båndet materiale. 

For det første er der tale om
programmer der er sammensat
af autentiske begivenhedsfor-
løb. De mest interessante er
dem hvis æstetiske bestræbelse
– amatørvideoæstetikken –
(mere eller mindre) er at isce-
nesætte  en live-effekt. Kamera-
et halser hoppende og af og til
ude af fokus, så at sige uden
overblik, efter realiteten og
nu’et på jagt efter det uventede,
sensationen, katastrofen (som

når kameraet er med politiet på
udrykning eller følger den trav-
le hverdag på fødegangen eller
skadestuen) og forsøger at få så
meget med som muligt uden at
være i stand til at gribe ind i re-
aliteten, eller kameraet er så
heldigt at være på det rigtige
sted på det rigtige tidspunkt. I
det nu hvor der sker noget
uventet, hvor hverdagen tager
en uventet drejning, som man
for eksempel har kunnet se det
i hjemmevideo-programmer
som Hit med videoen eller Det er
ren kage mand – videostumper
fra det private arkiv af levende
billeder frataget den personlige
erindrings historie for at passe
ind i et alment format. Men der

er også de såkaldte doku-soaps
– historier fra forskellige af vir-
kelighedens ‘interessante’ mil-
jøer – hvor vi følger de samme
personer fra gang til gang, og
hvor en række narrative teknik-
ker og en meget tydelig fortæl-
lerstemme dominerer. Dette
var tilfældet med en doku-soap
som Stripperkongens piger.

For det andet er der den type
programmer, med rødder mere
end et årti tilbage i tv-historien,
der både indeholder autentiske
optagelser og rekonstruerer au-
tentiske begivenheder fra forti-
den – altså genindsætter dem i
tv’s nu – med henblik på at
ændre nutiden. I USA herostra-

tisk berømte programmer som
Unsolved Mysteries og Rescue
911, i Danmark Sagen uopklaret
og Station 2 – disse program-
mer er også kendetegnet ved en
markant studievært. 

Mediespil med 
virkeligheden
Endelig kan man for det tredie
tælle den type programmer
hvor tv hyperbolt, som en tek-
nologisk manipulatør, iscene-
sætter en virkelighed hvor det
er tv der skaber nu’et og fuld-
stændig forudsigeligt får det
uventede til at ske. 

Der findes forskellige slags, i
Danmark for eksempel Jarl Friis
Mikkelsen og Ole Stephensens
Hjælp – skal vi giftes? der blev
sendt sidste år. I USA  program-
mer og talkshows der drejer sig
om at forene mennesker der af
forskellige grunde er blevet
skilt ad. 

Men også konstruerede vir-
keligheder som Robinson ekspe-
ditionen, Villa Medusa og Big
Brother hører til i denne kate-
gori hvor ‘almindelige’ menne-
sker hyres til at agere i og udfyl-
de et scenarie hvis mere eller
mindre udfoldede regelsæt er
skrevet af tv-konceptudviklere
på forhånd. 

Ingen af disse tre forskellige
programkategorier er live, men
de bestræber sig alle – doku-so-
ap’ene dog mindst – på at isce-
nesætte og potensere den affek-
tive uforudsigelighed som er
indbygget i live-tv’s simultani-
tet. 

Og kan programmerne ikke
selv i tilstrækkelig grad skabe
denne effekt, indgår de nær-
mest pr. automatik i et medie-
tekstligt kredsløb hvor de se-
kundære tekster stedfortræden-
de etablerer nu-heden og live-
effekten – og dermed konstrue-
rer den fornemmelse af autenti-
citet som de færreste af pro-
grammerne er i stand til at ska-
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Virkeligheden 
bag Robinson
I Robinson og alle de andre reality-tv-programmer 

er virkeligheden der hvor der sker noget. 

Seernes mulighed for at se virkeligheden udspille sig

tilsyneladende ukontrolleret for øjnene af dem, 

har givet TV-mediet en ny dimension

Film- og medievidenskab
Videnskabet

“Reality-tv bruger virkeligheden til at holde seerne fast 

med for lave omkostninger. Men omvendt indeholder 

virkeligheden stor fascinationskraft når den iscenesættes

som autentisk og live, som noget der ser ud som om 

det foregår lige nu, og som dermed giver lovning på ikke 

på forhånd at være formet.”

F
O

T
O

: 
N

O
R

D
F

O
T

O



Un i v e r s i t e t s av i s e n  19  . 2 0 0 0 9

be. Dagen efter at TV3 sidste år
havde sendt det afsnit af Robin-
son ekspeditionen hvor Naeem
blev stemt hjem, kunne man så-
ledes på forsiden af formid-
dagsbladet BT (2-11-1999)
læse en udtalelse fra en “skuf-
fet” Naeem. Dette er naturligvis
en konstruktion, al den stund
Naeem umuligt kunne reagere
med skuffelse over noget som
på udsendelsestidspunktet og
på avisens udgivelsestidspunkt
ikke mere kunne være uventet.
Robinson var ikke og er ikke li-
ve-tv, men BT var med til at
konstruere det som sådan med
sin forsidenyhed om en oplevel-
se af frustration og med sit løfte
om at afsløre hvad der kom bag
på den angiveligt “skuffede”
Robinson-deltager. 

Sludder live
I dette års Robinson er det In-
ternettet og TV3’s Robinson-
hjemmeside der på sindrig vis
iscenesætter simultanitet og
nu-hed. Alene pleonasmen 
“live-chat” – den mulighed bru-
gerne har for at chatte med den
aktuelt hjemsendte øboer – pe-
ger på bestræbelsen. Internettet
er i stigende grad blevet vigtigt
for Robinson ekspeditionen. 
Ganske vist har formiddagsbla-
dene til en vis grad samme
funktion som sidste år; men i
takt med at såvel seere som
ekspeditionsdeltagere er blevet
mere refleksive, bliver også an-
dre historier interessante for
den tabloide formiddags- og
ugepresse. Se & Hør, som både
sponsorerer Robinson ekspedi-
tionen og lever af den, kunne i
sidste uge citere en af deltager-
ne for at sige om klipningen af

programmet, at ”det har intet
med virkeligheden at gøre” og
forsidehistorien knyttede “fup
og svindel” til programmet. 
Robinson ekspeditionen har for
længst mistet sin uskyld, og de
konstante suspensefyldte foran-
nonceringer af næste uges af-
snit umuliggør fastholdelsen af
blot et minimum af live-tv. Men
på programmets hjemmeside
kan autenticiteten og simulta-
niteten rekonstrueres som vir-
kelige, live diskussioner om 
Robinson ekspeditionen. Er per-
sonerne stylede aktører på
tropeøen, bliver de ‘virkelige
mennesker’ på nettet.

Næsten live
At transmittere live har altid
været et af tv-mediets define-
rende karakteristika. Tv er me-
diet der kan være på pletten og
give seerne virkeligheden ufor-
midlet som den udspiller sig li-
ge nu. 

Live er i denne selvforståelse
lig med den direkte, spontane
og umiddelbare adgang til rea-
liteten. Men en række reality-
programmer gør det også klart
at live lige så meget er et
spørgsmål om stil, om “live-
ness” og dermed om en oplevel-
se af virkelighed og nuet – som
om at optage- og sendetids-
punkt falder sammen. Tidslig-
heden og valget af locations, ar-
bejdspladser og steder hvor
stressniveauet er højt, under-
støtter gensidigt hinanden. Den
æstetiske iscenesættelse af si-
multanitet, af autenticitet for-
øger affekten, og affekten po-
tenserer omvendt oplevelsen af
at dette foregår i et uredigeret
nu. I den forstand giver reality-

tv’s æstetik lovning på brud på
normal-tv’s kontrollerede seria-
litet.  

Øjenvidne TV 
I reality-tv er virkeligheden der
hvor der sker noget, der hvor
krisesituationer opstår, og hvor
disse situationer hele tiden er i
fare for at udvikle sig til kata-
strofer. Hvad enten vi befinder
os blandt brandstationens ud-
rykningsmandskab, skadestu-
ens personale, eller på en øde ø
uden hverdagens fornødenhe-
der eller de dagligdags net-
værk, beskæftiger programmer-
ne sig med personer under pres
og lægger op til gennemspilnin-
ger af de konflikter som presset
og de deraf følgende spæn-
dinger udløser. 

Men spændingerne har to
forskellige funktioner i reality-
tv. Når det gælder de program-
mer der har autentiske begiven-
heder i fokus overkommes kri-
serne fordi grupperne, skade-
stuens mandskab for eksempel,
både er professionelle og hu-
mane, og fordi de er – eller bli-
ver – et team. 

Heroverfor er omdrejnings-
punktet i Robinson og Big Bro-
ther selve gennemspilningen 
af konflikter, de rester af spæn-
ding der bliver tilbage efter at
konflikten er bilagt og den ef-
terfølgende emotionelle reak-
tion og verbale refleksion over
konflikterne/spændingerne. 

Hvor den første type pro-
grammer hele tiden kredser om
katastrofen, dens afværgning
og de mulige ar den efterlader,
iscenesætter den anden type en
konstant stemning af krise – i
Robinson med det berømte øråd

som krisens melodramatiske
klimaks.

Reality-tv er det seneste,
mest potente, mest succesrige
bud på iscenesættelsen af nu-
tids-tv’s typiske perceptions-
form og tilskuerposition, nem-
lig øjenvidnets perceptions-
form, og tilskueren tilbydes
nu’ets affekt, en oplevelse af at
være vidne til noget ikke-scrip-
tet, og derfor noget hvor tilfæl-
digheden råder og alt kan ske,
noget som ingen allerede har
skrevet slutningen på – lige som
i virkeligheden – bare mere in-
tenst – måske. 

Denne effekt skaber reality-
tv ved sin iscenesættelse af et
særegent nu-tids ‘live’-rum:
Den skiftevise iscenesættelse af
tiden som kontinuerligt og
hverdagsligt fortløbende (ruti-
nerne i arbejdet, det kollegiale
småsnakkeri), tiden som et
kondenseret forløb, krisens tid
(når der hurtigt skal rykkes ud,
fordi et eller andet er gået galt
eller ved at gå galt) og endelig,
under det hele, tiden som et her
og nu uden udstrækning – det
uforudsigelige klimaks som en
katastrofe der skal afværges –
og bliver afværget – i denne re-
ality-tv-verden af evigt tilstede-
værende ‘emergency’. ■

Anne Jerslev er lektor på Institut
for Film- og Medievidenskab og
deltager i et tre-årigt tværfagligt
forskningsprojekt finansieret af
Det Humanistiske Forskningsråd
med titlen REALITET, REALIS-
ME, DET REELLE I VISUEL OP-
TIK. Oplysninger om projektet
på: www.hum.au.dk/nordisk/
realisme

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.  

ISCENESAT – Virkelighed eller løgn. Autenticitet el-

ler konstruktion. Robinson ekspeditionen er ét ek-

sempel på at ‘virkeligheden’ maser sig på i tv-bille-

det i disse år, og at interessen for realismen, for det

dokumentariske og for at blive tilbudt positionen

som øjenvidne til et udsnit af virkeligheden, er stor. 
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INTERNATIONALT NY T ▼

Studenter med i det pæne 
selskab

D E N  E U RO PÆ I S K E  U N I O N : Da EU’s uddan-
nelsesministre mødtes i begyndelsen af novem-
ber fik repræsentanter for de europæiske studen-
ter for første gang mulighed for at fremlægge de-
res synspunkter direkte for Europarådet. Studen-
terrepræsentanterne blev valgt ved det euro-
pæiske studentermøde i Paris i slutningen af ok-
tober. På dagsordenen for ministerrådsmødet
stod blandet andet øget mobilitet for elever og
studerende på alle niveauer i Europa. Den fælles
europæiske internetportal som er et forslag frem-
sat af det franske ordførerskab, skal sikre en enk-
lere og mere sammenhængende information. Mi-
nistrene besluttede også at man i fremtiden skal
have et regelbundet udbytte af resultater og erfa-
ringer i forbindelse med den øgede mobilitet.
Læs mere på: www.bmbf.de/presse01/250.html.

Amerikansk blåstempling 
af europæiske universiteter

E U RO PA : ESIB, The National Unions of Stu-
dents in Europe, har i en udtalelse for nylig
krævet en bedre europæisk samordning for prin-
cipper for kvalitetssikring og akkreditering. Det
er en forudsætning for at udvikle mobiliteten, ly-
der budskabet. I dag er systemerne meget natio-
nalt prægede og derfor meget forskellige, hedder
det. Det er ikke kun en kilde til forvirring, men
det betyder at mange europæiske universiteter
kontakter amerikanske instanser for at få deres
programmer akkrediteret.
Læs mere på: 

www.esib.org/policies/qa_and_accreditation.htm.

Kend dine europæiske 
institutioner

T YS K L A N D : Handbook of European Associati-
ons in Higher Education - A Practical Guide to
Academic Networks in Europe and Beyond (Lem-
mens Verlag, Bonn 2000, DM 59.80) er en netop
udkommet håndbog der beskriver vigtige euro-
pæiske organisationer på området for højere ud-
dannelse. Bogen er skrevet af Bernd Wächter,
chef for Academic Cooperation Association
(ACA) i Bruxelles. Bogen beskriver 37 af de mest
relevante akademiske organisationer med hen-
blik på blandt andet historie og aktuelt virksom-
hedsprogram.
Bogen kan bestilles på: fax: +49 228 42 13 729 

el. e-mail. lemmens-medien@ndh.net.

Stigende udveksling over 
Atlanten

U SA : Ifølge en ny statistik er der nu omkring
515.000 udenlandske studerende ved amerikan-
ske universiteter. Det er en stigning på knap fem
procent i forhold til sidste år. Cirka 10 procent af
dem er kinesere der er den dominerende uden-
landske nationalitet – der er flere kinesiske stu-
derende end studerende fra hele Vesteuropa. 
Af de europæiske lande sender Tyskland knap
10.000 studerende til USA, Storbritannien 8.000,
Frankrig 7000 og Sverige 5.000. Ifølge beregnin-
ger i den netop udkomne rapport ‘Open doors
2000’ bidrager de udenlandske studerende med
omkring 12 milliarder dollars til den amerikan-
ske økonomi i form af studieafgifter og udgifter
til leveomkostninger. De universiteter som mod-
tager flest internationale studerende, er New
York University, University of Southern Califor-
nia i Los Angeles, Columbia University i New
York og University of Wisconsin, Madison. Der er
også flere amerikanske studerende som drager
udenlands, i år omkring 130.000, en stigning på
45 procent i løbet af de sidste fire år.
Se statistikkerne på: www.opendoorsweb.org.

Rige rektorer over there

U SA :  74 rektorer for private universiteter tjente
over 300.000 dollars om året i 1998-99. Det
fremgår af den årlige oversigt som The Chronicle
of Higher Education netop har offentliggjort.
Den højst betalte af alle ‘college presidents’ dét år
var rektor for Williams College som hævede en

løn på 878.000 dollars. Ifølge ansatte ved univer-
sitetet kan dette beløb imidlertid betragtes som
et gyldent håndtryk, og dækker i praksis over en
afskedigelse. Antallet af rektorer med en indtægt
på over 300.000 dollars er blevet fordoblet i løbet
af de seneste tre år.
Læs mere på:

www.chronicle.com/free/v47/i13/13a02601.htm.

Uddannelsesordførere i krydsild

C ANA DA :  I forbindelse med det nært fore-
stående parlamentsvalg har The Association of
Universities and Colleges in Canada (AUCC) op-
fordret de studerende til at stille kritiske spørgs-
mål til politikerne om den højere uddannelses
fremtid. AUCC påpeger i en udtalelse at uddan-
nelsespolitikken er et kardinalt fremtidsspørgs-
mål. Man regner med at rekrutteringen til de
højere læreanstalter skal øges med 20 procent i
løbet af de næste år samtidig med at universite-
terne siden 1993 har mistet 13 procent af sine be-
villinger. AUCC har henvendt sig til samtlige poli-
tiske partier for at få deres fremtidsvisioner for
uddannelse og forskning.
Læs mere på: www.aucc.ca/en/newsindex.html.

Kend dit universitet

U SA : Den netop udformede National Survey of
Student Engagement, 2000 er et alternativ til de
kommercielle ranglister. National Survey er en
form for benchmarking der sammenligner uni-
versiteter med fokus på undervisningen set fra de

studerendes synspunkt. Undersøgelsen bygger på
63.000 evalueringsskemaer omdelt til studeren-
de ved 276 universiteter i USA. Resultaterne er
grupperet omkring fem kriterier: Grad af akade-
misk udfordring; aktiv og dialogisk læring; de
studerendes interaktion med fakultetsmedlem-
mer; frugtbare uddannelsesmæssige erfaringer
og godt campusmiljø. På baggrund af institutio-
nernes egne svar og de studerendes vurderinger
får institutionerne blandt andet betegnelser som
strong performers. Selv om kun et relativt lille an-
tal af alle amerikanske universiteter er med i un-
dersøgelsen, har den alligevel vakt betydelig in-
teresse. Undersøgelsen støttes blandt andet af
den velkendte Carnegie Foundation for the Ad-
vancement of Teaching.
Læs mere på: www.indiana.edu/(nsse/.

Det kan betale sig at studere
down under

AU ST R A L I E N : Flere udenlandske studerende
finder vej til Australien. Sidste år steg antallet
med hele 25 procent og nu udgør de tilrejsende
studerende knap 125.000 personer, 16,5 procent
af samtlige immatrikulerede. Antallet af kinesi-
ske studerende steg i perioden imidlertid med
hele 57 procent og også antallet af europæere
steg med over 50 procent. At antallet af stude-
rende fra Europa og Nordamerika er stigende,
forklarer organisationen IDP Australia med at
den stærke amerikanske dollar i forhold til den
svækkede australske valuta gør det økonomisk
attraktivt at forlægge studierne til Austalien.
Læs mere på: www.ido.edu.au/newsroom/2000/me-

dia_release270ct.htm.

Kvindelig, sort rektor

U SA : Ruth J. Simmons skrev historie da hun for-
nyelig blev valgt til rektor for det velkendte
Brown University i USA. Ikke fordi hun er kvinde,
selvom det er usædvanligt når det gælder leder-
stillinger ved større amerikanske universiteter,
men fordi hun er den første sorte rektor for en
“Ivy League institution”. Professor Simmons har
tidligere undervist ved blandt andet California
State University og Princeton University. Ruth J.
Simmons blev valgt som ordførende for universi-
tetets styrelse på baggrund af sine solide egen-
skaber på områder som “tværfaglig forskning, in-
stitutionel bredde og studenterstipendier”.
Læs mere på:

www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2000-

01/00-049.html.

Kina satser 
stort på 
videnskab
K I NA : Hvis alt fortsætter i samme takt som hidtil, vil Europa om fem-ti år på visse områder
være sakket bagud i forhold til Kina. Det udtaler den tyske forsker Uli Schwarz til tidsskriftet
Die Zeit. Schwarz er chef for et Max Planck-institut i Tübingen, men han er også gæsteforsker i
Shanghai. Han mener at kun de færreste regeringer satser så hårdt på forskning og højere ud-
dannelse som den kinesiske. En mængde udenlandske forskere lokkes til landet, og det er også
lykkedes at få en række kinesiske akademikere til at vende hjem fra udenlandske universiteter
hvorfra de er uddannet og har skrevet disputats. Kina vil skaffe sig en ledende position på IT-
området i Asien, men også hvad angår anden forskning, for eksempel på det biomedicinske om-
råde, ligger Kina langt fremme. Det gør at blandt andet udenlandske farmaceutiske foretagen-
der viser stor interesse for samarbejde. På uddannelsessiden vil man i de næste fem år se en stor
ekspansion af universiteter. På nuværende tidspunkt findes der seks millioner studerende på de
højere uddannelser. Det er et lavt tal taget i betragtning at hele skolevæsenet rummer 200 milli-
oner elever.
Læs mere på: www.zeit.de/2000/46/Wissen/200046_china.html.
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Universitetsforskningen i
Danmark er i krise. Ef-
ter ekspansionen af ak-

tiviteten i 1960-1970’erne har
universiteterne været under-
kastet gentagne økonomiske
nedskæringer. Produktiviteten
og kvaliteten af forskningen har
været faldende igennem de se-
nere år, især inden for naturvi-
denskab og medicin. Derfor er
det glædeligt at Folketinget net-
op har indgået en aftale der gi-
ver godt 1,2 milliard kroner
over de næste fire år til forsk-
ning og undervisning. 

Tilbagegangen i forskningen
skyldes imidlertid ikke alene
økonomiske, men også struktu-
relle problemer som vedrører
alle niveauer i universiteternes
forskningsstyring: politikere,
ministerier, ledelse og forskere. 

Strukturelle problemer
På det politiske og ministerielle
niveau er det et problem at
Forskningsministeriets styring
af universiteternes forskning er
usikker, og at de hurtigt skif-
tende ministre ikke har sat et
kvalificeret præg på forsknings-
politikken. Opdelingen af uni-
versiteternes administration
mellem Undervisnings- og
Forskningsministeriet virker
uklar og uhensigtsmæssig. Be-
villingerne til universiteterne
styres af studenterantal og ikke
af forskningsaktivitet og kvali-
tet. 

På det ledelsesmæssige ni-
veau er det et problem at rekto-
rer, dekaner og institutbestyre-

re ikke er udpeget i kraft af de-
res videnskabelige kvalifikatio-
ner og evner til at lede forsk-
ning. De styrende organer er
sammensat af universitetslære-
re, teknisk-administrativt per-
sonale og studerende, hvoraf
en del ikke har videnskabelig
baggrund eller kvalifikationer
som gør dem i stand til at admi-
nistrere forskning. 

På forskernes niveau er det
vigtigste problem de dårlige
forskningsbetingelser for for-
skerne i 30-40 års alderen som
er den mest produktive og ori-
ginale periode i forskerkarrie-
ren. Det er næsten umuligt for
yngre forskere som vender
hjem fra udlandet efter fler-
årige forskerophold, at etablere
sig i Danmark. Endelig hæm-
mer den store gruppe fastansat-
te forskere udviklingen af nye
forskningsområder og ned-
læggelsen af uproduktive og
uaktuelle områder. 

Forslag til en 
universitetsreform
Hvordan løser vi de strukturelle
problemer indenfor universi-
tetsforskningen? Efter 30 år
med Styrelsesloven er der be-
hov for en universitetsreform.
Visionerne og idealerne i
1960’erne med en demokratisk
valgt ledelse på universitetet
har ikke styrket forskningen.
Lad os trække på erfaringer fra
de bedste universiteter og
forskningscentre i udlandet, for
eksempel Harvard University i
USA, Pasteur Instituttet i Fran-

D E BAT ▼

Udskift demokratiet med management

krig og Max Planck Institutter-
ne i Tyskland. Jeg vil komme
med en række forslag til en re-
form af universiteterne som
skal styrke forskningen i Dan-
mark. 
– Universiteterne omdannes til

selvejende institutioner med
en bestyrelse som har med-
lemmer fra det private er-
hvervsliv, private forsknings-
institutioner og universiteter i
Danmark og udlandet.

– Bestyrelsen er ansvarlig for
universitetets økonomi og for-
retninger og udnævner uni-
versitetets rektor. Væsentlige
undervisningsmæssige, forsk-
ningsmæssige og institutio-
nelle spørgsmål forelægges
også for bestyrelsen.

– Universiteternes forskningsle-
delse varetages af forsknings-
råd sammensat af aktive, kva-
lificerede og velrenommerede
forskere. Forskningsrådene er
ansvarlige for den daglige le-
delse af forskningen, ansæt-
telse af forskere, oprettelse af
forskergrupper og indførelse
af nye forskningsområder.     

– Universiteternes indtægter,
det vil sige de offentlige bevil-
linger, styres af produktivite-
ten inden for både forskning
og undervisning. Forsknings-
produktionen beregnes over
femårige perioder ud fra of-
fentliggjorte publikationer i
internationale tidsskrifter. 

– Universitetsforskningens ori-
ginalitet, kvalitet og produkti-
vitet evalueres løbende af eks-
terne rådgivende komiteer

med deltagelse af forskere fra
erhvervsliv, private forsk-
ningsinstitutioner og andre
universiteter i Danmark og
udlandet. 

– Ansættelsen af forskere gøres
tidsbegrænset indtil seniorni-
veau hvor den videnskabelige
originalitet, aktualitet og pro-
duktivitet er dokumenteret
sammen med evner til at op-
bygge en forskergruppe og
vejlede yngre forskere. Ar-
bejdsvilkår og forskningsmid-
ler for forskere gøres afhængi-
ge af produktionen af viden-
skabelige artikler. 

– Oprettelse af femårige forsk-
ningsstipendier til yngre for-
skere på postdoc niveau med
mulighed for etablering af en
forskergruppe. Stipendierne
gives til særligt fremragende
forskere efter en bemærkel-
sesværdig videnskabelig ind-
sats i Danmark eller udlandet. 

– Opbygning af innovationscen-
tre på universiteterne hvor de
yngre lovende forskere knyt-
tes til særligt fremragende æl-
dre forskere med internatio-
nal erfaring.

– Private sponsorer inviteres til
at give økonomiske bidrag til
universiteternes forskning og
belønnes til gengæld med
skattefradrag. 

– Forskningssamarbejdet mel-
lem universiteter og private
virksomheder styrkes. For-
skergrupper på universiteter-
ne indgår kontrakter med in-
dustrien om udførelse af fæl-
les forskningsopgaver. Akade-

miet for de Tekniske Viden-
skaber, som har haft succes
med uddannelsen af er-
hvervsforskere, kan admini-
strere kontrakterne og samar-
bejdet.   

Første skridt
Hvordan kommer vi i gang med
en universitetsreform? Først
må politikere, embedsmænd og
universitetsledere lytte til for-
skerne og forstå problemerne.
Dette kunne gøres ved at arran-
gere forskningspolitiske hørin-
ger i de tre store universitetsby-
er: København, Odense og Aar-
hus med deltagelse af forskere,
universitetsledere, repræsen-
tanter fra erhvervslivet. 

Blandt deltagerne skal være
de yngre forskere som lider un-
der de strukturelle og finansiel-
le problemer på de danske uni-
versiteter, danske forskere i ud-
landet og ældre forskere som
har videnskabelige kvalifikatio-
ner på internationalt niveau.
Deres erfaringer og forslag til
ændringer vil være af stor værdi
for arbejdet med den universi-
tetsreform som er nødvendig
for at vende den nedadgående
kurve i dansk forskning og gen-
skabe troen på fremtiden
blandt de yngre forskere. ■

Steen Gammeltoft, administre-
rende overlæge, adjungeret pro-
fessor, dr.med., Klinisk Bioke-
misk afdeling, Amtssygehuset i
Glostrup. 

S Y N S P U N K T

10 bud på en universitetsreform der kan styrke forskningen

Af Steen 

Gammeltoft,

dr.med., 

administrerende

overlæge

■  Å B E N T  B R E V  T I L  B I RT E  W E I S S

Vis respekt for fremmedsprogene

På trods af de mange milli-
oner der som følge af fi-
nanslovsforhandlingerne

er gået til universiteterne, er
den højere undervisning i Dan-
mark inde i en krise. Den øko-
nomiske situation er specielt al-
vorlig for de store fremmed-
sprog, engelsk, fransk, spansk
og tysk ved Københavns Uni-
versitet.

Ressourcetildelingen til insti-
tutterne bygger på antallet af
færdige eksaminer, og det har
vist sig at fremmedsprogene i
lang tid har været ‘underprodu-
cerende’ og derfor er blevet til-
delt færre og færre ressourcer.

Det er samtidig et faktum at
fremmedsprogsfagene udover

en vidensdimension har en fær-
dighedsdimension som kræver
flere undervisningsressourcer.
Det tager naturligt nok længere
tid at bestå eksamen i et frem-
medsprog end i et ikke-sprog-
fag, især når de studerende ar-
bejder med så forskellige viden-
skabelige områder som sprog,
litteratur og kultur.

I tider med internationalise-
ring og globalisering er det
nødvendigt at udvikle frem-
medsprogene yderligere, ikke
at nedsætte deres kapacitet,
som vi nu er i gang med på
Københavns Universitet.  Vi har
alle - regeringen, politikerne,
universiteterne og institutterne
- et ansvar for over for samfun-

det og de studerende at se langt
ind i fremtiden og satse maxi-
malt på de fremmedsprog som
skal hjælpe os i det nye sam-
fund.

Strategi for øget sproglig
bevidsthed
Som et led i en fortsat diskus-
sion, vil jeg gerne fremlægge 10
radikale forslag som en begyn-
delse til en langsigtet strategi
for at øge den sproglige be-
vidsthed.

1. En afskaffelse af taxame-
tersystemet! Den for fremmed-
sprogene ufordelagtige ratio
mellem STÅ-produktion og
lærerressourcer ændres radi-
kalt, således at reduceringen af

lærerkræfter ved Københavns
Universitet stoppes.

2. En stor satsning på efter-
uddannelse indenfor fremmed-
sprog i alle organisationer og
lærergrupper.

3. En særlig bevilling til del-
tidslærerne som i en lang række
år har arbejdet hårdt mod be-
skeden løn og uden rigtige pen-
sionsordninger.

4. Endnu mere støtte til
ph.d.-stipendier. I følge presse-
meddelelsen fra Statens Huma-
nistiske Forskningsråd den 19.
november er der i perioden
1998-2006 på landsplan et be-
hov for en produktion af 1000
forskere med en humanistisk
ph.d. - grad.

5. Mere tiltro og støtte til ud-
dannelse inden for Åbent Uni-
versitet.

6. Mere støtte til nye tiltag
som masteruddannelser og
web-kurser i en international
sammenhæng. En åben diskus-
sion af muligheden for at un-
dervisningsforløb i fremtiden
skal betales for, som f.eks. Jens
Rahbek Rasmussen foreslår i
Weekendavisen den 3. novem-
ber.

7. Et tidligere fremragende
forslag fra professor Per Øhrga-
ard, Germansk Institut, om at
gøre fremmedsprog obligato-
risk som enten hovedfag eller
tilvalgsfag på BA-studiet har nu
aktualitet igen.

8. Hvis et nyt forslag om Eu-
ropa-studier snart kommer, er
det oplagt at gøre et eller to
fremmedsprog obligatoriske.

9. Opret et nyt stort Langua-
ge Center på det nye KUA, hvor
al ekstern fremmedsprogsud-
dannelse samles.

10. Øget sproglig bevidsthed
på alle niveauer i det danske
samfund - fra folkeskolens
første klasse til akademisk for-
skerniveau. ■

Professor Arne Zettersten, 
Engelsk Institut, Medlem af det
Humanistiske Fakultetsråd.

DELTAG I DEBATTEN

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

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

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

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

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

Deadline: se kolofonen på side 2.
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IUniversitetsavisen nummer
17 bragtes en særdeles in-
teressant og inspirerende

artikel af Ove Nathan om ato-
mernes forunderlige verden. 
En af artiklens hovedpersoner,
Max Planck, beskriver sig selv
som “et fredeligt menneske der
holder sig fra tvivlsomme even-
tyr”, men som alligevel i despe-
ration forsøgte sig med en ny
hypotese.

Under en middag med en
gammel husven (Steffen Ander-
sen) forleden fortalte han mig
følgende historie: 

Omkring århundredeskiftet
gjorde SA’s bedstemor tjeneste

på en kro. Skæbnen ville at
Max Planck gjorde ophold på
denne kro, og tilsyneladende
udvikledes en tættere relation.
Faktum er at SA’s far blev født i
det følgende år. Max Planck var
rejst tilbage til Tyskland, men
han betalte troligt penge til
drengens opvækst. Som det var
almindeligt på den tid holdt
man tæt med sådanne forhold,
og drengen fik snart en reserve-
far. 

Max Planck betalte dog fort-
sat til drengens uddannelse, og
han endte med at blive kemi-in-
geniør. Dette bekræfter histori-
ens troværdighed, idet en fami-

■  A N E K D OT E  O M  M A X  P L A NC K

Ikke blot kvante-
fysikkens faderKøbenhavns Universitet

har igen holdt årsfest.
Festligt, flot, højtideligt

og en god tradition at have på
et gammelt universitet. Det er
flot at regentparret sætter tid af
til at deltage, og det er festligt
når universitetets ledende per-
soner kommer i deres kæder og
kapper, det er højtideligt med
kor og orkestre, og det er en
god anledning til at hædre
æresdoktorer og medaljevinde-
re. Det Kongelige Teater om af-
tenen er en fornem afslutning
på dagen. Udelukkende positi-
ve oplevelser.

Men så er det pokkers ærger-
ligt at der er noget som virker
helt forkert.

Nogle af de prominente per-
soner som på skift talte for
æresdoktorerne, gjorde det på
engelsk, og det gjorde de ikke
godt nok. Måske ønskede de at
sige for meget på for kort tid,
måske er deres sproglige fær-
digheder ikke solide nok. Re-
sultatet var staccato med af-
snuppede ord og i store træk
uforståeligt. Hvorfor kan man
ikke holde talen på dansk og

udlevere teksten 
oversat til modta-
geren? Det gøres ved andre 
lige så højtidelige lejligheder.

Og så er det yderst pinligt 
at der er nogen som falder i
søvn, især da når de 
sidder på forreste 
række lige foran regentparret. 
Kunne det ikke arrangeres 
således at i det mindste de for-
reste rækker er besat med per-
soner som kan holde sig vågne i
den relativt korte tid som højti-
deligheden varer?  ■

Anker Hoch, chefkonsulent, 
Tilmeldingssekretariatet

■  S Ø V N P RO B L E M E R

En flot årsfest, men...

lancen, er det måske ikke så
vigtigt for forskeren at vide
hvad videnskab er for at kunne
bedrive videnskab” (side 10).

Ingen forstand på filosofi
Jeg tilslutter mig fuldkommen
Naurs synspunkt, jeg mener ba-
re ikke at han har en snus for-
stand på filosofi - det er ikke
derfor han har ret. 

Naur har ikke forstået at filo-
sofi ikke er en videnskab fordi -
i modsætning til næsten alle an-
dre fag på universitetet - erfa-
ring ingen afgørende rolle spil-
ler for om et filosofisk stand-
punkt er korrekt. Filosofi skal
tage hensyn til erfaring, men da
filosofien beskæftiger sig med
ting som går bag om menne-
skets erfaring, med de logiske,
kognitive og normative betin-
gelser for erfaringen, og der-
med videnskaben, kan den na-
turligvis ikke selv appellere til
de metoder og teorier den un-
dersøger. 

Naur har heller ikke forstået
at filosofi ligesom videnskaber-
ne har udviklet en række begre-
ber som den bruger til at begri-
be verden med, herunder vi-
denskaberne. Fysikken har si-
ne, datalogien sine, og så vide-
re. Ofte kan disse begreber ikke
bruges uden for de meget
snævre emner og fænomener
de er udviklet til at forstå. Vær-
dien af den filosofiske rede-
gørelse for videnskaberne af-
gøres derfor heller ikke ud fra
om beskrivelsen genfindes i vi-
denskaberne. For gør man det,
taler vi ikke længere om viden-
skab.

Det er alligevel rimeligt at
forskerne lærer noget om filo-
sofiens måde at se på videnska-

Den mangeårige profes-
sor i datalogi ved
Københavns Universi-

tet, Peter Naur, har et stort
horn i siden på filosofien. Han
har i længere tid søgt at skabe
lydhørhed for sin harme ved at
udgive en bog med titlen Antifi-
losofisk Leksikon og skrevet fle-
re indlæg her i Universitetsavi-
sen. Han bryder sig simpelthen
ikke om at filosofferne fortæller
ham og andre videnskabsfolk
hvad videnskab er. 

Naur har opdaget at filosof-
fer bruger ord som ‘deduktiv
metode’, ‘erkendelsesteori’, ‘fal-
sifikation’, ‘formel logik’, ‘fæno-
menologi’, ‘paradigme’, ‘reduk-
tionisme’, ‘strukturalisme’, ‘vi-
denskabsteori’, ‘videnskabelig
metode’, ‘videnskabelig sand-
hed’ og ‘videnskabelig bevis’, og
så med stor skarpsindighed lagt
mærke til at disse udtryk ikke
har betydning for hans daglige
arbejde som datalog. For nu at
være helt sikker på at have gjort
en stor videnskabelig opdagel-
se, har han for en sikkerheds
skyld spurgt kollegaerne om
deres erfaringer med den for-
førende og lemfældige filosofi.

I sidste nummer af Universi-
tetsavisen sætter han så sit be-
rømte venstre hook ind. Sekun-
deret af Erik Frøkjær, en anden
datalog, har han kontaktet
samtlige 240 professorer ved
Københavns Universitet og
spurgt om ovennævnte filoso-
fiske udtryk har haft betydning
for dem i deres arbejde. 80 
svarede tilbage, og af dem sag-
de halvdelen at disse ord ingen
forbindelse havde med deres 
videnskabelige aktivitet. 
Altså blot 40 ud af 240 profes-
sorer har afvist at disse filoso-

fiske ord havde nogen rele-
vans.

Ingen tvivl: Vundet på tek-
nisk knock-out. Stur, stur vi-
denskab.

Alle kan cykle 
– men hvorfor?
Jeg er ikke forbavset over resul-
tatet, jeg vil endda give alle ret
som påstår at filosofien ikke
spiller nogen rolle i deres vi-
denskabelige arbejde.

Jeg har lige udgivet en bog,
Athenes kammer – En filosofisk
indføring i videnskabernes
enhed, Høst & Søn, 2000, hvori
Naur kan finde alle disse ord
som han hader at filosofferne
bruger. Jeg er sikker på at hvis
han læser den, vil han opdage
at det ikke står helt så slemt til
med filosofien som han tror.
Lad mig citere lidt af hvad jeg
skriver om forskerens forhold
til videnskabsfilosofien: 

“Endnu vigtigere er det at
forskerne ikke kun ved noget
om det faglige indhold af deres
egen disciplin, men også ved
noget om hvad videnskab er -
hvad der kendetegner viden-
skaberne som erkendelse. For
selv om man ved noget om fy-
sik, biologi, økonomi eller filo-
logi, behøver man ikke at vide
meget om hvad videnskab ge-
nerelt drejer sig om, og hvor-
dan videnskab udøves. 

At arbejde med et bestemt
fags problemer udvikler sig til
en praktisk faglighed som kan
sammenlignes med evnen til at
køre på cykel. De fleste kan
cykle uden at kunne fortælle
hvorfor de kan cykle. Og lige-
som det ikke er afgørende for
cyklisten at kunne redegøre for
de fysiske love for at holde ba-

■  F I L O S O F I -V R Ø V L  2

Av for Naur

Jeg har skrevet det før, og
jeg skriver det gerne igen.
Det er al ære værd at Peter

Naur vil diskutere filosofiens
betydning og stilling i samfun-
det. Men der kan ikke komme
en diskussion i gang før Peter
Naur erkender at hans ‘antifilo-
sofi’ er en filosofisk retning i sig
selv. 

Og hans billige forsøg på at
slå mønt af den mere og mere
farceagtige Dan Zahavi-sag i
Universitetsavisen nr. 18 hvor
han sammen med Erik Frøkjær
fra RUC fremlægger såkaldt vi-
denskabeligt materiale om filo-
sofiens negative omdømme og
ikke-eksisterende betydning i
samfundets udvikling, er
tåkrummende pinligt.

Det materiale der er fremlagt
i Universitetsavisen, er i hvert
fald ikke overbevisende ud fra
en kritisk synsvinkel – faktisk
ville det næppe bestå en eksa-
men ved hverken Københavns
Universitet eller RUC (håber jeg
da). Det er så tydeligt drejet i
én retning at det ikke tæller
som andet end propaganda.

At der er brug for en diskus-
sion om filosofiens forhold til
samfundet viste forårets debat
her i Universitetsavisen, og det

er blevet skåret ud i pap for os
af Dan Zahavi-sagen. 

Men altså, diskussion kan
der ikke være tale om når man
hælder lort i hovedet på folk,
Peter Naur. Undskyld mig me-
get, men sådan har jeg det i
hvert fald. ■

Søren Skriver Tillisch,
stud.mag., klassisk arkæologi

Svar
Det Søren Tillisch skriver, har
ikke noget at gøre med det ar-
bejde med titlen ‘Philosophical
Locutions in Scientific and
Scholarly Activity’ vi har publi-
ceret på internettet og omtalt i
Universitetsavisen nummer 18. 

Som det allerede fremgår af
titlen og det korte resumé af vo-
res arbejde, har vi ikke heri be-
skæftiget os hverken med no-
gen Dan Zahavi-sag eller med
det Tillisch betegner filosofiens
negative omdømme og ikke-ek-
sisterende betydning i samfun-
dets udvikling. Og intet af det
Tillisch skriver, har nogen rela-
tion til det vi fremlægger i vores
arbejde. Vi har derfor ingen an-
ledning til at sige mere derom.

Peter Naur og Erik Frøkjær.

■  F I L O S O F I -V R Ø V L  1

Nauragtig 
propaganda

berne fordi det giver dem
større selvforståelse når den
enkelte kan se og forstå lighe-
derne og forskellene til andre
videnskaber, til andre former
for erkendelse. En person som
ved hvorfor han kan cykle, ved
noget mere end når han blot
ved at han kan cykle. Så sim-
pelt er det. 

Naur kan være nok så sur på
filosofien, han kan i raseri
fortsætte med at slå huller i luf-
ten, men andre behøver ikke at
tage kampen alvorligt. Han får
ikke ram på filosofiens mulig-
heder og grænser. ■

Jan Faye, dr.phil., lektor 
i filosofi.

Svar
Trods flere gennemlæsninger af
Jan Fayes indlæg er det ikke
lykkedes os at forbinde noget
klart sammenhængende syns-
punkt med hele den første halv-
del. Denne del bringer en ræk-
ke drastiske, men ved nærmere
eftersyn uklare bemærkninger
som har en spinkel forbindelse
til vores nyligt publicerede ar-
bejde, og slutter så ganske
overraskende med at sige at
“jeg tilslutter mig fuldkommen
Naurs synspunkt”.

Den sidste halvdel udtaler sig
om hvad filosofi er for noget,
og om hvad den ene af os efter
Fayes opfattelse ikke har for-
stået derom. Herom har vi ikke
i vores nye arbejde gjort noget
som helst gældende. Fayes be-
mærkninger i denne del af ind-
lægget er således irrelevante
for dette arbejde.

Peter Naur og Erik Frøkjær.

lie af beskedne kår næppe ville
have haft råd til studiet. Først
efter reserve-faderens død et
par generationer senere blev
den rette sammenhæng afslø-
ret.

Noget tyder derfor på at Max
Planck både i sit videnskabelige
liv og i sit privatliv var langt
mere eventyrlysten end histori-
en husker ham. ■

David Pisinger, lektor, 
Datalogisk Institut.

D E BAT ▼

DTU favoriseres
Universiteterne skal konkurrere, fordi det fremmer kvaliteten af uddannelse og forskning.

Det har længe været dansk forskningspolitik. Men med den nye lov om selveje på Dan-

marks Tekniske Universitet (DTU), som forskningsminister Birte Weiss (S) netop har fremsat

i Folketinget, favoriserer regeringen et universitet og hindrer fair konkurrence, mener uni-

versiteterne.

Artikel i Information d. 28. november 2000
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Navne

▼ Udnævnelser

Lars Bøtter-Jensen

– er den 17. november konfere-

ret den naturvidenskabelige

doktorgrad ved Det Naturvi-

denskabelige Fakultet.

▼ Tiltrædelser

Eigil Friis-Christensen

Nuv. direktør for dansk Rum-

forskningsinstitut tager fat på

sin anden periode som adjun-

geret professor ved Geofysisk

Institut på Det Naturvidenska-

belige Fakultet. Hans under-

søgelser af solens mulige ind-

flydelse på Jordens klima vakte

stor opmærksomhed, og Friis-

Christensen var en af hoved-

kræfterne bag den meget om-

diskuterede Ørsted-satellit,

Danmarks første i det ydre

rum.  Eigil Friis-Christensen er

medforfatter på mere end 110

artikler i internationale tids-

skrifter, og har været inviteret

som gæsteforsker ved adskilli-

ge store forskningsinstitutio-

ner i USA og Rusland. Han har

været medlem af det euro-

pæiske rumorganisation ESA,

og har modtaget priser som Ib

Henriksens forskningspris i

1995. I 1996 blev han valgt til

medlem af the Royal Astrono-

mical Society i London.

Eigil Friis-Christensen holdt sin

tiltrædelsesforelæsning med

titlen Space Weather: Planet

earth in the Heliosperic En-

vironment den 22. november.

▼ Afskedsreceptioner

Seniorforsker Børge Bakken,

NIAS

Asien-instituttet, kinesisk afde-

ling er vært ved en afskedsre-

ception den 8. december kl. ca.

15.00 i Leifsgade 33, 5. sal. Bør-

ge Bakken holder sin afskeds-

forelæsning samme dag kl.

13.15 med titlen: Politi og

røvere i Kina: En absurd fortel-

ling om korrupsjon og kon-

trakter.

▼ Prisuddelinger

Professor Morten Søndergaard,

Ferskvandsbiologisk Laborato-

rium

– har ved Wonderful Copenha-

gens kåring af ‘Årets Kongres-

vært’ modtaget ‘hædrende

omtale’ og en pris på kr. 7.000.

Morten Søndergaard modtog

prisen den 13. november for

sin indsats for at få kongressen

“Summer meeting of the

American Society of Limnology

and Oceanography” (5.-9. juni

2000) til København til trods

for at kongressen tidligere kun

har været afholdt i USA.

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.

Area: Copenhagen

Period: From January to July

2001.

Size: Room.

Equipment: Preferably furnished.

Tenant: Female Italian guest stu-

dent.

Rent: Max. kr. 2.200 per month.

Contact: Iris Tappeiner, e-mail:

iris70@interfree.it, tel. 0039

3475 260188. 

Area: Copenhagen

Period: From January to the end

of August 2001.

Size: Room.

Tenant: Female Italian guest stu-

dent.

Rent: Max. kr. 2.200 per month.

Contact: Ulrike Seir, e-mail: 

slelena@hotmail.com, 

tel. 0039 3394 397387.

Område: København

Periode: År 2001, senest pr. 

1/3-01.

Beboer: Ung svensk forsker. 

Kontakt: E-mail: per.hyen-

strand@ebc.uu.se, tlf. 0046

1825 5276, el. Kirsten Christof-

fersen, Freshwater Biology 

Laboratory, tlf. 4824 2470-612,

e-mail:

Kchristoffersen@zi.ku.dk.

Område: København el. omegn

Periode: Pr. 1/1-01.

Størrelse: Lejlighed el. hus.

Beboer: To voksne og et barn.

Kontakt: Hanus Kamban, tlf.

3879 7172.

Område: København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Ansat ved KU.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Indskud: Maks. kr. 100.000.

Kontakt: Mads Møller, tlf. 

2732 5687/3254 6901, e-mail:

mmo@adm.ku.dk.

Area: Copenhagen

Period: From January to June

2001.

Size: Room.

Equipment: Preferably among

other students.

Tenant: Female English guest stu-

dent. 

Contact: Emily, e-mail:

emily.a.donovan@stud.man.ac.

uk, tel. 0161 224 8202.

Area: Copenhagen

Period: From 1/3-01 for at least

1/2 year.

Size: 2-3 roomed apartment.

Tenant: German PhD.-student

with family.

Contact: Elmarn Saathoff, e-mail:

saa@bilharziasis.dk, tel. 

+49 202 260 4991.

Område: København og omegn

Periode: Snarest for 1-3 år.

Størrelse: 1-2 vær. lejlighed.

Beboer: Udenlandsk ph.d.-stude-

rende.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md.

Kontakt: Peter Andreasen, e-

mail: pandr@math.ku.dk, tlf.

3539 5907/2681 5907.

Område: City

Periode: Pr. 1/1-01 for en længere

periode.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Gæsteforsker, ikke-ryger.

Kontakt: E-mail:

cfh@dlc.ku.dk/kb@dlc.ku.dk,

tlf. 3814 2648.

Område: København

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Beboer: Kvindelig stud., ikke-ry-

ger.

Kontakt: Camilla, tlf. 2258 6658.

Område: Hørsholm og omegn

Periode: Fra 1/8-01 for 1 år.

Størrelse: Hus m. have el. stor lej-

lighed.

Beboer: Gæsteforsker m. familie.

Kontakt: Vivi Arp, tlf. 3532 0784,

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

Område: København og omegn

Størrelse: Lejlighed, gerne 3 vær.

Beboer: Kvindelig ph.d.-stud. m.

familie.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Kirsten Brix, tlf. 3879

7172/3532 9300.

Område: København

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

1/2 år.

Størrelse: 2 vær. lejlighed.

Beboer: To gæstestud., ikke-ryge-

re. 

Husleje: Maks. ca. kr. 3.000 pr.

md.

Kontakt: Britt Nielsen, 

tlf. 3324 5835.

▼ Boliger udlejes

Område: Nørrebro

Periode: Fra 1/2-01 til 1/9-01.

Størrelse: 3 vær. lejlighed, 

85 kvm.

Udstyr: Møbleret, altan.

Beboer: Ikke-rygere.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Kontakt: Maria el. Morten, 

tlf. 3581 2132, e-mail: 

mariamolde@12move.dk.

Område: Vesterbro

Størrelse: Deling af butikslejlig-

hed. 

Beboer: To studerende der skri-

ver speciale el. mangler studie-

plads.

Husleje: Ca. kr. 550 pr. md. pr.

person ekskl. el/varme. 

Kontakt: Morten Poulsen, tlf.

3323 9090 el. Jakob Andersen,

tlf.  3325 5870. 

Area: Vesterbro, Near Enghave

plads

Size: 2 roomed apartment with

bathroom/kitchen.

Equipment: Fully furnished. 

Tenant: Visiting non-smoking

teacher or the like, max 2 per-

sons.

Rent: Kr. 4.500 per month all incl. 

Deposit: Kr. 9.000.

Contact: Peter Kofoed, e-mail:

Peterk@mdb.ku.dk, tel. 

3536 9099.

Område: City, Studiestræde

Periode: Efter aftale fra 1/1-01.

Størrelse: 2 etager, 75 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. kabel

TV og vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Tlf. 3393 3042, e-mail:

hdpaudel@hotmail.com.

Area: Vanløse

Period: From 1/1 or 1/2-01 unter-

minated.

Size: Villa-apartment, 3 rooms,

100 sqm.

Equipment: Fully furnished, gar-

den.

Rent: Kr. 7.000 per month incl. all

but TV and phone.

Contact: rydh@vivit.dk, tel. 

3874 6661.

Område: Indre Østerbro

Periode: Fra 1/2 til 30/9-01.

Størrelse: Lejlighed, 57 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toilet

og køkken.

Husleje: Kr. 4.800 pr. md. inkl. el,

vand og varme.

Kontakt: E-mail: sissek@unis.no.

Område: Frederiksberg

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

Størrelse: 3 vær. lejlighed.

Udstyr: Møbleret med toilet, køk-

ken og vaskemaskine.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md.

Depositum: Kr. 4.000.

Kontakt: Dagmar Krøyer, e-mail:

dkroeyer@hotmail.com, tlf.

3888 9608.

Område: Frederiksberg 

Periode: Fra 1/1 til 1/4-01 med

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Værelse (22 kvm.) i bo-

fællesskab.

Beboer: Kvindelig stud. el.lign.

Husleje: Kr. 2.260 pr. md.

Depositum: Kr. 7.500.

Kontakt: Tlf. 3379 4045

. 

Kollegier

Ekstraordinært optag på

Regensen

Periode: Der bliver et antal kolle-

gieværelser ledige. 

Målgruppe: Ansøgeren må have

taget eksaminer svarende til 2

års normeret studietid ved KU

el. DTU. med min. 8 i gennem-

snit.

Der lægges særlig vægt på

ansøgerens sociale og økono-

miske forhold. Særligt optagel-

sesberettigede er grønlændere

og færinger. 

Husleje: Kr. 1.150 pr. md. inkl. tlf.

Derudover et bidrag på kr. 75

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Der benyttes ansøg-

ningsskema.

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/12-00. 

Stillinger 

▼ Teologi

Fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslås herved følgen-

de eksterne lektorater, under-

visningsassistentstillinger m.v.

til besættelse i forårssemestret

2001. Ansøgerne skal oplyse

om hovedstilling haves, da stil-

lingsbesættelse med ansøgere

uden hovedstilling vil blive fo-

retrukket. Evt. ansættelse ved

andet studienævn på KU skal

oplyses.

Eksterne lektorer 
– vikariater 
Sted: Institut for Bibelsk Eksege-

se.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse af undervisningen i

en gennemgang af Thomas-

evangeliet.

Omfang: 2 timer/uge i 13 uger -

svarer til 91 arbejdstimer. 

Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse af undervisningen i

øvelse over Augustins opfattel-

se af nåde og retfærdiggørel-

se.

Omfang: 3 timer/uge i 13 uger

og svarer til 91 arbejdstimer. 

Sted: Institut for Systematisk Teo-

logi.

Indhold: Øvelse over et klassisk

dogmatisk emne eller et klas-

sisk dogmatisk værk.

Omfang: 2 timer/uge.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk eksamen og videregåen-

de videnskabeligt arbejde samt

undervisningserfaring.

Ansøgning: Indehl. dokumenta-

tion for relevante faglige kvali-

fikationer og oplysninger om

tidligere undervisningsvirksom-

hed.

Sendes til: Studieleder Peder Nør-

gaard-Højen, Købmagergade

46, 1150 Kbh.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se Vej-

ledning i Det Teologiske Stu-

dium på www.teol.ku.dk. el.

kontakt Studienævnskontoret,

tlf. 3532 2606.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Bibelsk eksege-

se. 

Indhold: Gammel Testamente,

øvelse over Jødisk-Hellenistisk

litteratur. 

Indhold: Tekstgennemgang af

salmer.

Omfang: 2 stillinger a 2 timer/

uge.

Sted: Institut for Systematisk Teo-

logi. 

Indhold: Dogmatik øvelse over

en klassisk eller aktuel økume-

nisk-teologisk problemstilling.

Ansøgere bedes fremsende

forslag til undervisningsplan.

Indhold: Øvelse over et klassisk

dogmatisk emne eller et klas-

sisk dogmatisk værk. Ansøgere

bedes fremsende forslag til un-

dervisningsplan. 

Stillingen kan også søges som

eksternt lektorat

Indhold: Etik og Religionsfilosofi

- øvelse over et centralt etisk

eller religionsfilosofisk emne.

Ansøgere bedes fremsende

forslag til undervisningsplan.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi

II på grunduddannelsen.

Omfang: 3 stillinger a 2

timer/uge og 1 stilling a 5 ti-

mer/uge.

Ansøgninger: Indehl. dokumen-

tation for relevante faglige

kvalifikationer og tidligere un-

dervisningsvirksomhed. 

Sendes til: Studieleder Peder Nør-

gaard-Højen, Købmagergade

46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Se Vej-

ledning i Det Teologiske Stu-

dium på www.teol.ku.dk el.

kontakt Studienævnskontoret,

tlf. 3532 3606.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning af studerende på

overbygningsuddannelsen i al-

men salmehistorie med særlig

henblik på dansk salmehisto-

rie. 

Kvalifikationer: Ud over relevant

akademisk eksamen kræves vi-

deregående videnskabeligt ar-

bejde samt undervisningserfa-

ring.

Omfang: 3 år fra 1/2-01 til 31/1-

04. 2 undervisningstimer/uge i

13 uger.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed. Bilagt publikationsli-

ste over videnskabelig produk-

tion. Med *-markering af hvil-

ke arbejder ansøgeren ønsker

at påberåbe sig med henblik

på bedømmelsen af sine viden-

skabelige kvalifikationer.           

Sendes til: Studieleder, lektor

Peder Nørgaard-Højen, Studie-

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet

med formidling af boliger til gæsteforskere og

gæstestuderende. Boligannoncer må kun indrykkes

én gang.
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nævnet for Teologi, Købma-

gergade 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Peder Nørgaard-Højen, tlf.

3532 3660.

▼ Jura

Lektor i retsvidenskab
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: EU-ret.

Kvalifikationer: Kvalifikationsni-

veauet for lektorer skal svare

til det der kan opnås på grund-

lag af ansættelse som adjunkt,

men vil kunne være opnået på

anden måde. Det forudsættes

at ansøgeren har dokumente-

ret videnskabelig produktion

på internationalt niveau. Se i

øvrigt stillingsstrukturcirku-

læret.  

Ansøgningsfrist: 12/1-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Samfundsvidenskab

Fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslås herved følgen-

de eksterne lektorater, under-

visningsassistentstillinger m.v.

til besættelse i forårssemestret

2001. Ansøgerne skal oplyse

om hovedstilling haves, da stil-

lingsbesættelse med ansøgere

uden hovedstilling vil blive fo-

retrukket. Evt. ansættelse ved

andet studienævn på KU skal

oplyses.

Hjælpelærere
Sted: Under Økonomisk studie-

nævn.

Indhold: 1.årsprøve: National-

økonomi, øvelser; Erhvervsøko-

nomi, øvelser. 2.årsprøve: Mi-

kroøkonomi, øvelser. 3.års-

prøve: Industriøkonomi, øvel-

ser; Empirisk metode, øvelser;

Mikro grundfag, øvelser. Kan-

didatdel: Spilteori, øvelser –

undervisningen udbydes på en-

gelsk.

Ansøgninger: Indehl. oplysninger

om evt. hovedstilling og fagli-

ge og pædagogiske kvalifika-

tioner. 

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 1455

Kbh. K. Ansøgningsfrist: 

14/12-00, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Undervisningsassistenter
Sted: Under Økonomisk studie-

nævn, politstudiet.

Indhold: 1. årsprøve: Erhvervs-

økonomi; Samfundsbeskrivelse;

Matematik (ansøgere med

gymnasieerfaring eller med er-

faring i undervisning af økono-

mer foretrækkes). 2. årsprøve:

Makro; Teoretisk statistik. 3.

årsprøve: BA-projektvejled-

ning. Økonomisk øvelse på

kandidatdelen: Videregående

Erhvervspolitik; Globalisering

og lokalisering af økonomisk

aktivitet.

Ansøgning: Indehl. oplysning om

hovedstilling haves og om fag-

lige og pædagogiske kvalifika-

tioner.

Sendes til: Økonomisk studie-

nævn, Studiestræde 6, 2., 1455

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 8/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Hanne

Bengtsson, tlf. 3532 3050.

Eksternt lektorvikariat i
Offentlig udgiftspolitik 
Sted: Økonomistudiets kandidat-

del.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse, evalueringer

samt specialevejledning i Of-

fentlig udgiftspolitik.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed,

praktisk erhvervserfaring og

undervisningsmæssige kvalifi-

kationer.

Til besættelse: 1/2-01 for 6 md.

Omfang: Min. 225 timer i forårs-

semestret 2001. Frigørelsesat-

test indføjes automatisk i

ansættelsesbrevet.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og publikationsliste

over videnskabelig produktion.

Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Insti-

tut, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 8/12-00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050.

Eksterne lektorer
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Et antal lektorater i in-

ternational politik med under-

visning på overbygningen. Des-

uden undervisning på grund-

uddannelsen med 2 el. 4 ti-

mer/uge. (Fagkoordinator Mar-

lene Wind, tlf. 3532 3429).

Et antal lektorater i statskund-

skab med undervisning på

overbygningen. Desuden un-

dervisning på grunduddannel-

sen med 2 el. 4 timer/uge.

(Fagkoordinator Henrik Bang,

tlf. 3532 3370).

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen samt yderligere

kvalifikationer, specialer og

kundskaber, særlig praksiserfa-

ring og undervisningserfaring.

Ansøgning: Indehl. publikations-

liste over videnskabelig pro-

duktion. Stiles til rektor.

Sendes til: Studielederen, Institut

for Statskundskab, Rosenborg-

gade 15, 1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Henven-

delse om de enkelte stillinger

bedes rettet til fagkoordinato-

rerne, se ovenfor.

Instruktorstillinger
Sted: Ved Studienævnet for

Statskundskab.

Indhold: Et antal instruktorer til

Politisk teori og idehistorie. Fa-

get består ud over holdtimerne

af forelæsninger, og instrukto-

rerne skal deltage i faste

ugentlige koordinations- og

vejledningsmøder med fore-

læseren. 

Kvalifikationer: Ansøgere med

interesse for politisk teori

og/eller relevant undervis-

ningserfaring foretrækkes. 

Omfang: 2 timer/uge i 14 uger i

et semester.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Jens Hoff, Institut for Stats-

kundskab, Rosenborggade 15,

1130 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Fag-

koordinator Per Mouritsen, tlf.

3532 3439, e-mail:

pm@ifs.ku.dk.

Eksternt lektorat i
GIS/Geoinformatik 
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Primært undervisning

på Geoinformatik-bachelorlini-

en som fokuserer på teoretiske

og praktiske aspekter vedr. an-

vendelse af GIS, remote sen-

sing og generel databehand-

ling.  

Kvalifikationer: Dokumenteret

formidlingserfaring og evne til

selvstændig tilrettelæggelse af

undervisningsforløb. Kendskab

til et el. flere af software-syste-

merne: Arcview, Arc/Info, GIS-

applikationsprogrammering

(pt. Avenue), SPSS (eller evt.

SAS). Gerne et bredt kendskab

til GIS-anvendelse. 

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: 25-50 undervisningsti-

mer/semester. 

Ansøgning sendes til: Geografisk

Studienævn, Geografisk Insti-

tut, Øster Voldgade 10, 1350

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Geogra-

fisk Studienævn, Studieleder

Sten Engelstoft, tlf. 3532 2565,

e-mail: se@geogr.ku.dk el. lek-

tor Lasse Møller-Jensen, tlf.

3532 2566, e-mail:

lmj@geogr.ku.dk.

Instruktorer
Sted: Ved Studienævn for Mate-

matiske fag.

Indhold: Ved bachelorkurserne

FM 0-S, Mat 2AL, 2DD, 3MI,

3AN, 3GE, F1, 2SS, Stat 0, 1, 2,

Økonomi 1, Makroøkonomi 1,

Operationsanalyse, Investe-

rings- og finansieringsteori.

Ansøgning: Skemaer fås hos stu-

dienævnets sekretærer, se ne-

denfor.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnets sekretærer, Universi-

tetsparken 5, 2100 Kbh. Ø. 

Instruktorer
Sted: Kemisk Institut.

Kvalifikationer: Ansøgere skal

have bestået kurser svarende

til min. 3 års kemi-studium.

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: 100 timer. 

Ansøgning: Skema kan fås på

H.C. Ørsted Instituttet, Kemi-

studienævnets kontor, lok.

B204. 

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Axel Hunding, tlf. 3532 0223,

e-mail: axhun@osc.kiku.dk.

▼ Sundhedsvidenskab

Kliniske lærere i almen
medicin (tutorlæge)
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Almen

Medicin.

Indhold: Undervisning i tidlig pa-

tientkontakt på 2. semester

og/eller praktikantundervis-

ning på 13. semester.

Kvalifikationer: Alment praktise-

rende læge med egen praksis.

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: Der er indtil 250 stillin-

ger som klinisk lærer i almen

medicin (tutorlæge) ledige.

Stillingerne er treårige med

mulighed for genansættelse.

Ansøgningsfrist: 18/12-00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stillinger/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslås herved følgen-

de eksterne lektorater, under-

visningsassistentstillinger m.v.

til besættelse i forårssemestret

2001. Ansøgerne skal oplyse

om hovedstilling haves, da stil-

lingsbesættelse med ansøgere

uden hovedstilling vil blive fo-

retrukket. Evt. ansættelse ved

andet studienævn på KU skal

oplyses.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi & Genetik.

Indhold: Varetagelse af teoretisk

og praktisk undervisning i bio-

kemi, cellebiologi el. kemi.

Ansøgning: Skema fås på ne-

denstående adresse. Første-

gangsansøgere bedes ved-

lægge CV.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Institut for Medicinsk Biokemi

& Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

tets Studiesekretariat, lok.

6.1.6, tlf. 3532 7175, e-mail:

aan@imbg.ku.dk.

Eksterne lektorater 
i almen medicin
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, afd. for Almen Me-

dicin.

Indhold: Selvstændig tilrette-

læggelse og gennemførelse af

undervisning i almen medicin.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

datuddannelse, klinisk erfaring

inden for fagområdet samt un-

dervisningsmæssige erfaringer

og kvalifikationer.

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: Indtil 13 lektorater med

et timetal på min. 100 og

maks. 500 timer/undervisnings-

år i 3 år. 

Ansøgningsfrist: 18/12-00, kl.

12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Eksternt lektorat i 
medicinsk sociologi
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab

Indhold: Medicinsk sociologi med

tilknytning til bachelor- og

kandidatuddannelsen i folke-

sundhedsvidenskab. Undervis-

ning for studerende på tredje

studieår ved FSV-studiet, samt

deltagelse i eksamensarbejdet

og bidrag til fagets udvikling.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, erfaring med un-

dervisning i faget el. beslægtet

disciplin på universitetsniveau,

erfaring med forebyggende og

sundhedsfremmende arbejde

samt videnskabeligt arbejde in-

den for medicinsk sociologi,

samfundsmedicin el. tilsv. 

Til besættelse: Snarest muligt

Omfang: Min. 100 og maks. 500

timer/undervisningsår i 3 år. 

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed samt publikationsliste

over videnskabelig produktion.

Stiles til Rektor.

Sendes til: Studieleder Tavs Fol-

mer Andersen, Afd. for Sund-

hedstjenesteforskning, Institut

for Folkesundhedsvidenskab,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 20/12-00, kl.

12.00. 

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Epide-

miologi.

Indhold: Undervisning i epide-

miologi på medicinstudiets 3.

semester.

Omfang: Stillingerne indebærer

ca. 20 konfrontationstimer for-

delt over hele semestret.

Ansøgninger sendes til: Afde-

lingsleder Elsebeth Lynge, Af-

deling for Epidemiologi, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab, Københavns Universitet,

Panum Instituttet, Blegdamsvej

3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 17/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

ku.dk/led/stillinger.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin og Psykosocial Sund-

hed. 

Indhold: Undervisning i medi-

cinsk sociologi på medicinstu-

diet.

Omfang: Stillingerne indebærer

ca. 60 konfrontationstimer (fra

primo februar til ultimo april

2001). 

Ansøgninger sendes til: Afde-

lingsleder Lars Iversen, Afde-

ling for Social Medicin og Psy-

kosocial Sundhed, Institut for

Folkesundhedsvidenskab,

Københavns Universitet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 17/12-00, kl.

12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

▼ Humaniora

Fællesopslag
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslås herved følgen-

de eksterne lektorater, under-

visningsassistentstillinger m.v.

til besættelse i forårssemestret

2001. Ansøgerne skal oplyse

om hovedstilling haves, da stil-

lingsbesættelse med ansøgere

uden hovedstilling vil blive fo-

retrukket. Evt. ansættelse ved

andet studienævn på KU skal

oplyses.

Undervisningsassistent
Sted: Slavisk Studienævn, Øst-

europainstituttet.

Indhold: Polsk sprogfærdighed.

Til besættelse: Pr. 1/2-01

Omfang: 6 timer/uge i foråret

2001.

Sendes til: Studieleder Hans Bag-

ger, Slavisk Studienævn, Øst-

europainstituttet, Snorresgade

17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 18/12-00, kl.

14.00.

Yderligere oplysninger: Krzysztof

Stala, tlf. 3532 8539.

Bigband-leder
Undervisningsassistent
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Leder af Musikvidenska-

beligt Instituts bigband MI22.

Kvalifikationer: Dokumentation

af erfaringer med ledelse af

bigbands med tilsvarende ni-

veau og funktioner.

Til besættelse: Pr. 1/02-01.

Skrive-
interesseret?

Skriv om alle facetter af

samfunds- og studieliv for

DJØFs studenterblad

Stud.Samf. – og hav det

sjovt samtidig. 

Hvis du vil være med, så

ring til undertegnede eller

gå direkte til tastaturet og

nedfæld et par linier om

dig og din interesse for

bladproduktion.

Redaktør Stud.Samf.

København, Connie Svabo,

tlf. 3331 3307, e-mail: 

svabo@inet.uni2.dk.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Undervisningsassistent i
musikledelse
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Kor- og ensembleledelse

samt musikledelse på studiets

overbygningsuddannelser.

Kvalifikationer: Dokumentation

af undervisningserfaring hvor

teoretisk-historiske og prak-

tisk-musikalske discipliner sam-

virker. Præcisering af musikal-

ske stilarter.

Sendes til: Studielederen, Musik-

videnskabeligt Institut, Klerke-

gade 2, 1308 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 18/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Søren Møller Sørensen, tlf.

3532 3757.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Undervisning på BA-ud-

dannelsen i pædagogik på

dagstudiet og Åbent Universi-

tet, primært studiedelene: BA

2: Undervisningens teori og

praksis, BA 3: Kognition, læren

og motivation samt BA 6: Ud-

dannelse, samfund og institu-

tioner.

Sendes til: Studienævnet for

Pædagogik, Institut for Filoso-

fi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Lars Jakob Muschinsky, 

e-mail muschin@hum.ku.dk.  

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: 1 eksternt lektorat på

bacheloruddannelsen i faget

BA 1.4 Udviklingspsykologi; 

1 eksternt lektorat på kandi-

datuddannelsen i faget KA 2.

1 Testteori (voksentest); 

1 eksternt lektorat på kandi-

datuddannelsen i faget KA 2.

1 Testteori (børnetest).

Til besættelse: 1/2-01

Sendes til: Stiles til Rektor og

sendes til Studieleder Helle An-

dersen, Institut for Psykologi,

Njalsgade 88, 2300  Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 29/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

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

kontakt Signe Bech, tlf. 3532

8684.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Eskimologi.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning i inuits kultur- og sam-

fundsforhold.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til eskimoisk religion,

kønsrelationer og social orga-

nisering

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: Begrænset timetal, som

fastsættes forud for hvert se-

mester.

Ansøgningsfrist: 18/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.hum.ku.dk el. kontakt

studielederen, tlf. 3288 0167.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Eskimologi.

Indhold: Undervisning i grøn-

landsk sprog, hovedsageligt på

overbygningsniveau.

Kvalifikationer: Vestgrønlandsk

som modersmål, erfaring i

sprogundervisning samt grun-

digt kendskab til vestgrøn-

landsk litteratur og litteratur-

historie.

Til Besættelse: 1/2-01.

Omfang: Begrænset timetal, som

fastsættes forud for hvert se-

mester.

Ansøgningsfrist: 18/12-00, kl.

12.00 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.hum.ku.dk el. kontakt

studielederen, tlf. 3288 0167.

Professorat i Film- og 
Medievidenskab
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab.

Indhold: Forskning, forsknings-

udvikling og undervisning in-

den for instituttets film- eller

medievidenskabelige forsk-

ningsfelt og uddannelser.

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer inden for områ-

det filmvidenskab (filmanalyse,

filmhistorie og filmteori) eller

inden for det medievidenska-

belige område (medieanalyse,

mediehistorie og medieteori).

Ansøgningsfrist: 1/2-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat i tysk litteratur
Sted: Institut for Germansk Filo-

logi.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning og administration.

Desuden undervisning på

ph.d.-, kandidat- og bachelor-

niveau eller andre relevante

uddannelser, undervisning i di-

sciplinen kulturhistorie som er

under udbygning samt evt. i

sprogfærdighed.

Kvalifikationer: Dokumentation

af original forskning inden for

stillingens rammer.

Ansøgningsfrist: 2/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunktur i Kunsthistorie
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Arkitekturanalyse og

ældre europæisk arkitekturhi-

storie.

Kvalifikationer: Kvalifikationer

inden for såvel internationalt

som dansk materiale skal kun-

ne dokumenteres.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunktur i Kunsthistorie
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Adjunktur i Kunsthisto-

rie med særligt henblik på

samtidskunst.

Kvalifikationer: Kvalifikationer

inden for såvel internationalt

som dansk materiale skal kun-

ne dokumenteres.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Professorat 
i Litteraturvidenskab 
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Indhold: Professorat med særligt

henblik på russisk litteratur.

Deltagelse i litteraturuddan-

nelsens almene discipliner: un-

dervisning (herunder kursusun-

dervisning på BA-niveau) og

vejledning i emner inden for

den russiske litteratur på alle

niveauer, inkl. ph.d.-niveau.

Undervisning og vejledning i

russisk litteratur vil være rettet

mod studerende med og uden

russiske sprogkundskaber. Del-

tagelsen i fagets almene un-

dervisning forudsætter kvalifi-

kationer i de europæiske ho-

vedsprog.

Kvalifikationer: Brede, filologisk

funderede kvalifikationer i rus-

sisk litteratur forenet med al-

mene litteraturvidenskabelige

kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat 
i Litteraturvidenskab
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab.

Kvalifikationer: Dokumentation

af selvstændig litteraturviden-

skabelig forskning af internati-

onal standard. Den videnska-

belige produktion må vise kva-

lifikationer inden for fagets lit-

terære felter: Litteraturhisto-

rie, litteraturanalyse samt litte-

raturteori. Produktionen må

desuden have tværnational ka-

rakter, stofligt såvel som teore-

tisk.

Ansøgningsfrist: 2/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat i Ældre dansk
litteratur
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning på alle niveauer fra be-

gyndertrin til ph.d.-uddannel-

sen, herunder undervisning i

BA-disciplinerne: Litteraturhi-

storie eller Litterær analyse og

i litterære emner på fagets

overbygning.

Kvalifikationer: Dokumentation

af kvalifikationer i ældre dansk

litteratur, herunder håndskrift-

kundskab og editionsteknik.

Ansøgningsfrist: 2/1-01 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Lektorat i dansk sprog
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Undervisning og vejled-

ning på alle niveauer fra be-

gyndertrin til ph.d.-uddannel-

sen, herunder undervisning i

BA-disciplinen Sprog på BA og

i sproglige emner på fagets

overbygning.

Ansøgningsfrist: 2/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Professorat 
i Neuropsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Professoren skal forske,

undervise og publicere/formid-

le videnskab i neuropsykologi

og forestå undervisningen i kli-

nisk neuropsykologi.

Ansøgningsfrist: 15/1-01 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunktur 
i Klinisk psykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Varetagelse af forsk-

ningsopgaver inden for det kli-

nisk-psykologiske område,

samt undervisning, vejledning

og administration. Undervis-

ning i såvel klinisk-psykologi-

ske teorier som metoder.

Ansøgningsfrist: 15/1-01 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunktur i Socialpsyko-
logi og kvalitativ metode
Sted: Institut for Psykologi.

Kvalifikationer: Bred teoretisk so-

cialpsykologisk viden og doku-

menteret omfattende forsk-

ningsmetodiske erfaringer.

Ansøgeren skal kunne undervi-

se i såvel socialpsykologiske

teorier som kvalitativ metode.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, 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 Per-

sonalekontoret, tlf. 3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Professor
Sted: Datalogisk Institut (DIKU).

Indhold: Relevante delområder

blandt andet beregningskom-

pleksitet, analyse og imple-

mentation af diskrete algorit-

mer og datastrukturer, eksperi-

mentel algoritmik, optime-

ringsteori, design og imple-

mentation af algoritmer for

store kombinatoriske optime-

ringsproblemer samt anvendel-

se af algoritmik og kombinato-

risk optimering til løsning af

praktiske problemer.

Kvalifikationer: Forskning på

højeste internationale niveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Tidsbegrænset til 5 år,

mulighed for forlængelse med

op til yderligere 3 år.

Ansøgningsfrist: 16/2-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, DIKU, tlf.

3532 1449, e-mail:

stig@diku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – tryk

ledige stillinger.

Postdoctoral position
Place of employment: Institute of

Molecular Biology.

Contents: The candidate will join

a team, which is engaged in

protein structure determina-

tion by NMR, protein folding,

protein design and engineer-

ing.

Period of employment: From 

February 2001 three years

onwards.

Application: Including CV, a brief

description of research experi-

ence and interests, and a list of

publications. 

To be sent to: Institute of Mole-

cular Biology, Øster Farimags-

gade 2A, 1353 Cph. K.

Deadline for applications: 20/12-

00, at 12.00 a.m.

Additional information: Prof.

Flemming M. Poulsen, e-mail:

fmp@apk.molbio.ku.dk.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/stil-

linger/ or ask for it at the Per-

sonnel Office, tel. 3532 2645. 

TAP-Stillinger

Instruktorer
Under forudsætning af fornøden

bevilling opslås et antal instruk-

torater

Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut, Afd. for Molekylær Celle-

biologi.

Indhold: Biologi 4.

Kvalifikationer: Ansøgere med

praktisk eller undervisnings-

mæssig erfaring i genetik af

E.coli og/eller dennes baktier-

ofager foretrækkes.

Til besættelse: 5-23/3-01. 

Ansøgninger sendes til: Afd. for

Molekylær Cellebiologi, Øster

Farimagsgade 2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/2-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Stanley Brown, tlf. 3532 2088,

e-mail: stanley@biobase.dk.

Overassistent 
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariats Studiekontor, stu-

denterindskrivningen.

Indhold: Registrering af de stu-

derendes indskrivningsforhold

m.v. 

Ansøgningsfrist: 4/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Laborant
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Mikrobiologi.

Indhold: Mundhulens bakterier,

biofilmdannelse, antibiotikare-

sistens og relation til almen-

sygdomme. 

Kvalifikationer: Bred mikrobiolo-

gisk baggrund samt kendskab

til molekylærbiologiske teknik-

ker vil være en fordel. 

Til besættelse: 1/1-01.

Ansøgningsfrist: 11/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: 

Kontakt Susanne Nielsen, tlf.

3532 6501.

Deltagere søges
til forsknings-
projekt om 
Bulimia Nervosa 

I  forbindelse med et nystar-

tet ph.d.-projekt ved Institut

for Psykologi på Københavns

Universitet om tilknytnings-

mønstre hos unge kvinder

med bulimia nervosa og de-

res mødre, søges der interes-

serede deltagere.

For deltagelse i projektet

skal følgende kriterier opfyl-

des:

– Kvinden skal være mellem

16-32 år. 

– Hun skal opfylde de diag-

nostiske kriterier for buli-

mia nervosa.

– Kvindens mor skal deltage 

i et interview.

De unge kvinder der delta-

ger i projektet vil blive til-

budt et længerevarende in-

dividuelt terapeutisk be-

handlingsforløb i universi-

tetsklinikken.

Yderligere oplysninger: 

Kontakt ph.d.-stud. Charlot-

te Sandros, tlf. 3532 8694.
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om uddannelse og tidligere

ansættelse. 

Sendes til: Institutleder Folmer

Elling, Institut for Molekylær

Patologi, Frederik d. V´s Vej 11,

2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 17/12-00.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 6061.

Overassistent
- vikariat
Sted: Retsmedicinsk Institut, Rets-

patologisk Afdeling.

Indhold: Korrespondance da/eng,

manuskripter; fremstilling af

præsentationsmateriale; sags-

styring af tortursager; registre-

ring af tidsskrifter m.v. 

Kvalifikationer: Ren straffeattest.

Kendskab til PhotoShop og

PowerPoint en fordel.

Til besættelse: Fra 1/1 til 30/6-01.

Omfang: 20 timer/uge. 

Ansøgning: Bilagt eksamensbevi-

ser, dokumentation for tidlige-

re ansættelser o.l.

Sendes til: Retspatologisk Afde-

ling, Retsmedicinsk Institut,

Frederik V’s Vej 11, 2100 Kbh.

Ø.

Ansøgningsfrist: 8/12-00.

Yderligere oplysninger: Vicestats-

obducent, dr.med. Hans Petter

Hougen, tlf. 3532 6165.

Overassistent 
Sted: Afdeling for Miljø- og Ar-

bejdsmedicin (MA), Institut for

Folkesundhedsvidenskab.

Indhold: Studieadministration,

udvalgs- og forskningssekre-

tærfunktioner, herunder regn-

skabsføring.

Kvalifikationer: Lægesekretær-

eller kontoruddannelse i kom-

bination med relevant er-

hvervserfaring, gode engelsk-

kundskaber.

Omfang: 22,2 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 7/12-00, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Stipendier

Postdoc stipendium i 
synchrotronstrålebaseret
strukturel biologi
Sted: Dansk center for synchro-

tronstråling (DANSYNC).

Indhold: Synchrotronstrålebase-

ret strukturel biologi. Der kan

søges på et af fem projekter:

Struktur/funktionsundersøgel-

ser af en sucrosetransporter

samt et antal enzymer fra sti-

velses og sucrose metabolis-

men (gajhede@psg.ki.ku.dk);

undersøgelser af enzymer i

nukleotidstofskiftet

(sine@ccs.ki.ku.dk); strukturun-

dersøgelser af elongeringsfak-

torer fra gær under anvendel-

se af MAD teknikken

(grand@imsb.au.dk); struktur-

bestemmelse af enzymer invol-

veret i lipidstofskiftet (anet-

te@crc.dk); membranprotein

krystallografi: Neurotransmit-

Lønmedarbejder
Sted: Lønningskontoret.

Indhold: Lønanvisning, refusions-

ordninger, fraværsregistrering

samt administration af ferie via

eget feriesystem.

Kvalifikationer: Erfaring med

lønsagsbehandling og rutine i

anvendelsen af SCL, evt. kend-

skab til KOKO; overenskomst-

forståelse; kendskab til lønkon-

tering; uddataforståelse; PC-

kendskab på brugerniveau.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: Bilagt CV samt doku-

mentation for uddannelse og

tidligere beskæftigelse.

Sendes til: Københavns Universi-

tet, Personalekontoret, Nørre-

gade 10, Postboks 2177, 

1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 19/12-00, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Pernille Buch Micha-

elsen, tlf. 3532 2746, e-mail:

pmi@adm.ku.dk.

Kontorfuldmægtig 
Sted: Molekylærbiologisk Insti-

tut.

Indhold: Regnskabsopgaver vedr.

interne og eksterne bevillin-

ger; budgetudarbejdelse og

budgetopfølgning, kontering

og omposteringer, udarbejdel-

se af statusrapporter, årsregn-

skab og afsluttende regnskab

over for Fakultet, institutbesty-

relse, afdelinger og fonde.

Kvalifikationer: Relevant regn-

skabsmæssig kontoruddannel-

se og erfaring, gode engelsk-

kundskaber, kendskeb til PC.

Ansøgning: Skriftlig. Bilagt doku-

mentation for uddannelse og

tidligere beskæftigelse.

Sendes til: Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade 2

A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 8/12-00, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Lis Dal-

gaard, tlf. 3532 2000. Der af-

holdes ansættelsessamtaler i

uge 50.

Laborant/bioanalytiker
Genopslag

Sted: Institut for Molekylær Pato-

logi.

Kvalifikationer: Erfaring med hi-

stologiske teknikker og im-

muncytokemi. Kendskab til

elektronmikroskopisk præpa-

rationsteknik en fordel.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

Studievejleder
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Vejledning af franskstu-

derende om studiets indhold

og opbygning: studieordnin-

ger, eksamensregler, dispensa-

tioner, optagelse m.v.; tilrette-

læggelse og orientering i for-

bindelse med Åbent Hus og

Tilvalgsdag; deltagelse i infor-

mationsmøder på KUA og i in-

dre By. Det er en betingelse, at

studievejlederen deltager i det

lønnede kursus for studievejle-

dere, som forventes afholdt af

Det Humanistiske Fakultet i fe-

bruar måned 2001.

Kvalifikationer: Studieerfaring

og kendskab til de relevante

studieordninger og studie-

strukturen fx i kraft af erfaring

som tutor el. arbejde i de sty-

rende organer. 

Til besættelse: 1/2-01.

Omfang: 6 t./u. samt evt. ad hoc

opgaver.

Ansøgning: Skriftlig.

Sendes til: Studieleder Jonna

Kjær, Romansk Institut, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jonna Kjær, tlf. 3532 8420

(tir. 12-13, tor. 14-15), lok.

16.3.115, el. studievejleder

Sandra Dæncker, tlf. 3532

8465, lok. 17.3.229.

Overassistent
– barselvikariat
Sted: PUMA Personale- og orga-

nisationsudvikling.  

Indhold: Kursusadministration og

produktion af kursuskatalog,

telefonpasning, tilrettelæggel-

se og praktisk afvikling af

særarrangementer, lettere

sagsbehandling og bogholderi.

Kvalifikationer: All round kontor-

uddannelse, gode edb-kund-

skaber, erfaring med kursusad-

ministration en fordel. 

Til besættelse: Fra 1/3 til 30/9-01.

Omfang: 32 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personaleaf-

delingen, Nørregade 10, Post-

boks 2177, 1017 Kbh. K. – Mrk.

PUMA.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00. 

Yderligere oplysninger: Lisbeth S.

Eriksen, tlf. 3532 3632 el. Jean-

nette Thomasen, tlf. 3532

3669. Ansættelsessamtaler fin-

der sted i uge 51.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/puma.

ter-transportere

(nissen@imsb.au.dk).

Omfang: To år.

Ansøgning: Bilagt CV og kopi af

eksamensbeviser.

Sendes til: Jette Sandholm Ka-

strup, Institut for Medicinalke-

mi, Danmarks Farmaceutiske

Højskole, Universitetsparken 2,

2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 15/12-00.

Yderligere oplysninger: Se

www.dansync.dk. 

Carlsbergfondets 
stipendier ved 
Cambridge University
Carlsberg-Clare Hall Visiting 

Fellowhip

Målgruppe: Yngre dansk forsker.

Støtte: £18.000 til 1 års ophold. 

Carlsberg Visiting Researc 

Fellowship ved Lucy Cavendish

Målgruppe: Yngre kvindelig

dansk forsker.

Støtte: £18.000 til et års ophold.

Carlsberg Fellowship ved 

Churchill College

Målgruppe: Danske seniorforske-

re der kan opnå orlov med løn.

Støtte: 2 stipendier i 1 el. 3 seme-

stre. £4.200 for første semester

og £2.600 for hvert af de flg.

semestre.

Til besættelse: Efterår 01, januar

02, påske 02.

Carlsberg Studentship ved 

Churchill College

Støtte: £15.000 til postgraduate

studier m.h.p. erhvervelse af

en ph.d.

For alle stipendier gælder

Ansøgning: Skema findes på

www.carlsbergfondet.dk.

Ansøgning sendes i 6 eks. og

modtages ikke elektronisk.

Sendes til: Carlsbergfondet, H.C.

Andersens Boulevard 35, 1553

Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 15/12-00.

Hochschulsommer-
kursstipendien for 
tyskstuderende 2001
Målgruppe: Danske studerende

ml. 19 og 35 år med et godt

kendskab til tysk og mindst ét

års studier i Danmark bag sig

ved stipendiets begyndelse.

Støtte: Deutscher Akademischer

Austauschdienst stiller ca. 6 sti-

pendier til rådighed til som-

mersprogkurser ved tyske uni-

versiteter af 3-4 ugers varig-

hed. Stipendiet udgør DM

1.400 til dækning af kursusge-

byr og opholdsudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsmateria-

le, herunder rosa ansøgnings-

skema og grønt sprogbevis,

kan fås ved Det internationale

Kontor, Fiolstræde 24, P.O.B.

1143, 1010 Kbh. K, tlf. 35 3239

02/3532 2918 (kl. 10-15). Alt

udfyldes på tysk og indsendes i

2 eks. 

Ansøgningsfrist: 23/1-01.

Yderligere oplysninger: Kursus-

brochure fra 2000 kan lånes til

gennemsyn på Det internatio-

nale Kontor. Interesserede be-

des kontakte CIRIUS, Hesse-

løgade 16, 2100 Kbh. Ø, tlf.

3395 7062/63 for kursusbrochu-

re for 2001.

Ph.d.-stipendier/
kandidatstipendier inden
for nationaløkonomi og
sociologi
Sted: Forskerskolen for Integra-

tion, Produktion og Velfærd,

et samarbejde mellem Institut

for Økonomi ved Aarhus Uni-

versitet,  Sociologisk Institut

ved Københavns Universitet,

Socialforskningsinstituttet og

Amternes og Kommunernes

Forskningsinstitut. 

Indhold: Forskerskolen har til for-

mål at fremme uddannelsen af

unge forskere og at styrke

forskningskompetencen inden

for social- og arbejdsmarkeds-

forskning i Danmark. For at

styrke samarbejdet mellem

universiteter og sektorforsk-

ningsinstitutter skal alle stipen-

diater tilbringe halvdelen af

ph.d.-perioden på et af sektor-

forskningsinstitutterne. Forde-

lingen af ledige stipendier og

projekter på institutter kan ses

på Forskerskolens hjemmeside.

Det er en forudsætning for til-

deling af et stipendium at der

samtidig sker en indskrivning

som ph.d-studerende ved for-

skeruddannelsen i nationa-

løkonomi på Aarhus Universi-

tet eller ved forskeruddannel-

sen i sociologi på Københavns

Universitet. 

Omfang: Ph.d.-stipendierne er

treårige og kan søges af kandi-

dater og ældre studerende

som forventer at afslutte deres

studium i nærmeste fremtid.

Kandidatstipendierne har en

varighed på 2 1/2 år og kan

kun søges af kandidater med

min. 2 års erhvervserfaring der

kan give et halvt års merit på

forskeruddannelsen.

Til besættelse: 1/3-01 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Til ph.d.-stipendierne

findes på www.samf.ku.dk/

phd/default.htm.

Ansøgningsfrist: 12/1-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Jørgen Elm Larsen, Sociologisk

Institut, tlf. 3532 3266, e-mail:

joergen.elm.larsen@

sociology.ku.dk.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Legater

Fabrikant Carl Christian-
sen og hustru Esther
Christiansens mindelegat
Målgruppe: Danske studerende

der ønsker at studere ved en

læreanstalt i Hamborg. Legat-

modtageren forpligter sig til at

virke som sømandskirkens ung-

domsmedarbejder nogle timer

om ugen. 

Støtte: Legatet er på kr. 84.000 i

12 månedlige rater i perioden

1/8-01 til 31/7-02.

Ansøgning: Skrives på dansk. Der

anvendes ikke skema.

Sendes til: Dansk Sømandskirke

Hamborg, Postboks 500, 6330

Padborg.

Ansøgningsfrist: 31/1-01.

Yderligere oplysninger: Se

www.dankirke.de el. kontakt

sømandspræst Henrik Fossing,

e-mail: Henrik@dankirke.de.

Uddeling: Marts 2001.

Herboms Legat for 
Botanikstuderende
Målgruppe: Stud. og ph.d.-stud.

med speciale i botanik.

Støtte: Til bogindkøb der er di-

rekte nødvendige for speciale-

el. ph.d.-afhandlingen.

Ansøgning: Indehl. prioriteret og

prissat bogliste attesteret af

vejleder el. forskningsgruppe-

leder; cpr.nr, privatadresse,

kontonummer.

Sendes til: Herboms Legat, Det

Naturvidenskabelige Fakultet,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00.

Rejsefonden for juridiske
kandidater og studeren-
de ved KU
Målgruppe: Ansøgere der har

præsteret videnskabeligt arbej-

de af værdi og/el. må antages

at kunne få udbytte af ud-

landsophold, deltagelse i mø-

der og kongresser m.v. 

Støtte: Til rejser i beløb i størrel-

ser efter fondsbestyrelsens

skøn. Der uddeles årligt et be-

løb på kr. 13.000 til studieop-

hold i England til studier i en-

gelsk ret.

Ansøgning: Skema fås hos Det

Juridiske Fakultet, St. Kannike-

stræde 11, 1. sal, 1169 Kbh. K. 

Sendes til: Rejsefonden, oven-

nævnte adresse.

Ansøgningsfrist: 15/12-00, kl.

12.00. 

Forskningsstøtte

Villum Kann Rasmussen
Fonden 
Målgruppe: Primært danske

ph.d.er inden for naturviden-

skab og teknik.

Støtte: 8 etårige post.doc.-stipen-

dier til indenlandsk forskning

eller rejseunderstøttelse til

udenlandske forskningssteder.

Ansøgning: Indehl. dokumenta-

tion for forskningsmæssige

kvalifikationer i form af ph.d.-

grad, CV inkl. eksamensbevis,

beskrivelse af tidligere faglige

aktiviteter, publikationer samt

programskitse for den påtænk-

te forskning og angivet insti-

tut. Mrk. Stipendiat fra Villum

Kann Rasmussen Fonden. 

Sendes til: Administrationen,

DTU, Bygning 101A, 2800 Lyng-

by.

Ansøgningsfrist: 15/1-01, kl.

12.00.

Efterlysning

I perioden 1993-1996 læste jeg en artikel af en kvindelig antro-

polog/etnolog, men jeg husker ikke hvor. I artiklen skrev hun at

afrikanske børn, i modsætning til danske, ikke får kolik. Hun

mente det hænger sammen med mødrenes måde at amme på. 

Jeg har hårdt brug for artiklen til min hovedopgave så kender

du artiklen eller forfatteren, kontakt venligst: June Techt, 

tlf. 4613 4401, e-mail : techt@post11.tele.dk. 
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Kurser 

Kursus i medicinsk 
pædagogik
Målgruppe: Lærere ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet ved KU.

Indhold: Planlægning, formidling

og vurdering af medicinsk un-

dervisning, undervisningsmeto-

der i medicinsk undervisning,

studenters tilegnelse af under-

visningsindhold samt hjælpe-

midler i undervisning.

Tid: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 el. 27/2,

6/3 2001. Alle dage kl. 

8.30-16.00.

Sted: KUA, Njalsgade 80.

Kursusleder: Lektor Helge Dohn.

Tilmelding: Skriftlig tilmelding til

Aase Schneidermann, Institut

for Filosofi, Pædagogik og

Retorik, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Tilmeldingsfrist: 18/12-00.

PhD.-course in Phyloge-
netic systematics and 
historical biogeography
Contents: Cladistic theory,

Character coding, Tree buil-

ding techniques, Trees statistics

and tree support, Ecological

phylogenetics/Character tra-

cing and character manipula-

tion, Handling of molecular

data, Cladistic biogeography.

Prior knowledge of phyloge-

netics corresponding to e.g.,

Schuh, T. 2000. Biological Syste-

matics. Principles and Applica-

tions, is essential. 

Time: From 19/2 to 2/3-01.

Place: Botanical Institute, Botani-

cal Laboratory, Gothersgade

140, Cph. K . 

Tuition fee: Kr. 2.500 for PhD.-

students not matriculated at a

Danish University.

Registration: Please register

through by filling in the appli-

cation form at www.bot.ku.dk/

courses/phylo.htm.

Deadline for registration: 

January 15th 2001.

Møder 

50-året for 
Galathea-ekspeditionen
Foredragsmøde

Emne: Ekspeditionens forhistorie,

forløb og facit ved lektor,

dr.phil. Torben Wolff, Zoolo-

gisk Museum.

Tid: 7/12-00, kl. 19.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

aud. 1.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, tlf. 3532 1000.

Antropologen Gregory
Batemans arbejde
Debatrække, 3. del

Emne: Hvordan kan Batesons so-

ciale epistemologi anvendes til

studier af læring i relation til

kontekst? m.fl. spørgsmål fra

feltstudier af læringsprocesser

ved idrætsuddannelse ved

ph.d.-stud. Sine Agergaard,

AU. 

Oplæg: Batesons læringshierarki

med udviklingsafdelingen på

Kompan som case ved lektor

Jørgen Gleerup, OU.

Tid: 14/12-00, kl. 16.00-19.00.

Sted: Institut for Antropologi,

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Kontakt

e-mail: suna@omm.dk.

A.S. Byatt – litterær 
tradition og kvindelig
identitet
Foredragsmøde med gløgg

Indhold: Amanuensis Lise Busk-

Jensen holder foredrag. Byatts

forfatterskab handler om hvor-

dan kvinder kan finde en iden-

titet i eller på trods af den lit-

terære tradition.

Tid: 14/12-00, kl. 19.30.

Sted: KVINFOs bibliotek, Christi-

ans brygge 3.

Arrangør: Kvindeligt Selskab, tlf.

3313 5088.

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30.

Niels Bohr Arkivet
Forelæsningsmøde

Indhold: One hundred years of

quantum Theory ved Olivier

Darrigol, CNRS, Paris.

Continuities and Discontinuities

in Planck’s Akt der Verzwe-

iflung ved Ole Knudsen, Insti-

tut for History of Science, Aar-

hus University.

How an average physicist under-

stood Planck’s quantum: O.W.

Richardson’s textbook from

1916.

Tid: 19/12-00, kl. 14.15.

Sted: Niels Bohr Instituttet, Audi-

torium A.

Arrangør: Niels Bohr Arkivet,

www.nbi.dk, tlf. 3532 5219.

Julemøde i Polymorfien
Tid: 19/12-00, kl. 15.00.

Sted: Frokoststuen, Statens Se-

rum Institut, Artillerivej 5.

Seminarer og 
workshops

Menneske og maskine
Åbent tværfagligt seminar 

Indhold: Seminaret behandler

forskellige aspekter af det mo-

derne menneskes relationer til

teknologi. Herunder grænsen

mellem det menneskelige og

det maskinelle, IT-verdenens

redefinering af mange relatio-

ner og fællesskaber mennesker

imellem og ændringen af men-

neskets opfattelse af tid, ha-

stighed og foranderlighed.

Oplægsholdere: Ph.d., antropo-

log, Tine Tjørnhøj-Thomsen;

journalist og forfatter Peter

Hesseldahl; antropolog Søren

Olsen, Framfab; doktorand Ro-

bert Willim, Etnologiska insti-

tutionen, Lund Universitet; lek-

tor, dr.med., medlem af Etisk

Råd Sven Asger Sørensen;

guest prof. Michael Jackson,

Institut for Antropologi, KU.

Tid: 1/12-00, kl. 16.00-19.00 og

2/12-00, kl. 10.30-16.30.

Sted: Auditoriet, Institut for An-

tropologi, Frederiksholmskanal

4. 

Arrangør: Stud. ved Institut for

Antropologi, KU, e-mail: men-

neskeogmaskine@hotmail.com.

Ulandsbistand i opbrud?
Erfaringer og nye udfor-
dringer
Forskningsseminar

Emne: Anledningen er udgivel-

sen af bogen Foreign Aid and

Development: Lessons Learnt

and Directions for the Future

red. Finn Tarp, Københavns

Universitet.

Oplægsholdere: Udviklingsmini-

ster Jan Trøjborg; lektor Finn

Tarp; kommitteret Ole Møl-

gård Andersen; bistandskonsu-

lent Jytte Laursen; lektor

Rasmus Heltberg; prof. Holger

Bernt Hansen; sekretariatesle-

der Bertil Odén; Senior Advisor

Dag Ehrenpreis og prof. John

Degnbol-Martinussen

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

Sted: Festsalen, Københavns Uni-

versitet, Frue Plads.

Tilmelding: På

aidbook@teol.ku.dk el. til

Nord/Syd koordinatoren,

Købmagergade 46, 4., 1150

Kbh. K.

Arrangør: Økonomisk Institut,

Center for Afrikastudier og

Nord/Syd Satsningsområdet

ved KU.

Yderligere oplysninger: www.

teol.ku.dk/cas/seminar.htm

Young Talents in 
Danish Biochemistry and 
Molecular Biology
Symposium

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

Place: Hannover Auditorium, Pa-

num Institute, Copenhagen

University. 

Organizer: Allan Stensballe and

Lotte Vogel, Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology, tel. 4323 2455.

Seven Transmembrane
Receptor Signaling
Symposium

Time: 12/12-00, kl. 13.00-16.45.

Place: Lundsgaard Auditorium,

Panum Institute, Copenhagen

University.

Organizer: Danish Society for Bi-

ochemistry and Molecular Bio-

logy, tel. 4323 2455.

Traditionel medicin 
i Sydafrika
Temaaften

Indhold: Sydafrika har et af de

højeste niveauer af biodiversi-

tet i verden. Måske pga. Syd-

afrikas politiske historie har

der været meget lidt forskning

i medicinplanter. Vi har gen-

nem de seneste år screenet

hundredvis af planter for bio-

logisk aktivitet baseret på de-

res brug i traditionel medicin.

Planter med lovende aktivitet

går videre til bioassay-guided

isolering af aktive stoffer. Vo-

res vigtigste opgave er at eva-

luere traditionel medicin så

selv om vi for det meste finder

kendte stoffer, kan vi stadig

dokumentere videnskabelig ra-

tionel brug af traditionel medi-

cin.

Oplægsholder: Anna K. Jäger,

School of Botany & Zoology,

University of Natal

Pietermaritzburg, South Africa.

Tid: 14/12-00, kl. 19.00.

Sted: Farmaceutisk Højskole, Uni-

versitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø,

Benzonauditoriet.

Arrangør: DANFYT (Dansk sel-

skab for fytoterapi), tlf. 

3530 6294.

Fremtidens Forvaltning
Seminar

Indhold: Forvalterrollen ved 

Karina Sehested og Niels Ejers-

bo; Kærlighed og omstilling

ved Niels Åkerstrøm.

Tid: 15/12-00, kl. 10.00-15.00.

Sted: COS, Blågårdsgade 23C, 1.

Arrangør: Center for offentlig

Organisation og Styring.

Økologisk Jordbrug 
i Troperne
Workshop

Tid: 20/12-00.

Sted: KVL, Agrovej 10, 2630 

Taastrup.

Arrangør: Foreningen for yngre

ulandsforskere på KVL (FOR-

YNG) i samarbejde med CØM,

KVLs Ulandsråd samt Danida.

Yderligere oplysninger: Se

www.foryng.kvl.dk el.

www.agsci.kvl.dk/coem/ – ar-

rangementer el. kontakt tlf.

3528 2381/3528 2380. 

23. symposium i anvendt
statistik
Programmet indeholder mere

end 30 indlæg om anvendt sta-

tistik fra en lang række fagom-

råder. Se foreløbigt program

på www.dst.dk/Symposium.

Tid: 22-24/1-01.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet, Københavns Universitet.

Tilmelding: Alle deltagere, her-

under også foredragsholdere

og chairmen, bedes tilmelde

sig hos Lene Stegemüller, Dan-

marks Statistik, Forskning og

Metode, Sejrøgade 11, 2100

Kbh. Ø, tlf. 3917 3132, e-mail:

les@dst.dk.

Tilmeldingsfrist: 15/12-00.

Pris: Kr. 1.000, for studerende

dog kr. 300 for deltagelse og

kr. 300 for middagen.

Arrangør: Økonomisk Institut,

Københavns Universitet og

Danmarks Statistik.

Samvær og sport

Studenter-adventsguds-
tjeneste
Indhold: Hovedstadsregionens

studenterpræster medvirker

ved De ni Læsninger. Der er

salmesang og medvirken af Tri-

nitatis Kirkekor. Herefter gløgg

og æbleskiver i Sognehuset.

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

Sted: Trinitatis Kirke, Købmager-

gade.

Salmestudiekreds
Indhold: Julens salmer ved stu-

denterpræst Stefan Lamhauge

Hansen og cand.mag. Carl

Fuglsang-Damgaard. Der bliver

serveret gløgg og æbleskiver.

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

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 

3393 0183.

Fredagsgudstjeneste 
Prædiken ved studenterpræst

Stefan Lamhauge Hansen. 

Efter gudstjenesten er der fro-

kost i studenterlokalet.

Tid: 15/12-00, kl. 12.15.

Sted: Trinitatis Kirke.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 

3393 0183.

Julefest
Studentermenighedens traditio-

nelle julefest med mad, under-

holdning og dans.

Pris: Kr. 50 inkl. mad og drikke.

Tid: 15/12-00, kl. 18.00.

Sted: Trinitatis Sognehus, Pile-

stræde 67.

Tilmelding: Carl Fulglsang, tlf.

3393 0183.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke, tlf. 3393

0183.

Adventskoncert med
Eskærtrioen
Program: D. Schostakovitch: Kla-

vertrio nr. 1, op. 8 (1923); Nils

Holger Petersen: Klavertrio

(uropførelse); J. Brahms: Kla-

vertrio nr. 1 i H-dur, op. 8

(1953-54)

Entré: Ikke-medlemmer kr. 40,

stud. dog kr. 20.

Tid: 18/12-00, kl. 20.00.

Sted: Teologisk Fakultet, kæl-

dercaféen, Købmagergade 44

o.g.

Arrangør: Center for Kunst og

Kristendom, tlf. 3532 3623.

Dyrk studenteridræt
Snyd ikke dig selv for motion i

samvær med andre studeren-

de. 80% af alle idrætshold ved

studenteridrætten har ledige

pladser, fx boldspil, rytme &

bevægelse, svømning, østens

teknikker, mave-balle-lår, løb

og meget mere.

Alle holdene er niveaudelt og

der vil som regel være et hold

der passer til dig og dit tempo. 

Yderligere oplysninger: Se

www.usg.ifi.ku.dk el. kontakt

USG, Nørre Allé 53, 2200 Kbh.

N., tlf. 3537 6198.

Udstillinger

KUs nye visuelle identitet
Vandreudstilling

Udstillingen viser de tre konkur-

renceforslag sammen med en

introduktion med bl.a. bag-

grunden for designkonkurren-

cen, universitetsseglenes histo-

rie og kongerne som relaterer

til indvielsesåret 1479 og gen-

indvielsesåret 1537 (der begge

indgår i det nye segl).

Tid: Fra 27/11 til 1/12.

Sted: Københavns Universitet

Amager (KUA), forhallen.

Tid: Fra 4/12 til 8/12.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Van-

drehallen v. Auditorium 4.

Tid: Fra 11/12 til 15/12.

Sted: Panum Instituttet, Vandre-

hallen v. Henrik Dam Audito-

riet.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk/led/design.

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Cand.jur. Pia Justesen

Titel: Lighedskravet for etniske

minoriteter på arbejdsmarke-

det - et menneskeretligt per-

spektiv.

Tid: 19/12-00, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Juridisk Laboratorium, Studie-

stræde 34 og på Det Juridiske

Fakultets dekansekretariat, St.

Kannikestræde 11, 1. 

▼ Samfundsvidenskab

Cand.scient.anth. Anne Line 

Dalsgård

Titel: Matters of Life and Longing

- Female Sterilisation in

Northeast Brazil.

Tid: 14/12-00, kl. 14.00. 

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4, 2., 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan købes ved henv. til

Institut for antropologi, tlf.

3532 3468.

▼ Sundhedsvidenskab

Cand.scient. Lone Borg

Titel: Biomarkers and Metal Al-

lergy – Cytokine profiles in

mental sensitised individuals

and controls.

Tid: 4/12-00, kl. 14.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet, 

Lersø Parkallé 105.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til 

Marianne Sattari, Arbejdmiljø-

instituttet, referencelaborato-

riet, Lersø Parkallé 105, 2100

Kbh. Ø, tlf. 3916 5253.
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S Æ R L I G E  FO R E L Æ S N I NG E R

Den filosofiske fortolkning af
kvantemekanikken
Prof., dr.phil. David Favrholdt

Tid: 4/12 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

Nogle filosoffer og fysikere (bl.a. Albert Einstein)

valgte at tro at virkeligheden i sig selv følger klassi-

ske fysiske love. Andre har hævdet at de kvantefysi-

ske love ikke modsvares af noget virkeligt, men blot

skal forstås som praktiske regneregler. Niels Bohr

mente gennem sin komplementaritetsopfattelse at

kunne give begrebet virkelighed et helt nyt indhold.

Perspektiver for Aserbadsjan efter parlamentsvalget
Historiker og valgobservatør Søren Theisen

Tid: 5/12 kl. 19.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, 1., Caféen

Arr.: Dansk Selskab for Kaukasusforskning

An Evolving European Identity and EU Citizenship?
Director Uffe Østergaard, Danish Holocaust and Genocide Research Center

Tid: 6/12 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

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

GUUAM (landeforbund mellem Georgien, Ukraine, Uzbekistan,
Azerbajdzjan og Moldova) og SNGs militære samarbejde
Ph.d.-stip. Flemming Splidsboel Hansen, Østeuropainstituttet

Tid: 6/12 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet, tlf. 3532 8540

Functional Explanations in Language and Grammar
William McGregor, AU

Tid: 6/12 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 16.1.31

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

Physics at the breakfast table 
Prof. S.R. Nagel, University of Chicago

Tid: 6/12 kl 15.15

Sted: Auditorium 3, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5 

Arr.: Fælles kollokviekomiteen for NBIfAFG, NORDITA & DSRI, tlf. 3532 5381

Sultanens Peber – Øst-vest handelen i senmiddelalderen
Cand.mag. Peter Nikolaj Zibrandtsen

Tid: 6/12 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 5. sal, frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum, e-mail: sunehaugboel@hotmail.com

År 2000 status over menneskeaberne og deres adfærd
Lic.scient. Bjarne Westergaard

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, aud. A, Universitetsparken 15

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, tlf. 3332 6999 

A unique fold revealed in the structure of aspartyl dipeptidase
Kjell Håkansson, August Krogh Instituttet

Tid: 6/12 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam auditoriet

Arr.: Biologisk Selskab, http://biobase.dk/~palmgren.
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risation of a alfa-(1->4)-glucan-

O-methyltransferase from

Mycobacterium smegmatis.

Tid: 5/12-00, kl.14.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås efter aftale med

Annett Rasmussen, tlf. 

3532 2126.

Jørgen Bille-Hansen

Titel: Biogeochemical cycling in

forest ecosystems with special

emphasis on litterfall fluxes

and stability of forest ecosy-

stems.

Tid: 13/12-00, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Botanisk Centralbibliotek, 

Sølvgade 83, opg S.

Prisopgaver

Beslutningsstrukturer i
Europa: Hvilken rolle kan
regioner og byer spille?
Priser: Støtte til udgivelse samt

første pris på 2.000 euro og an-

den pris på 1.000 euro fra Den

Europæiske Unions Regionsud-

valg.

Betingelser: Doktorafhandlingen

inden for jura, økonomi, poli-

tik el. samfundsvidenskab skal

være færdiggjort i 2000 og

indgives i 2 eks.; afhandlingen

skal affattes på et officielt EU-

sprog; må ikke allerede være

prisbelønnet og skal være skre-

vet af en statsborger i et EU-

land. 

Ledsagedokumenter: Resumé

(maks. 8 s.) og forfatterens CV.

Afleveringsfrist: 16/2-01.

Yderligere oplysninger: Reglerne

kan fås ved henv. på fax: 

+32 2/282 20 85.

Besættelsestidens Kultur-
historie i Aalborg
Forlænget tidsfrist

Emne: Der ønskes en analyse af

omgangsformer og -tone her-

under anvendelse af humor i

forholdet mellem besættelses-

magt og befolkning i Aalborg

1940-1945.

Priser: Henholdsvis kr. 15.000,

10.000 og 5.000.

Afleveringsfrist: 1/10-01.

Yderligere oplysninger: Lektor

Knud Knudsen, tlf. 9635 8414,

e-mail: knudsen@i4.auc.dk.

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Græsk og Latin,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Cand.mag. Bent Steeg Larsen 

Titel: Medier til hverdag. En un-

dersøgelse af mediebrug og

hverdagsliv.

Tid: 12/12-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Film- og Medie-

videnskab, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S.

Cand.mag. Johan Pedersen 

Titel: Conectores y relaciones gra-

maticales. El caso de Aunque

en español.

Tid: 15/12-00, kl. 13.15 præcis.

Sted: KUA, lok. 7.3.19.

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 Romansk Institut, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Mag.art. Michael Bøgh
Rasmussen 
Titel: Kalligrafi og Kosmografi.

Om tegnekunst i Tyskland om-

kring år 1500. 

Tid: 15/12-00, kl. 14.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

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 Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

▼ Naturvidenskab

Cand.scient. Morten Busch

Titel: Purification, partial sequen-

ce determination and characte-

Cand.med. Wanmei Wang

Titel: Factors in the regulation of

the minute-to-minute calcium

homeostasis.

Tid: 8/12-00, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, aud. 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Frederik V’s Vej 21,

lejl. 98, 2100 Kbh. Ø.

Cand.scient. Christian E. Elling

Titel: Molecular Dissection of

7TM Receptor – Structure and

Function.

Tid: 11/12-00, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henv. til forfatte-

ren, 7TM Pharma, Rønnegade

2, 2100 Kbh Ø, tlf. 3925 7777.

Cand.scient. Maja Bevort

Titel: Changes in gene expression

during neuronal differentia-

tion of the NT2/D1 cell line.

Tid: 13/12-00, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Ægirsgade 46A, 4.tv.,

2200 Kbh. N.

Cand.med. Michel Court-Payen

Titel: Ultrasound and Ultrasound-

guided Biopsy in the Diagnosis

of Thyroid Cancer.

Tid: 15/12-00, kl. 14.00.

Sted: KAS Herlev, lille Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Ultralydafdelingen,

KAS Herlev, Herlev Ringvej 75,

2730 Herlev. 

▼ Humaniora

Cand.phil. Maria Alexandru 

Titel: Studie über die ‘Grossen

Zeichen’ der Byzantinischen

Musikalischen Notation unter

besonderer Berücksichtigung

der Periode vom Ende des 12.

bis anfang des 19. Jahrhun-

derts. 

Tid: 8/12-00, kl. 13.00 præcis.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Kristendommens indførelse på Island. 
Kildemateriale og tolkninger
Prof. Hjalti Hugason, Haskoli Islands

Tid: 7/12 kl. 10.00-12.00

Sted: Købmagergade 44-46, 3., aud. 11

Arr.: Institut for Kirkehistorie, tlf. 3532 3610

Store og små bønder – en arkæologisk problemstilling?
Adjunkt, cand.mag. Mette Svart Kristiansen, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

Tid: 7/12 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 16.1.114

Arr.: Institut for Historie, tlf. 3532 8242

Russia’s Otherness in the Baltic Sea Region 
Dr. Chris Browning

Tid: 7/12 kl. 16.15-17.45 

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

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

Women and Empowernment in Gaza
Dir. Shadia El-Saraj, Gaza Community Mental Health Center

Tid: 7/12 kl. 19.00

Sted: Snorresgade 17-19, Frokoststuen

Arr.: Palæstinagruppen v. Carsten Niebuhr instituttet

Demokratiernes fred: Immanuel
Kant, Adam Ferguson og historiens
endeligt
Ph.d. Mikkel Vedby Rasmussen

Tid: 7/12 kl. 19.30

Sted: KFUK/M, St. Kannikestræde 19, 1. sal

Arr.: Filosofisk Forum, tlf. 3965 7175

Demokratier går ikke i krig med hinanden. Sådan har 

Vesten opfattet mulighederne for fred og dermed nødven-

digheden af krig. Den opfattelse har rod i Kants tanker om

et retsforbund. Disse tanker var baseret på Fergusons defi-

nition af et civilsamfunds grundlæggende fredsommelig-

hed. Ved indgangen til det enogtyvende århundrede mener

Vesten at have realiseret Kants idé om et kosmopolitisk 

system af almen politisk sikkerhed. Demokratierne har såle-

des skabt sig en fred, men det betyder ikke at der ikke er

nogen fare.

Tryllefløjten. Musikkens mysterium
Forfatter, lektor Jørgen I. Jensen

Tid: 7/12 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, tlf. 3393 0183

Tristan und Isolde
Ph.d.-stip. Katrine Prassé, Inst. f. Germansk Filologi

Tid: 8/12 kl. 11.00-13.00 

Sted: KUA, lok. 18.1.49

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

Afskedsforelæsning: Politi og røvere i Kina: 
En absurd fortelling om korrupsjon og kontrakter
Seniorforsker Børge Bakken, NIAS

Tid: 8/12 kl. 13.15

Sted: Asien-Instituttet, Leifsgade 33, 5., lok. 513

Arr.: Asien-Instituttet, Kinesisk afd.

Forbudt mobilitet: kinesisk migration til Europa
Adjunkt Mette Thunø, Asien-instituttet

Tid: 8/12 kl. ca. 14.00

Sted: Asien-Instituttet, Leifsgade 33, 5., lok. 513

Arr.: Asien-Instituttet, Kinesisk afd.

Neoliberal Citizenship
Prof. Barry Hindess, Australian National University, Camberra

Tid: 8/12 kl. 14.15

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3280

Nationalisms and Modernities
Prof. John A. Hall, Department of Sociology,  McGill University, Montreal

Tid: 12/12 kl. 14.15-16.00

Sted:Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3280 

Professor Hall is recently appointed as our new adj. pro-

fessor. He is a historical sociologist and social theorist,

who has written on the rise of the West in comparative

perspective, the nature of the state, and on civil society

and nationalism. The lecture will focus on the question

whether the nation-state is losing its power, both to

global forces above and to social movements of various

kinds from below. For a whole series of reasons, this 

lecture argues that the nation-state remains the pre-

dominant political form of modernity. But we need

most of all to understand the variety of nation-states

within the world political economy if we are to get

beyond simple either/or dichotomies.

What to expect of EU in the new Century?
Author Kresten Schultz Jørgensen

Tid: 13/12 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, aud. 2

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

The Classic Maya Collapse
Stanley Guenter, Australia

Tid: 13/12 kl. 13.15-15.00

Sted: Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Inst. for Religionshistorie, afd. for Indianske Sprog og Kulturer, tlf. 3532 8957

Light and Atoms 
Prof. N.O. Andersen, Director of NBIfAFG

Tid: 13/12 kl. 15.15

Sted: Auditorium 3, H.C. Oersted Instituttet, Universitetsparken 5 

Arr.: Fælleskollokviekomiteen for  NBIfAFG, NORDITA & DSRI, tlf. 3532 5381.

Danmarks udenrigspolitik i middelalderen
Lektor, dr.phil. Esben Albrectsen

Tid: 13/12 kl. 17.00

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

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

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20  

Molecular water pumps
Thomas Zeuthen, Panum Instituttet

Tid: 13/12 kl. 20.00

Sted: Panum Instituttet, Dam auditoriet

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

Religion i kontekst
Prof. og forskningschef, dr.phil. Kirsten Hastrup, Dansk Center for Menneskerettigheder

Tid: 14/12 kl. 20.00

Sted: Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, tlf. 3532 8971
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Fredag den 17. november var stemningen
ophedet på Institut for Statskundskab der
var vært ved DiskursDuellen, en konkur-

rence på “argumentation med indhold og visio-
ner til fremme af en smuk, velafbalanceret og
præcis sprogbrug” arrangeret af og for institut-
tets studerende. Selv salig Sokrates ville have følt
sig godt underholdt da seks duellanter udfoldede
deres retoriske kunnen. Temaet var Europas For-
enede Stater – For og Imod, og 250 tilskuere
fulgte talerne mens stemningen steg i intensitet. 

Først sammenfattede retorikerne deres viden i

en to minutters slagfærdig monolog, hvorefter de
fire mest veltalende deltagere krydsede klinger i
tomandsdueller. I finalen blev handsken så for al-
vor kastet da Kristine Kyllesbech mødte Jonas Pa-
rello-Plesner i en næsten halvanden time lang
duel hvor de både skulle skifte positioner under-
vejs og forholde sig til videospots. Efter godt fire
timer kunne aftenens bedste retoriker, 23-årige
Kristine Kyllesbech, erklære sig for vinder og
10.000 kroner rigere.

Læs om Diskursforeningen og arrangementet
på: www.diskursduellen.dk. ■

Kernelæsere vil huske sid-
ste års (Universitetsavi-
sen 14-99) afslørende

fotografi af en cyklist med fire
wienerstole på styret. Dem hav-
de han stjålet i Café Mødestedet
på KUA. Caféen mistede sidste
år ikke mindre end 25 af de
klassiske stole til en værdi af
cirka 60.000 kroner. Humani-
sterne har siddet lårene af hin-
anden på Amager lige siden.

Nu er den gal igen. I drifts-
område Indre By har man læn-
ge været frustrerede over tyve-
rier af Arne Jacobsen-stole fra
Metro Annekset. Der er for-
svundet ikke færre end 250 my-
rer i løbet af de seneste par år.
Nu har man installeret video-
overvågning så mistænksomt
udseende personagers færden
kan følges nøje. Det har givet
pote. 

Inspektøren havde kastet sit
blik på en person “der så ud
som om han ikke hørte til” og
fulgte derfor hans gøren og la-
den på monitoren. Kort efter
overmandede han termitten
der tilsyneladende ernærer sig
på fint forarbejdet bøgetræ da
han i hast cyklede ud af porten
til Store Kannikestræde med
seks myrer i lyst træ under ar-
men. Manden væltede, men
flygtede ud til en medskyldig
der stod klar med en flugtcykel.
Den medskyldige blev gen-
kendt og tilbageholdt af en uni-
versitetsbetjent et par uger se-
nere og overgivet til politiet.

Følg med i dramaet i TV2’s
kriminalmagasin Station 2 den
4. december. ■

Hvad er dansk erhvervs-
livs problem med hu-
manister? Dansk Indu-

stri vil bare lukke Humaniora
fordi de ikke synes der er brug
for flere humanister. Samtidig
har humanisternes eget fagfor-
bund Dansk Magisterforening
netop været ude med meldin-
gen om at humanister ikke kan
finde ud af at søge jobs når de
er blevet færdige som magistre. 

Men har de aldrig taget et kig
på statistikkerne? Humanister-
ne trænger sig ind i de mest
uventede brancher ifølge nye
tal fra Danmarks Statistik.
Blandt andet inden for erhverv
som autoværksteder, jernbane-
og busdrift, taxi, turistvogn-
mænd, fragtvognmænd, rør-
transport, skibsfart, lufttrans-
port, godsbehandling, havne og
rejsebureauer. Og man kan bli-
ve ved.

Det giver stof til eftertanke
efter alle de sure meldinger om
humanister i pressen. Også på
Studievejledningen i Krystalga-
de er oplysningerne tankevæk-
kende. 

– De lægger op til en mere
kreativ jobstrategi hvor vi i vo-
res vejledning fremover kan
gøre opmærksom på at der om
ikke andet er gode muligheder i
for eksempel transportbran-
chen, siger fuldmægtig i Studie-
vejledningen Peter Høybye
Greisen, der overvejer at lance-
re en lille kampagne under nav-
net ‘Humanister til lands, til
vands og i luften’. 

Til beroligelse for de vorden-
de kandidater bør dog tilføjes
at jobfunktionerne i disse er-
hverv typisk vil være som ud-
dannelses- eller personalekon-
sulenter, IT-medarbejdere med
videre. ■

Bassedrengens Dagbog
Mandag
9.15: Det skal være løgn at min uge skal skydes i gang af Kent Nikolajsen-forelæse-

ren. Nogen må forære dén datalog et gavekort til auramassage og aromaterapi,
føj. Nul, baby, i dag tager jeg ud til humanisterne på Amager. På research, du ved.

10.01: Parkerer cyklen foran den grå og røde betonklods, KU’s berygtede deformitet:
KUA. Vil tjekke LITVID ud, der skulle være en mere favorabel kønsfordeling end
på DIKU. Farvel computere og artificial intelligence! Goddag ægte kvinder! 

10.02: Får skulderen af en KUA-smart fyr med fløjlsbukser og strikket rullekrave.
Må hellere plyndre Kirkens Korshær inden mit næste feltarbejde - min D&G jakke
falder udenfor, fortæller min indre terapeutiske stemme mig. 

10.03: Fyren smider sin bedstemorcykel op af min racer. Jeg haster fokuseret forbi
morgenfriske sælgere der kyler dagens Information efter mig og prøver at prakke
mig et abonnement på. Som om jeg var humanist, tsk...

10.07: KUA’s forhal. Stirrer febrilsk efter en vejviser. Skal finde trappe 10. 
10.23: Bare vent, jeg skal nok finde dén trappe!
10.42: Kaffepause i den fede café. Rombrød til 12 kroner og en kop kaffe der smager

dejligt af ristede løg. Finder trappe 10 om lidt, gør jeg. Inspicerer lige damerne
meanwhile. 

10.44: Hå, hå, her er MASSER af piger. Opdager at cykelklemmerne stadig sidder i
bukserne, mens jeg sidder og lummersmiler til et par af slagsen. 

10.52: Tager slukøret tilbage til data-basen. Næste gang tager jeg Adam med, og så
finder vi trappe 10 sammen, gør vi. 

Krydsede 
klinger

Mr. Chairman på spil igen

Humanister til lands, 
til vands og i luften

F
O

T
O

: 
K

IR
S

T
IN

E
 T

H
E

IL
G

A
A

R
D

REN RETORIK – 

Kvinder argumenterer

bedre end mænd, måtte

Jonas erkende da Kristine

løb med checken på 

10.000 kr.


